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amely létrejött egyréSzt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György

országos ku.aiologiui Intéiet, Dr. Ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),
másrészt a MKB Bank Zrt. banknál vezetett 10300002_20398215_00003285

bankszámlaszámú, 01_09-161764 cégjegyzék számú 1025 Budapest, Fajd u'2lb. székhel1'ti

Biotronik H. Kft. nevű szá1lító, tépviseletre jogosult személy: Dr. Jakus László (a

továbbiakban: Szállító)

közóÍt, azajanlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

|.l Szállító ezen szerzodés aláírásával a Megrende|ő által a Kbt. alapjan kiírt

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek

osztályának részére, kiÍefezett áruralrtár létesítésével GoKI_5/20r 1 közbeszerz'ési

elj arás során tett aj ánlata eifogadása eredményeként- kötelezettséget vállal arra, h2ev az

4,i"tutte.o á|Íal az i1ánlati dofumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott

tórmékmennyiséget az ugyanott meghatározott minőségben a Megrendelő részére leszá|IíÍja.

A szerződés időtar1ama a szerződéí atáirását követően 12 hónapig Íart. A szerződéses árat,

termékeket, fiZetéSi határidőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A szerződés

mellékletét képe zt az a1ánlatbabecsatolt felolvasólap is (2' sz' melléklet)'

2.l Szá|lító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1'l pontban meghatiirozott

arumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni' ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
úegrenrlelo az l.l ponÍbut említettek szerint a Szállító minden eltérés nólkül elfogadott

ajaniat szerinti termákeit havonta az ún. Lehívási nyi1atkozat formájában vásárolja meg a

dzáilítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes menrryiség _30 "Á-a lebívásta

kerüljön. e Érretyóiett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés

elengedhetetlen réizét képező kihelyezett áruraktár szerződés tattalmazza.

3,lszáIlítókötelezimagátarra,hogya2./pontbanemlítettlehívásszerintiárukata
lehívásbanfoglaltmennyise-gben'választekbanésméretbenatargyhónaponbelülhavonta
olyan titemezé"sben szállíi';a lJa Megrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a

lehívásban meghatriLrozásra került.
Á t"t'iuarnut 

"megfelelő 
szá!|itás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabályszerűen, há a Szállító vagy az á1Íalaigénybe vett Fuv aroző az árukat tartalmazó egyes

szállítmanyokat a Szállító koJiázatára a úegrendelő által erre feljogosított szervezetei

iJ.pn"ty"i." il1etve a lehívásban megjelö1t közelebbi teljesítési helyekre leszállítja,

1tesratuíat;a; és a küldeményt csomagoláii egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt

"gyreg 'ugí személy rés'éie menr'}iségileg átadta. -A. 
Szá|lítrí a leszál1ított termékeket

uiJu,jun iya.i .roÁugotásban, gyáii tartozeklista alapján, minőségtanúsítással és egyéb

dokumentáliókkal egyu'it adj a ái a-úegrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell 1enrrie

ana, t ogy a termékel épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja'

Á .mo!ág."guizsgalas háye a Megrendető székhelye. A Megrendelő a leszállított termék

me,.,nyise!i, Áinorégi átvétélét folyámatosan ,légz1:. A Szállító vállalja, hogy a szerződés

teljesíesé"nek időta;ama alatt foíyamatosan rende1kezésre áll, konzultációs lehetőséget

biztoSít.
Teljesítési hely: Központi raktár 1096 Budapest' Hal|er u' 29., Kihely ezett áruraktár)

A;at.É jonólult 
'';*él)', 

raktáros illetve a helyettesítéssel megbízott személy'



Szállító képviseletében eljáró személy neve, elérhetősége: Liptay Eszter 30 414 9398

Szállító táljesítésében 10 oÁ-ot meghaladó méftékben igénybe vett alvállalkozó neve'

elérhetősége: . . .

Megrendelő képviseletében elj áró személy neve' elérhetősége: anyaggazdálkodási

osztályvezető, tel': 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 személytől beszerezni

és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
Egyetér1enek a szerződő felek abban, hogy
kapcsolatban felmerült költségei fedezeÍére az
ar szolgál.

a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
1./ pontban említett elfogadott aj ánlat szerinti

4.l Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabályozott, illetve

végrehajtandó kihelyezett áÍulaktár rendszer alka|mazásán túlmenően a Megrendelőnek joga

uui ut't'o", hogy váratlanul jelentkező áruhiányaik pótlásara azonnali megrendeléseket - a

keretszerződésiez képest ugyancsak lehívásnak minősü1ő nyilatkozatokat _ adjanak fel a

SzáIlítóhoz, aki ezekei a megrendeléseket soron kívül, raktári készletéból tartozik kielégíteni'

A soron kívüli ügyintézést _ }elhívásra - a Szállító kÖteles igazolni, de abban is egyetérlenek a

felek, hogy ilyen ásetekben a szállítási hataridő a 3 napot semmiképpen sem haladhatj a meg.

