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amely létrej ött egyrészt
Név: Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet
Cím: 109ó Budapest, Haller utca 29.
Számlavezetőo számIaszám: Magyar Á1lamkincstar, l0032000-01491 869-000000o0
Képviseli: Dr. Ofner Péter főigazgató főorvos
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrószt
Név: Biomedica Hungária Kft.
Címl 1027 Budapest, Ganz u. l6.
SzámlavezeIő, szÍnnlaszáml Raiffeisen Bank Zt. 12010501-00148778-00100000
Képviseli: Dékány_Horváth Anna cégvezető (a továbbiakban: Szállító)
közöÍt, az ajánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

1. SzállÍtó ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiírr TED 2011/S
132-219492 hirdetményszámú ,,Kanülök beszerzése'' targyú közbeszerzési eljárásának
]4. rész Aorta kanül részéte tett aj iínlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal
arra, hogy az ajén|atkérő áIÍal az ajénlati dokumentációban felsorolt és a Megrendelő
által elfogadott, e szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett termékeket és

termékmenrryiséget az ugyanott meghatározott minőségben a Megrendelő részére

leszállítja. A szerződés időtar1ama a szerződés a|áirását követő 12. hónap utolsó napjáig
ta1t.

A szerződéses árat, termékeket, fizetési határidőket a jelen szerződés melléklete
tartalmazza.

2.

J.

Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az l.l pontban meghatározott
árumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a 3. pontban
szabályozásra kerül.

Megrendelő az l./ pontban említettek szerint a Szállító minden eltéréS nélkül elfogadott
ajánlat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilaÍkozat fomáj ában vásárolja meg a
Szállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség + 20 oÁ-a lehívásra
kerüljön.

Szállító kötelezi magát arra, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, válasaékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta
olyan iitemezésben szállítja le a Megrendelő központi raktarába (1096 Budapest, Haller
u. 29.), ahogy ez a lehívásban meghatározásra került.

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: anyaggazdálkodási osztályvezető
Kapcsolattartó a szállitó részéről: Horváth Péter

A lehívásnak megfelelő szállitás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg
szabályszerúen, ha a Szállító vagy az álÍala igénybe vett Fuvarozó az árlkat ÍatlaJmazó
egyes szállítmányokat a SzállÍtó kockázatára a Megrendelő által erre feljogosított
szervezetei telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre
leszál|itja, (leszállíttatja) és a küldemény't csomagolási egységenként átszámolva a

lehívásban megjelölt egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a
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6.

7.

8.

5.

leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, minőségtanúsítással és egyéb
dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak-lell
lennie arra, hogy a termékek épségét és sterilitását megfelelő tárolási körülmények között
a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A termék sterilitásának lejárati ideje
nem rövidebb, mint a szállítást követő 365 nap.
A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított
temék menrryiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a
szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre á11, kónzultációs
lehetőséget biztoSít.

Abban az esetben, ha a SzáIlító késedelme meghaladná a 15 napot' úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított iirucikkeket a Szállitó költségére harmadik személ}'tól
beszerezni és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.

Egyetértenek a szerződő fe1ek abban, hogy a Szállítónak felmerült valamennyi
költségének fedezetére az 1.l ponÍban említett elfogadott ajfulat szerinti ar szolgál.

Nem Vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének
késedelme vagy elmulasztása, de ugyaní gy az 4./ pontban előírt kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítéS
fizetésének a kötelezettsége terheli, és amerrnyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a szállítási szerződéstól való
elállásanak a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül,
hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszeni, mindkét fél által aláírt átvételi
elismervénnyel felszerelt számlát 180 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a
Szállítónak.

9.

10. Megrendelő ezenne| hozzájárul, hogy - á|tala igazolt szerződésszerű teljesítés esetén _ a
fizetési hataridő eredménlelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson
be Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési
szÍmlája tetbére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a
fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesítette' Pénzforgalmi szolgáltatójának pedig
ezennel felhatalm aző nyilaÍkozatoÍ ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

ll.Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamriLrr aZ egycs
számltkba csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig
ugyanolyan mértékben, amelyeket az l.l pont értelmében a Szállító elfogadott ajánlata
tarÍalmaz, Ítiggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci arak miképpen
alakulnak' és hogy hogyan vá|tozlk az inflációs ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs.
A Megrendelő előleget nem fizet.
A sziímlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőtől szÍrmazó _ átvételi
elismervény't szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát a
Szállító közvetlenül az Intézet Gazdasági Igazgatóságan nyújtja be.
Amennyiben Megrendelő a Szállító számláját a megajánlott fizetési határidőn belü1 nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabáIyai szerinti mindenkori
éwényes késedelmi kamatot is megfizetni.



