
4áL

amely létrejött egyfelől a

Képviseli: Dr' ofner Péter

Főigazgatő foorvos

Adószám: l 53 1 53 86-2-83

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

rnásfelől a Premier G. Med Kft.

Székhelye: 1026 Budapest, Hidász u. l.

Képviseli: Gát András ügyvezető igazgatő

Adószám: 1217 9295-2-41

Cégj egyzék szám: 0 1 -09-5 6208 8

mint szállító, a továbbiakban Szállító - együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett.

Aszerződés tárgya:

I2db intenziv |<őrháziágy és a0db éjjelis zekrény leszállitása. üzembe helyezése és

betanítása.

A teljesítés helye:

Gotts e gen György országo s Kardio ló gi ai Intézet
1096 Budapest, Haller u.29.Központi Raktár

Teljesítési határidő:

A szerző dés targyában meghatározott feladat telj e sítési hataridej e :

2011' április 30. azelőszállitási jog lehetőségével.

Telj esítés' átadás-átvétel :

A szerzödés tárgyanak leszállítását, uzembe helyezését és betanítrísát Szállitő a

telj e síté s i határidő lej ártáig köteles me gtenni'
A szerzódés akkor tekintheto teljesítettnek, ha:

a szállítás az érvényes szabványok szerinti I.o. minőségben megtörtént,
az e szkö zök rend e ltet é s s zerű használatr a al kal m as ak,
üzembe helyezésükre a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak,
aZ tizembe helyezést és a betanítást Megrendelő 4.3. pontban megjelölt
kap cso l attart őj a igazolta.

A Megrendelőnek joga yan aZ átvétgli jegyzőkönyvben a hianyok megsztintetésére

vonatkozó határidőket megj elölni.
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4.2 Szállító az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként énadja:
- Az ágyakhoz 6db magyar nyelvű kezelési-karbantartási útmutatót'

A kezelőszemélyzet betanítását és azizembe helyezést igazoló jegyzőkönyveket,
A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei Szállítót terhelik, u.n.noyib.n ez a
Szállító érdekkorében felmerülő okra vezethető vissza.

4.3 Kapcsolatt artásra kijelölt személyek:
Megrendelő részéről: BaloghAttila

műszermérnök
tel: 06 70 379 6091
tel/fax: 061215 7274

Szállító részéről: : Locskai Gabriella termékasszisztens, Tel: 39l-4030,

20 I 420-031 2, Fax: 3 98-0687

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályoző
kcirülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdem ényezni a
szükséges intézkedést. Személyükben történtváltozástől Felek értesítik egymást.

Késedelmi kötbér:
Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő bruttó napi O,5%o késedelmi
kcjtbéne jogosult. A kötbér maximális értéke a bruttó ár |O%o-a' Megrendelő
20 napon túli késedelem esetén a teljesítést meghiúsultnak tekinti, jogosult a
szerződéstől elállni és a termék beszerzésére más száLlitoval szerződni.

Minőségi hibából eredő kötbér:
Minőséghibás, illetve nem a megrendelt termék szállitásaesetén Megrendelő a
termék bruttó ellenértéke |}oÁ-nak megfelelő kotbérre jogosult, továbbá S;zátlitő
köteles a terméket halacléktalanul elszállítani és 10 napon belül a megfelelő terméket
saját költségén ismét leszállítani és beüzemelni'

EllenszolgáItatász
Megrendelő a szerződés szerint teljesítendő munkáért Szallító részére
20. 000.000,-Ft + 5. 000.000,-Ft ÁpÁ-t, azaz bruttő 25. 000. 000,-Ft-t fizet.

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szeruődés tárgyát képező munkiákat a
vállalt ár ellenében maradéktalanul, I.o. minőségben megvalósítja, utólagos
árváItozásta nincs lehetőség. Az ár tartalmaz minden, a szerződés teljesítésével
kapcsolatban felmerülő járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat teljes
köru biztos itásához szüksé ges.

5.3 Az ellenszolgáltatás fedezete Megrendelő költségvetésében rendelkezésre áll.

Fizetési feltételek:
A Megrendelő előleget nem biztosít.
A Szállító a teljesítést kovető első munkanapon nyújthatja be teljesítésigazolással
ellátott számláját, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.
Fizetési késedelem esetén a Szállító a jegybanki alapkamat szerinti késedelmi kamat
számlázás ára j o go s u lt.
A Szállító a számlát 2 példanyban állítja ki. A Szállitő által a Megrendelő nevére
ki ál lított szérnlának a telj e sítési gazolás a mellékl et ét kép ezi.
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7. Titokvédelmirendelkezések:
7.l Felek kijelentik, hogy szeruődésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak

minosül.
7 '2 A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arta, hogy a jelen szerződéssel

szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat,
adatokat, tényeket a másik fél előzetes bozzájárulása nélkul nem hozzák harmadik
természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára
hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzéséte nem törekednek.

