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amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyii Gottsegen György
ors"ágos raroiologiui Intéiet, Dr. ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),
máirészt a UniCredit Bank banknál vezeÍetÍ 1095000-00000002-50530184

bankszámlaszámú, 13-09-066592 cégsegyzék szánű 2040 Budaörs, Petőfi S. u. 60.

székhelyű Medline Kft. nevű szállító, képviseletre jogosult személy: Dr. Somoskői ZolÍán (a

továbbiakban: Szállító)

közöÍÍ, az i1ém]lalában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

|l Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapjan kiírt

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az |ntézet felnőtt és gyermek

osztályának részére, kúelyezett áruraktár létesítésével GoKI-5/2011 közbeszerzési

eljarás soran tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal ana, hogy az

u;u''tu*e'o álÍal az ajánlati dokumentációban lelsorolt és az Megrendelő által elfogadott

termékmennyiséget az ugyanott meghatároZott minőségben a Megrendelő részére leszállítja.

A szerződés időtartama a szerződés aláírását követően 12 hónapig tarÍ. A szerzőőéses árat,

termékeket, fizetési határidőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete Íal1a]^mazza' A szerződés

mellékletét képe zi az ajánlaIbabecsatolt felolvasólap is (2. sz' melléklet)'

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megre nrJe|ő az l./ pontban meghatáÍozott

árumenrryiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni' ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megróndelő az I.l pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott

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

S_zállítótól úgy, hogy a szerződéses idoszak végéig a teljes mennyiség -30. oÁ-a lehívásra

kerüljön. A Éhelyazefi áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés

elengedhetetlen r észéÍ képező kihelyezett áruraktár szerződés lartalrmazza'

3.l szállító kötelezi magát arra' hogy a 2.l ponÍban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben' választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezéiben szállítja le a Megrendelő által ene feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a

lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak iregfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabályszenien, há a Szállító vagy az áIta\a igénybe vett Fuvarozó az ár'lkat tartalmazó egyes

szállítmanyokat a SzáIlító kockázatára a Megrendelő által erre feljogosított szeryezeteí

telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyeke \eszáI|it1a'

ges)alliitatja; és a küldemény.t csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt

.gv'eg uuÉí személy részéie mennyiségileg átadta. A SzállÍtó a leszállított termékeket

tóntut'íun ly,ini .ro.ugolásban, gyári tartozéklista alapj án, minőségtanúsítással és egyéb

dokumentá-ciókkal egytlit adja át aMegrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak ke1l lennie

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

A minőiégmegvizsgálái helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított tetmék

mennyiséli, 
'iino'égi 

atvételet folyámatosan végzi. A Szátlító vá11alja, hogy a szerződés

teljesíesé-nek időtaÍtama alatt fo1yamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget

biztosít.
Teljesítési helv: Központi raktár 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett áruraktár)
Áwét.1." jogorult 

''".ély, 
raktáros illetve a helyettesítéssel megbízott szemé1y.
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Szállító képviseletében elj aró személy

23t500-730

neve. elérhetosége: Istenes Mónika 23 l 41 6-230

Szállító teljesítésében 10 7o_ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó neve'

elérhetősége: ...
Megrendelóképviseletébeneljárószemélyneve'elérhetősége:anyaggazdálkodási
o szÍáIyl ezető, tel'. 2 1 5 - 7 2 -20

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

jogosultalenemszállított"."itt"t.'"szállító-költségéreharmadikszemély.tőlbeszerezni
iú Megrendelő székhelyére szállíttatni'
Egyetéftenek a szetződő Í'"1;k 

_;il;;, 
hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmerült költsa; r"i"r"el"L 1./ pontban említett elfogadott aj ánlat szerinti

rir szo1gál.

