
SZALLITASI SZERZODES

amely létÍejött egyÍészt a Budapest, Haller utca 29' szém alatti székhelyű Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet, Dr. Ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),
másrészt a Unicredit Bank Hungary Zrt. banknál vezetett 10918001-00000410-43070012
bankszámlaszámú' 01_09-075282 cé$egyzék szitmu 1023 Budapestfelhévizi u. 5. székhelyű
B. Braun Medical Kft. nevú szállító, képviseletre jogosult személy: Horn Péter ügyvezető
igazgató és Dr. Amold Dénes kereskedelmi és marketing igazgató (a továbbiakban: Szállító)

között, az ajanlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltéte1ek mellett:

l.l SzáIlító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiírt
Haemodinamikai és angiográÍiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével GOKI-5/2011 közbeszerzési
eljárás sorríLrr tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy az
ajánlatkérő által az a1án\ati dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott
termékmerrnyiséget aZ ugyanott meghatározott minőségben a Megrende|ő részére |eszállitja.
A szerződés időtartama a szerződés a|áirását követően 12 hónapig lat A szerződéses iirat,
termékeket, fizetési határidőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete ÍarÍa|mazza. A szerződés
mellékletét képezi az aján|atba becsatolt felolvasólap is (2' sz. melléklet).

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1 ./ pontban meghatározott
árumerrnyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni. ahogy ez a jelen pontban
szabályozásra kerül.
Megrendelő az 1.l pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott
ajánlat szerinti termékeit havonta az ún. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a

Szállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes memyiség -30 7o-a lehívásra
kerüljön. A kihelyezett áruakÍár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés
elengedhetetlen részét képező kihelyezett áruraktár szerződés lartalmazza.

3.l száIlító kötelezi magát ana, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a targyhónapon belül havonta
olyan ütemezésben szállítja le a Megrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy eZ a

lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor tör1énik meg
szabályszerűen, ha a Szállító vagy az áltai'a igénybe vett Fuvarozó az éxukaÍ tar1almazó egyes

szállítmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő által erre feljogosított szervezetei
telephelyeire il1etve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre leszál|itja,
(leszállíttatj a) és a küldemény csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt
egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a leszállított termékeket
bontatlan gyári csomagolásban, gyári tartozéklista alapj árr, minőségtanúsítással és egyéb
dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie
arra, hogy a termékek épségét a |uvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.
A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék
merrnyisógi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget

biztosít.
Teljesítési hely: Központi raktár 109ó Budapest' Haller v 29., Kihelyezett áruraktár)
Átvételre iogosult személy: raktároS illetve a helyettesítésSel megbízott személy.
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Szállító képviseletében eljaró személy neve, elérhetősége: Márton Zsuzsa vevőszolgálati
munkatárs 346-9]06' fax: 438-4901
Szállító teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó neve,
elérhetősége: . . .

Megrendelő képviseletében eljaIó személy neve' elérhetősége: anyaggazdálkodási
osztályvezető, re|: 21 5 - 12-20

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot' úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkeket a SzállÍtó költségére harmadik személ}től beszerezn.i
és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1.l pontban említett elfogadott ajánlat szerinti
ar szolgál.

4.l Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabályozott, illetve
végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga
van ahhoz, hogy váratlanul jelentkező áruhianyaik pótlásara azonrrali megrendeléseket - a
keretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel a
Szállítóhoz, aki ezeket a megrendeléseket soron kívül' raktari készletébol taftoZik kielégíteni.
A soron kívtili i-igyintézést _ felhívásra _ a Szállító köteles igazolni' de abban is egyetértenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szállítási határidő a 3 napot semmiképpen sem haladhatja meg'

5'l Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség
teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 4'l ponÍban előírt kcitelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbéI éS/vagy kártérítés
fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a Szállítási szerzódéstől való elállásanak a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények órvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni leme köteles.

6./ Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi
elismervénnyel felszerelt számlát ll0 napon be1ül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak,
a Kbt. 305. $ (3) rendelkezései szerint.
Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán aZ egyes számlákba
csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan
mér1ékben, amelyeket az I'l pont értelmében a Szállító elfogadott ajánlata taftalmaz,
Íiiggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy
hogyan változik az inflációs ráÍa, vagy a deviza átszámítási kulcs.
A Megrendelő elő1eget nem fizet.
A számlához tartozó lehíváS teljesítését igazoló - a Megrendelőtől szfutnazó átvételi
elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt Számlát a szállító
közvetlenül az Intézet Gazdasági Igazgatóságétra nyújtja be.
Amennyiben Megrendelő a Szállító szám\é4át a jelen pontban figzitetÍ hataridőn belül nem
egyenlítené ki' köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori
éruényes késedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelő álÍal igazolt szerződésszerű teljesítés esetén' a fizetési határidő eredménytelen
elteltét követően, a Megrendeló ajelen szerződés aláírásával hozzé4árul ahhoz, hogy a SzáIlitó
beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlÍi1a terhére, a Kbt. 305. s (6)
bekezdés rendelkezései szerint.