7.3 A szerződő Felek a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig
egymás üzleti és erkölcsi elonyének kölcsönös maximaliz álásáta törekednek.

8. A Szállító kiitelezettségei:
8'1 A Szállító saját tevékenységi körében gondoskodik a ú vonatkozó munkavédelmi,

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáről, a
leszállítás tárgyának á1lagmegőrzéséről.

8.2 Amennyiben bizonyos tevékenységek elvégzése csak munkasztineti napokon
lehetséges, azt aSzállító minden esetben az Megrendelővel egyeztetni köteles.

8.3 A Szállító a tevékenysége során felmerülő költségeit onállóan viseli, ide értve
különösen az esetlegesen szükségessé váló átmeneti tarolás, helyszíni árumozgatás
költségeit is'

8.4 A Szállító tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzését
követően olyan állapotba hozni, hogy aZ Intézet üzemszerű működését ne
akadályozza'

8'5 szállitő kijelenti, hogy rendelkezik a készülékek szervizeléséhez szükséges klképzett
személyzettel.

8.6 Szállító a jótállási idő leteltekor egy alkalommal saját költségére elvégzi a
készülékek teljes köni, gyári előírások szerinti karbantartását.

8.] Szállító köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba krjavitásét a bejelentéstől
számított 24 őrán beltil megkezdeni. Megrendelő a berendezések javítását csak a
szak szervízze| végezteti el, melynek őradÍja a jótállás lejarril követően 6.000,-Ft
+25oÁ Áp'a.

8.8 Ha Szállító a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől sziímítottan a vái,lalt
határidőben nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el 10 munkanapon belül,
köteles Megrendelőnek cserekészüléket biztosítani'

8.9 A kijavított, kicserélt dolgokra a Szállító a jótállást kiterjeszti.
8.10 Szállító 10 évig kötelezettséget vállal a teljes körű alkatrész utránpótlásra'

9. Jótállás:
A Szállító a szá|lítás tárgyáért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért az izembe
helyezéstő l számított 24 hőnap j ótál lást vál l al.
A Szállító jótállási kötelezettsége megszűnik, ha a hiba rendeltetésellenes vagy
szakszerútlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás,
elemi kar miatt következett be.
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10. Káresetek, kártérítés:
Kareset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül a
kiírokozó, a Megrendelő és aSzál|ítójelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni.
Amennyiben a Szállítő nincs jelen, úgy a jegy zókonyv átvételét követő 24 őrénbelnl
(munkaszüneti és ünnepnapok kivételével) köteles észrevételt tenni.
Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita
tárgyát. A Szállítónak a káresemény kivizsgálás ához akésőbbiekben joga van.

11. A tulajdonjog és a kárveszély:
11.1 A szeruődés tárgyának tulajdonjoga az ellenszo|gáltatás kiegyenlítésével száll át a

Megrendelőre.
ll.2 A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellel (üzembe helyezés) egy időben

atszáll a Megrendelőre.
l1.3 A szerződés tárgyának szál|ítása Megrendelő á|tal jóváhagyott módon

szállítőlevéllel torténik. Mind a helyszíni tárolás' mind a fuva'oiás a Szállitő
felelősségi és karveszély viselési körébe tartozik, azért az üzemeltető felelősséggel
nem tartozik.

12. A szerződés hatálybalépése:
A szerződés magyar nyelven, öt eredeti példányban készül és Felek kölcsönös
aláírásával egyidejűleg lép hatályba. Megrendelő négy, Szállítő egy eredeti
példányt kap.

13. Zárő rendelkezések:
l3.1 A szerződés csak a szerződő Felek közcis megegyezésével, írásban módosítható.
13.2 Minden, a jelen szerződés keretében Felek által egymásnak ktildött értesítések írott

formában (ajránlott levél, fax) érvényesek. A faxon küldött sürgős értesítéseket
afinlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatáIya a címzett általi
átvételkor (kézhezv ételkor) áll be.

13.3 A szerződésből eredő jogvitakat Felek békés úton, tárgyalás keretében kívrínják
rendezni' szükség szerint szakértő bevonásával. A tárgyalás alapja az ajánlat és
dokumentáció, valamint a szerződés. A tárgyalásos rendezés iúdu'.a esetén a
Megrendelő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.4 A jelen szetződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó
szabály ai az ir ány adők.

Budapest, 2011' március 1 7.
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fóigazgató főorvos

Megrendelő részéről

IlJegY-;Ü

}j€tnone i"nx! fikz'gábct
friS!gpeOat*

,}é

,.:i.

:{.

.t I

.s9

YI,
,^ -=:

ságí helyetiese