4.l Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2'l és 3'l pontban szabályozott' i]letve

végrehajtandó kihelyezett a...utia. rendszer JiaImazásan túlmenően a Megrendelőnek .ioga

van ahhoz, hogy váratlanul :.r."*"'Á áruhiányaik pótlására azonnali megrendeléseket _ a

keretszerződéshez képest 'gv"""'"t 
l"ni"ásnaí< minösű]ő nyilatkozatokat _ 

.?dj1*.ful u

Szállítóhoz, aki ezeket 
" 

..gi."a"r?r"r,"t soron kívtil. raktári készletébol tartozik kielégíteni'

A soron kívüli ügyintézést - i;ilí;; - ; Szállító köteles igazolni, de abban is.egyetér1enek a

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

5.lNemvitatottaÍ'elekáltal,hogyalehívásbanfoglaltszállításikötele'zettség
teljesítésének késedelme *gy''r'J"-i^í.!9 ysraníel y 4'l pontban előírt kötelezettségek

figyelmen kívÍil hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti' aminek

következtében a SzáIlitót 
^ :Ji"' .r"Izode.b"r' szabálvozott kötbér és/vagy káÍérítés

fizetésének a kötelezettsége"rj."1-,.ii, élJ';;;;y'bJily"n s'e'zodesszegési eset--második

alkalommal is megismétlődíék,;;;; M.g..'deto a.s'ailitasi szerződéstől való elállásának a

jogát gyakorolhatja a jogi tti"ir.Ji-e"v"i érvényesítése mellett anélkii1, hogy érdekmúlását

igazolni leme köteles.

6.lMegrendelőalehívásteljesítésétigazolószabályszerű,mindkétféláltalaláírtátvételi
e'ismervénnyel felszerelt ."á-iai]áti 

""p,í" 
be1ü1 banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak'

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

Nem vitatott a szerződő r"rfi aiár'^_r'"gy a szerződéses időszak folyaman az egyes számlákba

csak azok az éxak, árkép'j'i';J"r"Eí e, tot''eg"k állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mértékben, amelyeket "r'i.t 
'iíÁ, 

éielmében J s"auito elfogadott aJá]'ll.aÍa ÍaJ.talmaz,

fliggetlenül attól, hogy u rnugvui*'"agi l"c: u'lilicp]::i arak miképpen alakulnak' és hogy

il"iv* 'ár,""lt 
u' iina"io, iátu, uugy a deviza átszámítási kulcs'

A Megrendelő e1őleget nem fizet'

A szám|ához tartozo leniváJieljesitését igazoló - a Megrendeltit ől szátmazó _ átvételi

elismervény.t szállítólevéllel*c.;;Jh k;ii éí az így kiáIlított és felszerelt számlát a Szállító

tÁ"""li""i'í az InÍézeÍ Gazdasági Igazgatóságára nyújtj a be'

Amennyiben Megrendelő " 
óíariíto iztrnÁiat a jelen pontban rögzített hataridőn belül nem

egyenlítené ki, köteles " 
;;;llii;;"k u pit. id"uonátkozó szabá|ya\ szerinti mindenkori

éivényes késedelmi kamatot is megfizetni'

A Megrendelő á|ta| igazo|t szerzőáésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredmény'telen

elteltét követően, u v.gr.na._tá_ul"i.n ,,..'oáe, aláirásával hozzájáni ahhoz, hogy^a 'Szállító

beszedési megbízást "yújt;;;l;'; 
Megrendelő fizetési számlája terhére' a Kbt' 305' $ (6)

bekezdés rendelkezései szerint'



Megrendelő ezenne| hozzájárul, hogy - álta\a igazolt szerződésszerri teljesítés esetén - a
fizetési hataridő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési -"güí'á.t nyújtson be
Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetéii számlája
terhére' az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a ftzetési
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, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő
hibakkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabáIyozoÍt teljesítés megtőrténtétő1 Számított
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fe1lépni.
Az egyéb minőségi hibákkal Vagy a mennyiségi eltérésekkel, hianyokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogís tárgyává teheti a
Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az előző két bekezdéS bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tatl.ozik - a jelzett 3 napos
hataridőn belül _ a SzáIlítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni'
A jelen pontban említett minőségi vagy meruryiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha
kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem fe]el ^"g- 1'lpont Szerinti ajánlatban,
ill. az aj ánlatban loglalt minőségi követelményeknek, a Megrendel,ő a jelen szeiződésben
szabá\yozotÍ mértékű minőségi kötbért és/vagy káftérítési igénl érvényesíthet, és
amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leífi rendszerbeli minő;égi eitérést
tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,
meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet.

?] Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
j.ótállás szabá|yaira - az 1 'l pontban foglaltak íiiggvényében _ az elfogadott ajánlaÍ 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 kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszktjzök bármely részét,
annakjótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedétlyel.

