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SZÁLLÍTÁSI sZERZoDÉs

másrészt a Unicredit Bank Hungary Zrt' barknál vezetett l091800r-00000042-921160002
bankszámlasziímu, 0l-09-891322 cegiegyzek számú 109ó Budapest, Sobieski J. u. 15/c fsz.l. szókhelyű Vascular ve1|u1e Kít. íevri szállító, képviser"ti".j"g"'"ii-.*ery'_Ügr'o.o
Anette (a továbbiakban: SzáIlító)

között, az ajinlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

1'/ SzáItító ezen szeruődés- 
.aláirásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiítHaemodinamikai és angiográfiás anyagok beszeiése az Intézet felnőtt és 'gyermek

osztályának részére, kihelyezett áruraktár |étesítésével GoKI-5/20l1 kc'zbEszerzésieljárás során tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget 
'aira '.i'-r'_ó "'ajánla1kérő által az ajánlaÍi dokumentációban ielsorolt és az Me|rend elő áttal.rro6áao't

t3rmékmennr.r9éget az ugyanott 
-nreghatározott minőségben a Megrendelő ros'er. les'íiutja.A szerződés időtarlama a s.euődés aláírását követőei 12 hónapig tart. A szerződér", a.ut,termékeket, fizetési határidőket a jelen szerződés 1. sz. mellékléte taÍtalmazza. A szerződés

mellékletét képezi az aján|atbabecsatolt felolvasólap is (2. sz. melléklet).

amely létrejött egyréSá a Budapest,
országos Kardiológiai Intéiet,
Megrendelő),

2./ Szá|lító tudomásul veszi, hogy
áumennyiséget olyan módon köteles
szabályozásra kerül.
Megrendelő az 1.l pontban említettek szerint a SzáIlító minden eltérés nélkül elfogadott
ajrínlat szerinti termékeit havonJa az ún. Lehívási nytlatkozaÍ formájában vasarolja i.eg aSzállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes merrnyiseg _ro ii-á'|"n arrukerüljön. A kihelyezett áruraktár üzemeltetésév]el 

'kup"róluto, 
fetietetJket ;"t"n ,""."tiae.

elengedhetetlen r észét képező kihelyezett árvaktár szeiődés tartalmazza.

3.l ' SzáIlító kötelezi magát ana, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti rírukat a
lehívásban foglalt mennyiségben' válasitékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta
olyan ütemezésben szállítja le a iVÍegrendelő által erre feljogosított árvezeteinek, ahogy ez a
lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek- egyező megállapodása szerint akkor történik meg
szabályszerúen, ha a Szállító vagy az általa igénybe vitt Fuvarozó az áÍvkat tar1almazó egyes
szállítmrínyokat a Száltító kockázatára a Megrendelő által erre r.ryogoJott 

''"-"'"t"itelephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési 
" 
hllyetre leszáIlitja,

(leszállíttatja) és a küldemén1't csomagolási egységenként átszámolva a lehivásban megierort
egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a leszállitott termjleket
bontatlan gyríri csomagolásban, gyári tartozéklista alapján' minőségtanúSítással es egyet
dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A csómagolásnak álkalmasnak kell lemie
TTa'.h9cy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.
A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendető a leszállított termók
menrryiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a 

'".ro;ae,teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultácro*s lehetőséget
biztosít.

Telipsitési hely: Központi raktár 1096 Budapest, Haller u. 29,,, Kihelyezett áruraktár)
Atvételre jogosult személy: rakteítos illetve a helyettesítéssel megbízott személy.

i(h 4 f lLtt

Haller utca 29. szám alatti székhelyú Gottsegen GyörgyDr. Ofner Péter mint megrendelő (u to"auuiutuo:n,

a Megrendelő az 1.l pontban meghatározott
tőle megvásiítolni. ahogy ez a jelen pontban



Szállító képviseletében eljáró személy neve, elérhetősége: Csipő Georgina vevőszolgálati
ver.eÍő 780-32-64. 06 30 5'74 34 93

Szállító teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó neve,

elérhetősége: ...
Megrendelő képviseletében elj áró személy neve, elérhetősége: anyaggazdálkodási

o sztá|yv ezeÍő, telr: 2 I 5 - 1 2 -20

Abban az esetben, ha a Szál|ító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállító költségére harmadik személ1'től beszerezni

és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
Egyetértenek a szeruődő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett elfogadott aj ánlat szerinti

ár szolgál.

