
sZÁLLÍTÁSI SZEl{ZoDÉS /ío'

amely létrejött egyréSzt a Budapest. Haller utca 29. szám alatti székhelyú Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet, Dr. ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),
másrészt a MKB banknál vezetett l03000 02-20312437 -00003285 bankszámlaszámú, 01-09-
061688 cégjegyzék számrjl ll45 Budapest, Amerikai út 33. székhelyű CPP Budapest Kft.
nevű szál1ító' képr iseletre jogosrtlt személy: Molnár 'famás (a továbbiakban: Szállitó)

közótt", az ajánlatában fe1sorolt termékek SZállításáIa a következő feltételek mellett:

l.l Szállító ezen szerződés aláírásár'al a Megrendelő által a Kbt' alapj ám kiírt
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létcsítésével GoKI-5/2011 közbeszerzési
elj árás során tett ajánlata ellogadása eredrnényeként kötelezettséget vállal ana, hogy az
ajanlatkérő által az a.jánlati dokunrentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott
termékmennyiséget aZ tlgyanott n-reghatározott minőségben a Megrendelő részére Ieszállitja.
A szerződés hatáIyba lépése: 2012. 03.08.tól 2013.03.08.-ig tart. A szerződéses arat,

termékeket' fizetési határidőket a je]en szerződés 1' sz' melléklete tartalmazza. A szerződés
mellékletét képezi az aiánlatba becsatolt lelolvasólap is (2. sz. melléklet)'

2.l SzállÍtó tLrdomásul r'eszi. lrogy a Megrendc|ő az 1./ pontban meghatalozott
árumennyiséget olyan módon kot.'les tó]e nlegvásárolni. ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra ker'iil'
Megrende|ő az l./ pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott
ajrínlat szerinti telmékeit havonta az ún. Lehívási nyilatkozat formájában vásarolja meg a

Szállítótól úgy" hogy a szerződéses idoszali végéig a teljes mennyiség -30 7o-a lehívásra
kerüljön. A kihelyezett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés
elengedhetet1er-r részét képező kihelyezett árur'alttár szer ződés Íarta|mazza'

3.l szállító kötelezi magát ar-ra. hogy a 2./ pontban említett lehívás szerinti arukat a

lehívásban lbglalt menr-ryiségben" választékban és r-néretben a tárgyhónapon belül havonta
olyan ütemezésben szállítja le a Megrendelő által erre Í-eljogosított szeruezeteinek, ahogy eza
lehívásban meghatároZáSÍa kerü1t'

A lehívásnak megfelelő száIlítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg
szabályszeriien. lra a Szállitó vagy az általa igénybe r'ett Fuvarozó az árukat tartalmazó egyes

szállítmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő által erre feljogosított szervezetei
telephelyeire illetl'e a ]ehÍvásbarl megjelölt kÖzelebbi teljesítési helyekre leszállítja,
(leszállíttatja) és a kli1denrérryt csor-r-ragolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt
egység vagy szernély részére mennyiségileg átadta. A Szállító a leszállított termékeket

bontatlan gyári csomagolásban. gyári tartozéklista alapján, minőségtanúSítással és egyéb

dokumentációki<a] egyiitt aclj a át a Megrendelőnek' A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie

ana, hogy a terné](ek épségét a fuvarozás és a tárolás időtanama alatt megóvja.
A minőségmegr'izsgálás helye a Mcgrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék
mennyiségi. minőségi át\'ótclét 1'olyamatosan végzi' A Szállító vállalja, hogy a szerzodés
teljesítésének időlartarrla alatt Íblyamatosan rendelkezésre á11' konzultációs lehetőséget

biztosít.
Tel.iesítési hel}': Kiizponti raktár l096 Budapest, IIallcr u.29., Kihelyezett áruraktár)
Átvételre jogosult szerlély: raktáros il1etve a helyetteSitéssel megbízott személy.
Szállító képviseletében eljáró szemóly neve. elérlretősége: . . . ' . ..

lt( t on
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Szállító teljesítésében 10 9á-ot neghaladó rrrértéltben igénybe r'ett alvá1lalkozó neve'

elérhetősége: '..
ú"g..na"io képviseletében el_járó személy neve. elérhetősége: anyaggazdálkodási

osztályvezető, tel: 21 5'12-20

Abban az esetben' lra a Szrillító késeclelme rrreghalatlná a 15 napot' úgy a Megrendelő

jogosult a le nem szállított árrrcikkeket a Szállító lolt'égé." harmadik személytől beszerezni

és a Megrendelő széklreiyére szállíttatni'
egy*en1""t a szerződá feLek abban. hogy a Szállítónak a jeler-r pontban foglaltaktal

kapcsolatban fe1mertilt költs1tei fedezetére iz i./ pontban említett elÍbgadott ajánlat szerinti

ár szolgá1.