9.l Szerződo felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s
végül a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért köinek ki a Szállító
terhére, amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó
értókének figyelembevételével napi % ezrelék,legfeljebb azonban az érintett árLl-éÍték 6 yo-a.
Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30%-a nagyságú
minőségi kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mértékÍr a Megrendelő által érvényósített
meghiúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó ajánlaÍi árra vetítve, 30 Yo nagyságíl meghiúsulási kötbér megfizetését
vállalja, ameruryiben a szállítandó termékek szállításával több mint l5 napon késik, vagy eláll
a szerződés teljesítésétól.

Tisztában vannak a szetződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítéSét is követelheti a Szátlítótól, a
kár összegébe azonban a mar behajtott kötbér összege beleszámít.

.J1



A kötbér akkor isjár, ha a Megrendetőnek kára nem merült fel.
A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlábó1 visszataftani és azt a végszámla nettó

összegéből levonni.

10./ A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szátlítóhoz intézett nyilatkozatával azorllaili

hatállyal elállhat a szállítáSi szerződéstől, vagy bármely részétől, ha:

- a Szállító az egyes résszállításokkal 15 napot késett;

- a Szál|ító fiZetéSképtelenné Vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

felszámolási eljarás folyik ellene;
- aSzállító szerződésellenesenbeszüntette szállításait.
Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nytlaÍkozatával, a

Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni'

11.l Á Szállítót az érvényes jogs zabá|yok szerinti módon titoktafiási kötelezettség terheli a

szerződés teljesítése sorálr a Megrendelővel, arrnak tevékenységével kapcsolatban

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

kötelezettsé9 kiterjed a Szállító alkalm azoIÍaiÍa, munkatársaira, beszállítóira, akiket

tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartáSra hitelt érdemlően

figyelmeztetni.
,q, s"allito a Megrendelő engedélye nélkül harmadik fólnek nem hozhatj a tudomására a

szeruődés, i|Ietve ázzal 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 alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

A-Szállító kiiogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a

Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozatÍa| fe|hatalrmzza a Szállítót,

hogy a Megrendelőt referencialistáj án feltüntesse és ezt _ előzetesen írásban egyeztetett

módon marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozoÍÍ kérdések tekintetében az 1.l ponÍbu1 foglaltaktól

Íiiggően vagy a Szállító elfogadott ajánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönyvvel módosított

ajárrlata tartáimát tekintik a felek irányadónak azza|, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként

u Mugyu. Polgári Törvénykönyv idevonatkozóan megfelelő szabáIyait logják alkalmazni.

e Megrendeúnek és a Szállítónak meg ke1l tennie mindent amak érdekében, hogy közvetlen

tárgyalasokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttiik

a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő felek a szerződésből eredó bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos

úton nem tudj ák megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a megrendelő székhelye szerint

il1etékes bíróság kizárólagos il1etékességét kötik ki.
Jelen szerződésból származő és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik.
Ezt a szállitási szej]ődésÍ a szerződó felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

13.
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Haemodinamikai és angiográfi ás anyagok
beszerzése az lntézet felnŐtt és gyermek osztályának

részére, kihelyezett áruraktár létesÍtéséVel

'l. sz. melléklet
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FELOLVASOLAP

,,Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével''

Ajánlattevő megnevezése: Medlile Kft.
Aján1attevő székhelye: 2040 Budaörs, Petőfi S. u. 60.

Kapcsolattartó _ neve: Kovács Krisztina
Címe: 2040 Budaörs, Petőfi S. ü. 60.
Te1efonszám: 23 l 41 6 -230
Telefaxszáma: 23 l 5 00 -'l 30
E_mail címe : k.kovacs@medline.hu

1. sz. részszemnont (a részenkénti nettó összárak kerülnek elbírá]ásra)
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NETTÓ F:
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NETTÓ FT
/ ÖsszEsEN

BRUTTÓ F]
i ÖsszEsEN

TE'R]uÉK NEVE És TER]\,IÉKKÓDJA

a rész Ballonkatéterek
tz:s erekhez,350 db

29 500 10 325 000 r 2 906 250 Sapphire II
2i4-R-1 005i, 2i4-R-t 008J, 234,R1 010J. 23,+-R-r 01 5J