4'l Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3'l pontban szabályozott, illetve

végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga

uun uhho', hogy váratlanul jelentkező áruhiányaik pótlására azorurali megrendeléseket - a
keretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősÍilő nyilatkozatokat _ adjanak fel a

Szállítóhoz, aki ezeket a megrendeléseket soron kívül' raktári kéSzletéből tartozik kie1égíteni.

A soron kíviili ügyintézést - felhívásra _ a Szállító köteles igazolni, de abban is egyetértenek 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 loglalt szállítási kötelezettség

teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 4.l pontban előíft kötelezettségek

figyelmen kívül hagyása a jelen szállítáSi szerzódés megszegését jelenti, aminek

következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbéI és/vagy kártéÍítés

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második

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

jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását

igazolni lenne köteles.

6.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabá|yszerú, mindkét fél által aláírt átvételi

elismervénnyel felszerelt számlát 110 napon belül banki átutaláSsal egyenlíti ki a Szállítónak,

a Kbt. 305. $ (3) rendelkezései szerint.
Nem vitatoti a szerződó felek által' hogy a szerződéses időszak folyamán aZ egyes számlákba

csak azok az érak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mórtékben, amelyeket az 1.l pont értelmében a Szállító elfogadott a|án|ata tartalmaz,

ftiggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy

hogyan változik az infláciős úta, vagy a deviza átszámítási kulcs.
A Megrende1ő előleget nem fizet.
A szárnlához tar1ozó lehívás teljesítését igazo\ó - a Megrendelőtő| származó _ átvételi

elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát a Szállító

közvetlenül az IntéZet Gazdasági Igazgatőságára nyújtj a be.

Amennyiben Megrendelő a Szállító számláját a jelen pontban rögziÍetÍ határidőn belül nem

egyenlíiené ki' koteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabályat szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelő álta| igazo1Í szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménytelen

elteltéi kovetően, a Megrendelő ajelen szerződés a|áírásáv al hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító

beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési szám|ája terhére, a Kbt. 305' $ (ó)

bekezdés rendelkezései szerint.



Megrendelő ezenael hozzájárul, hogy - általa igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - a
fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési *"gbírá.t nyújtson be
Megrendelőnek a tr-lÁK-nál vezetett 10032000-01491869-00000000 szárr-ú flzetési izámlája
terhére' az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetósi
kötelezettségét határidőben 

-nem 
teljesítette. Pénzforgalmi szolgátatójának pedig ezennel

felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesitse."

'7./ Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő
hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabáiyozott teljesítés megtörténtétő1 számított
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségí eitérésekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon beliil bármikor kifogás targyává teheti a
Szál|Ítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - 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 i./ pont szérinti ajánlatban,
ill. az ajanlatban foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendeú a jelen szeiződésben
szabályozott mértékű minőségi kötbéft és/vagy kártérítÉsi igény1 érvényesíthet, ós
amennyiben a jelen bekezdés nrásodik fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést
tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nvombari elállhat.
meghiúsulási kötbért és ká1édtést követelhet.

