
SZALLITASI SZERZODES Ittt

amely létrejött egyrészI a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet, Dr' Ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),
másrészt a Citibank europe plc magyarországi fióktelepe banknál vezetett 10800007_
7218803r bankszámlaszámú. 13-09-088777 cégjegyzék számu 2015 Törökbálint, Tó Park
székhelyú Johnson & Johnson Kft. rrevű szállító. képviseletre jogosult személy:
Massimiliano Colella ügyvezető igazgató vagy Gömbös Tanrás önálló képviseleti joggal
rendelkező munkavállaló (a továbbiakban: Szállító)

között, az ajánlatában felsorolt termékek szál1ítására a kovetkező feltételek mellett:

]'.l Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiírt
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az lntézet felnőtt és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítéséve| GOKI-5/2011 közbeszerzési
eljárás során tett ajánlata ellogadása eredményeként kötelezettséget vállal ana' hogy az
ajrinlatkérő áItaI az ajánlati dokumentációbarr ltlsorolt és az Megrendelő által elfogadott
termékmennyiséget aZ ugyanott meghatároZott minőségben a Megrendelő részére leszál1ítja.
A szerződés hatá|yba lépése: 2012. 03.08.tó| 20l3.03.08.-ig tart. A szerződéses árat,
termékeket, fizetési határidőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete tal1a|mazza' A szerződés
mel1ékletét képezi az a1ánlaÍbabecsatolt felolvasólap is (2. sz. mel1éklet).

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1./ pontban meghatározott
árumemyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni. ahogy ez a je1en pontban
szabályozásra kerül.
Megrendelő az 1 ./ pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott
ajánlat szerinti termékeit havonta az Úrn. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a
SzáIlítótól úgy" hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség -30 7o_a lehívásra
kerüljön. A kihelyezett aruraktár üZemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés
elengedhetetlen részét képező kihelyezett áruraktár szerződés tartalmazza.

3.l szállító kÓtelezi magát ana, hogy a 2./ pontban említett lehívás szerinti árukat a
lehívásban loglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta
olyan ütemezésben szál1ítja le a Megrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a
lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak meglelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor tőrlénik meg
szabályszerűen' ha a Szállító vagy az áLtala igénybe vett Fuvarozó az árukat tartalmazó egyes
szállítmiinyokat a Szállító kockazatára a Megrende|ő által erre |eljogosított szervezetei
telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre leszállítja,
(leszállíttatja) és a küldemény.t csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt
egység vagy személy részére menlryiségileg átadta. A SzáIlító a leszállított temékeket
bontat]an gyári csomagolásban' gyári taftozéklista alapián. minőségtanúsítással és egyób
dokumentációkkal egyűtt adja át a Megrendelőnek. A csomagolást-tak alkalmasnak kel1 lennie
arra, hogy a termékek épségét a fr:varozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.
A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye' A Megrendelő a leszállított termék
mennyiségi, mínőségi átvételét folyamatosan végzi' A SzállÍtó vállalja, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre á11, konzultációs lehetőséget
biztosít.
Teljesítési hely: Központi raktár 1096 Budapest, Haller u. 29.' Kihelyezett áruraktár)
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Átvételre ioeosult személy: raktáros illetve a helyettesítéssel Kemény Beáta vevószolgálati

képviselő 231513-885 Fax: 2315i0-958
Szátlító teljesítésében 10 7o-ot meghaladó
elérhetősége: '.'

neve, elérhetősége: anyaggazdálkodásiMegrendelő képviseletében eljáró személy
osztál1wezető, telr: 21 5 -12-20

mértékben igénybe vett alvállalkozó neve'

Abban az esetben, ha a SzállÍtó késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállitó költségére harmadik személy'től beszerezni

és a Megrendelő székhelyére szá1líttatni.

Egyetéj'enek a szerződá felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal

kipcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott aján1at szerinti

ár szolgál.

