
SZÁLLÍTÁSl SZERZoDÉs /tti'

amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
országos Kardiolr5giai Intézet, Dr. ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),
másrészt a Citibank europe plc magyarországi fióktelepe banknál vezetett 10800007_
72188031 bankszámlaszámú' 13-09-088777 cégjegyzék számű 2045 Töriikbálint' Tó Park
székhelyű Johnson & Johnson Kft. nevű szállító, képviseletre jogosult személy:
Massimiliano Colella ügyvezető tgazgató vagy Gömbös Tamás önálló képviseleti joggal
rendelkező munkavállaló (a továbbiakban: Szállító)

közöÍt' az aj ánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltéte1ek mellett:

|.l Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapjan kiíÍ
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az lntézet &!uél! és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével GoKI-5/2011 közbeszerzési
eljárás során tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy az
ajanlatkérő áItal az ajánlati dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott
termékmennyiséget aZ ugyanott meghataÍoZott minőségben a Megrendelő részére leszállítja.
A szerződés időtarlama a szerződés aláírását k<ivetően 12 hónapig taÍ. A szerződéses árat,

termékeket, fizetési határidóket a jelen szerződés l. sz. melléklete Íarta|mazza. A szerződés
mellékletét képezi az ajánIatba becsatolt felolvasólap is (2. sz. melléklet).

2./ Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1 ./ pontban meghatarozott
árumerrnyiséget olyan módon ktjteles 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 mennyiség -30 7o-a lehívásra
kerüljön. A kihelyezett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés
elengedhetetlen r észét képező kihelyezett áruraktár szerződés Íarta\mazza.

3.l szá|lító kötelezi magát ana, hogy a 2./ pontban említett lehívás szerinti árukat a
lehívásban foglalt mennyiségben, válasáékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta
olyan ütemezésben szállítja le a Megrendelő által ene feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a
lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor tör1énik meg
szabályszeníen, ha a Szállító vagy az áItala igénybe vett Fuvarozó az árukat tarlalmazó egyes
szállítmányokat a Szá|lító kockázatára a Megrendelő által erre feljogosított szervezetei
telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre leszállitja'
(leszállíttatja) és a küldeményt csomagolási egységenként áÍszámo|va a lehívásban megjelölt
egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A SzállÍtó a leszállított termékeket
bontatlan gyári csomagolásban, gyári tartozéklista alapján, minőségtanúsítással és egyéb
dokumentációkkal együtt adj a át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kel1 lennie
ana, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.
A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a 1eszál1ított termék
mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezósre áll, konzultációs lehetőséget

biztosít'
Teliesítési hely: Központi raktár 1096 Budapest, Haller u.29.' Kihelyezett áruraktár)
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Atvételre jogosult személy: raktáros illetve a helyettesítéssel Kemény
képviselő 231513-885 Fax: 2315 l0_958
Szállító teljesítésében l0 %_ot meghaladó mértékben igénybe vett

Beáta vevőszoIgá1ati

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 személ1.től beszerezni
és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt költségei fedezetére az 7.l pontban említett elfogadott ajánlat szerinti
ár szolgál.

4'/ Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabályozott, illetve
végrehajtandó kiheIyezett 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
Szállítóhoz, aki ezeket a megrende1éseket soron kívül, raktári készletéből tarlozik kie1égíteni.
A soron kívüli ügyintézést - felhívásra - a Szá|lító 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./ pontban előíft 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 megismétlodnék' úgy a Megrendelő a szállítási szerződéstől való elállásanak a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni lerure 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 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 l.l pont értelmében a SzállÍtó elfogadott ajánlata tartalmaz,
Íiiggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci arak miképpen alakulnak, és hogy
hogyan változik az inflációs ráta, vagy a devlza átszámitási kulcs.
A Megrendelő előleget nem fizet'
A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőtől származő átvételi
elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt Számlát a szállító
közvetlenül az Intézet Gazdasági IgazgatóságÍra nyújtj a be.
Amennyiben Megrendelő a Szállító számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabáIyai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelő által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredmén1'telen
elteltét köVetően, a Megrende1ő ajelen szerződés aláírásával hozzájulll ahhoz' hogy a SzáIlitő
beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére, a Kbt. 305. s (6)

bekezdés rende1kezései szerint.
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Megrendelő ezentel hozzájárul' hogy - általa igazolt szerződésszerű teljesités esetén - a
fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be
Megrendelőnek a MÁK-nal vezetett 10032000-01491869-00000000 szrímú fizeÍési számlája
terhére, az ellenszolgáltatás Vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési
kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatój ának pedig ezennel
felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

1./ Egyetér1enek a szerződő felek abban, hogy a szállításból' ill. fuvarozásból eredő
hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabáIyozott teljesítés megtöfiéntétől számított
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon beliil bármikor kifogás tárgyává teheti a
Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az előzó két bekezdés brármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik _ a jelzett 3 napos
határidőn belül _ a Szállítót kcjzös jegyzőkönyv felvételére meghír'ni.
A jelen pontban említen mirrőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha
kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1./ pont szerinti ajánlatban,
1l1'' az ajánlatban loglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabályozoÍt mérlékű minőségi kötbéft éS/vagy ká1érítési igényt érvényesíthet, és
amennyiben a jelen bekezdés második lordulatában leír1 rendszerbeli minőségi eltérést
tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,
meghiúsulási kőtbérl és kártérítést követelhet.

