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Nyírpalota út 15. II.em 8..székhelyű AlM-Medical
rersaseg nevű szállító, képviseletre jogosult személy:

között, az a1ánlatában felsorolt termékek száI]litásfuaa következő feltételek mellett:

|.l Szállító ezen szerzódés a!áításával a Megrendelő által a Kbt' alapján kiírt "Az
Intézet ktitszer igényeinek beszerzése " Gazd.--E3l4l2011. kozbeszerzési eljárás ajánIata

elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal ana,^hos1 az ajánlalkérő á|ta1 az aián]'attételi

dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott termékmennyiséget az ugyanott

meghatározott minőségben a Megrende|ő részére leszállitja' A szerződés időtartama a

sze|ző dés a\áír ását követő en I 2 hónapig tut""

Az ajánlat 1. sz. mellékletét képezia benyújtott felolvasólapnak a nyertes részekre vonatkozó

sorai.

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő aZ 1'l pontban meghatátozott

árumennyiséget oryu,., módon kotelő tole mégvásárolni' ahogy eZ a jelen pontban

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

ajánlat szerinti termékeit havonta az lJÍI. Lehívási nylLalkozat formájában vásárolja meg a

Szállítótól ,igy, togv a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség - 30 oÁ-a lehívásra

kerüljon.

3.l Szőilítő kötelezi magát arra, hogy a 2j pontban említett lehívás szerinti árukat a

1ehívásban foglalt m"noyiseib"n, ,'alurZiekban éi méretben a tárgyhónapon belü1 havonta

olyan ütemezésbe n száIIítjalé a Megrendelő áItal erte feljogosított szervezeteinek, abogy ez

a lehívásb an me ghatár o zásra került'
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint.akkor torténik meg

szabá|yszerűen' ha a Szállító vagy azáltala igénybe vett Fuvarozó az árukat lártalmaző egyes

száI|ítmtnyokat a Szállító kociázxára a M"egrendelő központi raktárába (1096 Budapest'

Haller u.29.)Ieszállítja' (lesz át1íttat.a) és a külJeményt csomágolási egységenként átszámolva

a lehívásban megjelölt egység vagy Személy részére mennyiséglleg átadta' A Szállító a

leszállított termékeket bontatlan g3yári csomagolásban, gyári tartozéklista aIap1án'

minőségtanúsítással és egyéb dokuilentációkkal együtt aüa iLt a Megrendelőnek' A

csomagolásnak alka1murr.JÉ ke1l lennie arra, hogy a teimékek épségét a fuvarozás és a tárolás

időtartama alatt me góvj a.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye' A Megrende|íi a |eszá|Lított termék

mennyiségi' minőségi átvételét folyamatos an végzi' A Szállító váI|atja' hogy a szerződés

teljesítésének időiarí ama a|att foiyamatosur, '*d.lkezésre 
á||, konzultációs lehetőséget

biztosít.

Abban az esetben , ha a Szállító késedelme meghaladn á a 15 napot' ugy a Megrendelő

jogosult a le nem száI|itottárucikkek tekintetében a megrendeléstol elállni'
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Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az I.lpontban említett elfogadott ajánlat szerinti
ár szolgáL

A szerződés teljesítésében közreműködo, a beszerués értékének 10 %-at meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvál|alkozók neve, címe: -

4.l Nem vitatott a felek á|ta|, hogy a lehívásban foglalt szállitási kötelezettség
teljesítésének késedelme Vagy elmulasztása, de ugyanígy az 3.l pontban eloírt kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállitási szerződés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér éslvagy kártérítés
fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék' úgy a Megrende|o a száIlítási szerződéstől való elállásának a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmulását
igazolni lenne köteles.

5.l Megrende|ő alehívás teljesítését igazolő szabályszerű, mindkét fel által aláítt átvételi
elismervénnyel felszercIt szénírát' a Kbt. 305.$-a valamint az Aft 36lA.s szerint 70 napon
belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak.
Megrendelő ezennel hozzájárul, hogy - általa igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - a
fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállítő beszedési megbízást nyújtson be
Megrendelőnek a vrÁr-nat vezetett 10032000_01491869-00000000 számu fizetési izámlája
terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, ha a Szállító a Kbt. 305. $
(3) e) illetőleg f) pontja szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi
szolgáltatőjának pedig ezennel felhatalmaző nyilatkozatot ad ara, hogy a beszedési megbizást
teljesítse.

Nem vitatott a szerzódő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán aZ egyes számlákba
csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan
mértékben' amelyeket az 1./ pont érte]mében a Szá||ítő elfogadott ajánlata tallalmaz,
fiiggetlenül attól, hogy a magyarorczági vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy
hogyan változik az inÍ7áciős réúa, vagy a deviza átszámítási kulcs.

A Megrendelő előleget nem fizet.

