
ttia nllrti

szÁllÍrÁst szBnzonÉs

amely létrejött eg1részÍ a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet, Dr. Ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:
MegrendeIő),
másrésá a Magyarországi Volksbank Zrt. banknál vezetett 14l004ó4-91353349-01000002
bankszámlaszámú, 13-09-0818ó1 cégjegyzék számű 2314 Halásztelek, Óvoda u. 7-9.
székhelyű MedlineS Kft. nevű szállító, képviseletre jogosult személy: Izsrík Bamabás (a

továbbiakban: Szál|ító)

kozöÍt' az ai furlatában fe1sorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

|l Szállító ezen szerződés aláitásával a Megrendelő által a Kbt' alapjan kiíÍ
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével GOKI-5/2011 közbeszerzési
eljáriás során tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget váI|a| ana, hogy az
aianlatkérő által az aiánlati dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott
termékmennyiséget az ugyanott meghatározott minőségben a Megrendelő rész&e |eszállit1a.
A szerződés időtar1ama a szerződés aláirását követően 12 hónapig Íart' A szerződéses iírat,

termékeket, fizetési hatríLridőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete Íarta|mazza. A szerződés
mellékletét képezi az ajánlaÍbabecsatolt felolvasólap is (2. sz. melléklet).

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1./ pontban meghatarozott
arumenrryiséget olyan módon köteles tőle megvásarolni. 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 %-a lehívásra
kerüljön. A kihelyezett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés
elengedhetetlen r észét képező kihelyezett áruraktár szerződés Íartalmazza.

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 ütemezésben szállítja le a Megrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, abogy eza
lehívásban me ghatározásra került.
A lehívásnak megfeleló szálliÍás a felek egyező megállapodása szerint akkor törlénik meg
szabályszenien, ha a SzáIlító vagy az á|ta]la igénybe vett Fuvarozó az ártkat 1j'rtalmazó egyes
szállítmányokat a Szállító kockázatára a Megrende|ő által erre feljogosított Szervezetei

telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre leszállítja,
(leszállíttatja) és a küldeményt csomago1ási egységenként átsziimolva a lehívásban megjelölt
egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a leszállított termékeket

bontatlan gyari csomagolásban, gyári tartozéklista alapjan, minőség1anúsítással és egyéb

dokumentációkkal együtt adja áÍ a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie

ana, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás idótartama alatt megóvja.
A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék

merrnyiségi, minóségi áÍvéIeléÍ folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre á1l, konzultációs lehetőséget

biaosít.
Teliesítési hely: Központi raktár 1096 Budapest, Haller u. 29., Kihelyezett áruraktár)
Átvételre iogosult személy: raktáros illetve a helyettesítéssel megbízott személy.



Szállító képviseletében eljáró személy neve, elérhetősége: Szilágyi Sfudot 24l47 4-402
Szállító teljesítésében 10 o%-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó neve,
elérhetősége: ...
Megrendelő képviseletében eljríró személy neve' elérhetősége: anyaggazdálkodási
o sztályv ezető, tel : 2 I 5 - 1 2-20

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállító költségére harmadik személytől beszerezni
és a Megrendelő székhelyére szállíttatni'
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmenilt költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajránlat szerinti
ár szo|gáI.

4.l Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabályozott, illetve
végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga
van ahhoz, hogy váratlanul jelentkező aruhiányaik pótlására azorrnali megrendeléseket - a
keretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülo nyilatkozatokat - adjanak fel a
Szállítóhoz, aki ezeket a megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből taÍoZik kielégíteni.
A soron kívüli ügyintézést _ felhívásra - a Szállító köteles igazolni, de abban is egyetérlenek 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'/ ponÍban előírt kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kár1érítés
fizetésének a kötelezettsége terhelí' és amennyiben 1lyen szerzódésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék' úgy a Megrendelő a szál|iÍási szerződéstól való elállásának a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni lenne köteles.

6.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszení, mindkét fel által aláírt átvételi
elismervénnyel felszerelt számlát 70 / 110 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a
Szállítónak, a Kbt. 305. $ (3) rendelkezései szerint.
Nem vitatott a szerződő felek által, ltogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba
csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan
mértékben, amelyeket az 1 .l ponÍ éfielmében a Szállitő elfogadott ajánlaÍa Íartalmaz,
fiiggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy
hogyan változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszómitási kulcs.
A Megrendelő előleget nem fizet.
A szi.lnúéúloz tartozó lehívás teljesítését igazo|ó - a MegrendelőtőI származó _ átvételi
elismervén1't szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt szétrnlát a Száll.itő
közvetlenül az Intézet Gazdasági lgazgatőságára nyújtja be.
Amennyiben Megrendelő a Szállító számláját a jelen pontban rögzített határidón belül nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabályat szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelő által igazolt szerződésszeni teljesítés esetén, a fizetési hataridő eredmén}telen
elteltét követően, a Megrendelő ajelen szerződés aláírásával hozzájarul ahhoz, hogy a SzáIlitó
beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére, a Kbt. 305. s (6)
bekezdés rendelkezései szerint.