8./ Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
jótálláS Szabályaira - az Ll pontbar] foglaltak függvényében - az elfogadott ajá,l.llat taÍÍalÍna az
irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

cseréli ki' a Megrendelőnek jogában á11 a fent említett áfut harmadik személytől beszerezni a
Szállító költségére.
Ha a Szállító a jótálláSi kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét,
annakjótálláSi ideje a csere napj ával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerzódés tárgyát képező

termékek rendelkeznek éwényes forgalomba hozatali engedé11ye1.

9.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s
végül a szerződéstől való Megrende|ői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító
terhére, amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó
értékének figye1embevéte1éve1 napi Yz ezrelék' legfeljebb azonban az érintett ánt-érÍék 6 o/o-a.

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30%_a nagyságú
minőségi kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mér1ékű a Megrendelő által érvényesített
meghiúsulási kötbér is akkor. amikor elá1lási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó ajánlati ána vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését
vállalja, amennyiben a szállítandó termékek SzállítáSával több mint 15 napon késik' vagy eláll
a szerződés telj esítésétő1.

Tisztában vannak a szevődő fe\ek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítésót is követelheti a Szállítótól' a
kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.

\'



Haemodinamikai és angiográfiás anyagok

beszerzése az lntézet felnótt és gyermek osztályának

részére, kihetyezett áruraktár létesítéséVel

'l. sz. melléklet
Johnson Johnson KÍt.

Eqvséq ár össz. ár

Fizetesi
hataridő

nap
s.szám Megnevezése

Megajánlott
termékkód Mennyiség

8.

Sheath
(biopsziához)

Long sheats
5016114,
5016134 í00 3500 350 000 110

Diagnosztikus
katéterek

transzfemoralis
katéterezéshez,

lnfinitl, Super
Torgue Plus,

Hihg Flow
Diagn Catheter
534...,533...,
538...,527..., 1500 2190 3 285 000 110

11 Bioptom katéterek
Biopsy Forceps
6nr'30n 504302 320 65000 20 800 000 110

Nettó összesen: 24 435 000

AFeZS o/o 6108 750

Bruttó összesen: 30 543 750
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mint Szállító

PénzÜgyi ellenjéqyző

Pethőné ,^,^",lú
'l' 1azqaió qazdaság\ helvettese

mint Megrendelő
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FELoLvAsÓLÁP

,,Haemodinamikai és angiográíiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és ryermek osztályának
részére, kihelyezett áruraktár létesítésével''ri'

Ajrínlattevő megnevezése: Johnson & Johnson Kft.
Ajrínlattevő székhelye: 2045 Törökbálint, Tó Park
Kapcsolattartó _ neve: Nagy Gergely

kereskedelmi képviselő (szakmai)
Címe:2045 Törökbálint, Tó Park
Telefonszám: +36-30/949-3786
Telefaxsáma: 06-23 l 5 |0-9 58
E-mail címe: kozbeszerzss@its jnj.com

Kozma Enikő
tender-koordi nátor (tender)

06-23/513-971

RÉsz sonszÁtr.le, Ntve,
DARABSZÁM

6. sz. rész Sheath (femorális punkcióhoz), l000 db

NETTÓ FT
/os

NerrÓ Fr
/ ÖsszEsnu

BnurrÓ Fr
/ ÖsszpsnN

TpntraÉr NEvp
És
TERMÉKKÓDJA

2.290 2.290.000 2.862.500

AVANTIo+,
BRITE TIPo
Sheath
Introducer
504...
401...

7. sz. rész Sheath (radiális punkcióhoz),

Á000 db 4.250 21 .250.000 26.562.500 RadialSourceo
505...S

jJrr. .err Sheath (biopsziahoz), 100 db 3.500 350.000 437.500
Long Sheaths
501611A
501613A

rész Diagnosáikus katéterek transzfemorali s
1s00 db 2.190 3.285.000 4-106.2sO

Infinitio, Super
Torqueo Plus,
Hígh Flow"
Diagn. Catheter
534...
533
538
527

l0. sz. rész Diagnosaikus katéterek transzradialis
katéterezéshez, 5500 db 2.190 i2.045.000 1s.056.250

Infinitio, Super
Torqueo Plus
Diagn. Catheter
534...
533.. ..

s38...
SRD--.

j. sz' resz niontom katéterek' 320 db 65.000 20.800.000 26.000.000
Biopsy Forceps
504300
504302

l,2. sz. rész Y ezetődrótok, 350 db 2.000 700.000 875.000
EMERÁLDTM
Guidewire
sQ....
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33. sz. rész"High pressure''
bllonkatéterek' 150 db 24.900 3.73s.000 4.668.750

Dura StaÍTM Rx
701....

