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szÁr,lÍrÁst szBnzÓoÉs

amely létrejött egyrészt a Budapest, Hal1er utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György

országos karoiotogial Intézet, Dr. ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő).
máirészt a űniCredit Bank Hungary Zrt. bank'aál vezetett 10918001-00000423-0292000

bankszámlaszámú, 01_09-070994 légiegyzék szénlÚ |121 Budapest, Kútvölgyi 
-út^91/a

székhelyű Medtech Kft' nevű száliitó, 
- 
képviseletre jogosult személy: Dr. Knall Gyula

ügyvezető tgazgató (a továbbiakban: Szállító)

között, azaj ánlatában felsorolt termékek Szállítására a következő feltételek mellett:

l.l Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt' alapj án kiít1

HaemodinamikaiésangiográfiásanyagokbeszerzéseazIntézetfelnőttésgyermek
or"laiyaour. részére, kilheiyezett a.,,ra"t te. létesítésével G6KI-5/2011 közbeszerzést

elj árás során tett ajánlata eifogadása eredményeként. kotelezettséget vállal ana, h9el az

u:a"ru*e'o á|tal az ajánlati dofumentációban ielsorolt és az Megrendelő által elfogadott

termékmennyiséget aZ ugyanott meghatarozott minóségbe_n a Megrende|ő részére le1zá|lítja'

A szerződés időtarlama a szerződéJ aláírását követően 12 hónapig taÍÍ. A' szeÍződéses árat,

termékeket, fizetési határiclőket a jelen szerzodés 1. sz. melléklete ÍartalÍ:nazza' A szerződés

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

2'l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendető az 1'l pontban meghatározott

árumennyiséget olyan módon tot.t'i' tot' mógvásárolni' ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
vIeg.ena"ta az 1./ pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott

u',uoiJ r'".ir'ti termékeit havonta az ún. Lehívási nyilatkozat formájában vásarolja meg a

dzáilítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség _30 7o-a lehívásra

kerüljön. e "Éí'"ty.""tt 
áruraktar üzemeltetésévil kapcsolatos feltételeket jelen szerződés

elengedhetetlen r éázéÍképező kihelyezett aruraktár szerződés tartalmazza'

3.lSzáIlítókötelezimagátana,hogya2.lpontbanemlítettlehíváSszerintiáukata
iehívásban foglalt merrnyiseiben, választekban és mé_retben a tárgyhónapon belül havonta

ot-yun tit"-""e"rten szál1ída le"a úegrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy eza

lehívásban meghatározásra kerü1t.

A lehívásnak iregfelelő szállítás a felek egyezo megállapodása szerint' akkor történik meg

szabályszerűen, há a Szállító vagy az álta|a igénybe vett.Fuvar oző az árukat Íar1almazó egyes

,'arrit r'anyotui a Szállító koíkazatára a úegrendelő által erre feljogosított szervezetei

t"t"pt'.ty"ir" il1etve a lehívásban megielöli közelebbi teljesítési helyekre leszállítja,

0eszauíaÜa) és a küldemén1.t csomagolái- egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt

.gy.eg uugy személy részére merrn}iségileg_ átadta. 
. 
A Szállító a leszállított termékeket

ui'.,u,ju" iy*i ".oÁugotaJun, 
gyaii ta]to'ektista alapj an, minőségtanúsítással. és' egyéb

dokumentáiiókkal egyítt adja at a"úeg.endelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie

uou, t'ogy a termékeT<- épséglt u fl'uaro7á' és a tárolás időtartama alatt megóvja'

Á_.inoiág*"grrizsgalás he1ye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék

.*'yi'eó, Jino.égi átvéólét folyámatosan végz| A Szállító vállalja, hogy a szerződés

teljesíése"nek időtartama alatt fo\amatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget

biztosít.
Teliesítésihely:Központiraktár1096Budapest,Ha|teru.29.,Kihelyezettáruraktár)
ffiffiGÉult ,"".elu, raktáros i1letve a helyettesítéssel megbízott személy.