Megrendelő ezennel hozzájárul, hogy - áLta|a igazo|t szerződésszerű teljesítés esetén _ a
fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedósi megbízást nyújtson be
Megrendelőnek a MAK-ná1 vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési szám|ája
terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési
kötelezettségét határidőben nem Íeljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatój ának pedig ezennel
felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

7.l Egyetértenek a szerzódő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő
hibákkal kapcsolatbarr a lehívó a 3./ pontban szabá|yozotl teljesítés megtör1éntétől számított
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi hibákkal Vagy a mennyiségi eltérésekkel, hianyokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a
Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az előző két bekezdés brírmelyik esete is forduljon elő, a lehívó ta:Íozlk - a jelzett 3 napos
hataridőn beliil - 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 |elel meg az 1.l pont szerinti ajzírrlatban'
ill. az aj ánlatban foglalt minőségi követelményekrrek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabályozott mértékű minőségi kötbéfi és/vagy kártérítési igényt érwényesíthet, és
amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leír1 rendszerbeli minőSégi eltéréSt
tapasztalna' úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,
meghiúsulási kötbért éS kártérítést kővetelhet.

8./ Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
jótállás szabályaira - az 1' .l pontban foglaltak fiiggvényében - az elfogadott qánlat tat1alma 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 kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét,
annak jótálláSi ideje a csere napjával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomb a hozaÍa|i engedéllyel.

9.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s
végül a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbéfi kötnek ki a SzáIlító
terhére' amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó
értékének figyelembevételével napi /z ezre\ék,leg|elj ebb azonban az érinteÍt é-J:u-éÍék 6 %-a.
Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30"Á-a nagyságú
minőségi kötbéft lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Megrendelő által érvényesített
meghiúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó ajánLati fu:Ia vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését
vállalja, amennyiben a szállítandó termékek szállításával több mint 15 napon késik' vagy eláll
a szerződés teljesítésétől.

Tisztában varrnak a szerződő felek azza\, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenóen a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának meglérítését is követelheti a Szállítótól, a
kar összegébe azonban a mar behajtott kötbér összege beleszámít.
A kötbér akkor isjár' ha a Megrendelőnek kara nem merült fel.



A kötbéÍ.a ]vlegrendelő jogosult a benyújtott szrímlából visszatarlani és aa a végszámla nettóösszegéből levonni.

]01'' .A. M-egrendelő egyoldalú, irásbeli, a SzállÍt('noz intézett nyilatko zatáyal azonnalihatállyal elállhat a szállitásj szerződéstől, *cy bá'-;i;;;szétő], ha:- a Szál]ító az egyes résszállításokkal 15 napot késeit;- a Szállító fizetésképtelenné. vált, öncsőd'öt jelenteit illetve ellene csődöt jelentettek be,felszámolási eljarás folyik ellene;- a Szállító szerződésellenesen beszüntette szálIításait.
Ha a Megrendelő a szevődést afenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, aSzállító nem jogosult a Megrendelőtől továbti kifizetése_ket követelni.

11'l 
,, 

A SzáIlítól az érvényes jogs zabályok szerinti módon titoktatási kötelezettség terheli aszerződés teljesitése során a Megrendelővel, annak tevékeny'ege""i- t"p?.ár"tu-tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartásiköte1ezettseg kiterjed a Szállító alkalm u.ortuiru, munkatrí,rsaira, ueszattitoirf 
^'atitet

tevékenységük megkezdése előtt köteles a szeilitó a titoktartáSra hitelt érdemlőenfigyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik fé]nek nem hozhatja tudomására aszerződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy inform"ació ad;á.
1 -á:i| fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt .g|fu ret ."- t.t'"t-lorre,harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivlve ha ezt hatályos és érvényes
::e:':-b.1lt alapján valamely bíróság vagy más hatóság kotetezo érvérrnyel 

"t."na"ti 
-

A Szállító kifogástatan teljesítésérol a'teljes terméimennyiség átadás_átvételét követően aMegrendelő írásban nyilattozik.. A Megrend"lo . 
''yiiuito'u 

ttal felhaÍalmazza a Szállítót,hogy a Megrendelőt referencialistáj án 
"felttlnte''" 

e' 
"'t 

_ előzetesen irasuan effietettmódon - marketingtevékenységében ielhasználhassa.
Jelen szerződésben nem sz.abáIyozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktólffiggően vagy a Szállítő elfogadótt ajanlata, vagy pedig a közös jegyzőkönyu*r_.7áorltott
ajánlata tatalmát tekintik a felek irányadónau uZ)ui, noiy teteles jogszabályi rendelkezésként
1\ígsrm Pol_eari Törvénykönyv idevonatkozóan."gr.ijo szabaiyittf"gjái 

"k;i;;;;i.A Megrendelőnek és a SzáIlítónak meg kell tennie áindent annak érdekJben, r'ogy tti'u"tr"ntiárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, 
""g' 