4.l Megállapodnak a szerzödő felek, hogy a 2'l és 3./ pontban szabályozott, i1letve

végrehajtaridó ilihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga

,Á *ior, hogy varatlanul ielentkező áruhirinryaik pótlására azonnali megrendeléseket - a

keretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szá||ít(hoz,aki ezeket a megiendeléseket soron kívül, raktári készletébő1 tartozik kielégíteni'

A soron kííiili ügyintézést _ }elhívásra - a Szállító köteles igazolni, de abban is egyetérlenek a

felek, hogy ilyen ásetekben a Szállítási hataridő a 3 napot semmiképpen Sem haladhatja meg'

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

teljesítésének késedelme vagy e1mulasztásá, de ugyanígy az 4'l pontban előírt kötelezettségek

fijyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek

kovetkeztében a Szállítót a jé1en szerződésben szabá1yozott kötbér és/vagy kár1érítés

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegéSi eset második

alkalommal is megismétlődnók, úgy a Megrendelő a szállítási szerződéstől való elállásának a

.jogát gyakorolhaú a jogi követkeimények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását

igazolni 1enne köteles.

6'l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerÍi, mindkét lé1 által aláírl átvételí

elismervéniyel felszerelt számlái l10 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak,

a Kbt. 305. $ (3) rendelkezései szerint.
Nem vitatoti a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes szám]ákba

csak azok az árak, árképzési tényezók és költségek ál1íthatók be, mégpedig ugyanolyan

mér1ékben, amelyeket az 1 .l pont éfielmében a Szá|lítő elfogadott aján\ata iutalmaz,

fuggetlenül attól, hogy a magyaiországi vagy a világpiaci. arak miképpen alakulnak, és hogy

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

A Megrendelő előleget nem fizet.
A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőtől származo _ átvételi

elismervén1,t szállítólevéllel csatolni kell éi az igy kiállított és lelszerelt szám7át a szállitó

közvetlenül az Intézet Gazdasági lgazgalőságára nyújtja be'

Amennyiben Megrendelő u sállito izinnláiát a jelen pontban ÍigzitetÍ határidőn belü] nem

egyenlíiené ki, foteles a Szállítónak a Pik. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

A Megrendelő á|Ía| igazolt szerzőáésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredmén1'telen

elteltéi követően, a Megrendelo a jelen szerzőáés aláírásával hozzá1árl1 ahhoz, hogy a Szállító

beszedési megbízást ny.';thut be a Megrendelő fizetési szám|ája terhére' a Kbt. 305' s (6)

bekezdés rende1kezései szerint'



Megrendelő ezennel hozzájárul, hogy - általa igazolt szelződésszerú teljesítés esetén - a

fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett 10032000-014918ó9-00000000 számú fizetési számlája
terhére' az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetéberr kivéve, ha a Szállító a fizetési
kötelezettségét határidőben nem teljesítette' Pénzforgalmi szolgáltatój ának pedig ezennel
felhatalmazó nyilatkozatot ad arra' hogy a beszedési megbízást teljesítse.

7.l Egyetértenek a szerződő felek abban' lrogy a szállÍtásból. ill. fuvarozásból eredő

hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3'l pontban szabályozott teliesítés megtöfiéntétől számított
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a merulyiségi eltéÍéSekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését kovető 3 napon belül bármikor kilogás tárgyává teheti a

Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon eló, a lehívó tar1ozik - a jelzett 3 napos

hatríridón belül - a Szállítót közös.jegyzőkönyv fe1vételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén' de akkor is ha

kiderül, hogy a ternrék típusában (rendszerében) nem felel meg az L.l pont szerinti ajánlatban,

ill. az ajánlatban foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabályozott mér1ókti minőségi kötbér1 és/vagy ká1érítési igényt érwényesíthet' és

amerrnyiben a jelen bekezdés második fordrrlatában leírt rer-rdszerbeli minőségi eltérést

tapasztalna, Ílgy érdeknrúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,
meghiúsulási kötbért és kártéritést kővetelhet.

