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kőzött, azajrínlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

1. Szállító ezen szetződés a\áírásáva| a Megrendelő által aKbt. alapjrín kiírt GoKI-4/20l l'
TED 201 1/S 132-219492 hirdetményszámú,,Kanülök beszerzése'' tárgyú közbeszerzési

e1jarásrínak 36.rész Gyermek peritonealis dialysiséhez használatos dialysis katéter részéte

te,tt ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal ana, hogy az aj ánlatkérő

á|ta|áz ajinlati dókumentációban felsorolt és a Megrendelő által elfogadott, e szerződés

1 . számú mellékletében leltüntetett termékeket és tetmékmennyiséget az ugyanott

meghatározott minóségben a Megrendelő részére leszállítja. A szerződés időtartama a

szerződés aláírását követő i 2. hónap utolsó napjáig tat1'

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

tartalmazza.

2. Szái|ító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1 '/ pontban meghatarozott

árumennyiséget olyan módon Loteles tőle megvásarolni, ahogy ez a 3' pontban

szabályozásra kerül.

3. Megrendelő az 1.l ponÍban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkiil elfogadott

ajánlat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásiírolja meg a

S-zállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes merrnyiség + 20 oÁ'a lehívásra

keriiljön.

Szállitó kötelezi magáÍ ana, hogy a 2.l ponÍban említett lehívás szerinti arukat a

lehívásban foglalt merrnyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon be1ü1 havonta

olyan ütemezésben szálÍít;a le a Megrendelő központi raktárába (1096 Budapest, Haller

u. 29.), ahogy ez a lehívásban meghatározásra került'

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: anyaggazdálkodási osztályvezető

Kapcso1attartó a SzáL|ito részéről: Ügyfélszolgálati referens

4. A lehívásnak megfeleló szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor töfiénik meg

szabályszerúen, ia a Szállító vagy az álta1a igénybe vett Fuvarozó az árlkat Íafialmaző

egyes szállítmiiLrryokat a szátlíaó kockÍíZatára a Megrendelő által ene feljogosított

s;ewezetei te1epirelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbí teljesítési helyekre

leszállítja, (lesiállitiatja) és a kü1demény.t csomagolási egységenként átszámolva a

lehívásbanmegjelöltegységvagyszemélyrészéremerrnyiségi1egátadta.ASzállítóa



6.

7.

5.

leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, minőségtanúsítással és egyéb
dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell
lennie arra, hogy a termékek épségét és sterilitását megfelelő tárolási körülmények között
a fuvarozás és a tarolás időtarlama alatt megóvja. A termék sterilitásának lejarati ideje
nem rövidebb, mint a szállítást követő 3ó5 nap.
A minőségmegvizsgáIás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított
termék mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végz|' A Szállító vállalja, hogy a
szerződés teljesítésének idótatama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs
lehetőséget biztosít.

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállító költségére harmadik személ1,től
beszerezni és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak felmerült valamerrnyi
költségének fedezetére az 1'l pontban említett elfogadott ajánlat szerinti iír szolgál.

8. Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének
késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 4.l pontban előírt kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek
követkeáében a Szá|lítőt a jelen szerződésben szabályozott kötbéI és/vagy kártérítés
fizetésének a kötelezettsége terheli, és ameruryiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék' úgy a Megrendelő a SZállítáSi szerződéstől való
elállásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül,
hogy érdekmúlását igazolni lerrne köteles.

9. Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi
elismervénnyel felszerelt számlát 110 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a
Szállítónak.

10. Megrendelő ezerne| hozzájárul, hogy - áltd'a igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - a
fizetési határidő eredmén1'telen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson
be Megrendelőnek MÁK-nál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú számlá1a
tethére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a SzáI|itő a {tzetésj
kötelezettségét hatríridőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatójának pedig ezennel
felhatalmazó nyilatkozatot ad ara, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

11. Nem vitatott a szeruődő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes
számlakba csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig
ugyanolyan mértékben, amelyeket az 1.l ponÍ ér1elmében a Szállító elfogadott ajánlata
taÍtalmaz, fiiggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen
alakulnak, és hogy hogyan váItozik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs.
A Megrendelő előleget nem fizet.
A szám|ához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőtől származó _ átvételi
elismewényt szállítólevéllel csatolni kell és az igy kiállított és felszerelt számlát a
Szállítrí közvetle ntjl az InÍézet Gazdasági IgazgaÍóságfua nyúj tj a be.

Amennyiben Megrendelő a Szállító számláját a megajánlott fizetési határidőn belül nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabályai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.