8.l '' Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
j.ótá||ás.szabályaira - az 1.l pontban foglaltak függvényében - az e\főga ott ajinlat taftalma az
irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentóst követő 15 munkanapon belül nem

cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll a fent említett árut harmadik személr,t3l beszerezni a
Szállító kölrségere.
Ha a Szállító a jótállási kötelezettsége alatt kicseróli a leszállított eszközök bármely részét,
annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződ és tárgyáÍ képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

9.l ' Szeruíjdó folek 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
értékének figyelembevételével napi Y, ezrelék,1egfeljebb azonban az érintett áru-érlék 6 o/o-a.
Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30%_a nagyságú
minőségi kötbéft lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Megrendelő által érvéniásített
meghiúsulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó ajánlati álÍa vetítve, 30 Yo nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését
vállalja, amennyiben a szállítandó termékek száIliÍásával több mint 15 napon késik, vagy eláll
a szerződés telj esítésétől'

Tisztában vannak a szerződó felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásan túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő krítának megtérítését is követelleti a szállítótól' a
kar összegébe azonban a mar behajtott ktitbér összege beleszámít.

\



A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.
A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából ViSszatartani és aá a végszámla nettó
összegéből levonni.

l0./ A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szátlítóhoz intézett nyilatko zatáya| azonnali
hatállyal elállhat a szállítási szerződéstől, vagy bármely részétől, ha:
- a Szállító aZ egyes résszállításokkal 15 napot késett;_ a SzáIlító fizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődőt jelentettek be,

felszrimolási eljarás folyik ellene;
- aSzállító szerződésellenesenbeszüntette Szállításait.
Ha a Megrendel.ő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, a
Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

11'/ A Szállítót az érvényes jogs zabá|yok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomásara jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E iitoktartási
kötelezettség kiterjed a SzátlÍtó alkalm azottaiÍa, munkatarsaira, beszállítóira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktaÍtáSra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkril harmadik félnek nem hozhatja tudomására a
szeruődés, illetve 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 alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a
Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal fe|hatalmazza a Szátlítót,
hogy a Megrendelőt referencialistá.ján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett
módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerzódésben nem szabáIyozott kérdések tekintetében az 1./ ponÍban foglaltaktól
ftiggően vagy a Szállító elfogadott ajánlata, vagy pedig a közős jegyzőkönywel módosított
ajáÍiata ÍaÍtalmát tekintik a felek iranyadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként
a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni'
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent arrnak érdekében, hogy közvetlen
targyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan néZeteltérést' vagy vitát, amely közöttük
a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő felek a szerződésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos
úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a megrendelő székhelye szerint
illetékes bíróság kizarólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződésbőI szétrmazo és peres útra kertilt jogvitak illetékessége mindenkor a
Megrendelő székhelyéhez igazodik.
Ezt a szál|ítási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
megegyezőt helybenhagyó1ag aláirták.

Budapest, 2



Vascular Venture Kft. Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszezése az lntézet íelnŐtt és gyermek osztályának

részére' kihelyezett áruraktár létesítéséVeI

1. sz. melléklet

S.szám Megnevezése
Megajánlott
termékkód Mennyiséq Egyséq ár Össz. ár

Fizetési
határidő

nap
,a

\rulolng KaletereK
L

MACH,l
H7493435xxxx 1400 12 400 1 7 360 000 1'10

zó.
Htdroflt Pol
guidewire

PT család
HT4gXXXXXX 300 12 000 3 600 000 110

29.
utan0ard

ballonkatéterek
APEX család

H749389XXXXXX 1100 36 000 39 600 000 110
Nettó összesen: 60 560 000
AFA25 % 15 140 000
Bruttó összesen: 75 700 000

Budapest, 201 1 . december 6.
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II. NrYILATKoZATMINTÁK

F.ELoLVASÓLAP .i.

.Haemodinamikai és angiográfiás anyagok besz erzése azÍntézet felnőtt és ryermek
osztályának rEszére, kiíe{ezett áruraktár létesítésóvel''

Aiánlattevő megnevezése: Vascutar Venture Kft'
Alá"fi;'ószéih"lye: Budapest, 1096 Sobieski J'_u' l5lC ftz'l'
du**ru,,u.,o - neve: Ughoio Aüett€, ügyvezető igazga|s

óime, nudupe"t, l096 Sobieski J' u' l5/C fsz' l '

. Telefonsám: +36 l 550 08 88

' Telefaxszám a: +36 ! 2l5 32 |7

E-mail címe: offrce@vascular'hu

=

k
VascüláT Venture Kft;