8./ Szerződő felek egyetér1enek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótállás szabályaira - az 1.l pontban loglaltak fuggvényében - az elfogadott a1ánlaI taftalma az

irányadó'
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 kotelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét,

arrnak i ótállási ideje a csere napj ával újra kezdódik.
Szál|ító kijelenti és szavatosságot vállal azért' hogy a jelen szerződés targyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllye1.

9.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás' s

végül a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbér1 kötnek ki a Szállító
terhére' amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árr:cikkek bruttó

értékének figyelembevételével napi l' ezrdrék,1egfelj ebb azonban aZ érintett áru-érték 6 %-a.

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 307o-a nagyságú

minőségi kötbéfi lehet kcivetelni, de ugyarrilyen mér1ékű a Megrendelő által érvényesített

meghiúsulási kötbér is akkor' amikor elállási jogát volt kényte1en gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó ajánlati ána l'etítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfiZetéSét

vállalja, amenrryiben a szállítancló termékek szállításával több mint 15 napon késik' vagy elá1l

a szerződés telj eSítéSétől.

Tisztában vannak a szerződő fe\ek azza\, hogy a kötbétkövetelés behajtásán túlmenően a

Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szállítótól, a

kar összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.



A kötbér akkor is jár. ha a Megrendelőnek kára nem merült lel'

A kötbért a Megróndelő jogos-ult a benyújtott szám1ábó1 vísszatartani és azt a végszámla nettó

összegébő1 1evonni.

10./AMegrendelőegyoldalú'írásbeli'aSzállítóhozintézettnyilatkozaÍávalazonna|i
hatállyal elálhát a szá11ítási szerződéstől. vagy bármely részétől' ha:

- a Szátlító aZ egyeS résszállításokkal 15 napot késett;

- a Száltító fizetesképtelenné vált, öncsődot jeientett illetve ellene csődöt ielentettek be'

felszámolási eljárás lo1yik el1ene;

- aSzáltító szerződésellenesenbeszüntette szállításait'

Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okbó1 megszünteti egyoldalú nyi1atkozatával' a

Szállító iem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket kcjvetelni'

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

szerződésteljesítésesoránaMegrendelővel.annaktevékenységévelkapcsolatban
tudomására .1trtó mindennemű adat, inÍbrmáció, ismeret vonatkozásában. E titoktaúáSi

kötelezettség kiterjed a Szállító alkalm azoÍÍaira' munkatársaira, beszállítóira, akiket

tevókenységlik megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartáSra hitelt éídemlően

figyelmeztetni.
f"Szállító a Megrendelő engedélye nélkűl harmadik félnek rrem hozhatja tudomására a

szerződés. illetve ázzal kapcsoútban bármely más dokumentáció vagy inforrnáció adatait'

Amásikfélelőzetesjóváhagyásanélkültitkosinformációtegyiklé1semtehetközzé.
harmadik személy rendelkezJsére nem bocsáthat. kivéve ha ezt lratályos és érvényes

jogszabály alap.ján valamely bíróság vagy más hatóság köteleZő érvénnyel elrende1i'

i-izalrito kiiogástatan teijesitéseiőt a teljes termókmerrnyiség átadás_átvételét követően a

ú"g.erra"to íráiban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattaI felhaÍalmazza a Szállítót'

hog-y a Megrendelőt ieferencialistáján feltiintesse éS ezt - elózetesen írásban egyeztetett

móáon marketingtevékenységében lelhasznállrassa'

Jelerr szerződésben nem sza6á1yozott kérdések tekintetében az 1'l pontban foglaltaktól

függően vagy a Szátlító elfogadótt ajárrlata, vagy pedig a ltözös jegyzőkönywel módosított

aj ín_lata tartáimát tekintik a feiek irányadónak azza1, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként

u úugyu. Polgári Törvónykörryv idevónatkozóan megfeleló szabályait fogják alkalmazni.

