
sZÁLLiTÁsl SZERZÓDÉs ais ' lft ou

amely létrejött egyrészt a Budapest' Haller utca 29' szám alatti székhelyű Gottsegen György

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

Megrendelő),
máirészt a CIB Bank Zrt. banknál yezeÍeÍt 10700196-41119505_51100005

bankszrímlaszámú, 13_09_119932 cégegyzék számú 2100 Gödöllő Kossuth Lajos u. 9.

székhelyti Medico_Digitális Kft. nivú szál1ító, képviseletre jogosult személy: Dr. oke

Sunday olufemi (a továbbiakban: Szállító)

kizöÍI, az aj ánlatában felsorolt termékek száI|itására a következó feltételek mellett:

l'l Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiírt

Haemodinamikai és angiográíiás anyagok tleszerzése az Intézet felnőtt és gyermek

osztályának részére, kiheiyezett ar,,raLtar létesítésével G9KI-5/2011 közbeszerzési

eljárás soran tett ajánlata eifogadása eredményeként- kötelezettséget vál1al arra, hogy az

4,lotu*e.o álÍa! az a1án|ati dofumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott

tármékmennyiséget ÍV ugyanott meghatáÍozott minőségben a Megrendelő részére leszállítja.

A szerződés időtartama a szerzódéi aláírását követően 12 hónapig tart. A szerződéses árat,

termékeket, fizetési határidőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete tat1lalmazza. A szerződés

mellékletét képe zi az a1ániratba becsatolt felolvasólap is (2' sz' me1léklet)'

2.l Szállitó tudomásul veszi, hogy a Megre ndelő az 1 '/ pontban meghatáÍozott

á**"nnyiség"t olyan módon ktiteles tőle megvásárolni' ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megrándelő az 1.l pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott

ajáfat szerinti term3keit hayonÍa az ún' Lehívási nyilatkozat lormáj ában vásárolja meg a

S;áilítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség _30. '/o-a lehivásra

kerüljön. e Étretyéiett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés

elengedhetetlen r észét képező kihelyezett áruraktár szerződés larta|mazza'

3.l Szállító kötelezi magát ana, hogy a 2.l poriban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, válasz1ékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezé"sben szállítja le a Megrendelő által ene feljogosított Szelvezeteinek, ahogy ez a

lehívásban me ghatározásra kerÍilt.
A lehívásnak iregfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabályszerúen, há a Szállító vagy az á|Ía|aigénybe vett Fuvarozo az árukat tartalmazó egyes

szállítmányokat a Szállító koJúzatára a úegrendelő által erre feljogosított szervezetei

iJ.pn"ry"í" illetve a lehívásban megjelolt közelebbi teljesítéSi helyekre leszállítja,

6es)aliíatja; és a küldemény csomagoláii egységenként átszámo1va a lehívásban megjelölt

.gyreg uugy személy részér" mennyiségileg átadta. -A. 
Szállító a leszállított termékeket

uintut]* iyari ..oÁugotásban, gyáii tar1ozéklista alapján, minóségtanÍlsítással és egyéb

dokumenticlókkal egytiit adja át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie

affa, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja'

Á n,ino!ág..guizsgálás hJye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék

merrnyiséli, iinorégi átvéólét folyámatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés

t"t;.'íe'e"""t időtJama alatt foiyamatosan rendelkezésre ál1, konzultációs lehetőséget

biztosít.
TelieSítési hely: Központi raktár 109ó Budapest, Haller u.29., Kihelyezett áruraktár)

ffi'tt;oe]rLraktárosilletveahe1yettesítésselmegbízottszemély.



Szállító képviseletében
356,',l01322-9r32
Szállító teljesítésében
elérhetősége: ...
Megrendelő képviseletében eljáró személy t]eve'

osztál1vezető, Íe!: 21 5 - 12-20

eljáró személy neve, elórhetősége: Dr. oke Sunday olufemi 281413-

10 %-ot meghaladó mér1ékben igénybe vett alvállalkozó neve'

e1érhetósége: anyaggazdálkodási

Abban az esetben, ha a Száltító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő

jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállító költségére harmadik SzemélÍől beszerezni

és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
egy.tl.t?*t a szerződá felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal

tíi".otatbun felmerült költségei fedezetére áz 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti

étr szolgá|.