A számlához tattoző lehívás teljesítésót igazolo - a Megrendelőtől származő - átvételi
elismervény száIlitőlevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszere|t számlát a Szá||ítő
kö zv etl enüI az Intézet G azdas ági I gaz gatő s ág ára nyúj d a b e.

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

6.l Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásbol eredő
hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabáIyozott teljesítés megtörténtétől számított'
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a
Szá||ítőnál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
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I Az elóző két bekezdés bármelyik esete is forduljon eIó, a lehívó tartoztk - a jelzett 3 napos

határidőn belül - a Szállítót közös jegyzokönyv felvételére meghívni.

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

kiáerül, ilogy u termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1'.l pont szerinti ajánlatban,

i11. a közös jegyzőkönyvvel módosított ajánIatban foglalt minőségi követelményeknek, a

Megrendero a jóten szárződésben szabály ozott mértékű minőségi kötbért és/vagy kártérítéSi

igériyt érvényesíthet' és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli

-i.'ó'egi eltérést Íapaszta|na. úgy érdekmúlásának igazo|ása nélkül a szerződéstől nyomban

elállhat' meghiúsulási kotbért éS kártérítést követelhet'

7.l Szerzódó felek egyetér1enek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótállás szabá|yaira - az I-.l pontban foglaltak fuggvényéb en - aZ elfogadott qánlat tarta|ma az

irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

cseréli ki, a Megrenáelőnek jogában álI a a le nem szállított árucikkek tekintetében a

megrendeléstő1 elállni.
Ha-a Szenítól a jőtá|Iási kötelezettsége alatt kicseréli a Ieszállított eszközök bárme|y részét,

annakjótállási ideje a csere napjával újra kezdődik'
Száltitó kijelenti és szavatósságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

8./ Szerződőfelek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a

szeruődéstóI való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kotnek ki a SzállÍtó terhére'

amelynek mér1éke kéiedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének

figyeiembevételével napí Y, ezrelék., legfeljebb azonban az érintett áru-ér1ék 10oÁ.'a.

Híúas teljesítéssel kapcsolatban 1O% nagyságú minoségi kotbéft lehet követelni, de

ugyanilyen mértékű a il4egrend e|ő áItaI érvényesített meghiúsulási kötbér is akkor' amikor

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

Megrende|ő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szá||ítőtő|, a

kár összegébe azonban amár behajtott kötbér összege beleszámít.

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

A kotbért a Megrendelő jogosult a benyúj tott számlából visszatar1ani és azt a végszámla

nettó össze géből levonni.

9.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szái|ítőhoz intézett nyilatkozatáva| azonnali

hatállyal elállhat a szállítási szeruődéstől, vagy bármely részétől, ha:

- a Szállítő azegyes résszállításokkal 15 napot késett;

_ a Szállító fizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődot jelentettek be,

felszámo\ási elj árás folyik ellene ;

_ a Szállí tő szerző désellenesen beszüntette szá]rlitásait'

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

Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni'

rc] A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti

szerződés teljesítése során a Megrendelővel,
tudomására iutó mindennemű adat, információ,

módon titoktaftáSi kötelezettség terheli a
annak tevékenységével kapcsolatban

ismeret vonatkozásában. E titoktartáSi
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kötelezettség kiterjed a Szállítő alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítőira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a SzáIIítő a titoktartásra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik felnek nem hozhatja tudomás éra a
szerződés, illetve azzalkapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fel sem tehet kozzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ba ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel eliendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítésérol a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a
Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhat a7mazza a SzáIlítőt,
hogy a Megrendelőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett
módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban fogla1taktól
fiiggően vagy a Szállító elfogadott ajánlata, vagy pedig a közcis jegyzőkonyvvel módosított
ajánlatatartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként
a Kozbeszerzési Törvényt és a Magyar Polgári Törvénykönyv idevon atkozőan megfelelő
szabály ait fo gi ák alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Száltítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon békés úton rendezzenekminden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amély közöttük
a szeruődéssel kapcsol atban merül fel.

Jelen szerződésből szátmaző és peres útra kenilt jogviták illetékessége mindenkor a
Megrendelő székhely éhez igazo dik.

Ezt a száLlítási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozata1kkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláirták.

Budapest, 2011. október 04.
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AIM MedicalKft. Felolvasólap nyertes részeinek felsorolása
GAZD E31412011

1. sz. melléklet

Sorsz. Megnevezés' kód Szerződőtt
mennyiség

db

Fiz.hat.
Nap

Nettó ár db ár Nettó össz. ár

7. Kanül rögzítő opsite
IV3 00 (Perifériás hasított)

6cmxScm

200 7C 145 29 00c

8 Kanül rögzítő opsite
IV300 (Periferiás nem
hasított) 6 cm x 8,5 cm

s 000 70 105 525 00C

Netttó iisszár Ft-ban: 554 000

nfa2SYo: 138 50C

Bruttó összár Ft_ban: 692 50r

Budapest, 201 1.oktÓber 04.
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