
szÁLLÍTÁsIsZERZÓDÉs *ill!'lotr
amely létrejött egyfelől a Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet

Szókhelye: 1096 Budapest, Haller u.29'
Képviseli: Dr' ofner Péter
Főigazgató főorvos
Adószám: 1 53 1 5 386-2-83

mint megrendeIő, a továbbiakban Megrendelő

másfelől a H.U.N._MED Kft.
Székhelye: 2040 Budaőrs, Károly király út 39.
Képviseli : Gyurcsovics Péter
Ügyvezető igazgató
Adószám: 10'7 11 426-2-13
Cégj e gyzékszám : 1 3 -09 - l 1'/ 247

mint szállító, a továbbiakban Szállító _ egyűttesen Felek _ között, a Megrendelő MtjSZ.-E3-
212011. számű, köZvetlen ajánlattételi felhívással induló [Kbt. 25l. s (2) bekezdése], targyalás
nélküli közbeszerzési eljárása és Szállító tender nyertes ajanlata alapján' az alábbi feltételek
mellett.

l. A szerződés tárgya:
1db Philips Cx50 PoC típusú csúcskategóriás color doppleres mobil
kardiológiai ultrahang diagnosztikai készülék beszerzése.

2- A teljesítés helye:
Gottsegen György országos Kardiológiai lntézet
1096 Budapest, Haller u.29. KöZponti Raktar

3. Te|jesítésihatáridő:
A szerződés tárgyában meghatáÍozott feladat teljesítési határideje:
2012. március 21., előszállítási jog lehetőségével.

4. Teljesítés,átadás_átvétel:
4.1 A szerződés targyának leszállítáSát, üzembe helyezését és betanítását Szállító a

teljesítési határidő lejártáig köteles megtenni.
A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
_ a szállítás az ér_vényes szabványok szerinti ].o. minőségben megtörtént,_ az eszköz rendeltetésszerű hasznáIa|ra alkalmas,
_ üzembe helyezéshez a szükséges engedély rendelkezésre ál1,_ az izembe helyezést és a betanítást Megrendelő 4.3. pontban megjelölt

kapcsolattartój a i gazolta.
A Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére
vonatkozó határidőket megjelölni'

4.2 szálliÍó az átadás_átvételi elj árás keretében, a telj esítés feltételeként átadj a:
- 1db magyar nyelvű kezelési_karbantar1ási útmutatót,
_ A kezelőszemélyzet betanítását és az tizembe helyezést igazo|ó jegyzőkönyveket,
A sikertelen átadás_átvételi eljarás költségei Szállítót terhelik, amennyiben ez a
Szállító érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.
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4.3 Kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Megrendelő részérő]: Balogh Attila tel: 06 70 379 609I

műszaki ovh' tel/Íáx: 06 1 )151)74

Szállító részéről: Breznai András tel: 06_23-500-356

sales manager fax: 06-23-500-357

A kapcsolattaftásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítéSt akadályozó
körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egyrnást és kezdeményezni a
szükséges intézkedést. Szernélyükben töftént váltoZáSról Felek értesítik egymást.

4.4 Késedelmi kötbér:
SzálIító késedelmes teljesítéSe esetén Megrendelő bruttó napi 0,5% késedelmí
kötbéne jogosult. A kötbér maximális ér1éke a bruttó ár 10%-a. Megrendelő
20 napon túli késedelem esetén a teljesítést meghiúsrrltnak tekinti, jogosult a
szerződéstől elállni és a termék beszerzésére más szál1ítóvaI szerződni. A
meghiúsulási kötbér a termék bruttó értékének l0%_a.

4.5 Minőségi hibából eredő kötbér:
Minőséghibás' iIletve nem a megrendeit termék szállítása esetén Megrendelő a
termék bruttó ellenértéke l0%_nak megfelelő kötbérrc jogosr'rlt, továbbá Szállító
köteles a terméket haladéktalanul elszállítani és 10 napon beltil a megfelelő terméket
saját költségén ismét 1eszállítani és beÍizeme1ni.

5. Ellenszolgáltatás:
5'1 Megrendelő a szerződ'és szerint teljesítendő murrkáén Szállító részére

l3.375.000,-Ft + 3.6l1.250,-Ft ÁFÁ-t' uru, bruttó l6.98ó'250._Ft-t fiZet Szállító
CIB banknál vezetett l 1 l03 1 07_ 1 07 l 1426-01 000003 számú számlájára'

5.2 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat a
válla|t ár ellenóben maradéktalanul' I.o. minőségben megvalósítja, utólagos
áwáltozásra nincs lehetőség. Az ár tarÍalmaz minden, a szerződés teljesítésével
kapcsolatban felmerülő járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat teljes
körű biztosításához szűkséges.

5.3 Az el1enszolgáltatáS fedezete Megrendelő költsógvetéséberi rendelkezésre áII.

6. Fizetésifeltéte|ek:
6.1 Megrendelő előleget nem biztosít.
6.2 Szállító a teljesítést követő első nunkanapon nyújthatja be telj esítésigazolással

ellátott számláját, melyet Meglendeló átutaláSSal egyenlít ki.
6.3 Fizetési késedelem esetén Szállító a jegybanki alapkarnat szerinti késedelmi kamat

számliizásara 
-j o gosult.