\



-
Szállítóképviseletébeneljárószemélyneve,elérhetősége:KosáyuAnnamárta20579.0353
i"airito t"r.i"'itesében 10 7o-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó neve,

elérhetősége: . ..

ú.gr.r'd"io képviseletében elj áró személy neve' elérhetősége: anyaggazdálkodási

osztályvezető, Íel 21 5 - 12'20

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

jogos.,ttalenemszállítottárucikkeketaSzállítókolt,égé..harmadikszemél1.tőlbeszerezni
és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
dgíoen1*r. a szetződá felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal

ta}csolatb^ lelmerü1t költségei fedezetére áz t./ pontban említett e1fogadott aj ánlat szerinti

ár szolgáI.

4.l Megállapodnak a szerzódő felek, hogy a 2'l és 3'l pontban Szabályo-Zott' i1letve

uog..huituíao iihelyezett áruraktár rendszer Jkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga

uuí uffio", hogy váratlanul jelentkező ánrhiányaik pótlására azonnali megrendeléseket - a

keretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnat minősülő nyilatkozatokat - adjanak.fel a

Szállítóhoz, aki ezeket u In"g."nd.ler.ket soron kívül, raktári készletéből tartozik kielégíteni'

a,o.ontiuiitiügyintézést-felhívásra-aSzállítókötelesigazolni,deabbanis-egyetérteneka
felek, hogy ilyen ásetekben a szállítási határidő a 3 napot semmiképpen sem haladhatja meg'

5.lNemvitatottaÍ.elekáltal,hogyalehívásbanfoglaltszállításiköte1ezettség
teljesítésének késedelme uugf 

"t-utur'tasá, 
de r'gyunigy az 4./ pontban előífi kötelezettségek

frjyehen kívül hagyása a jelen szái!ítá'i- sz"oődés megszegését jelenti' aminek

következtében a Szállítót a jélen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy káÍtérítés

fizetésénekakötelezettsógeterheli,ésamennyibenilyenszerzódésszegésiesetmásodik
uu.uron-,.ut is megismétlőJnék' úgy a Megrendólő a szállítási szerzódéstől való elállásának a

.i"ga-t g_v^r."'orr]atj"a a jogi t<orrettJzmenyef érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását

igazolni lenne köteles.

6.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fel által aláírt átvételi

elismervénnyel felszerelt .'a.tui rto napJn beliil banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak'

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

N.. uitutoti i ázerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba

csak azok az árak, árképzési teny""6i. és költségek állíthatók be' mégpedig ugyanolyan

mértékben,amelyeketaz1.lpontér.telmébenaSzállítóelfogadottajánlaÍa'tarta]lmaz'
Íiiggetlenül attól' hogy a *agyuro'szági vagy a.világpiaci arak miképpen alakulnak' és hogy

ho"g"yan változik a' inflació. ráta, vagy a devíza átszin'nítási kulcs'

A Megrendelő előleget nem fizet.
A számlÍű'loz tartozó lehívás teljesítését igazoló - a MegrendelőtőI származő _ ávételi

"ii'."*áyt 
szál1ítólevéllel csatolni kell és az igy kiállított és felszerelt számlát a Szállító

közvetlenüi azllÍézet Gazdasági Igazgatóságára nyújtj a be'

Amennyiben Megrendelő u siarrío izaaiiat a jelen pontban lögzített határidőn belü1 nem

egyenliiene ki, ioteles u s"ailitonut a Pik. ijevonatkozó szabá|yai szerinti mindenkori

éivényes késedelmi kamatot is megfizetni'
Á u"g.*aao által igazolt á.rőáérrr..ű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménytelen

elteltét követóen, u tnl"g."r'a"to u.; 
"len 

sz"rzőáés aláirásával hozzájáruJ ahhoz, hogy a Szallító

beszedési megbízást nytjtrrat be'a Megrendelo fizeÍési számlája terhére, a Kbt' 305' $ (6)

bekezdés rendelkezései sl erint '