;i,il ;:jy tJonur.a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő felek a szeruődésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos
:lon..n"T tudj ák megoldani, úgy e jogvitájuk etá<intZsere a megrendelő székhelye szerintilletékes bíróság kizarólagos itleiét<esselet kótik ki.
Jelen szerződésbőI származó é.s. perós útra került jogvitrík illetékessége mindenkor aMegrendelő székJlely éhez igazodik.
E^ a száLliÍási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenbenmegegyezőt he
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Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszezése az lntézet feInŐtt és gyermek osztályának

részére, kihelyezett áruraktár létesítéséVel

1. sz' melléklet

',oi. z-g.

mint Szállító

' : | :,''a, l'ít)';.r:-'

l^
' '^l l-' !\ I

:r i '-r r r,r' lil.i.gl i i- ri -i-'a:3

Standard PCI

100178xxx,
2800xxx,
281oxxx,

22299H,
2234xxx,
2237 xxx,
10053sxxx,
101183xx,
1000462xx,
1000463xx,
2222xxx,

22299xxx,
2235xxx,
2239xxx, 15 000 000

Ballonkatéterek
tortuozus

101227x-xx,
10'12280-xx,
101240x-xx,
101241x-xx '1 1 375 000



il. II_YILÁTKoZÁTMINTÁK

FELoLvAsÓLAP

,,Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése azIntézet felnőtt és gyermek
osztáIyának részére, kihelyezett áruraktár léte-sítésével''

Ajrínlattevő megnevezése:
AjrínJattevő székhelye :

Kapcsolattartó _ neve:
Címe:
Telefonszám:
Telefaxszíma:
E-mail címe:

MEDLINES Kft.
2314 Halésztetek, ivoda u. 7 -9 . ]

Szilágyi Sándor
2374 Halasztelek' Óvoda u. 7-9.
06 24 474 402
06 24 474 416
sanyi@nedlines.hu

l. sz. részszempont (a részenkónti nettó összárak kerülnek elbírálásra)

2. sz. részszempont Fizetési határidő (minden rész tekintetében) I

t

t

I

r

i

Á1

RÉsz sonszÁve, NEr,n,
DARABsZÁM

NETTó FT
ion

NETIÓ FT
/ osszEsEN

BRUTTó FT /
össZEsEN

TpnvÉr luvp És
TERMÉKKóDJA

z.s.\z.,es,
$lrádard PCI guidewire
-1.200 db

i2.500,- i s.000.000,- 18.750.000,-

I 00966pr,r, 1 00 1 78rr-x,
2800xxx,281Oxrx,
22339H,22299H,

2234xxx,223'lxxx,
100535xxx, 101183xx,

1000462xx, 1000463xx,
2222xxx,2223xxx,

22299xxx,2235xxx,
2239xxx

27 . sz. rész
CTO guidewire
Jqo db

1s.900,- 1.590.000,- 1.987.5000,- 101048xx, 10118xx

31l sz. rész
#allonkatéterek torh]ozus erekhez
350 db

32.500,- 1 1.375.000,- 14.2r8;750,-
L01226x-xx,

1 0 1227 x-xx, I0 I 2280 ->{x,

101240x-)oq 101241x-xx

32. sz. rész
CTo ballonkatéterek
300 db

34.900,- 10.470.000,- 13.087.500,-
101 139x-)ai, 101 1400-)0!
101 175x-)o(, 101 1760-x!
1 00943x-)o! 1 009.14x-)o(

37. sz. tész
Indeflator + Y-adapter
1.s00 db

10.700,- r4.850.000,- 18.562.500,- 1000t 86-1 1s

RÉsz son szÁve, NEVE, DARABsZÁM FzlrÉsr rrerÁnoo
25. sz. rész Standard PCI guidewire' 1.200 db 70 nap
27 . sz. rész CTo guidewire, 100 db 70 nap

31. sz. rész Ballonkatéterek torfuozus erekiez, 350 db 110 nap

32. sz. rész CTo ballonkatéterek' 300 db 110 nap
37. sz. rész lndeflatol + Y_adapter' 1.500 db 180 nap

i .')
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3. sz. részszempont Műszaki követelrnénvek

25. sz rész
kivitelek sáma: 44 db

27. sz. rész
kiütelek száma: 34 db

31. sz rész
átmtrő/hossz mátrix : SC (RX) 77 db
rated burst pressure: 14 ATM
tlp e.ntryprofil : 0.0169" (0,429nm)
qJ9ps..*gÍ.ro'üliq..0209"(0'5"30m4) 1;1.1:'1.:;.]:.:']:.+*;+.a'],i4:*':]'j._-J:...]'._ :.:i.

32. sz. rész
átmérő/hossz mátrix: SC (RX) 47 db' sC (oTw) 47 db, NC 42 db
rated burst pressure: 14 ATM
tip entry profil: 0.017" (0,431mm)
q6ssing profil: 0.026" (0,660mm)

37. sz. rész
szetben Y adapterrel együtt szállítva: lgen / nem
>:30 ATM nyomásig mérő manométer: igen / nem
belső áfuérő: 2,92 mm

Kelt: HalÍíszteleh 20l1. október 12.

:i

:..iiii;r:]j.:: I .. :

T

il- 42

{

t{
{

s
t
fr

t
I
t
I
I
t

Izsák Barnabás
ügyvezrtő igazgatő
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