
SZÁLLÍTÁSI sZERZÓDÉs

amely létre.iott egyfelől a Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet
Székhelye: 1096 Budapest. Haller rr'29'
Képviseli: Dr' ofner Péter
Főigazgató főorvos
Adószán: l 531 53 86-2-83

mint megrendelő, a továbbiakbar-r Megrendelő

másfelől a Mediszer Kft.
Széklrelye: 1037 Budapest. BécSi út 267'
Képviseli: I 'őrincz Zoltán
Üg1 l ezet o

Adószám : l 0321 056-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -09-065255

mint szállitó, a továbbiakban Szállító _ együtteSen Felek - között, a Megrendelő MŰSZ.-E3-
3l20ll. számu, közvetlen ajánlattételi lellrívással induló [Kbt. 251 ' s (2) bekezdése]' tárgyalás
nélküli közbeszerzési eljárása és Szá|lító tender nyefies ajánlata alapján. az a]ábbl feltételek
mellett.

1. A szerződés tárgya:
1db szívsebészeti műtétekhez alkalmazott műtőasztal leszállítása és üzembe
helyezése'

2. A teljcsítés helye:
Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet
1096 Budapest' Haller u'29. Közporrti Raktár

3' Teljesítésihatáridő:
A szerződés targyában meghatározott feladat teljesítési határideje:
2012. március 21.' előSZállítáSi jog lehetőségével.

4. Teljesítés, átadás-átvétel:
4'l A szerződés tlugyának leszállitását, üzembe helyezését és betanítását Szállító a

telj esítési határidő 1ej áft áig köteles megtenni.
A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek' ha:

- a szállítás az érvényes szabványok szerinti 1.o. mirrőségben lneglörtént,
az eszkóz rendeltetésszerít használatra alkalmas.
üzembe helyezéshez a szükséges engedé1y rerrde]kezésre álI.
az üzembe helyezést és a betanítást Megrendelő 4.3' porrtban nreg;elolt
kapcso1attartój a i gazolta.

A Megrende1őrrek joga van az átvéteIi jegyzőkÖrryvben a hiányok megSZüntetéSére

vonatkozó határidőket megj elölni.

4.2 SzáIIito az átadáS-átvételi eljárás keretébel-r. a teljesítés leltételeként átadja:

- 1db magyar nyelvű kezelési-karbantartási útmutatót.

A keze1őszemélyzet betanítását és az üzembe helyezést igazoló j egyzőkönyveket.
A sikerte1en átadás-átvételi eljárás költségei Szállítót terhelik' amennyiben ez a

Szál1ító érdekkoréberr felmer'ülő okra vezethető vissza.



4'3 KapcsolattaftáSra kijelölt szenrélyek:
Megrendelő részérőI: Balogh Attila

rlűszaki ovh.
tel: 06 70 379 6091
tel/1ax: 06 1)151)14

Szállító részéről: Baloglr Zoltán tel: 06-1-453-06l5

ügyvezető fax: 06-l -453-0616

A kapcsolattartásra kijelölt szernélyek kötelesek a teljesítést akaclályozó
körülményekről haladéktalanul írásban értesíteI-ri egyrnást és kczdeményezni a
szükséges intézkedést. Szcmé1yükben történt változásról Felek értesítik egymást,

4.4 Késedelmi kcjtbér:
Szállító késedelrnes teljesítése esetén Megrendelő br'uttó napi 0.5% késedelmi
kötbérre jogosult. A kötbér rr-raximális ér1éke a brrrttó ár l0oÁ-a. Me grendelő
20 napon túli késedelem esetén a teljesítést meghiirsultnak tekinti. jogosult a

szerződéstől elál1ni és a termé]< beszerzésér'e más szá1lítór'al szcr'ződni' A
meghiúsulási kötbér a termék bruttó értéltének l 0ló-a'

4'5 Minőségi hibából ereclő kötbér:
Minőséghibás' i1letve nem a megrendeJt tertrrék szál1ítása esetéD Megrendelő a

termék bruttó ellenér'télte 10%-nak nregfelelő kotbérre jogosult, továbbá Szállító
köteles a terméket haladéktalanul elszállítani és l0 napon belül a meglelelő tel'méket

saját költSégén ismét leszállítani és beiizemelni'

5' Ellenszolgáltatás:
5.1 Megrendelő a szerződés szerint 1eljesítendő rnunltáért SZáliító réS7éIc

22.490.500,-Ft + 6.072.435,_1'-t AF A-t' azaz bruttó 28.562'935,-Ft{ Ílzet Szállító
Commerzbank Zrt-néI v eZeteII 1 4220 1 0 8 - 429 1 00 l 9 szárnú száml á j iír'a.