/
Megrendelőezenlelhozzájárul,hogy-általaigaz'olt..szerződésszerute1jesítésesetén-a
fireiési hatá.idő eredményálen eltellJt követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

ii;;;;;il;iő;;k 
" 
uÁ*-'a vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési szérriá1a

teri&e, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szá1lító a fizetési

köte1ezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatójának pedig ezerrnel

felhatalmazá nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse'

]'lEgyeté(enekaszerződőfelekabban,hogyaszállításból.ill.fuvarozásbóleredő
r'ibaruil iiup"rolatban a lehívó a 3./ pontban szabá\ozott. teljesítés megtöfténtétől számított

3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fel1épni'

e" 
"gvJu'-i"oregi 

iliu,itt ut vagy a mefu1yiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos

ig"'yJr." a lehívó ázok észlelését 
-követó 

3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

s]"etiitona, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van'

Az e|őző két bekezdés bármelyik eseie is forduljon eló, a 1ehívó tar1ozik _ a jelzett 3 napos

hataridőn belül _ a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni'

Á i"tel' pontuun említett minőségi u'ágy mennyisegi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha

kijeriil, ilogy a termék típusábanlrendlzerében) nem fele| meg az 1./ pont.szerinti aján1aÍban'

i|t. -'uian1átaun foglali minóséii követelményeknek, a Megrendelő a jelen' szerződésben

,r:ntia|ilat mértérriű minőségi kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthel, és

uÁ"*vit"n a jelen bekezdés 
"második 

fordulatában leírl rendszerbe1i minőSégi eltéÍéSt

ipiÁlnu, ugy erdetmritasának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat'

meghiúsu1ási kötbór1 és káftérítést köVetelhet'

8'/Szetződőfelekegyetértenekabban,hogyatermékkelkapcsolatosszavatosságés
jóta1lás szabalyaira _ az 1./ pontban foglaltak fuggvényében - az elfogadott aján|at Íartalma az

irányadó.
iá szál|ító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

"roeri 
n, a Megrendelőnek jogában áll a fent említett árut harmadik személytől beszerezni a

Szállító költségére.
Ha a Szállító á jotailasi kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök

annak jótállási ideje a csere napj ával újra kezdődik' 
.

Szauitó kijelenti és szavatóiságo Í vál1a| azért, |ogy ? 
jelen szerződés

termékek rendelkeznek éruényes forgalomba hozatali engedéllyel'

9.l Szenődő fe1ek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás 
. 
szállítás' s

végül a szerződéstől való Megrentlelői elállás esetéÍe egyaÍánt kotbért kötnek ki a Szál|ító

t.r-nl.", u-aynek mér1éke klsedelem esetén a késedelmesen Szállított árucikkek bruttó

Jrteteí"t r'gy"rembevételével napi /z ezre|ék,legfeljebb azonban az érintett áru -érÍék 6 oÁ-a'

Hiua, ,"rj"j*''el kapcsolatban a hiuaua érintótt áru bruttó értékének 30%-a nagyságú

Áinoregikotue.t lehót követelni, de ugyanilyen m9rtfkú a Megrendelő által érvényesített

rn.gt'iui,rtari kötbér is akkor' amikor elállási jogát volt kén1'telen gyakorolni'

Szállító a teljes bruttó ajánlati ána vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését

uairurju' u*",*yiben a szállítandó termékei szállításával több mint 15 napon késik, vagy elál1

a szerződés telj eSítéSétől.