12. Egyetértenek a szerzódő felek abban, hogy a szállításból, ill. |uvarozásból eredő hibákkal

kipcsolatban a lehívó a 3'l pontban szabá|yozott teljesítés megtörténtétől számított 3

munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni'
Az egyéi minóségi t'iua11ut vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos

igéffiet a lehívó-azok ész1eléséi tovető 3 napon belül briLrmikor kifogás targyává teheti

is"anitonal, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van'

Az előző két bekezdós bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik ' a je]lzeÍI 3

napos hataridőn belül _ a Szál|ítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni'

Ajelenpontbanemlítettminőségivagymennyiségifogyatékosságokesetén,deakkoris
na naertit' hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti

ajánlatban, folialt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben

szabá|yozott Áe'tett minősegi kötbért és/vagy kártérítési igény érvényesíthet, és

amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést

tapasÁlna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstól nyomban elállhat'

meghiúsulási kötbért és kártérítóst követelhet.

13. Szerzódő felek egyetéfienek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás

szabá1yaira - az 1./ po''tba'' foglaltak ftiggvényében - az elfogadott a1ánlaÍ l,:rtalma az

irrirryadó.
Ha Szát|ító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül

nem cseréli ki, a Megrendelőnek jogában á1l a fent említett árut harmadik személlől

beszerczni a Szállító költségére.
Ha a Szállító a jótállási 

-kötelezettsége alatt kicseré1i a 1eszállított terméket, annak

jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
"SzáIlító 

kijelenti és s"áuutosságot vá|IaI azért, hogy a jelen szerződés tárgyáÍ képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllye1'

14. Szerződő lelek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, esetére

egyaránt kötbéft kötnek ki a Szállító terhére.

Késedelmes teljesítés esetére kötbér' amelynek méÍÍéke az érintett árucikkek bruttó

értékének figyeiembevéte1ével napi Yz ezte1ék,legfelj ebb azonbu. az érintett áru-étték 20

oÁ-a.

Hibás teljesítés esetei:

- minőséghibás szá1lítás (azaz hibás teljesítés) esetére kötbér, amelynek mérÍéke az

érintett árucikkek bruttó értékének figyelembevételével napi /, ezre\ék, legfeljebb

azonban az érinÍeít áru-ér|ék 20 %o'a.

-amennyibenkétalkalommaltörténtkijavításikísérletetkövetőenaminőségi
kifogái továbbra is fennáll kötbér, amely a teljes bruttó aján]Lati árta yeÍitve I5oÁ,

illetie a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén a

késedelem miatt fizetendő 
- 
tötbé'ör''.g' ha az igy kiszámított kötbér a 15

százalékot meghaladja.

A leszállítandó termékek bruttó értékének 30% nagyságú meghiúsulási kötbér'

amennyiben a szállítandó termékek szállításával több, mint 15 napot késik, vagy eláll a

szerződés teljesítésétől.
Tisztában vannak a szeÍződő fe|ek azza|, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a

Megrendelő a szerződésszegésből eredő karanak megtérítéSét is követelheti a Szállítótól'

a ká összegébe azonban a miír behajtott kötbér összege beleszámít'

A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel'



A kötbéfi a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla
nettó öSSzegéből levonni'

15. A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatk ozaÍával azonnali
hatállyal elállhat a szá\litási szerződéstől, vagy bármely részétől, ha:
- a Szállító az egyes résszállításokkal 15 napot késett;
- a Szállító fizetésképtelenné Vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek

be, felszámolási eljríLrás folyik ellene;
- aSzállító szerződésellenesenbeszüntetteszállításait.

Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú
nyiLaÍkozatával, a Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket
követelni.

16. A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartáSi kötelezettség terheli a
szerződós teljesitése soÍán a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási
kötelezettség kiterjed a Szállító alkalm azoÍlaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a SzállÍtó a titoktartáSra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomásara a
szerződés, 1lletve azza| kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.
A másik fél előzetes jóvahagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmen-rryiség átadás_átvételét követően
a Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatko zatÍa| felhatalmazza a
Szállítót' hogy a Megrendelőt referencialistáján leltüntesse éS ezt _ előzetesen írásban
egyeZtetett módon _ marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1.l ponÍban foglaltaktól
fiiggően vagy a Szállító elfogadott ajánlata tar1almát tekintik a felek irányadónak azzal,
hogy tételes jogszabályi rendelkezésként a Kbt. és a Magyar Polgári Törvénykönyv
idevonatkozóan megfelelő szabályait fogj ák alkalmazni.

17. A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tenr-rie mindent anrrak érdekében, hogy
közvetlen taÍgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan néZeteltéIéSt' vagy vitát,
amely közöttük a szerződésse1 kapcsolatban merül lel.
Jelen szerzódésből származó és peres útra került jogvitak illetékessége mindenkor a
Megrendelő széklrelyéhez igazodik.

EzÍ a szállítási szerződést a szerzódő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal
mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kelt: Budapest, 201 1. o t4.

Megrendelő
- Dr, ofner Péter
Fóigazgató foorvos
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Biomedica H, Kft.

Budapest, 2011' oktÓber 14'
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Rész Megnevezés
Megaiánlott
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14.

Aorta kanül
22 Fr Ntéria Cannulae A22 7101 10 5 490 54 900 180

24 fu Arléria Cannulae A24 7101 560 5 490 3 074 400 180

26 Fr Artéria Cannulae A26 7'101 10 5490 54 900 180

Nettó összesen: 3184 200

AFA2s % 796 050
Bruttó összesen: 3 980 2s0


