
sZ^LLÍTÁsr szpnzÓnÉ,s J.ltr'

amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller ltca29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
országos Kardiológiai Intézet, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
a K&H banknál v ezetett 10403095- 50526567 -9053 1 006 bankszáml aszitmu, 13 -09 -07 9 1 45

cégegyzék számu2092 Budakeszi, Rózsa u. l3..székhelyű 3 MED Egészségügyi, Szociális
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nevű száIlíto, képviseletre
jogosult személy: Dr.Yáczi Gáborné ügyvezető

(a továbbiakban: Szállító)

között, az aján|atában felsorolt termékek szá|litására a következő feltételek mellett:

Ll Szállító ezeÍ szerződés aláirásával a Megrende|(Í á|ta| a Kbt. alapján kiírt ,AZ
Intézet kiitszer igényeinek beszerzése " Gazd.-E3l4l2011. közbeszerzési eljárás qán|ata
elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatkérő á|tal az ajánlattételi
dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott termékmennyiséget az ugyanott
meghatározott minőségben a Megrende|ő ftszéte leszállítja. A szerződés időtartama a

szeruő dés aláír ásilt követő en I 2 hőnapig tafi."

Az ajánlat 1. sz. mellékletét képezi a benyújtott felolvasólapnak a nyeftes részekre vonatkozó
sorai.

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő aZ I.l pontban meghatározott

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

szabályozásra kerül.
Megrende|ő az L/ pontban említettek szerint a Szálr|ítő minden eltérés nélkül elfogadott
qánlat szerinti termékeit havonta az vn. Lehívási nyllatkozat formájában vásárolja meg a
Szállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség - 30 oÁ-a lehívásra
kerüljön.

3.l Szállító kötelezi magát ama, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezésben száIlítja le a Megrendelő által er:re feljogosított szervezeteinek, ahogy ez

a lehívásban me ghatár o zásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabályszerűen, ha a Szá||ítő vagy az á|tala igénybe vett Fuvarozo az árukat tartalmaző egyes

szállitmányokat a Szállító kockéuatára a Megrendelő központi raktérába (1096 Budapest,

Haller u. 29.)Ieszállítja, (lesz áI|íttarja) és a küldeményt csomagolási egységenként átszámolva

a lehívásban megielölt egység Vagy szeméIy részére mennyiség|leg átadta. A Szállító a

leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, gyári tartozéklista a|apján,

minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja ért a Megrendelőnek. A
csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvatozás és a tárolás

időtartama alatt me góvj a.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrende|ő a|eszállított termék

mennyiségi, minoségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget

biztosít.

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem száIlított árucikkek tekintetében a megÍendeléstől elállni.
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Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 7.l pontban említett elfogadott ajánlat szerinti
ár szoIgá|.

A szerződés teljesítésében közreműködő, a beszerzés értékének 10 oÁ-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve' címe: -

4.l Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség
teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az3.lpontban előírt kotelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállitási szerződés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés
fizetésének a kötelezettsége terheli' és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrende|ő a szállítási szerződéstol való elállásának a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni lenne kötele s.

5.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazolo szabáLyszerű, mindkét fél által aláit átvételi
elismervénnyel felszere|t számlát' a Kbt. 305.$-a valamint az Art 36lA.s szerint 70 napon
belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak.
Megrendelo ezennel hozzájáru|, hogy - á|tala igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - a
írzetési határtdő eredménytelen elteltét követően a SzáIIítő beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a vrÁx-nat vezetett 10032000-01491869-00000000 számu Íizetési számlája
terhére, az ellenszolgáItatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, ha aSzállító a Kbt. 305. $

(3) e) illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét határtdőben nem teljesitette. Pénzforgalmi
szolgá|tatőjának pedig ezennel felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást
te1jesítse.

Nem vitatott a szerzódő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán aZ egyes számlákba
csak azok az érak, fuképzési tényezők és koltségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan
mértékben, amelyeket az 1./ pont ér1elmében a Szállító elfogadott ajánlata tarta|maz,

ftiggetlenül attól, hogy a magyarországivagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy
hogyan v áltozík az infl ációs r áta, v agy a deviza átszámítási kulcs.

A Megrendelő előleget nem fizet.

A számlához tartoző lehívás teljesítését igazolo - a Megrendelőtől szátmaző - átYételi
elismervényt száIlítőlevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát a Szá||ítő
közvetlenül az IrÍézet Gazdasági Igazgatőságáta nyujtja be .

Amennyiben Megrendelő a Szállító számláját a jelen pontban figzitett határidőn belül nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabályai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

6.l Egyetértenek a szerződo fe1ek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásből eredő

hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabáIyozott teljesítés megtörténtétől számított
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.

Az egyéb minőségi hibákkal yagy a mennyiségi eltérésekkel' hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon beltil bármikor kifogás tárgyává teheti a

Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.



Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozlk - a jeIzett 3 napos

határidőn belül - a Szállítót közös jegyzokönyv felvételére meghívni.

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha

kiáerül, hogy u termék típusában (rendszerében) nem felel meg az I.l pont szerinti ajánlatban,

ill. a közös jegyzőkönywel módosított ajánlatban foglalt minőségi követelményeknek, a

Megrendelő a jelen szerzódésben szabályozott mértékű minőségi kötbért éslvagy kártérítési

igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leír1 rendszerbeli

Áinóregi eltérést tapasztalna' úgy érdekmúlásának igazoIása nélkül a szerzódéstol nyomban

elállhat, meghiúsulási kötbért éS kártérítést követelhet.

7.l Szerzódő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótállás szabályaira - az L/ pontban foglaltak fiiggvényében - aZ elfogadott ajánlat tanlalma az

irányadő'
Ha Szállító a minőségi hibás
cseréli ki, a Megrendelőnek
megrendeléstől elállni.
Ha a Szállítő a jőtál|ási kötelezettsége alatt kicseréli a
annakjótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.

leszállított eszközök bármely részét,

Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen

termékek rendelkeznek érvénye s fo r galomb a ho zatali engedél lye 1.

szerzodés tárgyát képező

8.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a

szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyatánt kötbéft kötnek ki a Szállító terhére'

amelynek mértéke kéiedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének

figyeiembevételével napi Y, ezrelék.,legfeljebb azonban az éríntett áru-érték l)oÁ.'a.

Hiúa. teljesítéssel kapcsolatban IO% nagyságú minőségi kötbért lehet követelni, de

ugyanilyen mértékű a Megrend e|ő álta| érvényesített meghiúsulási kotbér is akkor, amikor

elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.
Tisztábán vannak a szerződő fe|ek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a

Megrende|ő a szerződésszegésbol eredő kárának megtérítését is követelheti a Szá||ítőtől, a

kár összegébe azonbanamát behajtott kötbér összege beleszámít.

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

A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott szám|ából visszatartani és azt avégszám|a

nettó összegéből levonni.

9.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szálr|it(thoz intézett nyt},atkozatával azornrali

hatá|Iyal elállhat a szálIítási szeruődéstőI, vagy bármely ÉszétőL ha:

- a Szállító az egyes résszállításokkal 15 napot késett;

- a Szállító fizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

felszitmolási elj arás folyik ellene ;

- a Szállí tó szerző désellenesen beszüntette száIlitásait'

Ha a Megrendelő a szeruódést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, a

Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

rc.l A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti

szerzódés teljesítése során a Megrendelővel,
tudomására jutó mindennemű adat, információ'

terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

.jogában áI! a |e nem szállított árucikkek tekintetében a

módon titoktartási kötelezettség terheli a
annak tevékenységéve1 kapcsolatban

ismeret vonatkozásában. E titoktartási

'\ \J .^- \



kötelezettség kiterjed a Szállító alkalmazottaira, munkatársaira. beszá11ítóira' akiket
tevékenységük megkezdése elott köteles a Szállító a titoktartásra hitelt érdemlően

figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a

szerződés, illetve azzalkapcsolatban bármely más dokumentáció vagy informáciő adataít.

A másik fél előzetes jóvahagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tebet kÓzzé,

harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat' kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapjánvalamely 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 felhata|mazza a Szállítót,
hogy a Megrendelőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól

fiiggően vagy a Szállító elfogadott aján\ata, vagy pedig a közös jegyzokönyvvel módosított

a1ailatatartalmiú.tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként

a Kozbeszerzési Törvényt és a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozőan megfelelő

szabáLy aít fo gj ák alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

tárgyaiásokon békés úton rendezzenekminden olyan nézeteltérést' vagy vitát, amely közöttük

a szeruődéssel kapcsolatban merül fel.

Jelen szerződésből származő és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhely éhez igazo dlk.

Ezt a szá|Iítási szeruődést a szeruődő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

me ge gy ezőt he lyb enha gy őlag aláírták.

Budapest, 20II. október 04'

Dr. I
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Sorsz. Megnevezés' kód Szerződött
mennyiség

db

Fiz.bat.
Nap

Nettó ár db ár Nettó tissz. ár

9. Poliuretán filmkötszer
intravaziális katéter

rögzítéshez 10 cm x 12 cm

9 000 7A 98 882 000

Poliuretán filmkötszer
irtravaziáIis katéter

tögzítéshez 14 cm x 15 cm

200 7C 344 68 80C

10. Poliuretán filmkötszer
intravaziális katéter

rögzítéshez 10 cm x 12 cm

r 200 70 98 117 60C

13 Műtéti fólia 80cm x 130

cm
30 70 734 22 024

Nettó összár Ft-ban: r 090 420

Afa 25oÁ: 272 605

Bruttó összár Ft-ban: 1 363 025

Budapest, 201 1.oktÓber 04

F'őtgazgato lÓorvos
mint Megrendelő
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