Tisztában vannak a szerződő felek azza|, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a

Megrendelő a szerződésszegesből eredő krí,ránák megtérítését is követelheti a Szállítótól' a

kár"osszegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít'

A kotbér ákkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel'

bármely részét,

Íárgyát képező



AkötbértaMegrendelőjogosultabenyújtottszámlábólvisszatartaniésaztavégszámlanettó
összegéből levonni.

10./AMegrendelőegyolda1ú,írásbeli,aSzállítóhozintézettnyilatkozaÍáya|azonnali
tlu,atva elállha_t a száliritási szerződéstől, vagy bármely részétól' ha:

- a 3zállító aZ egyes résszállításokkal 15 napot késett; 
-.

- a Szállító fizetésképtelennJ vált, oncsőd'ot jelentett i1letve ellene csődöt jelentettek be'

felszámolási eljárás folyik ellene;
_ aSzáltÍtó szeriődésellenesenbeszüntette szállításait'

HuuM.g."',d"lőaszerződéstafentibármelyokbólmegszüntetiegyoldalúnyilatkozatával,a
Szállító íem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni'

11.lASzállítótazérvényesjogszabályokszerintimódontitoktartásikötelezettségterhelia
szeruődés teljesítése .o.ár' 

_ 
'u ' M.grendelővel, 

. 
annak tevékenységével kapcsolatban

tudomására jutó mindennemri_ udut' 
-infor-áció, 

ismeret vonatkozásában' E titoktaftási

il,;i;;r"éc kiterjed a Szállitó alkalm azoÍtaira' munkatarsaira, beszállítóira, akiket

i.ueL"r'yreg"tit megkezdése .lőn ko,"l., a Szállító a titoktafiáSra hitelt érdemlően

figyelmeztetni. i , -__- L^-L^+:^ +,,,r^'-,1c,
ASzállítóaMegrendelőengedélyenélkülharmadikfélneknemhozhatjatudomásaraa
szerződés' i||eÍve azzalt ap"soűtbun barmely más dokumentáció vagy információ adatait'

A másik fél előzetes ;o'affiá'u nélkiil titkos információt egyik fél sem tehet közzé,

harmadik személy ."n"a.u.""3,e'" nem bocsáthat' kivéve ha ezt hatályos és érvényes

jű'^u"rv 
"r"p: 

án valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvérrnyel elrendeli'
'Á s"arrtá kiiőgástalan teijesiteseiot J teljes termékm.ennyiség átadás-átvételét követően a

i'r"g.""aio oa_*u* ,'yirut|-it. A Megrendelő e nyilatkozattal fe|hatalmazza a Szállitót'

ir;;í; ú"g.."delőt ieferencialistáj án feltiintesse és ezt _ előzetesen írásban egyeztetett

móton _ marketingtevékenységében felhasználhassa' - .

Jelen szerződésben nem 
'""üaiy"""n 

kérdések tekintetében az I.l ponIban foglaltaktól

il;;il;;cy a Szállító .rroÉuáott ajánlata,.vagy pedig a köztis jegyzőkönywel módosított

ajánlata tar1almát tekintik a r"j"t i.,any"ao"át űui'ng?y.tételes iogszabályi rendelkezésként

Júág|u, rorga.i Torvénykonyv iJevánatkozóan megfeielő szabályait fogják alkalmazni.

A Megrendelőnek és a Száliíónak meg ke1l tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

tárgyalásokon békés úton ."ná."'.n"t 
".inden 

olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttük

a sierződéssel kapcsolatban merül fel'

Ha a szeruődő r"t"t u ,".."áJe.tot .r"ao bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos

úton nem tudják megolda;;G' " 
jogvitájuk eláontese'e a megrendelő székhelye szerint

illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki'

Jelen szerződés bal szarma)a es perls útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik'
EZt a szállítáSi szerzódést 

^''."-Áao 
felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

AL-*.4t .í"-

mint Szállító

I

f'+.
{,

mint Megrendelő

MY--__---<



Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszezése az lntézet felnŐtt és gyermek osztályának

részére' kihelyezett áruraktár létesítéséVel

1. sz. melléklet

mint Szállító

PénzÚgyi ettenlí)o

/t)
_".' Pethőné Tarnai Efsébetl
lclga/oató unrd..:,áql helytttcse

Budapest, 2011. december 6.

