
;Z^LLITÁsI szBRzÓnÍr

amely létrejcitt egyrészt a Budapest' Haller utca29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
országos Kardiológiailntézet, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
a CIB banknál vezetett 10700024-02042509-51100005 bankszámlaszámu, 01-09-668632
cégtregyzék számu 1134 Budapest, Dévai utca 26-28.székhelyű Mölnlycke Health Care
nevű szállító' képviseletre jogosult személy: Stephan Schliack

(a továbbiakban: Szállító)

kozött, az aiánlatában felsorolt termékek szá|litására a következő feltételek mellett:

1.l Szállító ezen szerződés aláirásával a Megrende|ij áita| a Kbt. alapján kiírt 
', 
Az

lntézet kötszer igényeinek beszerzése '' Gazd.-E3l4l2011. közbeszerzési eljárás ajánlata

elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra' hogy az a$n|atkérő álta| az ajánlattéte|i

dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott termékmennyiséget az ugyanott
meghatározott minoségben a Megrende|ő részéte |eszállitja. A szerzódés időtar1ama a

szerződés a|áirását követően 12 hőnapig l'art."

Az ajánlx 1. sz. mellékletét képezi a benyújtott felolvasólapnak a nyertes részekre vonatkozó

sorai.

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az r.l pontban megllatározott

árumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni. ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra keriil.
Megrende|ő az L/ pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott

ajarl'|at szerinti termékeit havonta aZ vn. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a

Szállítótól úgy' hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség - 30 oÁ'a lehívásra

kerüljon.

3.l Szállító kötelezi magéÍ. arra, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tétrgyhónapon belül havonta

olyan ütemezésben szállítja le a Megrendelő által erre feljogosított szetvezeteinek, ahogy ez

a lehívásban meghatár ozásra került.
A lehívásnak megfelelő száI\ítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabá|yszerűen, há a Szállító vagy az általa igénybe vett Fuvaroző az én'lkat tartalmaző egyes

száIlitmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő központi raktárába (1096 Budapest,

Haller u. i9 .1leszallítj a, (lesz állíttatja) és a ktildeményt csomagolási egységenké rÍ átszámo|va

a lehívásban megjelblt egység vagy Személy részére mennyiséglleg átadta. A Szállító a

leszállított termékeket üontátlan gyárt csomagolásban' gyári tartozéklista alapján,

minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A
.ro-ug-olárnak alkalmurnuk kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tarolás

ídőtartama alatt me góvj a.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrende|ő a |eszáI|ított termék

mennyiségi, 
'oi''o.égi 

átvéólét folyamatosarl végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerzódés

teljesitese-nek időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre ál1, konzultációs lehetőséget

biztosít.

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot' ugy a Megrendelő
jogosult a le nem szálIítottárucikkek tekintetében a megÍendeléstől elállni.

Áas tf l-ott



Egyetérten ek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmerült költségei fedezetére ű t.t pontban említett elfogadott a1án\at szerinti

át szo!gá|.

A szerződés teljesítésében közreműködő, a beszerzés értékének 10 oÁ-át meghaladó

mértékben igénybe venni kívánt alvá|Ia\kozók neve, címe: -

4.l Nem vitatott a felek áIta|, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség

teljesítésének késedelme vagy elmulasztá* o. ugyanígy az 3.l pontban előírt kötelezettségek

figyelmen kívül hagyása a jelen száI1ítási-'szeiződés megszegését je1enti' aminek

következtében a szaÍitot a jólen szerződésben szabáIyozott kötbér és/vagy káftérítés

f,rzetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második

alka1ommal is megismétlődnék, ugy aMegrendó|ő a száIlítási szerzodéstol való elállásának a

jogát gyakorolhatja a jogi kovetkeimenyek érvényesítése mellett anélkü1, hogy érdekmúlását

igazolni lenne kotele s.

5.l Megrendelő a 1ehívás teljesítését tgazo\o szabá|yszeru. mindkét fél által aláírt átvételi

elismervénnyel felszerett számlélt' a Kbt. :os.5-u valamint az Art 36lA'$ szerint L50 napon

belülbanki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak'
Megrendelő ezennel hő)zqárul, hogy - áItala igazo1t szerződésszeru teljesítés esetén - a

fizetési határidő eredménytót"n ettetiét követoen Á srattito beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a nnÁr-"ar vezetett 10032000-01491869-00000000 számu fizetési számlája

terhére, az elienszoigá|tatásvonatkozó része tekintetében, kivéve, ha a Szállító a Kbt' 305' $

(3) e) illetőleg f) pontja szerinti kötelezetts égét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi

szolgáltatőjar'* p"aiíÉ'"r'n"t fe|hata|mazo n/ilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbizást

teljesítse.

Nem vitato tt a szerződő felek által, hogy a szerződéses id'őszak folyamán aZ egyes számlétkba

csak azok az árak, árképzési tenyezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mértékben, amelyeket az 1./ pont értelmében i srellitr, elfogadott ajánlata tartalmaz,

fiiggetlenül attól' hogy a 
^ugy*orrrági 

vagy a vtlágpi:ci árak miképpen alakulnak' és hogy

ho!'yan v áIto zik a' infl ac i o s r áta, v agy a őev iza átszámítási kul c s.