6.4 Szállító a szán|rát 2 példányban állítja ki. Szállitó által a Megrendelő nevére
kiállított számlának a telj esítésigazolás a mellékletét képezi.
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'7.2

7. Titokvédelmirendelkezések:
1.| Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános. annak tafialma közérdekű adatnak

minősül.
A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra. hogy a jelen szerződéssel
szabályozott kapcso1atok Íblytán tudomásukra .jutott cégsZerű. tizleti információkat,
adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzi4áru]ása nélkül nem hozzák harmadik
természetes vagy jogi személy tudomásara, nem teszik harmadik személy számáta
hozzáférheÍővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek.
A szerződő Felek a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig
egymás üz1eti és erkölcsi e1őnyének kölcsönös maxirnalizálására törekednek.

8. Szállító kötelezettségei:
8.1 Szállító saját tevékenységi köréberr gor-rdoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi.

biáonságtechnikai, vagyonvédeImi és tiizr'édelmi rendszabályok betartásáról. a
leszállítás tárgyának á1lagmegőrzéséről.

8.2 Szállító a tevékenysége során lelrrrerülő költségeit önállóan viseli' ide énve
különösen az esetlegesen sztiksógessé váló átmeneti tárolás. helyszíni árumozgatás
költségeit is.

8'3 Szállító a tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzését
követően olyan állapotba hozni, hogy az ]ntézet üzemszerű működését ne
akadályozza.

8.4 SZállító kijelenti' hogy rendelkezik a készülékek szervizeléséhez szükséges kiképzett
személyzettel.

8.5 Szállító a jótállási idő leteltekor egy alkalommal sa.|át költségére elvégzi a
készülékek teljes kötű, gyári előírásolr szerinti karbantanását'

8.6 Szállító köteles a jótállási időn belLil keletkezett hiba kijavítását a bejelentéstől
számított 24 őrán belül rnegkezdeni. Megrendelő a berendezések .iavítását csak a
szak szervizzel végezteti el, melynek óradíja a jótálláS lejártát követően 8.000,_Ft
+21% AFA,

8.7 Ha Szállító a hiba kijavítását a bejelentés kéZhczvótelétől számítottan a vállalt
határidőben nem kezdi meg és azt folyamatosan nem r'égzi eJ l0 munkanapon belüI,
köteles Megrendelőnek cserekészüléket biztosítani'

8.8 A kijavított, kicserélt dolgokra SZállító aiótállást kiterjeszti.
8.9 Szállító 10 évig kötelezettséget Vállal a teljes körii alkatrész utánpótlásra.

9. .Iótállás:
Szállító a szál|iÍás tárgyáért és a vállalt nrunkák hibátlan
helyezéstől számított 12 hónap jótállást vállal.
Szállító jótálláSi kötelezettsége megszűnik, lra a hiba
szakszerútlen használat, i11etve táro1ás. szándékos rongálás'
elemi kár miall következett be.

elvégzéséérl az izembe

rer-rdeltetésel1enes vagy
vagy erőszakos behatás'

l0. Káresetek,kártórítés:
Káreset bekővetkeztekor rninden a1kalon-rn-ral. a lel-rető legrövidebb időn belül a
károkozó, a Megrende1ő és a Szállító jelenlétében jegyzőkiin1'vct ke11 Í_elvenni.
Amennyiben a Szállító nincs jelen' úg1'' a jegyzőkönyv átvételét ltövető 24 órán belÍil
(munkaszűneti és ünnepnapok kivéte1ével) köteles észrevételt tenni.
Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita
tárgyát. SZállítónak a káresemény kivizsgá1ásához a későbbiekben.joga van.
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1l. Tulajdonjog és a kárveszély:
11'l A szeruődés tárgyának tulajdonjoga az ellenszolgáltatás kiegyenlítésével száll át a

Megrendelőre.
11.2 A kárveszély viselése a műszaki átadáS_átvétellel (üzembe helyezés) egy időben

áÍszál| a Megrendelőre.
1l.3 A szerződés tárgyának száIlitása Megrendelő

szállítólevé1lel történik' Mind a hel1'színi tárolás.
felelősségi és kárveszély viselósi körébe tafiozik. azéft
nem tartozik.

által jóváhag1'ott módon
mind a luvarozás SzáIlító
aZ tizemeltető felelcisséggel

12. A szerződés hatálybalépése:
A szerződés magyar nyelven. öt eredeti példányban készül és Felek kölcsönös
aláirásával egyidejúleg lép hatályba' Megrendelő négy. Szállító egy eredeti
példánl kap.

13. Zárórendelkezések:
i3.1 A szerződés csak a szerződő Felek közös megegyezésével, írásban módosítható.
13.2 A szerződés csak az l.sz. melléklettel együtt hatályos.
13.3 Minden' a jelen szerződés keretében Felek által eg1'másnak küIdött éftesítések írott

formában (ajánlott levól' fax) érvényesek. A faxon kiildött sürgős értesítéseket
aj ánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítések hatálya a cínizett általi
átvételkor (kézhezvételkor) áll be.

13-4 A szerződésből eredő jogvitákat Felek békés Írton, tárgyalás keretében kívánják
rendezni, szükség szerint szakértő bevonásával. A tárgyalás alapja az ajánlat és
dokumentáció. valamint a szerződés' A tárgyalásos rendezés kudarca esetén a
Megrende1ő székhe1ye szerinti bíróság kizáróiagos illetékességét kötik ki.

13.5 A jelen szerződésben nem szabályozott kérclések tekintctében a Magyar Ptk.
vonatkozó szabályai az irányadók.

Budapest, 2012. február 17.

főigazgatdTóorvos
Megrendeló.iészóről

vurcsovics Péter
tigyvezető igazgató
SZá1lító róSZéIől
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