4'l Megállapodnak a szer'ződő felek, lrogy a 2'l és 3'l pontban szabályozott' illetve

végrehajtandó kihel1'ezett árr_Lraktár rerrdszer aúalmazásán túlmenően a Megrendelőnek ioga

uui ut't''o.' hogy vár'atlanul .]elentkező árLrhiányaik- pótlására azonrrali megrendeléseket - a

keretszerződéshez kópest ug1,an.rut lehívásnat nrinósüIő nyilatkozatokat adjanak.fel a

Szállítólroz. aki ezeket a n'"g'l"nJeléreket soron kívürl. raktári készletébő1 tartozik kielégíteni'

A soron lrívüli tig'vintéZéSt - i"lhí"á*" - a Szátlító kötcles igazolni. de abban- is'egyetértenek a

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

5.lNemvitatottaÍélcli1rltal'hogyalehívásbanÍbg1altszállitásikötelezettség
teljesítésének késedelme uugr 

"1;.,';rrruri, 
de.,gy-igy az 4./ pontban előíÍt kötelezettségek

figyelmen kír,iil hagyása'u l"i.n,ráilíLári.--rr"rződés megszegését jelenti, aminek

következtéber-r a SzállítóL n .1"len s'"rroaósben szabályoZott kötbór éS/vagy káÍérítés

fizetésének a kötclezettsége__ t,]J;ii, és attlerrnyibetl ilyel-r szerződésszegési eset második

alkalommal is megisnrét]ődnék. ;gy 
" 

Nlegrenrlclő a szállítási szerződéstől való elállásának a

;ogut gyutorolhatj"a a jogi t t.,"ttJ'-enuí ér.vényesítése mellett anélkiil' hogy érdekmúlását

igazolni lenne kÓteles.

6.lMegrendelőalehír,ásteljesítésétigazolószabályszerű,mindkétféláltalaláírtátvételi
e1ismervénr-ryel felszer'elt ,'an lui iro napJn beliil barrki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak'

a Kbt. 305. $ (3) rendelkezései szerint'

Nem vitatott a szevóc1ő ter"i.'alár. hog.v a szerződéses időszak folyamán aZ egyes számlákba

csak azok az árak, árkópzósi tJny.'ii és lröltségek állítlratók be. mégpedig rrgyanolyan

méÍékben' amelycket - l 'l po", érte]r.r.rében i s'attito e lfbgadott aján'aÍa 
'Íu'almaz,

fiiggetlenül attól' hogy u.o!y"io"'agi vagv a világpiaci árak miképpen alakulnak' és hogy

r'o-g-yan uarto'it az irit]ációs ot"' 
''ugy 

a dcr'iza átszánítáSi kulcs'

A MegrerrJelö elóle1ct rle ll l'izct'
AszánrlálroztartoziilehívásLe1jesítésétigazoló-aMegren<lelőtőIszármaző_ávételi
elismervényt szállítóLevéllel cruiotn t.tt és_ r,z így kiállított és felszerelt számlát a Szállító

közvetlenüi az InÍézcl Gaz-clasiigi lgazgatóSiigára nyúitla be'

Amerrnyiben Megrenclelő " 's''ittito iz,irlliiiát a jelen pontban lögzített határidőn belül nem

egyenlítené ki, ltöteles " i.'iiiiro.a. a ]'ik' ijeuonátkozó szabályai szerinti mindenkori

éiue.'y". késedelni katt-tlltclL is rrregiizetr-Li'

A Megrenclelő által igazolt s)erroierrr"ru tcljesítés esctén, a Ílzetési határidó eredmén1'telen

elteltét köVetően' u M"gr"n.j"io 
".1elen 

szeLzt!c1és aláír'ásával hozzájárrrl ahhoZ' hogy_a 'sZállító

beszedési megbízást ,.,,"t1tr,"i Lr"'u Meglel'rclelii fizetési szímlája terhére, a Kbt' 305' $ (6)

bekezdés rettdelkezó'ei sz-eti r't'



/

Megrendelőezenne7hozzájárul,hogy-általaigazolt..szerződésszerúteljesítésesetén-a
f'rejési haturidő eredménytólen elteliét kovetően a Szállító beszedési megbízást nyirjtson be

iü"g."'á"io""t a nlÁx-.'a vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési számláia