A Megrendelő előleget nem fizet'

A számlah oz tatlozó lehívás teljesítését igazo!ő - a Megrendelőtől származő - átvételi

elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és" az így kiállított és felszerelt szám|át a Szá.J|itő

kö zvetl enü I az Intézet G azdas ági I gazgatő ság ára nyúj tj a b e'

Amennyiben Megrendelő a Szállitó szám]lit1át a jelen pontban rögzitett határidőn belül nem

egyenlítené ki, köteles a Szállítónat a pik. ijevonátko zo szabályai szerinti mindenkori

eiue''yes késedelmi kamatot is megfizetni'

6,lEgyetértenekaszerzodőfelekabban,hogyaszállításból,ill.fuvarozásbóleredo
hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabilyo'zott teljesítés megtör1éntétől számitott

i ,',.rnturrupon belül jogosu1t a Szállítóval szemben fe11épni.

Azegyébminőségihibákkalvagyamennyiségieltérésekkel,hiányokkalkapcsolatos
igényeket a lehívó 

-azok 
észielését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

s]"*úitonai' feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.



,/

Azelőző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik- a jelzett 3 napos
határidőn 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 1.l pont szerinti ajánlatban,
ill. a közös jegyzőkönywel módosított aján|atban foglalt minőségi követelményeknek' a
Megrendelő a jelen szerződésben szabá|yozott mértékű minoségi kötbért és/vagy kártérítéSi
igén1't érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli
minőségi eltérést tapasztalna. úgy érdekmúlásának igazo\ása nélkül a szerzódéstol nyomban
elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést ktjvetelhet.

7.l Szerzódő felek egyetér1enek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
jótálláS szabályaira - az I./ pontban foglaltak fiiggvényéb en - az elfogadott ajánlat tarta|ma az
irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem
cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll a a le nem száLlított árucikkek tekintetében a
megrendeléstől elállni.
Ha a Szállítő a jőtállási kötelezettsége alatt kicseréIi a |eszállított eszközök bármely részét,
annakjótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerzódés tátgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba ho zatali engedéllyel.

8.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a
szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbéft kötnek ki a Szállító terhére,
amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének
figyelembevételével napi % ezrelék.,legfeljebb azonban az érintett áru-érték |OoÁ.-a.
Hibás teljesítéssel kapcsolatban I0% nagyságú minoségi kötbért lehet k<ivetelni, de
ugyanilyen mértékű a Megrende|ő által érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor, amikor
elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.
Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a SzálIítőtől, a
kár összegébe azonban a mát behajtott kötbér összege beleszámít.

A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

A kötbéfi a Megrendelő jogosult a benyújtott szám!ából visszatartani és azt a végszámla
nettó összegéből levonni.

9.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szá||ítőboz irrtézett nyilatkozatával azonnali
hatállya| elállhat a szá|lítási szerződéstől, vagy bármely részétől,ha:

- a Szállítő azegyes résszállításokkal 15 napot késett;

- a Szállító fizetésképtelenné vált' öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,
felszámolási eljárás folyik ellene;

- a Szállítő szerződésellenesen beszüntette szállításait.

Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, a
Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

10.l A Szá||ítőt az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktaftáSi kotelezettség terheli a
szeruődés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási



kötelezettség kiterjed a SzáIlító alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítőira, akikettevékenységük megkezdése előtt köteles a szeílito a titoktartásra hitelt érdemlőenfigyelmeztetni.
A SzáIIító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik felnek nem hozhatja tudomá sélra aszerződés' illetve azza|kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy inform áciő ad,atait'A másik fél elózetes jóváhagyása nélkül titkos információt 

"g|fu fél sem tehet kozzé'harmadik személy rendelkezérér. n.- bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényesjog:zabály alapjánvalamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.A Szállító kifogástalan teljesítéséiől a teljes terméfmennyiség átad,ás-átvételét követ ően aMegrendelő írásban nyilatkozik. A Mes^rendelő e nyilatkozatJal felhat almazza a Szállítót,hogy a Megrendelőt referen cialistáján f.lt,i.rt.rr. éi ezt - előzetesen írásban egyeztetettmódon - marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben-_-n"^ 

'rubályozott 
kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktólfiiggően vagy a Szállítő.elfogadótt aian!7ta,'vagy pedig u t,i',i, jegyzőkönywel módosítottajánlatatartalmát tekintik a felek irényadőnau uZíuí,hofiytételes jogszabályi rendelkezéskénta Kozbeszetzési Törvényt 

.és a Magyar Polgári TcirvZnykonyv iJ.uonutt ozóan megfelelőszabály ait fogi ák alkalmazni
A Megrendelőnek és a SzáIlítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlentárgyalásokon békés úton rende zzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amelyközöttüka szerződéssel kapcsol atban merül fel.

Jelen szerződésből 
-származő és peles útra került jogviták illetékessége mindenkor aMegrendelő székhely éhez igazo dik.

Ezt a szállítási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatk ozatai&almindenben
mege gyezőt helybenha gy őlag aláírták.

Budapest, 2011. október 04.
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