5.2 Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munká{<at a

vállalt ár ellerrében maradéktalanul. I'o. nrinőségbcr-r rregvalósítja. utólagos
árváltozásra r-rincs leiretőség. Az ár tartalrnaz Ilindetl. a szcrzőrlós tel.jesítésér'el

kapcso1atban lelmerti]ő járrúékos költsóget' amely a rcndeltetésszerú használat telies
kőrű biztosításához szükséges.

5'3 Az ellenszolgáltatás ledezete Megrendelő költségvetésébcn rendelkczésre ál1'

6. Fizetésifeltételek:
6.1 Megrendelő előleget r-rem biztosít'
6.2 SzáIlító a teljesítéSt követő első munkanapon nyÍrjthatj a be tel.jcsítésigazolással

ellátott számláját, melyet Megrendelő átutalással egyenlít ki.
6.3 Fizetési késedelem ese1én Szállító a.jegybanki alapkamat szerinti késedelmi kamat

szám1ázására jogosult.
6.4 Szállító a szárnlát 2 póldányban állítja ki. SZállító állal a Megrenclelő nevére

kíállított számlának a teljesítésigazo1ás a melIéltletót képezi.
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7' Titokvédelmi rendelkezósek:
]'I Felek k1elentik, lLo91' szerződésiik r-r1'i1várros. atlnak tafia]nla közérdekii adatnak

minősül'
]'2 A szerzőclő Felek kötelezcttséget vállalnak arra. hogy a jelcn szerzódéssel

szabályozott kapcsolatok 1'olytán tudomásrrlrra .jutot1 cégszerű. iiz]eti inl'orrnációkat.
adatokat. tényeket a másik fél előzetes hozzájárrr1ása né]kü1 nenl lrozzá]t harnladilt
természetes vag-v _jogi személ.v tudomására. tletn tcszilr ]rarrnadilr személy számáta
hozzáférhetór'é" és abbiil adódcian küllön tizleti előn1'szcrzósólc nctl törekednek.

7.3 A szerződő Felelt a jclcn szerződésse1 szabál1'ozott kapcsolatt'rkban nlindvógig
egyn'rás üzleti és erkö]csi előrlyének ]<ölcsönos rrraximalizálás:ir-a törekeclnek'

Szállító kijtclezettségei :

Szállító sai át tcr.'ókell1''ségi lriirébcn gondos]<odili a tá votratkozó munkar'édelni.
biztonságtcc1rrrikai. r'ag1-o nl'óc1c l m i és tűzr'ódclnli rerrclszab:il1'oli betartásáó1' a

leszállítás tár'g,"_'ának állagnlegőr zéséró1'

Szállító a te\'éken}'sége során 1elmeriilő költségei1 örrá]lóan vise]i, ide ér1vc

különösen az esetlegesen sztilrségessé r'álcl átr'neneti tárolás. helyszíni 1rrurnozgatás

költsógcit is.
8.3 S7állító a tevékcrrysóge sot-áll a nunkateli]letet köteles a napi rrrunlravégzését

követően olyan állapotba hozrri. hogy aZ IntéZet üzemszerii miiködósét ne

akadályozza'
8'1 Szállító kijelenti. hog.v renc1elkezik a kósztilélreli szervizeléséhez sziiJisógcs kiliépzett

személ-vzette1'
8.5 Szállító a jótá]lási idő letcltekor egy alkalonlr-rral saját költsógérc clvégzi a

késziilókek telies körű. g1'ár'i előírásolt szerinti karbanttrrtását.
8.6 SZál1ító köteles a .jórállási icl(tn belii] lie]etkezett lriba lrl.jar'ítását a bcjelentéstőI

Számítot1 2,1 órán bciiil megkezcleni. JVlegrendelő a bcrcndezósek ia\'ítáStit csak a
szalt szervízzcl r'égeztett el. mel1'rrelt ór'adíja a jótállás lc-jártát k()lctően 8.000.-Ft
+27% AFA.