Íeríére, az el1enszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési

kötelezettségét határidőben nem teljesítette' Pénzforgalmí szolgáltatój ának pedig ezennel

felhatalmazó nyilatkozatot ad ana' hogy a beszedési megbízáSt teljesítse'

7.lEgyetértenekaszerződőfelekabban'hogyaszállításból'ill.fuvarozásbóleredő
hibákkal 

"kapcsolatban 
a lehívó a 3'l pontban szabályozott- telj esítés megtöfiéntétől számított

3 munkanapon belül jogosult a Szá|lítóval szemben fel1épni'

Az egyéb'minőségi iiitattut vagy a mennyiségi -eltérésekkel' 
hiányokkal kapcsolatos

iÁe.yJt" a lehívó 
-azok 

észle1ését 
-kovető 

3 napon belü1 bármíkor kifogás tárgyává teheti a

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

Az előző két bekezdés bármelyik esefu is forduljon e1ő, a lehívó tarlozik - a jelzett 3 napos

hataridőn belül - a Szállítót közös jegyzókönyv felvételére meglrívni'

Á 1"1.n pontbun említett minőségl .7ágy m"nnyisegi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha

tij..ut, i-,ogy a termék típusábanlrerrdszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti aján1a1ban'

ill. az ajaniátban foglali minőségi követelményeknek, a Megrendelő a je1en szerződésben

szabá|yőzot mértékű minőségl kötbért és/vagy káúéIítéSi igényt érvényesíthet' és

u-"níyiu* a jelen bekezdés 
'masodik 

fordulatában leír1 rendszerbeli minóségi e1térést

,upÁÁtnu, .'gy era"tm,lasának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,

meghiúsulási kötbért és kár1érítést követelhet'

8.lSzerzódőfelekegyetértenekabban,hogyatermékkelkapcsolatosszavatosságés
jótállás szabályaira - az 17 porrtban foglaltak fuggvényében - az elfogadott aj ánlat taftalma aZ

iranyadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket

cseÍéli ki' a Megrendelőnek jogában áll
a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

a fent említett árut harmadik személytől beszerezni a

bármely részét,

tárgyát képező

Szállító költségére.
Ha a Szállító á 1otatari kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök

annakjótállási ideje a csere napjával újra kezdődik'
Szállitó kijelentl és szavatóiságot vállal azért, hogy a jelen szerződés

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel'

9,lSzerződőfelekúgyakésedelmesteljesítés,mintpedigaminőséghibásszál1ítás's
végül a szerződéstől való Megrendelői elál1ás esetére egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító

ter_hére, amelynek mértéke k?sede1em esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó

értékéíek figye1embevéte1ér,e] napi |/z ezrelék' legfeljebb azonban az éIintett áru'érték 6 oÁ-a'

Hibás teljes*ítessel kapcsolatban u hibauat érintett áru bruttó értékének 30oÁ-a nagyságú

n-'lnoregi t o,uen 1ehát kovetelni, de ugyanilyen mértékú a Megrendelő által érvényesített

meghiúiulási kötbér is akkor, amikor e1állási jogát volt kénytelen gyakololni'

Szállító a teljes bruttó ajánlatí árra vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését

uatiut.'u, u-*nyiben a szállítandó terrrrékek szállításával több rnint 15 napon késik, vagy eláll

a szerződés telj esítésétől.

Tisztábanvannakaszerződőfelekazza7,hogyakötbéÍkovetelésbehajtásántúlmenőena
Megrendelő a szerződésszegésból eredő kárának megtérítését is követelheti a Szállítótól, a

kárósszegébe azonban a már belrajtott kötbér összege beleszámít'

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



A kötbért a Mcgrendelő jogosrrlt a bcrryÍrjtdt számlából visszataltani és azt a végszánrla nettri

összegébő1 levonr-ri '

10./ A Megrendelő egyoldalú. írásbeli, a Szlrllítóhoz intéZett nyilatkozatával azonnali

hatállyal elá1lhat a SZállítáSi szerződéstő1. r'ag'v bárrne1y részétijl' lra:

- a Szállító aZ egyes résszállításokkal 15 r-rapot késett:

- a Szállító Íizc1ésképteler-rrré váit. öncSóClöt ielentctt illetr'e ellene csőclöt jelentettek be'

felszámolási c1jár'ás fol1'ik ellerre;

- a Szál|ító szer'ződésellene sen beSziintette szállításait'
Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból rlegszlinteti egyolc1alÍl n.vilatkozatál'al' a

Szállító nenl jogosult a Megrendclő1ő1 további kiflzetésckeÍ kör'etelni'

