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ame1y létrej ött e gyrészt
Név: Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet
Cím: 1096 Budapest, Haller utca 29.

Számlavezető, siámlaszám: Magyar Államkincstár, 10032000-01491869-00000000

Képviseli: Dr. Ofner Péter
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészt
Név: Variomedic Kft.
Cím: 1 1 13 Budapest, Harcos u. 4.

Számlavezető, szám\aszám: oTP Bank, 1 17 I 1 0 4 l -207 7 6 1 4 1 -00000000

Képviseli: Dr. Szavcsumé Kemenes Krisztina (a továbbiakban: Szál|ító)

kózött, azajrínlatában felsorolt termékek szállításara a következő feltételek me1lett:

1. Szál|ító ezen szerződés a|áirásával a Megrendelő által a Kbt' alapjrín kiírt GoKI-4l2o11
2)11ls 132-219492 hirdetménysziimú ,,Kanülök beszeIzése'' targyú közbeszerzési

elj arásanak
15. rész : Véna kanül
28. rész : Rehograd cardioplégiás kanül
37 . tész : Termodiluciós katéterek
részére tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal ata, hogy az

ajánlatkéró áltá| az ajan\ati dokumentációban felsorolt és a Megrendelő által elfogadott'

ó szerződés 1. számú mellékletében feltüntetett termékeket és termékmennyiséget az

ugyanott meghatarozott minőségben a Megrendelő részére leszállítja. A szerződés

időtartama a szerződés aláírását követő 12. hónap utolsó napjáig tart'

A szerződéses rírat, termékeket' fizetési határidőket a jelen szerződés melléklete

taÍÍalÍnazza.

2. Szátllitő tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az l.l pontban meghatározott

árumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásrírolni, abogy ez a 3' pontban

szabályozásra kerül.

3' Megrendelő az I'l pontban említettek szerint a Szállitó minden eltérés nélkül elfogadott

aján-lat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formáj ában vásárolja meg a

Szál|ítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség + 20 %o-alehivásra

kerü1jön.

szállító kötelezi magát arra, hogy a 2.l ponÍban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemez-ésben száliítja1e a Megrendelő központi raktárába (1096 Budapest, Haller

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

Kapcsolattartó a Megrendelő részérőI: anyaggazdálkodási osztályvezető

Kapcsolattar1ó a Szállító részérő|: Csiszár Tibor termék manager

4. A lehívásnak megfelelő szállítás afe|ek egyező megállapodása szerint akkor törlénik meg

szabályszeníen, ha a Szállító vagy az áIÍala igénybe vett Fuvarozó az árttkaÍ ÍaÍa]lmaző

egyes szállitmriLrryokat a Szállító kockazatára a Megrendelő által erre feljogosított

síewezetei telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre
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5.

6.

7.

8.

leszállítja, (leszállíttatj a) és a küldeményt csomagolási egységenként átszámolva a
lehívásban megjelölt egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A SzállÍtó a
leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban' minőségtanúsítással és egyéb
dokumentációkkal együtt adja áÍ a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell
lennie arta, hogy a termékek épségét és sterilitását megfeleló 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
termék mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A SzáIlító vállalja, hogy a
szerződés teljesítésónek időtartama 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 szállítÍatni.

Egyetértenek a szerződő felek abban' hogy a Szállítónak felmerült valamennyi
költségének fedezetére az 1./ ponÍbut említett elfogadott ajánlat szerinti éx szolgál.

Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének
kósedelme vagy elmulasztása, de ugyaní gy az 4.l pontban elóírt 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 szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék' úgy a Megrendelő a szállítási szerződóstől való
elállásának 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 l80 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a
Szállítónak.

