
SZÁLLÍTÁSI SZERZÓDÉS
/D'e lru

amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
országos Kardiológiai Intézet, Dr. Ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő)'
másrésá a MKB banknál vezetett 103000 02-20312437 -00003285 bankszámlaszámú, 01-09-

061688 cégiegy zék számu 1145 Budapest, Amerikai út 33' székhelyű CPP Budapest Kft.
nevű szállító' képviseletre jogosult személy: Molnár Tamás (a továbbiakban: Szállító)

között' az ajánlatában felsorolt termékek szállítására a következó feltételek mellett:

l.l Szá|lító ezen szerződés a\áításával a Megrendelő által a Kbt. alapj án kiírt
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet &]rr:ő!! és gyermek
osztályának részére, kiheiyezett áruraktár létesítésével GOKI-5/2011 közbeszerzési

eljarás során tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy az

aj anlatkérő áIta| az ajénlaÍi dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott

tórmékmennyiséget ai ugyanott meghatározott minőségben a Megrendelő részére leszállítja.

A szerződés időtar1ama a szerződés a|áirását követően 12 hónapig tafi. A szerződéses árat,

termékeket, fizetési hataridoket a jelen szerződés 1. sz. melléklete Íartal'mazza. A szerződés

mellékletét képe zi az aján|atbabecsatolt felolvasólap is (2. sz. melléklet).

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az l.l ponÍbut meghatározott

árumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásarolni. ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megrendelő az 1 .l pontban említettek szerint a Szállító minden eltéÍéS nélkü1 elfogadott

ajánlat szerinti termékeit havonta az ún. Lehívási nyilatkozat formájában vásarolja meg a

Szálitótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teUes mennyi ség -30 "/o'a lehívásra

kerüljön. A Íihelyazett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket je1en szerződés

elengedhetetlen r észéÍ képező kihelyezett áruraktát szerződés tarta|mazza'

3.l szá|lító kötelezi magát ana, hogy a 2./ pontban említett lehívás Szelinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezéiben szállítja le a Megrendelő által ene feljogosított szervezeteinek, ahogy eza
lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak megfelelő Szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabályszenien, ha a Szállító vagy az áIÍala igénybe vett Fuvarozó az árukaÍ tartalmazó egyes

szállítmanyokat a Szállító kociázatára a Megrendelő által erre feljogosított szervezetei

telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyeke leszál]litja'

qes)allittat1a.l és a küldeményt csomagolási egységenként átsziimolva a lehívásban megjelölt

"gyseg 
uugy személy részére menrryiségileg átadta' A Száltitó a lesziíúlított termékeket

uóntut]un lyari csomagolásban, gyári taftozéklista alapján, minőségtanúsítássa1 és egyéb

dokumentá]ciókkal egytlit adja át a Megrendelőnek' A csomagolásnak alkalmasnak kell lenrrie

ana, hogy a terméket épségét a fuvarozás és a tárolás időtar1ama alatt megóvja'

A minőiágmegvizsgálai helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék

mennyiséli, Inlno.égi átvételét folyamatosan végzi' A Szállító vállalja, hogy a szerződés

teljesitésenek időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációS lehetőséget

biztosít'
Teljesítési hely: Központi raktár 109ó Budapest, Haller u.29., Kihelyezett áruraktár)
Ft.l." joeo'ult ."ó-él)', raktaros illetve a helyettesítéssel megbízott személy'

Szállító képviseletében eljaró személy neve' elérhetósége: ' ' ' ' ' "



-

Szállító teljesítésében 10 7o_ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó neve,
elérhetősége: ...
Megrendelő képviseletében elj áró személy neve' elérhetősége: anyaggazdálkodási
o sztáIyv ezető, teI : 2 1 5 - 1 2 -20

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a i5 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított arucikkeket a Szál|ító költségére harmadik személytől beszerezni
és a Megrendelő székhe1yére szá1líttatni.
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt költségei ledezetére az 1./ pontban említett elfogadott aj ánlat szerinti
ár szolgáI.

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 áruhiányaik pótlására azonnali megrendeléseket - a
keretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szá|lítóhoz, aki ezeket a megrende1éseket soron kívül, raktáÍi kéSZletébol tartozik kielégíteni.
A soron kíviili ügyintézést - lelhívásra - a Szállitó köteles igazolni, de abban is egyetértenek a

felek, hogy ilyen esetekben a szállitási határidő a 3 napot semmiképpen sem haladhatja meg'

5.l Nem vitatott a felek által, hogy a lelrívásban foglalt szállítási kötelezettség
teljesítésének késedelme vagy elnrulaszÍása, de ugyanígy az 4.l pontban előírt kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szenődés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbéÍ és/vagy kártérítés
fizetésének a kötelezettsége terlreli' és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a SZál1ítási szerződéstől va1ó elállásának a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvónyesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni lenne köteles.