4,lMegállapodnakaszeruődőfelek,hogya2.lés3./pontbanszabályozott,illetve
végrehajtaidó kihelyezett áruraktár rendszer aíka1mazásán túlmenően a Megrendelőnek -joga

uuí utüo', hogy váratlanul jelentkező áruhianyaik pótlására azonnali megrerrdeléseket - a

keretszerződéshez képest ,-,gyancsak lehívásnal minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szállítóhoz, aki ezeket a megiendeléseket soron kívül, raktári készletéből tartozik kie1égíteni'

A soron kívtili ügyintézést - lelhívásra _ a Szállító köteles igazolni, de abban- is-egyetértenek a

felek, hogy ilyen-ásetekben 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 az4.l pontbut előírt kötelezettségek

fijyelmen kívül hagyása a jelen száI|íÍás\-- szerződés megszegését je1enti, aminek

következtében a Szállítót a jélen szerződésben szabályozott kÓtbér és/vagy kártérítés

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második

alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendólő a száI|itási szerződéstől való elállásának a

jogat gyakorothatj*a a jogi tovettJi-e"yet érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását

igazolni lenne köteles'

6.l Megrendelő a lehívás teljesítéSét igazoló szabalyszeni, mindkét fé1 által aláírt atvételi

elismervéniyel felszerelt számlai t80 napon be1ül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak'

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

Nem vitatoti i ázerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyaman aZ egyes számlákba

csak azok az árak, arképzési tenyezát és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mértékben, amelyeket az I.l poÁt értelmében a SzállÍtó elfogadott aján|ata 
'tartalmaz,

fuggetlenülattól,hogya*agyaro,s,ágivagyavilágpiaciarakmiképpenalakulnak,éshogy
ho!"yan változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs'

A Megrendelő eloleget nem fizet.

A szám|ához tar1ozó lehívás teljesítését ígazoló ' a MegrendelőtőI származó ' ávételi

.ii'..*enyt szállítólevéllel csatúni kell éi az így kiállított és felszerelt számlát a SzállÍtó

közvetlenüi az Intézet Gazdasági Igazgatóságara nyújtja be'

Amennyiben Megrendelő u siatlito Ártaiiat a jelen pontban rögzített határidőn belül nem

.gy."riil'e ki, klteles a Szállítónak a Pik. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megfizetni'
Á u"gr*a.to á|ta| igazo1Í szerzőáésszerű teljesítés esetén, a fizetési hataridő eredmén1'telen

"tt"tieí 
tou"to.n, a Mlgrendelő a 1e|en szetzöáés aláírásával hozza1árul ahhoz, hogy a Szállító

beszedési megbizást ,'ytitt'ut be a Megrendeló fizetési szám1ája terhére, a Kbt' 305' $ (6)

bekezdés rendelkezései szerint.
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Megrendelő ezenne| hozzájárul, hogy - áItala igazo|t szerzódésszerű teljesítéS esetén _ a
fizetési hataridő eredmény.telen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési számlája
terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve' ha a Szállító a fizetési
kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatój rinak pedig ezennel
felhatalmazó nyi1atkozatot ad ana, hogy a beszedési megbíZáSt teljesítse.

7.l Egyetértenek a szerzódő felek abban' hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő

hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabáIyozoÍt teljesítés megtör1éntétől számított
3 munkanapon belül jogosult a SzáIlítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hianyokkal 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 e|őző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó taftoztk - a jelzett 3 napos

hataridőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha
kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti ajánlatban,

ill' az ajánlatban foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabályozott mér1ékű minőségi kötbétt és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és

amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minóségi eltérést

tapasáalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,

meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet.

8.l Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótállás szabályaira - az 1 .l pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajáriaÍ laÍÍalma 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 személ1'től beszerezni a

Szállitó költségére.
Ha a SzáIlító a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét,

annak j ótállási ideje a csere napjával újra kezdődik'
Száltító kijelenti és szavatosságot Vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

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

végül a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaÍánt kotbért kötnek ki a Szál|ító
terhére, amelynek mér1éke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó

értékének figyelembevételével napi |/z ezÍe\ék, legfelj ebb azonban aZ érintett áru-énék 6 oÁ-a.