Megrendelő ezenlel hozzájárul, hogy - á\ta\a igazolt szerződésszeríj teljesítés esetén - a
fizetési hatríridő eredmón1telen elteltét kovetően a SzáIlitő beszedési megbízást nyújtson be
Megrendelőnek a MÁK-nal vezetett 10032000_01491869-00000000 számú fizetéii számlája
terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve' ha a Szállító a fizetési
kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatójának pedig ezennel
felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

7./ Egyetér1enek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő
hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozotÍ teljesítés megtörténtétől számiÍott
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hianyokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a
SzáIlítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az előző két bekezdés brírmelyik esete is lordulj on elő, a lehívó tartozik - a jelzett 3 napos
hataridón belül - a SzáIlítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha
kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 7.l pont szerinti aj ánlatban,
ill. az aján|atban loglalt minőségi köVetelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabáIyozotÍ mértékű minőségi kötbért éS/vagy kártérítési igény't érvényesíthet, és
amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leír1 rendszerbeli minőségi eltérést
tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerzódéstől nyomban elállhat,
meghiúsulási kötbért és kártérítóst követelhet.

8./ Szerződő felek egyetérlenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
jótálláS szabályaira - az 1.l pontban foglaltak függvényében - az ellogadott aján|aÍ :rirtalma 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 személytól beszerezni a
Szállító költségére.
Ha a Szállító a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely ftszét,
annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
SzáIlító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés Íátgyát képezó

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedé1lyel.

9./ Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s
végil a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyariint kötbért kötnek ki a Szállító
terhére, amelynek mérléke késedelem esetén a késedelmesen szá|litott arucikkek bruttó
értékének figyelembevételével napi /z ezrelék,legleljebb azonban az érintett áru-ért ék 6 %o-a.
Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30oÁ-a nagyságú
minősógi kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Megrendelő által érvényesített
meghiúsulási kötbér is akkor' amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó a1ánlaÍi ána vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését
vállalja, amennyiben a szállítandó termékek szállitásávaltöbb mint 15 napon késik, vagy eláll
a szerződés telj esítésétől'

Tiszlában vannak a szerződő felek azzaI, hogy a kötbérkövetelés behajtáSán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szállítótól, a
kar összegébe azonban a mar behajtott kötbér összege beleszámít.



A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kara nem merült fel.
A kötbért a Megrende|ő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó
összegéből levonni.

I0.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli' a Szállítóhoz intézett nyilatko zaÍával azonnal^i

hatállyal elállhat a 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,

felsziimolási eljarás folyik ellene;
- aSzállitó szerződésellenesenbeszüntette szállításait.
Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyi|atkozatával, a
Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

11.l A Szállítót az érvényes j ogs zabáIyok szerinti módon titoktafiási kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomásiíra jutó mindennemú adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartáSi
kötelezettsóg kiterjed a Szállító alkalm azoÍIaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktarlásla hitelt érdemlően
Íigyelmeztetni.
A SzáIlító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozbatja tudomásara a

szerződés, i|Ietve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.

A másik fél előzetes jóvríhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik szemóly rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság köteleZő érwénnye1 elrendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a

Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szál|itőt,
hogy a Megrendelőt referencialistáj án feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon _ marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1.l pontban foglaltaktól
fiiggően vagy a Szállító elfogadott aj ánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított
ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azza|, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként
a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg ke1l terrnie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük
a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő felek a szerződésből eredő barmely jogvita rendezését közvetlen targyalásos
úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a megrendelő székhelye szerint
illetékes bíróság kizrírólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződésbő| származó és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik.
Ezt a száIlitási szerződést a szerzódő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláirták.
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Haemodinamikai éS angiográfiás anyagok
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1.

s.szám Meqnevezése
Megajánlott
termékkód Mennyiség Eqvséq ár Össz. ár

Fizetési
határidő

nap

5. Seldínger tű 5208505 350 aoÓ 139 650 '1 10

rész70-80 X 70-
80 cm méretú
négyszögletes
kompressz, 5012911 800 840 672 000 110

17.

Coronarográfiás
fecskendő 5010120 50 2 350 117 500 110

'19.

ACIST
"Handcontroll 800608-003 4200 8 500 35 700 000 110

20.