10. Megrendelő ezennel hozzájárul, hogy - álÍa\a igazolÍ szerződésszerll teljesítés esetón - a
fizetési hatrítidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson
be Megrendelőnek a MÁK-nát vezetett 10032000-01491869-00000000 számú széxn\ája
terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési
kötelezettségét hataridőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatójának pedig ezennel
felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

1l.Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán aZ egyes
számlákba csak azok az áttak, arképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig
ugyanolyan mértékben, amelyeket az 1.l ponI ér1elmében a Szállító elfogadott ajánlata
tutalmaz, fliggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen
alakulnak' és hogy hogyan váItozik az inflációs úta, vagy a deviza átszámítási kulcs.
A Megrendelő elóleget nem fizet.
A szunl( toz tar1ozó lehívás teljesítését igazolő - a MegrendelőtőI származó átvételi
elismervén1t szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt szám\át a
Szállító közvetlenil az IntézeÍ Gazdasági lgazgatóságára nyújtj a be.
Amennyiben Megrendelő a Szállító számláját a megajánlott fizetési hataridőn beltil nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabállyai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.
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12. Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibakkal

kJpcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől sz{funított 3

munkanapon belül jogosult a Szállitóval szemben fellépni'
Az egyéü minőségi Íiuuttut vagy a mennyiségi eltérésekkel' hianyokkal kapcsolatos

igénÉiet a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti

aSzállítónál, feltéve, hogy a Szavatossági idő még érvényben van'

Az előző két bekezdés briLrrnelyik esete is forduljon elő, a lehívó tar1ozik - a jelzelt 3

napos hatríridőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni'

A jelen pontban említett minőségi vagy merrnyiségi logyatékosságok esetén, de akkor is

na uae.iit, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti

ajriLrrlatban, fogialt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben

szabályozott Áe.teni minőségi kötbért éS/vagy kártérítési igén$ érvényesíthet, és

u."r*yib"'' a jelen bekezdés második fordulatában leíft rendszerbeli minőségi eltérést

tapasálna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstól nyomban elállhat,

meghiúsulási kötbért és káÍtérítést követelhet.

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

szabáIya1ra - az1-.l pontbut foglaltak íiiggvényében - az elfogadott ajÍn|at tarÍalma az

irányadó.
Ha SzáIlító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül

nem cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll a fent említett árut harmadik szemólytő1

beszerezni a Szállító költségére.
Ha a Szállitó a jótállási 

-kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított terméket, arrnak

jótállási ideje a csere napjával újra kezdodik.
"Szállitó 

kijelenti és szávatosságo t v61a| azért, hogy a jelen szerződés tárgyáÍ képező

termékek réndelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedé1lyel'

14 ' Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítéS, mint pedig a minőséghibás szállítás'

esetéÍe egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító terhére'

Késedelmes teljesítés esetére kötbér, amelynek méftéke az érintett árucikkek bruttó

értékének figyeiembevételével napi % ezre|ék' legfeljebb azonban az éÍintetÍ áru-érték 20

Yo-a.

Hibás teljesítés esetei:

- minőséghibáS szállítás (azaz hibás teljesítés) esetére kötbér, amelynek mértéke az

érintett arucikkek bruttó értékének fi gyelembevételével napi Y, ezrelék, legfeljebb

azonban az érintett áru-érték 20 %o-a-

- amennyiben két alkalommal történt kijavítási kísérletet követően a minőségi

kifogas tovabbra is fennáll kötbér, amely a teljes bruttó aján\ati átra veÍitve 15oÁ,

illetie a hiba kijavítás vagy kicserélés útjan történő kiküszöbölése esetén a

késedelemmiattfizetendőkötbérösszeg,baazígykiszámítottkötbéÍa15
százalékot meghaladja.