6.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerú, mindkét fél által aláírt átvételi
elismervénnyel felszerelt számlát 110 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállitónak,
a Kbt. 305. $ (3) rendelkezósei szerint'
Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses idószak folyaman az egyes számlákba
csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be' mégpedig ugyanolyan
mértékben, amelyeket az 1, .l pont értelmében a Szállító elfogadott ajánlata Ártalma4
fiiggetlenül attól' hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy
hogyan változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs.
A Megrendelo előleget nem fizet'
A számlához tartozó lehívás teljesítéSét igazoló - a Megrendelőtől származó átvételi
elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát a szállító
közvetlenül azIntézet Gazdasági IgazgaÍóságára nyújtj a be.

Amennyiben Megrendelő a Szállító szám|á1át a jelen pontban rögziÍett határidőn belül nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabályai szelinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot iS megflzetni.
A Megrendelo által igazolt szerződésszerú teljesítés esetén, a fizetési hataridó eredménytelen
elteltét követóen, a Megrendelő ajelen szerződés aláírásával hozzii1áru| ahhoz, hogy a Szállító
beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési szám\ája terhére, a Kbt. 305. $ (6)

bekezdés rendelkezései szerint.
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Megrendelő ezenne| hozzél1árul. hogy - általa igazolt szerződésszerii teljesítés esetén - a
fizetési hataridő eredmény'telen elte|tét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be
Megrendelőnek a MAK-nál vezetett 10032000-014918ó9-00000000 számú fizetési szám1ája
terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szál1ító a fizetósi
kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatójának pedig ezerrnel
felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

7.l Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő
hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabá|yozott teljesítés megtörténtétől számított
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fel1épni.
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás targyává teheti a
Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az előzó két bekezdés bármelyik esete is forduljon elo, a lehívó tartozik - a j e1zett 3 napos
hataridőn 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 aj ánlatban,
tll. az aján)'atban foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabáIyozoÍt mértékű minőségi kötbért és/vagy káfiérítési igényt érvényesíthet, és

amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést
tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat'
meghiúsulási kötbért éS káÍtérítéSt követelhet.

8.l Szerződő lelek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
jótállás szabályaira - az l.l pontban foglaltak fiiggvényében - az elfogadott a1ál|at 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 személytől beszerezni a

Szállító költségére'
Ha a Szállító a jótállási kötelezettsóge alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét,

annak jótállási ideje a csere nap.iával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azéfi, hogy a jelen szerződés tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

9.l Szetződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s
végül a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító
terhére, amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított áucikkek bruttó
értékének figyelembevételéve1 napi /, ezre|ék,legfelj ebb azonban az érintett iLru-énék 6 Yo-a.

Hib{is teljesítéSsel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30oh-a nagyságú
minőségi kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Megrendelő által érvényesített
meghiúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó a.iánlati árra vetítve, 30 oÁ nagysági meghiúsulási kötbér megfizetését
vállalja, amennyiben a szállítandó termékek szállításával több mint 15 napon késik, vagy eláll
a szerződés telj esítésétől.

Tisztában vannak a szerződő feIek azza\, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő karanak megtérítését is követelheti a Szál|ítótól, a

kar összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.
A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

\



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

összegéből levonni.

10./ A Megrendelő egyoldalú, írásbeli. a Szállítóhoz intézett nyilatko zatáyal azonnali

hatállyal elállhát a szállítási szerzódéstől' vagy bármely részétől' ha:

_ a Szállító az egyes résszállításokkal 15 napot késett;

_ a Szállító fize'tésképtelenné vált, öncsőd_öt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be'

felszámolási elj árás lolyik e11ene;

_ aSzállító szeriődésellerresenbeszűntette szállításait'

HaaMegrendelőaszerződéstal.entíbármelyokbólmegszüntetiegyoldalúnyilatkozatával,a
Szállitó iem jogosult a Megrendelőtől további kiÍizetéseket követelni.

fi.l A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktaÍtási kötelezettség terheli a

szerződés teljesítése ,o,ár' 
'"" 

Megrendelővel' annak tevékenységével kapcsolatban

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

kotelezettség kiterjed a Szá|lító alkalmazottaila' munkatársaira, beszállítóira, akiket

t"uet"ny,eg"iitmegkezdéseelőttkötelesaSzállítóatitoktartásrahiteltérdemlően
figyelmeztetni. l l' _-r-^f,:^ 4''Á^^Á-',
A""SzáIlító a Megrendelő engedélye nélkül harmarlik félnek nem hozhatja tudomására a

szerződés, il1etve azzal t up"rot"utuuí tarmely más dokumentáció vagy információ adatait.