ACIST 100m1-es

fecskendő 800061 500 7 000 3 500 000 110

21.

ACIST
transducer BT2000 300 7 100 2 130 000 '1 '10

Nettó összesen: 42 259 150
AF A 25 o/o í0 564 788
Bruttó összesen: 52 823 938
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FELOLVASOLAP
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kihelyezett áru raktár

G0Kl-5/2or 1.

lntézet felnőttjés gyermek osztályának
létesítésével''

Ajánlattevő megnevezése: B.Braun Medical Kft.
Ajánlattevö székhelye: 1023 Budapest, Felhévizi u. 5
Kapcsolattartóneve: BodrogiKatalin

$

1023 Budapest, Felhévizi u. 5.
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1. sz. részszempont ía részenkénti nettó összárak kerülnek elbírálásra]
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2. sz. részszempont Fizetési határidő Íminden rész tekintetébenl

Megajánlott fizetési határidö: 1 10 nap

3. sz. részszempont Műszakl követelmények
5. sz' rész
hos_1z-tipusok s2áma: 5-féle; 5,0; 6,0; 6,5;7'0; 7;q cm

REsZ soRSáMA' NEVE,

DARABs7ÁM
NEno FT /

tlB

NEnÓ FT

/ ö55ZEsEN
BRUnÓ FT

/ Összrsrru
TERtr.lÉx rurvt És rtRMÉKKÓDJA

1 . sz. ftsz Steril alapcsomag (coron

- |' műtó), 3000 db
14.100 42.300.000 52.875.000 ANGIoDYN SET 0Kt 1 ACIST-4 (5012977)

2' sz. Íész Steril alapcsomag (coron
_ ||l. műtó), 1500 db

'r5. 
r 00 22.650.000 28.31 2.500 ANGt0DYN 5ET RADTAL 0K14 (s0123 69)

3. sz. ré5z Steril alapcsomag
(qYerek), 3oo db

13.200 3.960.000 4.950.000 ANGt0DYN SET 0Kt2 GYEREK'3 (s0t 2966)

4. sz' rész Steril alapcsomag (felnótt
konqenitális),200 db

13.800 2.760.O00 3.450.000 ANGt0DYN 5ET "0Kt 6" ASD {so1oo3s)

&bz rész Se|dinger tri 350 db 399 139.650 174.563 INTRADYN SELDINOER TU ] sGXTOIVIV '50
(s2o8sos)

'l2. sz. rész Vezetódrótok, 350 db 2.390 83 6.500 1.045.625 ANGIODYN VEZEIODROT J3 1 5OCM-0.035
FS.r0 (s0s0227)

14. sz. rész osszekötók, 30 db 1.460 43.800 54.750 ANGIODYN CsO l OOCM 84BAR -25

(sol 1s23)
i 5' }z. rész70-80 X 7o-8o cm'---/ -meretu negyszogletes kompressz,
800 db

840 672.000 840.000 ANGI0DYN 5EI K0MPRESSZ'5o (s01291 1

16. sz. rész mütókabát, 600 db 'I .390 834.000 'I .042.500 ANGIODYN SEI OKI 5 KOPENY "L*l5
(so19o2s)

Í}-sz' rész Corona rográfiás
Hskendó, 50 db

2.350 1 1 7.500 146.875 ANGlocRAPHlAS tECsKEND0 12lút'50
(soro12o)

8.500 35.700.000 44.625.000 AT-P54 PREM.SINGLE USE ANGIOTOUCH
HANDC0N. (8oo608-003)

úd sz. rész AClST'lOoml-es
fe1skendó 500 db

7.000 3.500.000 4.375.000 A2OOO MULT-USE SYRINGE KIT (BOOO61)

f}sz. rész AC|ST transducer 300 db 7.100 2.130.000 2.662.500 BT2OOO SING.USEI\4AN IF. KITWITH TRED.

X10 íBT2000)
34. sz' rész Gyógyszerkibocsátó
ballon 30 db

190.000 5.700.o00 7.125.000 SEQUENT PTEASE (sO2XXX)
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12' sz' rész
vég-kialakítások száma: 4 féle

1. J 1,5;

2. J3i
3. J6;
4. egyenes

G0Kl-s/20t l.

í
3
I
J
a
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:

l
J
l
J

l

mekkora nyomást bír (PSl): 1200 PSl

77 ' sz. rész
nyomásállóság: 1 200 PSl

34. sz. rész
átméró/hossz mátrix : 30 féle méret; 7 féle átméró / 6 féle hossz
rated burst pressure : 1 2 illetve 14 atm
tip entry profil : 0,01 7" (0,+S mm)
crossing pÍofil : 0,025" (0,635 mm)

Budapest, 20t l. október 6.
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