A leszállítandó termékek bruttó ér1ékének 30% nagyságú meghiúsulási kötbér'

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

szerződés teljesítésétő1.
Tisztában vannak a szeÍződő fe\ek azza|, hogy a kötbérköveteléS behajtáSán túlmenően a

Megrendelő a szerződésszegésből eredő karanak megtérítését is köVetelheti a Szállítótól,

a ktár összegébe azonban a máT behajtott kötbér összege beleszámít'

A kötbér akkor is jár, ha a Megrende|őnek kiíra nem merült fel'

A kötbért a Megrenclelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszám|a

nettó összegéből levonni. 
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15. A Megrendelő egyoldalú, írásbeli' a Szállítóhoz intézett nyilatkozaÍával azonnali

hatállyal e\áI|hat 
^ 

szállitási 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;
- a Szállító szerződésellenesen beszüntette szállításait.

Ha a Megrend elő a szerződéSt a lenti bármely okból megszünteti egyoldalú

nyilatkozat.tval, a Szállító nem jogosult a Megrendelőtol további kifizetéseket

követelni.

16. A Szá|lítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktar1ási kötelezettség terheli a

szerzódés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban

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

kötelezettsé[ kiterjed a Szállító alkalm azotÍaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket

tevékenységtik mégkezdése előtt köteles a Szállitó a titoktartáSra hitelt érdemlően

figyelmeztetni.
A száilító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik lélnek nem hozhatja tudomásara a

szerzódés,ll|etve azza| kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy infomáció adatait.

A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fel sem tehet közzé,

harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes

jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénriyel elrendeli.

A Szállító kifogastalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás'átvételét követően

a Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatko zat|al fe|haÍalmazza a

Szállíiót' hogy a Megrendelőt referencialistájan feltüntesse és ezt - előzetesen írásban

egyeztetett módon malketingtevékenységében felhasználhassa'

Jeien szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól

fiiggően vagy a Szál|ító elfogadott ajálrrllaÍa taÍÍalmát tekintik a felek irányadónak azzal,

nogy tetetei' ;ogszabályi rendelkezésként a Kbt. és a Magyar Polgári Törvénykönyv

idevonatkozóan megfeleló szabáIy ait fogják alkalmazni.

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

közveíen tárgya1ásokon békés úton rendezzenek minden olyan néZeteltéréSt, vagy vitát,

amely köZöttiik a Szerződéssel kapcsolatban merül fel.

Jelen szerződésből szántazó és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik'

Ezt a szálliÍási szerződésÍ a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal

mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírlák.

Kelt: Budapest, 2Q!t.p]<tóber 1 4.
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áriomedic Kft. KanÜlök beszerzése
GOKI-4t2011.

1. sz. melléklet

Rész Megnevezés
Megajánlott
temékkód

Szerződött
mennViséq Eqvséq ár Össz. ár

Fizetési
határidő

nap

15.

véna kanül
30 FÍ TF O3OL 10 3 390 33 900 180

32 Fí TF O32L 10 3 390 33 900 180

34 Fr TF O34L 370 3 390 1 254 300 180

36 Fr TF O36L 10 3 390 33 900 180

24.
Retrograd cardioplégiás
kantil 14 Fr RC014T 100 't6 900 1 690 000 180

Termodiluciós katéterek
TermodiIuciós
ballonkatéter (SWarn-
Ganz) 7,5 F 831HF75 50 13 200 660 000 180

a szethez csatlakoztathatÓ
folyadék adagoláshoz
szükséges Co mérő szet
kiilön .sÓmaoolva 936 10 50 3 500 '175 000 180

Corodv T darab 93505 50 1 100 55 000 180

lntroducer készlet 7F-es
Swam_Ganz katéterhez r351BF7 50 7 400 370 000 180

TermodilÚciÓs swan-Ganc 0

CCO mbov
cCO/Sv02/CFDVA,/lP 777HF8 10 66 500 665 000 180

ccov cco/cEDV t77HF75 15 52 500 787 500 180

lntroducer készlet 9F-es
Folyamatosan mérŐ SWan-
Ganc Katéterhez r355BF9H 25 I500 212 500 180

Nettó összesen: 5 971 000

^FAzs 
% 1 492 750

Bruttó összesen: 7 463 750

Budapest, 2011' oktÓber 14.
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PethÖ'ie l'ainal
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mint szállító