5.l Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség

teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 4.l pontban előífi kötelezettségek

frjyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek

kovetkeztében a Szállítót a jálen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második

alkalommal is megismétlőcilék, úgy a Megrendelő a Szállítási szerződéstől való elállásának a

jogát gyakorolhatja a jogi követkézmények érvényesitése mellett anélkül, hogy érdekmúlását

igazolni lenne köteles.

6.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláír1 átvételi

elismervéniyel felszerelt szamlai 180 napon belül 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 átak, árképzési tényezBk és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mér1ékben, amelyeket iz I.l pont értelmében a Szállító elfogadott aján|ata tarÍalmaz,

függetlenüi attól, hogy a magyaiországi vagy a világpiaci arak miképpen alakulnak, és hogy

hogyan változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámitási kulcs'

A Megrendelő előleget nem fizet.
A szá]nluhoz taÍo;ó lehíVás teljesítését igazoló - a Megrendelőtő| származő - átvételi

elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az igy kiállított és felszerelt Számlát a Szállító

közvetlenül az InÍézet Gazdaságí Igazgatőságára nyújtja be'

Amerrnyiben Megrendelő a szauito számlá1áÍ a jelen pontban rögzített határidőn belül nem

egyenlíiené ki, ktteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelő által igazo|t szerzőáésszerű teljesítés esetén, a fizetósi hataridő eredmén1telen

elteltéi kovetően, a Megrendelő ajelen szerződés aláírásával hozzá1ful| ahhoz, hogy a Szállító

beszedési megbizást ny"jtt'ut be a Megrendelő fizetési szám|ája terhére, a Kbt. 305. $ (6)

bekezdés rendelkezései szerint.



/

Megrendelőezennelhozzájárul'hogy.általaigazolt-.szerződésszerűteljesítésesetén-a
fizeiéri hutáridő eredménytelen eltelt'Jt követően á srauito beszedési megbízást nyújtson be

i"rű."'a"rá*t 
" 

lrÁx_áa vezetett 10032000-01491869_00000000 számú fizetési számlája

teriére' az ellenszolgá1tatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési

kötelezettségét határidoben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatójának pedig ezennel

felhatalmazó nyilatkozatot ad ana, hogy a beszedési megbízást teljesítse'

7.lEgyetér1enekaszerződőfelekabban,hogyaszállításból,ill.fuvarozásbóleredó
hibákkal íapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtör1éntétől számított

3 munkanapon belül jogosu1t a Szállitóval szemben fellépni'

ez 
"gyeu 

^ mirrosegi f,iuaruat vagy a mennyiségi -eltérésekkel, 
hiányokkal kapcsolatos

iÁe"yJi" a lehívó ázok észlelését 
'követő 

3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

s-"aúitonat, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van'

Az e1őző két bekezdés bármelyik eseie is forduljon elő, a lehívó tarlozik ' a jelzett 3 napos

határidőn belül - a SzáIlítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni'

Á.1elen pontuan említett minőségi ,iágy me''nyiségi fogyatékosságok esetén' de 
-akkor 

is ha

tlá.'.iir, i'ogv a termék típusábanlrend-úerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti aj ríLrrlalban,

iir. u" ":aníít- loglali minőséii követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben

sz:ab,ilyázott mertefti minőségl kötbért és/vagy káftéfitéSi igényt érvényesíthet. ós

u*"*yiu"" a jelen bekezdés 
"másodík 

fordulatában leíft rendszerbeli minóségi eltérést

*puránu, ugy e.dek-trlasának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,

meghiúsulási kötbéfi éS kártérítést követelhet.

8./Szerződőfelekegyetérlenekabban,hogyatermékkelkapcsolatosszavatosságés
.'átattas sr*atya tra - az 7-.i pontban foglaltak fiiggvényében _ az ellogadott ajánlaÍ Íafialma az

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

cseréli ki' a Megrendelőnek jogában áll a lent említett árut harmadik személytől beszerezni a

Szállító költségére.
Ha a Szállító á jotattasi köte1ezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök

anrrak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik' 
-

szállito tij etenti és szavatósságot vál,|al azért' hogy a jelen szerződés

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel'

g.lSzerződőfelekúgyakésedelmesteljesítés,mintpedigaminőséghibásszállítás,s
vJgü1 a szerződéstől való Megrende|ői e1állás esetére egyaránt kötbéfi kötnek ki a Szállító

t.r'nJr", u'naynek mór1éke kZsedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó

erter.e""r. ngy"rembevételével napi |/z ezrelék' legfeljebb azonban az édntett áru-éÍék 6 oÁ-a'

Hiüa. ,"r.i"Ji e''e1 kapcsolatban á niba'rat érintótt áru bruttó értékének 30%-a nagyságú

minoségi kotbért lehet követelni, de ugyanilyen mér1ékű a Megrendelő á1tal érvényesített

..gt'ii'iuta.i kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kény'telen gyakorolni'

Szállító a teljes bruttó ajádlati ártavetítve' 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését

'áir"r.l", "-""'yiben 
a szállítandó terméket szállításával több mint 15 napon késik, vagy eláll

a szerződés teljesítésétől.