8.7 Ha Szál]ífui a hiba kijar'ítását a bcjelentés kézhczl'ételétől szárllítottatl a vállalt
lratáridőben neln liezdi ;neg és azt folvamabsan nem végzi el 10 murrkanapon be]ül.

köteles Megr'endelőnek csclckésztiléket biztosítatli.
8'8 A kijavított. kicserélt dirlgoltra SZállító ajótállást kiter'jeszti.

8.9 Szá1lító 10 ól'ig kötelezettségct r'ál1al a tcljes körii alltatrósz utánpó1lásra.

9. Jótállás:
Szállító a szállítás tárgyáér't és a l'állal1 munkák hib/rtlarr elvégzésóért az iizembe
lrelyezéstől számított l2 hónap jótállást váIlal.
Szállító jótállzisi körelezcttsége rnegszÍirrik, ]ia a l-riba renrleltctésel1enes vag1

szakszeríttlen használat. i]letve tárolás. szándókos rongálás. r'agy cr(jszakos behatás.

elenri kár lliatt ktj\'etkezett Lre.

1o. Káresctck,kártérités:
Káreset bekör'etkez1ekor tninclerr alkalommal. a iel-rctő legrÖvidebb időn beliil a

liárokozó. a Megl'el-rdcló és a SZállító j elenlétóben .jeg.vzőlröli1'vct kell 1'e]venl-ri.

Amennyiben a Szá]lító nir-rcs.jeJen. Írg1' a.jeg1'zőkönr'v lltvéte]ét kör'ető 2;1 órán beltil
(nunkasziineti és tilltlepnapoJ< kir'étclór'el) köte1cs észrer'éte]t terlni'
Erulck clnltllasztása esetén a j egyzőkörr-vvbcn lbglaltalt utóbb nenl képezhetik vita
tárgyát. SZá1lítónak ir kálesemény kir'izsgálásához a későbbickben .joutr r'an'

8.2



11. Tulajdonjog és a kárveszé|y:
11.1 A szerződés tárgyának tulajdonjoga az ellenszoJgáltatás kiegyeniílésével száll át a

Megrendelőre.
11.2 A kárveszély viselése a

átszá|I a Me grendelőre.
műszaki átac]ás-átvétellel (tizenrbe helyezés) egy időben

11.3 A szerződés tárgyának szállítása Megrendelő
szállító1er'éllel töfiénik' Mind a helyszíni tárolás'

felelősségi és kárveszély viselési körébe tartozik^ azér1

nem tartozik.

Budapest, 2012. február 20'

12. A szerződés hatálybalépése:
A szerződés magyar nyelven' öt eredeti példányban késztil és Felek kölcsönos

aláírásával egyidejűleg lép hatályba. Megrendelő négy' Szállító egy eredeti

példány't kap.

l3. Zárórendelkezések:
13.1 A szerződés csak a szerződii Felek közös rrregegyezésével. írásban nródosítható.

13 .2 A szerzódés csak az 1 'sz. melléklettel együtt hatályos'

13.3 Minden, a je1en szerződés keretében Felek által egymásnak ktildött éItesítéSek íÍott

formában (ajánlott levél, fax) órvényesek' A faxon küldött sürgős értesítéseket

ajánlott ler,éibell is meg kell ismételni' EZen érteSítéSek hatálya a címzett álta1i

átvételkor (kézhezvételkor') áll be'

13.4 A szerződésből eredő jogvitákat Felek békés úton. tárgyalás ker'etében kívánják

rendezni,szükségszeril-rtszakértőbcvonásával'Atárgyalásalapjaazajánlatés
dokumentáció. valamit]t a szerző<lés. A tárgyalásos rendezós kudarca esetén a

Megren<1e1ő székhe1ye szeriliti bíróság kizáróIagos illetékessógét kötik ki'

13.5Aj'elenszerzodésbennemszabályozottkérdésektekintetébenaMagyarPtk.
vonatkozó szabá1yai az irányadók'

által .ióváhagyott módon
mind a fi.tr'arozáS SZállító
az üzemeltető ie1elősséggel

7olÍán
c'l.ető

Szál1ító részérő1

Dr. oflrer Pé1er

fóigazgató főorvos
Megrende1o részéról
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