234,R-1205J, 2i4-R-1208J, 234-R1210J, 234-R-121 5J
214-R-15l0J, 234-R- 1512J. 234-R1515J, 234-R-r 520J
234-R-1 710J, 2t4,R-171 5J, 234-R-r720
234-R-20101, 234-R-20 r2J, 234-R-20 r 5, 234-R-2020J
234 -R-221 A !, 23 4-R-22r5J, 234-R-2220J
214-R-2510J, 234-R-2512J, 234-R-2 51 5J, 234-R-2 5201, 234-R-
2530J
234-R27I1J , 234-R-21Í 5J 

' 
2.34-R'710J

234-R-30t 0J, 234-R-3012J, 234-R-3 015 J, 234-R-3 020J, 234,R-
3030J
234-R-3210J, 234-R-3215J, 234-R-3220J
2i4-R-3510J, 234-R-3515J, 234-R-3520J, 234-R-3530J
234-R4010J. 214.R401 5J, 231-R4020J

:. rész .,High pressure''
nlGtételek 150 db

29 s00 4 425 000 5 531 250 Sapphire 
^-C270 -083 -2, 220 - r A3 -2, 220 - t?3 -2, 2?0 - 1 5 3 t, 220 - r 83 2,

222-083 -2, 222 -1 03 -2, 222 -t23 -2, 212 - I 5 3 -2, 221 - 1 83 1,
215-083-1, 225- t03-2, 215-ItJ-2. 215- 1 53-2. 2ls-l 8 :-:.

227 -At3-2,227 -).03-2, 227 -1231,227 -rs3:2,227 -183 -2.

2JA-A$ -2, 230 -r A3 -2, 230-123-2, 230-t 53-2, 230- l 83-2,
132-083 -2, 232 -I 03 -2:, 232-123 -2, 232- t 53 -2, 232 - | 83 "2,
235 -083-2, 23s -r03 -2,235 -123 -2,235-r53t,235-183r.,
237,083,1,237 -t03-2, 231 -123 -2,23 7 -!53-2,23 7 -t83 4,
24 0 -0&3 t, 240 - rt3 -2, 240 -123 t, 24 A - $ 3 -2, 240 - L 83 -2,

2 4 5 -083 -2, 24 5 -t 03 -2, 24 5 -123 -2, 2 4 5 - L 53 :2, 24 5 - r 83,2.
250-083-7. 250-103-2. 25 0- t 23 -2- 25 0- 153 -2- 25 0- I 8 3 -2,

r. rész Vágó ballon 30 db 115 000 3 4s0 000 4 312 s00 Scoreflex
620-103-1, 625-103-1, 630-10i-1, 635-i031, 640-103-1,
620"153_l, 625-153-1' 630-l53-l, 635-153_l' ó40'l53-l,
620-203-1. 625-203-1. 630-203-1. 635-203-1. 640-203-1

2. sz' részszemnont Fizgtési határidő (minden rész tekintetében)

Megajátlott fizetési lrataridó: L5 l 40 /"10 l 110 i 150 / !!L nap



3' sz. részszemnoní Műszaki k6vetelménvek lni

3I. sz. rész (Sapphire II)
átrnérőArossz mátrix (mm_ben):

!.0,!,25,1.5,!.75,2.0,2,25,2,5,2.75,3.0,3.25,3'5,4.0 15,8, 10, 12,1'5,20,30
rated burst pressure (S3.0mm) : 14 atm
tip entry profil (S3.0mm): 0,016"
crossing profi-l (O3.

33. sz' rész (Sapphire NC)
<2,25 mn-es átmérőben is elérhető : igen
á1mérő/hossz mátrix (mm-ben):

2.0,2.25,2.5,2.75, 3.0, 3;25, 3.5 ,3'75,4.0,4.5, 5.0 / 8' 10, 12, 15, 18

rated burst pressüe (s3'0mm): 22 atm
tip entry profil (O3.Omm): 0,016"
crossing profil (O3.0mm): 0,0295"
semicomp1iant változat e1érhető: igen

35. sz. rész (Scoreflex)
átnrérő/hossz mátrix (mm-ben): 2'0,2.5,3.0' 3.5, 4.0 l10,Í5,20
rated burst pressure (O3.0mm): 16 atm
tip entry profiJ (S3.0mm): 0,020"
crossing profil (S3.0mm): 0,030"

Budaörs, -201 1 . szeptember 6.
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