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közöt1' azajánlatában felsorolt termékek szál|itására a következő feltételek mellett:

1. Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiírt GoKI-4/2011

2lllls 132-219492. hirdetményszámú ,,Kanüliik beszerzése" Íárgyű kózbeszerzési

elj árásárrak
]'részKisméretűspeciálisújsztilÓttéscsecsemőszívműtétekhezhasználhatóartérias
kanül
2.rész Gyermek artériás kanül részéÍe tett ajánlata elfogadása eredményeként

kötelezettséget iállu; unu, hogy az aj ánlatk étő á|ta1 az ajántati dokumentációban felsorolt és a

Megrendelí által elfogadott, L szeiződés 1. számú me1lékletében feltiintetett termékeket és

termékmerrnyiséget az ugyanott meghatáfozott minőségben a Megrendelő részére leszállítja'

A szerződés időtaÍtama a szerződés ;láíráSát követő 12. hónap utolsó napjáig tart'

A szerződéses árat, termókeket, fizetési határidőket ajelen szerződés melléklete ÍaÍÍa]lÍiazza'

2. Szá]lítő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1 'l ponIban meghatározott

árumennyiséget olyan mó'don 
"ttltetes tole megvásárolni' ahogy ez a 3' pontban

szabályozásra kerül.

3. Megrendelő az 1./ pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott

ajaniat szerinti tem;keit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásarolja meg a

úelitotot úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség + 20 oÁ'a lehívásra

kerüljön.

Szállítókötelezimagátarra,hogya2./pontbanemlítettlehívásszerintiárukata
lehívásban foglalt mennyiségben, valasztékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

o1yun tit".""Zrben száliítia'íe a Megrendelő központi raktarába (1096 Budapest, Haller

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

Kapcsolattartó a Megrendelő ré széról anyaggazdálkodási osztá|yvezető

Kapcso1auartó a Szállitő részéről: Aba Noémi vevőszolgálati koordinátor

4. A lehívásnak megfelelő szállitás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabályszeníen, ha a Szá|lító wgy az ál{ila igénybe 
-vett 

Fuvarozó az árukat Íartalmaző

egyes szállítmányokat a SzállíIó kockazatara a Megrendelő által erre. íeljogosított

s7ewezetet te1ephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítéSi helyekre

leszál1ítia,1leszaltittat;a;ésaküldemén1.tcsomagolásiegységenkéntátszámolvaa



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

leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, minőségtanúsítással és egyéb
dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell
lerrnie arra, hogy a termékek épségét és sterilitását megfele1ő tárolási körülmények között
a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A termék sterilitásának lej árati ideje
nem rövidebb, mint a szállítást követő 365 nap.

5. A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított
termék mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a
szerzódés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs
lehetőséget biztosít.

6. Abban az esetben' ha a Szál|ító késedelme meghaladná a 15 napot' úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szálliÍott árucikkeket a Szállító költségére harmadik személlől
beszerezni és a Megrendelő székhelyére szállittatni.

7' Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak felmerült valamennyi
költségének fede zetére az 1./ pontban említett elfogadott aj ánlat szerinti ár szo|gál.

8. Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállitási kötelezettség teljesítésének

késedelme vagy elmulasztása, de ugyaní gy az 4'l 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 amennyiben ilyen szerzodésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a szállítási szerződéstől való

e1ál1ásanak a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül,

hogy érdekmúlását igazolni lenrre köteles.

9. Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi

elismervénnyel felszerelt számlát 180 napon belül banki átutaláSsal egyenlíti ki a

Szál|ítónak.

10. Megrendelő ezennel hozzájárul, hogy - általa igazoIt szerződésszerű teljesítés esetén - a
fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson

be Megrendelőnek MÁK-nál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési

számlája terhéte, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szál1ító a

fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatójának pedig

ezennel felhatalm aző ny1laÍkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse'

l1.Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes

szríLrnlakba csak azok M árak, arképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig

ugyanolyan mér1ékben, amelyeket az 1.l pont ér1elmében a Szállító elfogadott ajánlata

Íartalmaz, fuggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen
alakulnak, és hogy hogyan válÍozlk az inflációs ráta, vagy a deyiza átszámítási kulcs.

A Megrendelő előleget nem fizet.
A szém!ához tartozó lehívás teljesítését igazo|ó - a Megrendelőtő| szÍtrmazó _ átvételi

elismervén1.t szállítólevéllel csatolni kell és az igy kiállított és felszerelt számlát a

Szállító közvetlenül az Intézet G azdasági Igazgatóságára nyújtja be.

Amennyiben Megrendelő a Szállító szérn\ájáÍ a megajánlott fizetési határidőn belül nem

egyenlítené ki' köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabálryai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.



12. Egyetér1enek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal
kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított 3
munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi hibakkal vagy a merrnyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti
a Szál|ítónál, feltéve, hogy a szavatossági idó még érvényben van.
Az e|őző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - a je|zetÍ 3
napos határidőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is
ha kiderÍil' hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti
ajanlatban, fogla1t minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabályozott mértékű minőségi kötbért és/vagy kártéÍítési igénl érvényesíthet, és
amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leír1 rendszerbeli minőségi eltérést
tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződésIő| nyomban elállhat,
meghiúsulási kötbért és kártérítést köVetelhet.

13' Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás
szabáIyaira _ az 1./ pontban foglaltak fiiggvényében - az elfogadoÍt ajénlat 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 fiut harmadik személytől
beszerezni a Szállító költségére.
Ha a SzállÍtó a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított terméket, annak
jótállási ideje a csere napj ával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés trárgyát képező
termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedé1lyel.

14. Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, esetére
egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító terhére.

Késedelmes teljesítés esetére kötbér, amelynek mérléke az érintett arucikkek bruttó
értékének figyelembevételével napi Yz ezrelék, legfeljebb azonban az érinteÍl á!Íu-érték 20
ot^

Hibás teljesítés esetei:

- minőséghibás szállítás (azaz h|bás teljesítés) esetére kötbér, amelynek mértéke az
érintett árucikkek bruttó ér1ékének fi gyelembevételével napi Y, eztelék, legfeljebb
azonban az érinteÍl Írru-éÍték 20 oÁ-a.

- amennyiben két alkalommal történt kijavítási kísérletet követően a minőségi
kifogás továbbra is fennáll kötbér, amely a teljes bruttó ajánlaÍi árta vetítve 15%,

illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján töfténő kiküszöbölése esetén a
késedelem miatt fizetendó kötbérösszeg' ha az igy kiszámított kötbér a 15

százalékot meghaladj a.

A leszállítandó termékek bruttó ér1ékének 30% nagyságú meghiúsulási kötbér,
amerrnyiben a szállítandó termékek szállításával több, mint 15 napot késik, vagy elál1 a
szerződés telj esítésétől.
Tisáában vamak a szerzódő fe|ek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szál|ítótól,
a kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.
A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

\



A kötbéft a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla

nettó összegéből levonni'

15. A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatkozaÍáya| azonnali

hatillyál elállhat a szállítási szerződéstől' vagy bármely részétő1, ha:

- a Szállító aZ egyes résszállításokkal 15 napot késett;
_ a Szállító fizeiésképtelerné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek

be, felszámolási eljárás folyik ellene;
- aSzállító szerzódésellenesenbeszüntette SzállítáSait'

HaaMegrendelőaszerződéStafentibarmelyokbólmegszüntetiegyoldalú
nyilatkozatával, a Szállító nem jogosult a Megren<telőtől további kifizetéseket

követelni.

16. A Szál|ítót az érvényes jogszabályok szerinti mórlon titoktartáSi kötelezettség terheli a

szerzódés teljesítése ,orái o M'egrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban

tudomására jutó mindennemű adat' információ, ismeret vonatkozásában' E titoktartási

kötelezettség kiterjed a Szá|lító alkalm azotlaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket

tevékenység-iik megkezdése előtt kciteles a Szállító a titoktafiásra hitelt érdemlően

figyelmeztetni.
fszállító a Megrendelő engedé1ye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomásara a

szerződés, i|letve azza| kapcsálatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.

A másik fél előzetes jóvihagyása nélkÍil titkos inÍbrmációt egyik lé1 sem tehet közzé'

harmadikszemély..nd"1k.".,é."nembocsáthat'kivévehaezthatályosésérvényes
jogszabály alapj án valamely bíróság vagy más hatóság kote1ező érvénnyel elrendeli'

i"szálritá kifógástalan teljesítésérő1 a ieIjes temlékmennyiség átadás-átvételét -követően
aMegrendelőírásbannyilatkozik.AMegrent|előenyilatkozaÍta|felhaÍaImazzaa
Szállítrít, hogy a Megrenáelőt relerencialistríján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban

egyeztetett módon _ marketingtevékenységében felhasználhassa'

Jelen szerződésb"n n"m s'abi1yozott kér,dések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól

függően vagy a Szállító elÍbgaáott ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal,

ffi ,et"t"i'.iog szabályi renáelkezéiként a Kbt. és a Magyar Polgári Törvénykönyv

idevonatkozóan megfele1ő szabályait fogj ák alkalmazni'

17. A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében' hogy

kozveíen úrgyalásokon békés úton rendezzenek nrinden olyan nézeteltérést, vagy vitát'

amely közöttük a szerződéssel kapcsolatban nrerül fe1'

Jelen szerződésből származó és peres útra kerűlt jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez i gazodik.

EzÍ a száI|íÍási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal

mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláír1ák'

Kelt: Budapest' 201 1. október 14.

1' ..
.,1nint Megrendelő
Dr. olner Péter
Fóigazgató főorvos
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temékkód

szerződött
mennviséq Eqvséq ár össz. ár

Ftzeresr
határidő

nap

1.

Kisméretű speciális újszülött és csecsemő szívműtétekhez

2.0 mm A272-20NBC 30 7 90C 237 000 18C

2,6 mm Á.272-26NBC 30 7 900 237 004 í80

3mm A272-30NBC 70 7 900 553 00c 180

3,5 mm A272-35NBC 80 7 90C 632 000 18C

4mm A272-4ONBC 80 7 900 632 000 180

2.

Gyermek aÉériás kanül 180

4,5 mm A212.45ACPB 20 7 500 150 000 180

5,2 mm A212-52ACPB 20 7 500 150 000 180

6,2 mm A212.62ACPB 20 7 500 150 000 18C

Nettó összesen: 2 741 000
i\FA25% 685 250

Bruttó összesen: 3 426 250