11./ A Szállitót az érvényes .jogszabályok szerinti nróclon titolitartásí kötelezettség tcrheli a

szerződés teljesítése során a Megrcndelővel. antrak tevéketr-vségével kapcsolatbarr

tudomására .jutó mindennemú aclat. inforn,áció, isrrreret vor-ratkozásában' E titoktafiási

kötelezettség kiterjecl a Szál|itó alkaln-razottaiIa. t-nr.rnkatársaira, beszá]lítóira, akiket

tevéken.vségük megkezdése előtt köteles a Szállitó a titoktartásra hitelt érdemlóen

figyelmeztetni.
f Szállító a Megrentlelő engedélye nélkül harnladik Íélnek nem i-rozlratja tudomására a

szerződés' ilIetve azzal kapcsoútban bárrl'rel.v más dokurlentáció vagy irrlormáció adatait.

A másik lé1 előzetcs jói'áhagyása nélkii1 titkos inlormációt egyik 1él sem tehet kozzé,

harmaclik szemé1y rerrclelkczésére nem bocsáthat. kivéve ]ra ezt hatál}''os és érvényes

jogszabály alapján valamel1' bíróság vagrv rrrás hatóság kötelező érr'énrr.vel elrendeli.

iizálliti kiiogástalan teljesítósériil a tcljes termékrnenn'visóg átadáS-átvételét követően a

Megrende|ő írá'sban n,vilatkozik. A Megrcndelő e r-ryiiatkozattal feihata]mazza a Szállítót.

hogy a Megrendelőt ieÍ'erencialistáj án Í'cltüntesse és ezt - elozetesen írásban egyeztetett

móclon marketirrgtevókenységében fel1rasználhassa'

Jeler-r szerzoclésben nem szaÚál.vozott kér'dések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktó1

függően vag.v a Szátlító ellogaclott a.jánlata, vagy pedig a közös jeg.vzőkörryvvel rrródosított

ajín'lata taráimát tekjntik a fe1ck irányadó nak az.'z'al. ho91' téte1cs jogszabá11'i rende]kezésként

u Mogyu. Polgári Törvénykilnyl, ic1evonatliozóan rrlegfele1ő szabályait fog á1t alkalmazni.

a MJgrcn,leúnek és a Szállíiólrak meg liell tel-rr-rie ninc1ent arrlrak érdekében' hogy közvetlen

tárgyJásokon békés útorr rendezzcrrek minden o1yalr r-rézeteltérést. r'ag}'' r'itát' amely közöttük

a szerződéssel ltapcsolatban mel'i]l fel.
lla a szerzódő Í'elek a szerzőc]ésből eredő bármely jogr'ita ret]dezésót közvetlen tárgyalásos

úton ncnr tudják megoldani' Ílgy e .jogvilájuk elclör-rtésére a negrendelő székhelye szerirrt

il1etékes bíróság kizár(llagos illetékességét kötik ki'
Jelen szcrződésből származti és peres Írtra kerii1t jogvitálr illetékessége mindenkor a

Megrendclő székhelyóhez igazodilr.
EZt a SZállítáSi szerződést a szerződo felek mint

megegyező1 helybenhag1'ó1ag aláírták.

Buclapest. )01 I . JccerttLrer 09.

.r' ,a :

Dr'. Péter
Főigazga]ó 1őorr'os
mint Megrendelii. -

akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

I.:,-l.r-.r,1; r.,l ':

rrrint Szá|lító'



Budapest Kft.

Budapest, 201 i. december 6.

. fr rrlir i r.:1rr -

Haemodinamikai és angiográÍiás anyagok
beszerzése az IntéZet felnőtt és gyermek osztályának

réSzére, kihelyezett áruraktár létesítésével

'l. sz' melléklet
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s.szám Meqnevezése
Megajánlott
termékkód Mennyiség Eqvséq ár Össz. ár

Fizetes!
határidő

nap

47

Berman tÍpusú ' 50
cm hosszÚ'
angiográfiás
katéter és
ouidewire AR At-07134 60 17 500 1 050 000 110

48

Berman típusú,
80 cm hosszú,
angiográfiás
katéteÍ. AR At-07135 120 17 500 2 100 000 110

49.

Berman típusú,
60-80-110 cm
hosszú, katéter.

s F (110 cm) 25

db
4F30db

AR Al-07124
5F, AR AI-
07122 4F , 17 500 962 500 '110

59. Snare eszkÖz PF 147315 15 67 000 I 005 000 '110

Nettó összesen: 5117 500
AF A 25 o/o 1 279 375
Bruttó összesen 6 396 875

l.r-*--1
t'

mint Szállító