/
12. Egyetértenek a szerződő felek abban' hogy a szállitásból, ill. fuvarozásból eredó hibákkal

ka}csolatban a lehívó a 3'l pontban szabáIyozott teljesítés megtöÍéntétol szaÍnított 3

munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni'
Az egyéú minőségi t'iuatr1.a vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos

igényllet a lehívó azok észleléséi követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti

u S"enitónal, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van'

Az e|őző két bekezdés bármelyik esete is lorduljon elő, a lehívó tartozik - a jelzett 3

napos hataridőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni'

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is

na na".tit, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az I.l pont szerinti

ajanlatban, fogialt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben

izabá|yozoÍt ;éftékű minőségi kötbért éS/vagy kriLrtérítési igényt érvényesíthet, és

amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést

tapasálna, úgy érdekmú1ásának igazolása nélkiil a szerződéstől nyomban elállhat'

meghiúsulási kötbért és káítéítéSt követelhet.

13. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótálláS

szabályaira - az 
-1'l 

pontban foglaltak fiiggvényében - az elfogadott aj ánlat tartalma az

iranyadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül

nem cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll a fent említett árut harmadik személ1'től

beszerezni a Szállító költségére.
Ha a Szá|lító a jótállási 

-kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított terméket, annak

jótálláSi ideje a csere napj ával újra kezdődik'
"SzállÍtó 

kijelenti és szavatosságot válla]. azért, hogy a jelen szerződés tárgyáÍ képez'ő

termékek rLndelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel'

14. Szeruődő felek úgy a késedelmes teljesítés' mint pedig a minőséghibás szállítás, esetére

egyarant kötbért kötnek ki a Szállító terhére.

Késedelmes teljesítés esetére kótbér, amelynek mértéke az érinÍeIt árucikkek bruttó

értékének figyeiembevételével napi Y. ezrelék,legfeljebb azo ban az értntet]ráru-érték 20
o/o-a-

Hibás teljesítés esetei:

_ minőséghibás szállítás (azaz hibás teljesítés) esetére kötbér, amelynek méÍéke az

érintett árucikkek bruttó értékének figyelembevételével napi Y, eztelék,legfelj ebb

azonban az érinÍett áru-éfiék 20 %-a.

- amennyiben két alkalommal törlént kijavítási kísérletet követően a minőségi

kifogás továbbra is fennáll kötbér, amely a teljes bruttó aján|ati árla vetítve 15%,

illetie a hiba kijavítás vagy kicserélés útj án történő kiküszöbölése esetén a

késedelem miatt fizetendő tötbérö's'"g, ha az igy kiszámított kötbér a 15

százalékot meghaladja.

A leszállítandó termékek bÍuttó éÍtékének 30% nagyságú meghiúsulási kötbér'

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

szerződés teljesítésétől.
Tisáában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a

Megrendelő a szerzódésszegésbő1 eredő karának megtérítését is követelheti a Szállítótól,

a ká összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít'

A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kríLra nem merült iel'

\



A kötbéú a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla
nettó összegéből levonrri.

15. A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatkozaÍáyal azonnali
hatállyal elállhat a szállítási szerződéstől' vagy bármely részétől, ha:
- a Szállító az egyes résszállításokkal 15 napot késett;
- a Szállító fizetésképtelerrné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek

be, fe1számolási eljárás folyik ellene;
_ aSzállító szerződésellenesenbeszüntette Szállításair.

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

16. A Szállítót az érwényes jogszabályok szerinti módon titoktartáSi kötelezettség terheli a
Szerződés teljesítése Során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktafiási
kötelezettség kiterjed a Szállító alkalmazotÍaiÍa, munkatársaira, beszállítóira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartásra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhaÍja tudomásara a
szerződés, illeÍve azzalkapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait'
A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapj án valamely bíróság vagy más hatóság köte1ező érvénnyel elrendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás_átvételét követően
a Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozatÍal felhatalmazza a
Szállítót, hogy a Megrendelőt referencialistáj án feltiintesse és ezt - előzetesen írásban
egyeztetett módon' marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerz<ídésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1.l pontban foglaltaktól
fiiggően vagy a Szállító elfogadott ajánlata tartalmát tekintik a felek irÍnyadónak azzaI,
hogy tételes jogszabályi rendelkezésként a Kbt. és a Magyar Polgári Törvénykönyw
idevonatkozóan megfelelő szabályait fogjrík alkalmazni.

17' A Megrendelőnek és a SzáIlítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát'
amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Jelen szerződésből származo és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a
Megrendelő székhelyéhez igazodik.

Ezt a száIlitási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal
mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Budapest' 2011' október 14. .,

mint SzálIí

COOK MEDICAL HUNGARY KfI.

1o77 Budapest, We5selényl u'l6'

Adósám: 14480780'2'42
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Gyermek peritonealis dialysiséhez használatos dialysis katéter szett

katheter 8.5 F x 8.0 cm
katheter I F x 15,0 cm