Tisztábanvannakaszerződőfe|ekazza|,hogyakötbérkövetelésbehajtásántúlmenőena
Megrendelő a szerződésszegésből eredő káránák megtérítését is követelheti a Szállítótól' a

kaÍ_összegébe azonban a mal behajtott kötbér össZege beleszámít'

A kotbér ákkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel'

bármely részét,

tárgyát képező



A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatar1ani és azt a végszámla nettó

összegéből levonni.

10.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatkozaÍáva| azonna|i

hatállyal elállhat a szállítási szerzodéstől, vagy bámely részétől, ha:
_ a SzállÍtó aZ egyes résszállításokkal 15 napot késett;
- a SzállÍtó fizetésképtelerrné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődÓt jelentettek be,

felszámolási elj árás folyik el1ene;
- aSzállító szerződésellenesenbeszüntette szállításait.
Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, a

Szállító nem jogosult a Megrende|őtől további kifizetéseket követe1ni.

11.l A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktafiási kötelezettség terheli a

szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban

tudomásara jutó mindennemrí adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartáSi

kötelezettség kiterjed a Szállító alkalm azottaira, 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, |Iletve ázza| kapcsolatban 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 alapján valamely bíróság vagy más hatóság k<ite1ező éruérrnyel elrendeli.

A-Szállitó kiiogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadáS-átvételét követően a

Megrendelő íráiban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal fe|haÍalmazza a Szállítót'
hogy a Megrendelőt referencialistáj án leltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon marketingtevékenységében lelhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól

fuggően vagy a Szállító elfogadott ajánlata' vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított

ajárrlata tar1almát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezéskónt

a Magyar Po1gári Törvérrykönyv idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazrri.

A Megrendeúnek és a Száltítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvet1en

tárgyJásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük

a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő felek a szerződésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos

úton nem tudj ák megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a megrendeló székhelye szerint

illetékes bíróság kizáró1agos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződésbó| szárrnaző és peres útra kertilt jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik.
Ezt a szállítási szerződést a szetződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

06.

. i-'"r,-'. l-

mint Szállító

er i. '
Íborvos
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-Siotronik H. Kft. 1. sz. mellékletHaemodinamikai és anglográfiás anyagok

beszerzése az lntézet felnőtt és gyermek osztályának
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€9 BloTRo]tIK
exceltence for life

FELoLVASóLAP .'
,,

,,Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az lntézet felnőtt és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével,,

Ajánlattevő megnevezése: Biotronik Hungária Kft'
Ajánlattevő székhelye: 1025 Budapest, Fajd uta 2Ib'
Kapcsolattartó - neve: Liptay Eszter
Cimp: 1oz5 Budap€st,f.ajd utca z/b. ..]'-, 'Teléfonszám: +36!32649 41'

+ 36 7326 49 45
biotronik@biotronik.hu

Telefaxszáma:
E'mail címe:

1. sz. részszempont (a részenkénti nettó összárak kerülnek-elbÍ!í.!éslal

RÉsZ soRSáMA, NEVE, N E]Tó FT

/os
NETIÓ FT

/osszrsen

BRUTIÓ FT

/Összrseru

TERMÉK NEVE És

rrRuÉxxÓoln
3 resz

presiíre" ba llon katéterek
1s0 db

24.650Fr 3.697.500 Fr 4.62I.875 Fr
PANTERA LEO

366991-36704s

34. sz. rész
iyógyszerkibocsátó ballon

,,-\30 db
145.000 Fr 4.350.000 Fr 5.437.500 Fr

PANTEM LUX
365110-365139

/ 35.\z. rész
Nág{ b"tton

30 db
113.900 Fr 3.417.000 Fr 4.27L.25oFÍ ANGIoScUtPT

360217-360233

2. sz. részszemoont Fizetési határidő (mínden rést tekintetébenl

Megajánlott fizetési határidő: 180 nap

Ajánlat részenként tehető, így amennyiben részenként eltérő fizetési határidőt ajánlanak meg,
azt kérjük részenként megadni!

3. sz. részszempont Műszaki követelménvek

33. sz. rész
<2,25 mm-es átmérőben is elérhető : igen
átmérő/hossz mátrix: átmérők: 11 db / hossz: 5 db mátrix összesen 55 db méret
rated burst pressúte : RBP 20 ATM
tip entry profil : 0,018" a 3 mm-es ballon esetén '
crossing profil : Q034" a 3 mm-es ballon esetén
semicompliant változat elérhető : igen (Pantera ballon)

\---'Ü
.4!u..erornqllK_-HuNGÁR|A KFr' \" \\
f j:.:.4 " ',l',., ''"'Í,,f"'' ü \
'' áW rer ;i'',;^: i-zo+s+l
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exceltence for life

tip entry profil :. 0,017" a3 mm_es ballon esetén
crossing profil : Q845 mm = 0,034" (3 mm-es ballon esetén)

35. sz. rész
átmérő/hossz mátrix : átmérő: 4 db / hossz 3 db mátrix összesen: 12 db
rated burst pressure : (A 2-2,5 mm) 2O atm, (13,0 mm) 18 atm, (03,5 mm) 16 atm

a3

Budapest, 2011. október 11. .ott$
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