Főigazgatő
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;Eeemodinamikai & angiográfiír myagok beszerzése az Int{zetfelnótt és glermek
osztólyának réazérc' Hhelyezctt árurrlúár létesftdével'

Ajánlaüevó megnevezése: MEDTECH $.
Ájánlanevó wékhelyg. H-l I2I Budqest, KÍtvöIgi úÍ 91/a (e]qh$: I I2t Budqest, zugligeti út 6())
IQpcsolffió - neve: Dr. Kilall g,ulq......
Címe: ÍI-I121 Budapest, Zugligeti út 60.
Telcfonszám: +36 1 39I 0404.................
Tclefuszána" + 36 1 200 3503
E-mailcIme: meúecl@rcdtecltru.................'.... .............................................

1. sz részszempont (a részenkénti nettó összárrk kerütnek elbírdlásra)

KEsz soRszAMÁ9 NEVB l NffIronnesszÁM l prlpg
NETrÓ FI
/ ÖssasEN

BRurrÓ Fr
/ lssasEN

TERr"ÉK NEVE És
TER[,dKKóD'^

9. sz ráz Diagnosztikus katéterek tralszf,emoralis
katéterezéshea 1500 db

2 s00 3 750 000 4 ó87 500 Performa (7...,6...,5...)

I 0. sz. rész Diagnosuikus katéterek tanszradialis
kaiclterezéshez 55 00 db

2400 13 200 000 16 500 000 Performa (7...,6...,5...)

14. É. ré,v Összekötők, 30 db 1380 41 400 sl 750 osszekötő (}IPF...)
Ií sz rész miltókab& 600 db 700 420 000 525 000 MlÍtókabát (7...)
17. sz. Íész coronaÍográfiás fecskendó,
50 db

I 100 55 000 ó8 750 Coronarográfiás fecskendó
(ccs...)

'7. 
sz. Íész Indefldor + Y_rdapter

1500 db
E 900 13 350 000 16 ó87 500 lndeflártor szeE (IN45...)

14. sz rész
mekkora nyomást bÍr @SI); l2oGPI

2. sa részszempont tr'izetésÍ határidő (minden r{sz tekintetében)

Megajánloü fizetési batáridó: 15 l 40 l 7o l l1o/ l50 / l80 nap

A B€gajánlott értéket kéÍjük aláhú:ni' vas/ a nem megajánlottat törölni!

Aj1lat Éizenké'Ú tehetó, így amennyibeir részeoként eltffi frzstbibaÍáÍidőt ajánlenak lneg' aá
kérjnk Észenkfot meeadni!

3. ra r{szszemnont Műszaki k6vetetnénvek

9. sz rész
belsó átnéró: 4F (0,042);5F (0,046"-0,052);6F (o,o5a"4o59''); 7F (o.o6a)
geometria/méret máÍrix (SF-nél): 67 db
>-l l0 cm-es Judkins görbÍlletü elérhető: !gg/ nem

10. sz- r&z
belsó áfuéró: aF Q'0a2);5F (o,o4ó"-o,o5?); 6F (0,054.4,059")
geometia/méret mátrix (sF-nél): 67 db

h:tuk
1121 Budapest'
7t 

'.lli.]éti 
út 6l:)ZUolioeli út



'37.s.r&'
szetb€ír Y adapterÍel egrllÉ sállÍtva: igen / nem
>=30 ATM nyomásig mérö manométer : ieen / nem

:;i

1121 Budapcst,
gllgeti út 60.

Dr. Knall Gyula
Ügnezető igazgató

IL
MEDTECH KFT.=1121 Budap&

Zuglige{í út 60.
h