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30'/o-a nagyságú

minőségi kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Megrendelő által érwényesített

meghiúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakololni.

Szállitó ateljes bruttó ajtn|aÍi árua vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését

vál1alja, amennyiben a szállíÍandó termékek szállításával több mint 15 napon késik, vagy eláll
a szerződés teljesítésétől.

Tisztában vannak a szerzódő felek azza\, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésból eredő kárának megtérítését is követelheti a Szállítótól, 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 számlábó1 visszataftani és azt a végszámla nettó

összegéből levonni.

10.l A Megrendelő egyoldalú' írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatkozaÍával azonnal|
hatállyal e1állhat a szál1ítási szerződéstől, vagy bármely részétől, ha:

- a Szállító az egyes résszállitásokkal 15 napot késett;
- a Szállító fizetésképtelenné vált' öncsődot jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

felszámolási el j árás lolyik ellene;
- aSzállító szerződésellenesenbeszüntetteszállításait.
Ha a Megrendelő a szerzódést a Í'enti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, a

Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

11.l A Szállítót az érvényes j ogs zabályok szerinti módon titoktafiási kötelezettség terheli a

szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutó minderrnemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási
kötelezettség kiterjed a Szállító alkalm azoÍÍaiÍa, munkatársaira, beszállítóira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titokta(áSra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatj a tudomásárra a

szerződés, lllretve azzal 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 alapj án valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvérrriyel elrendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a

Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szállítót,
hogy a Megrendelőt referencialistáján leltüntesse és ezt _ előZetesen írásban egyeztetett

módon _ marketingtevékenységében lelhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdések tekintetében az 1'l ponÍban foglaltaktól
fiiggően vagy a Szállító elfogadott ajánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított
ajánlata tar1almát tekintik a le1ek irányadónak azza!, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként
a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozóan megfe1elő szabá|yait fogják alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük
a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szevődő felek a szerződésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos

úton nem tudj ák megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a megrendelő székhelye szerint
i1letékes bíróság kizarólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződésből származó és peres útla került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik.
Ezt a szál|ítási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és ilatkozataikkal mindenben

megegyezőt helybenhagyólag aláiÍák.

főorvos
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mint Szállító



rdico-Digitalis Kft. 1. sz. mellékletHaemodinamikai és angiográfiás anyagok
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Főigazgató foorvos
mint Megrendelő mint SzállÍtó

s.szám Megnevezése
Megajánlott
termékkód Mennviséq Eqvséq ár Össz' ár

Fizetési
határidő

nap

12. Vezetődrótok

PTFE kétvtjgu
VezetődrÓt
JSFC-FS 150-
035 350 1650 577 500 180

34.

Gyógyszerkibocs
átó ballon

DIOR P I L;A
Deb
BaIlonkatéter
DtoR-.. . 30 146 490 4 394 700 180

36.

Thrombus
aspirációs katéter

PRONTO V3 &
LP thrombus
aspiráciÓs
katéter 5. ' ' 100 68 490 6 849 000 180

Nettó összesen: 1',1 821 200
AF A 25 o/o 2 955 300
Bruttó összesen: 14 776 500
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2. sz. részszempont tr'izetési határidő íminden rész tekinteÚében)

Megajrínlott fizetési hatríridő: 180 nap

Egészségügyi szolgáltató és kereskedelmi

,.r-

A megajrínlott értéket ké{iik aliíhúmi, vagy a nem megajiárrlottat törölni!

Ajánlat részenként tehető, így amennyiben részenként eltérő fizetési hataridőt aj:irúanak meg,
azt kérjíik részenként megadni!

3. sz. részszemnont Műszaki követelménvek

|2' sz. rész
vég-kialakítások szríma: 5 db

34' sz. rész
átmérő,/hossz mátrix : 28 db
rated bu.rst pressure : 16 ATM
tip entry profil : 0.016"
crossing profil : 0.033"

36. sz. rész
kivitelek sziíma: 4 db
levezetést segítő merevítő megléte: igen / nem

Gödöllő' 2011. október 12.
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