'40) sz. tész 4-5 F méretti. egyszer-használalos.
.dílatatorral, minimum 0.02l inch méretű röVid
guidewire-el és azt befogadó szuróhivel ellátott
minímum 5-7,5 cm hosszú, szilikon bevonatu
sheath introducer set, 500 db

2.900 1.450.000 1.812.s00
AVANTIo+
Sheath
Introducer
504...S

/41]. sz. rész 7-8-9 méretű. egyszerhasználatos,
tÍlatátonal, 0.03 8 inch méretu rövid guidewire-el
és azt befogadó szurótűvel ellátott minimum 10
cm hossá, szilikon bevonatú sheath introducer
set,

7F 20db
8F 20db
AF' 40 db

2.290 183.200 229.000

AVANTIo+
Sheath
Introducer
504...X

43). sz. részPigtail típusú katéter'ríéretek: 4F/80cm
4 F / I 10 cm egyenes /rnin. 6

4 F l 110 cm hajlított /min. 6

5F/65cm
5F/80cm
5 F / 110 cm egyenes /min. 6

oldalnyílás/ 40 db
5 F / l 10 cm hajlított /min. 6

oldalnyílás/

Z\

oldalnyí1ás/

oldalnyílás/

2.790 362.700 453.37 5

Quick Care
Infinitio.
Infinitior.
Tempo'"
Diagn. Catheter

538...
532...
534. . .

451 ...

'44) 
sz. rész Judkins típusú. coronarográfiás

Mtéterek-
1s0 db 3.100 46s.000 581 .2s0

Quick Care
Infinitio Diagn.
Catheter
sR4531

(45.)sz. rész Multipurpose típusú. katéterek.
Y*/65 cm 20 db
4F/80cm 30db
5F/100cm 100db 2.790 418.500 523.Í25

Quick Care
Infinitio. Super
Torqueo Plus
Diagn. Cathetér
538...
533. . .

146.|z' rész NtH rípusú. katéterek.
SP/ 65 cm 70 db
5Fl65cm 70db
5F/80cm 170db
5F/100cm 80db

2.790 1.088.100 1.360.125

Quick Care
Infinitio. Super
Torqueo Plus
Diagn. Catheter
SR...
533. . .

-5\. sz. rész egyik végén 3 mm sugaru ''J'' végű.

\rásik végén egyenes sofitip-el és fix core-al
rendelkező' csúszós felülettí l50 cm hosszú
0,025 inch 50 db
0,032 inch 30 db
0,035 inch 50 db

2.000 260.000 325.000
EMERALDTM
Guidewire
502-..
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J
I

J

J

sz. rész egyenes, soft-tip-el és fix core-al
lkező, csúszós felületú 150 cm hosszú

guidewire.
0,018 inch 10 db
0,021 inch 10 db
0,025 inch 100 db
0,032 inch 40 db

035 inch 50 db

420.000 525.000
EMERALDTM
Guidewire
502...

I

J
I

Megajrinlott fizetési hataridő: 15 l 40 l70 / 1l0 / 150 / 180 nap

3. sz. részszemnont Műszaki kövelelménvek

6. sz. rész
hossz-típusok száma: 8 fele
I{ossz válaszék: 5.5, 7.5, 1 l,23,35,45, 55, 90 cm
Atmérőválaszték : 4, 5, 5.5, 6'6.5,7,7.5, 8, 8.5, 9,10,11 F

7. sz. rész
hossz-típusok száma: 3 fele
Hossz válaszék: 6.5, 10, 20 cm
Atmérő választék: 4, 5, 6 F

8. sz. rész
6F méretben is elérhető: igen / nem

9. sz. rész
belső átmérő : 4F -né|: 0,042"' 5F-nél: 0,047'', 6F-nél : 0.05 7,'
geometria,/méret mátrix (5F-nél): 41 féle
>=110 cm_es Judkins görbületű elérhető: !g / nem

l0. sz. rész
belső átmérő : 4F -nél 0,0 42'', 5F-nél : 0,047'', 6F-nél : 0.05 7''
geometria,/méret mátrix (5F-nél): 52 fele

1l. sz. rész
7F kompatibilis is elérhető: igen / nem

12. sz. rész
vég-kialakítáSok sZáma:
Elérhető J véggel, eryenes véggel, double-ended véggel; fix és mozgatható maggal
4 féle hosszban: 150, 175, 220,260 cm.
J-végződés fajtái: 1.5, 2, 3, 6, 15 mm.
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33. sz rész '-.
<2,25 mm-es átnrérőben is elérhetó : igen / nem !.

átrnérő/trossz mátri x :

átmérőválaszték z 8 féle 2.25' 2.5O, 2.7 5, 3.oO, 3.25' 3'5O,3.75, 4.00 mm
hosszválaszték: 5 féle: 10, 15,20,25,30 mm

rated burst pressure : 20 atm
tip entry profil : 0.017" (0.43 mm)
crossing profil : 0.029" (0.73 mm)
semicompliant vríltozat elérhető : igen / nem
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Töíökbrilint, 201 1. október 1 1'

Johnson & Johnson Kft.
Gömbös Tamás

cégiegyzésre jogosult munkavál laló
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