A MJirendeúnek és a Szállíionak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

tárgyjásokon békés úton rendezzenek 
-minden 

olyan néZeteltéréSt' vagy vitát, amely közöttük

a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő félek a szerződésből eredő bármely jogvita rendezését kőzvetlen tárgyalásos

útonnemtudjákmegoldani,úgyejogvitájukeldöntéséreamegrendelőszékhelyeszerint
illetékes bíróság kizárólagos il1etékességét kcjtik ki'
Jelen szerződésből származó és perás útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik.
Ezt a szállításl szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

Áegegye'ot he1ybenhagyólag aláír1ák.

.rrt&,
mint Szállító



Johnson Johnson Kft. Haemodinamikai és angiográfiás anyagok '1. sz. melléklet
beszezése az lntézet felnótt és gyermek osztá|yának

részére' kihe]yezett áruÍaktár létesitéséVel

S.szám Megnevezése
Megajánlott
termékkód Mennyiség Eqvséq ár Össz. ár

Fizetési
határidő

nap

40.

4_5 F méretű,
egyszer-

használatos'
dilatatorral,

minimum 0.021
inch mérettj rÖVid

guidewire-el és azt
befogadÓ

szúrÓtúVel ellátott
minimum 5-7,5 cm

hosszÚ, szilikon
bevonatÚ sheath

introducer set

AVANTI+
Sheath

lntroducer
504...X 500 2900 1 450 000 110

41.

7-8-9 méretű'
egyszerhasználato

s' dilatátorral'
0.038 inch méretű
röVid guidewire-el
és azt befogadÓ

szÚrÓtLivel el1átott
minimum 10 cm
hosszÚ, szilikon
bevonatú sheath
introducer set,

AVANTI+
Sheath

lntroducer
504. .. X 80 2290 183 200 110

7F 20
8F 20
9F 40

43.
Pigtail típusú
katéter

Quick Care
lnfiniti, lnfinit
tempo Diag.

Chateter
538. .. ,532... ,53

A Aq1 130 2 794 362 700 110

44.

Judkins típusú,
coronarográfiáS
katéterek.

Quick Care
lnfin iti Catheter
sR4531 150 3100 465 000 110

45.

Multipurpose
típusú, katéterek.

4Fl65cm20db
4Fl80cm30db
5 F / 100 cm 100

db

Quick Care
lnfiniti, Suoer
Torque Plus
Diagn. Catheter
538...,533... 150 2 790 418 500 110
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Haemodinamikai éS angiográfiás anyagok

beszerZéSe aZ lntézet feInott és gyermek osztályának

részére' kihelyezett áruraktár létesítéséVel

í. sz. melléklet
Johnson Johnson Kft.

/

46.

NIH típusú,
katéterek.
4F/65cm70db
5F/65cm70db
5F/80cm 170

lar
lsplioocmso
lau

Quick Care
lnÍiniti' SUper
Torque Plus
Diagn. Catheter
sR...,533... 390 2 790 1 088 100 I 110

151 .

egyik végén 3

nm sugarú ''J''

végű, másik
végén egyenes

soft-tip-el és fix
core-al
rendelkező,
csúszós felü1etű

150 cm hosszú
0,025 inoh 50 db

0,032 inch 30 db

0.035 inch 50 db

EMERALD
Guidewire
502. . . 130 2 00( 260 000 110

2 000 420 000 110
152.

egyenes. soft-tiP- 
|

el és fix core-al l

rendelkezo. 
I

csúszós felületű 
|

i 50 cm hosszú
guidewire.
0,018 inch l0 db

0.021 inch 10 db

0.025 inch 100

lau
10.0i2 inch 40 db

10,03s inch s0 db

EMERALD
Guidewire
502. .. 210

Nettó összesen: 4 647 500

^FAzs 
v" 1 161 875

BÍuttó összesen: 5 809 375

Főiga2gató,főowos
mint Megrendelő

, 2 ', 'tl. i ',.'"'"
'rr 'ri.:'l' ir r'' '.'-