ÁIna.it'ret előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet kőzzé,

harmadik személy .",'delkerjsé.e nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes

j"gr'áúáry 
"r"p:áí 

valamely bíróság vagy más hatóság köteleZő érvénnyel elrendeli'

i}zárlító kiiógástalan teljesíteséiől a.-teljes termékmerrnyiség átadás-átvételét követően a

úeg.enoelo írá"sban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozatta! fe|hata|mazza a Szállítót'

hog] u u"g."r'delőt ieferencialístáj án feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

móáon - maiketingtevékenységében felhasználhassa'

Jelen szerződésben nem ,'á6áryo'on kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól

neÁo* vagy a Szállító 
"lro|uaótt 

ajánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított

"ií'ir"," 
,"n!i." tekintik a r"iet i.a''yaaonat< aziai, h^ogy tételes jogszabályi rendelkezésként

Júu!yu, lorgari Törvénykönyv idevánatkozóan megfelelő szabályait fogjak alkalmazni.

e ú"'É."na"iár'et es a szailitor'ak m"g k.ll tennie Áindent annak érdekében, hogy közvetlen

targyalásokon békés úton ."ná"r'",l"t 
"-i,'den 

olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük

a szerződéssel kapcso1atban merü1 fel'

Ha a szerződő felek a szeróJlsből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos

úton nem tudj ák megoldani' túv 
" 

jogvitájuk eláontésére a megrendelő székhelye szerint

i1letékes bíróság kizaró1agos illetékességét kötik ki'
Je1en szerződésből számlazi é. p.r!. útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhe1yéhez i gazodik.

Ezt a szállítási szerződést u'''o'oao felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

megegyezőt helybenhagyólag aláírrák'

\t.,.-\
\.1

í.'',- 
',Jr'1"

mint Szállító



lPP Budapest KÍt.

Budapest, 201 1. december 6.

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
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,,Haemoclinamikai és angiográfiás anyagok besz erzése az Intézet felnőtt és gyermek

osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével''

Ajánlattevő negnevezése: CPP Budapest Kft
Ajánlattevő székhelye: H- 1 l45 Budapest, Amerikai út 33

Kapcsolattartó - neve: Jancsó Gergely
Címe: H-1l45 Budapest, Amerikai út 33

Telefonszrim: +36 I 422 3700
Telefaxszáma: + 36 1 422 3708
E_mai] cínre: qerqeIv.iarrcso@cDobudapest.hu
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l részenkénti

Resz sonszÁvtrr. xEvE,
D.{RABsZÁ\{

NerrÓ Fr
/oe

NErró Fr
/ ÖsSZEsEN

Bnurró Fr
/ ÖssZEsEN

TeairtÉx r.'_eve És
TERNíÉKKÓD]A

6',.sz. rész Sheatlr (femorális pr-rnkcióhoz),

1000 db 1990 Fr I 990 000 Fr 2 487 500 Fr
INTRODUCER SHEATH
AR CL.O84O3.A 4F
AR CP.O75I 1 5F
AR CP-076I1 6F
AR CP-077I I 7F
AR CP.07811 8F

40' sz. rész 4_5 F méretű. egyszer_
használatos, dilatatona[' minimum 0.021

inch méretű rövid guidewire-el és azt

belogadó szűrótúvel eIlátott minimum 5_

7,5 cm hosszÍr, szilikon bevonatú sheath

introducer set, 500 db

3990 Fr 1 995 000 rr 2 493 150 Fr
INTRoDUCER SHEATH
AR CW.O84O3 4F
AR C\V-08503 5F

41 ' sz. rész 7-8-9 méretű,
egyszerhasználatos, dilatátonal, 0.03 8 ínch
méretü rövid guidewire-el és azt befogadó

szúrótűvel ellátott minimum l0 cm hosszú,

sziIikon bevonatúr sheath introducer set,

1F 20db
8F 20db
9F 40db

3990 Fr 319 200 Fr 399 000 Fr
INTRODUCER SHEATH
AR CW-08703 7F
AR CW-08803 8F
AR CW-08903 9F

|-i7' }'' r..s' Bermen típus(r. 50 cm
iíszir. erlgiogr'áfiás katéter és guidewire.
60 db

17 500 Fr 1 050 000 Fr 1 312 500 Fr BERMAN TíPUSÚ KA
AR AI.O7 L]4

/'k
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2l sz. részszempont Fizetési határidő (minden rósz tekintetében)

Megajánlott fizetési határidő: 1 1 0 nap

3. sz. részszempont Műszaki követelmények

6. sz. rész
hossz+ípusok száma: l0 féle hossz

Dátum: Budapest' 20l l .10' 1 1 .

t$Áz- rész Berman típúsú, 80 crn
hosszú, angiográfi ás katéter.
120 db

l7 500 F1 2 100 000 Fr 2 625 000 Fr
Benvell rÍpusÚ rnr
AR AI-07I35

49.}z' rész Berman típusú,60-so-l l0
-eríhosszú, katéter.
5 F (110 cm) 25 db
4F 30db

l7 500 FT 962 500 Fr 1 2A3 125 Fr
BenueN ripusÚ rcer
AR AÍ_07l24 5F
AR AI-07I22 4F

'5í. sz. rész Snare eszköz
l5 db 67 000 Fr 1 005 000 Fr 1 256 250 Fr

SNARE EszKÖz
PF 147315

,.jl