1006 Budapest, sobieskiJ. u 15. OF/|.
Adöszám: 1415358$243

cagjegyzékszám: 01 {}B91 322
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1096 Budapesl, SobieskiJ. u. 15.
AdÓgám: 14153589_243

Cfujegyzékvánr: 0 1{$891 322
,t,h



'1096 BudaDest, sobieski J u.15 OF/1'
AdÓszám;'14'15358s243

cégje!rzékszám: 01 _0$8s1322



Vascular Venture Kft'
1096 Budapost, sobieskiJ' u' 15' ÜF/1'

AdÓszám: 1415358$243
céqjeqyzéks2ám: 0'1'0g891 322



A felolvasólapon megjelölt brurtó Ft összesen ttr 25 oÁ-osÁFA+ tartalmaz'

i)t̂lu
I

,,,,Yffi .l*h11\!6ii,iTi}lu,'^

cégjesrzékSzám: 01 _0$8g1 322



5. sz' rész
. hossz+ípusok sziíma: .. .

6. sz' rész
hossz.típusok száma: ...

7 ' sz. rész
hossz-típusok száma: ...

8. sz. rész
6F méretben is elérhetó: igen / nem

9' sz. rész
belsó átméró: 5F 0,047 inch,

geometria.héret mátrix (5F-nél): 43 db

>=1 10 cm-es Judkins gö1btiletii e!érhető: igen

l0. sz. iész
belsö átrnéró: 5F 0,047 inch
geometria./méret mátrix (SF-nél): 43 db

(,

Vascular Vsnture Kft
ms6€Üd?pest, Sobieski J' !''l5' clF/1'

^düs?Óm: 

'1415358$243

{)égjeorlékvám: o1 {9891 322 I



22. sz. rész
geometria./méret mátrix (6F_nél): l34 db
belső átmérő:6F/ .070',' 7F/'08l'', 8F/.09l''

23. sz. rész
geometria,/méret mátrix (6F-nél): . ..
belső átmérő: .. .

24. sz. rész
geometria./méret mátrix (6F_nél): ...
belső átmérő: ...

.t;i
f

kivitelek szénta:...

26' sz. rész'
markeres változat is elérhető: nem
kivitelek száma: l ldb

27, sz. rész
kivitelek száma: . ..

28. sz' rész'
méretválaszték: 1 90cm, 30Ocm
300cm-es hosszúság elérhetősége: igen

128 féle méret
NC: 20 ATM ( 3,0 mm )

0,033" ( 0,83mm)

30. sz. rész

;2'0.11_es átmérőben is elérhető: igen / nem
,.átmérő/hossz mátrix: ...

liant változat elérhetó: igen / nem

3l. sz. rósz
átmérő/ho ssz mátrix
rated burst pressÜe :

tlpentryprofil:...
crossing profil : ...

I
,I

a
Ö

Vascular Venture KÍt. fl
10!6 Budaoes!. Sobi$ki J. u. 15. C/fl1.l
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crossingprofil:...

33. sz. rész

Í11ir1l": :*:ben is elérhető : igen
lp:f*:::: _u*il, d H'"Tffi :,
"1111 

lu'u ol...".; 
'' 
iö l;ü

Li:::: :::t':,q, í: rt.i|ii"^larossing profi l: 0,033,,
;'''

semicomp.Iiant uálto"ut 
"lé.h.to,ig"n

34. sz. rész
átmérő4rossz mátrix : ...
rated burst pressure : .. _

np entry profil : ...

átmérő,trossz mátrix :

rated burst pressu.. , ... 
'

up entry profil : . ..
crossing profil : .. .

36. sz. rész
kiViteiek száma: ''.levezetést segító mcrevító meglétc: igen l nem
37. sz. rész

j*Í'#Jí#x,!?ill,'í1x1f;;Ti,!ff 
7".'

Budapest, 20l l. október 10-

Vascular Venture Kft
1096 Budapsst, sobÍeskj J. u. 15' c/F/l
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