
sZ^LLÍTÁsr szpnzőnÉls 6at-

amely létrej ött egyrészt a Budapest, Haller utca 29 . szám a|atti székhelyű Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet, Dr. ofner Péter főigazgatő főorvos mint megrendelő (a
továbbiakban : Megrendelő),
másrészt
a ERSTE Bank H. Zrt.banknál vezetett 11600006-00000000-17247267 bankszámlaszámu,
09-l0-000002 cégjegyzék számu 4032 Debrecen, Füredi út 98. székhelyű
DISPOMEDICOR Zrt. nevu szállitő, képviseletre jogosult személy: Tolvaj Lászlőné vezető
tisáségvise1ő

(a továbbiakban: Szállító)

között, az ajánlatában felsorolt termékek szállításfua a következő feltételek mellett:

l.l Szállító ezen szeTződés aláírásával a Megrendelő á|tal a Kbt. alapján kiírt ,, Az
Intézet kötszer igényeinek beszerzése '' Gazd.-E3/4/2011. közbeszerzési eljárás ajánlata
elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal ana' hogy az qánlatkérő áttalaz ajánlattételi
dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott termékmennyiséget az ugyanott
meghatározott minőségben a Megrendelő részére leszállítja. A szerződés időtartama a
szer ző dé s aláír ás át követő en l 2 hő napi g tart."

Az ajánlat 1. sz. mellékletét képezi a benyújtott felolvasólapnak a nyertes részekre vonaÍkoző
sorai.

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az Ll pontban meghattrozott
árumennyiséget olyan módon köteles tole megvásárolni. ahogy ez a jelen pontban
szabályozásra kerül.
Megrende|ő az I./ pontban említettek szerint a Szá||ító minden eltérés nélkül elfogadott
qar:Jat szerinti termékeit havonta aZ un. 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 arra, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a
lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta
olyan ütemezésben szállítja le a Megrendelő á|tal err.e feljogosított szervezeteinek, ahogy ez
a lehívásban me ghatán ozásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg
szabályszetűen, ha aSzáúlitő vagy az áItala igénybe vett Fuvaroző az árukattartalmaző egyes
szállítmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő központi ruktátrába (1096 Budapest'
Haller u. 29.)leszállítja, (leszállíttatja) és a küldeményt csomagolási egységenként átszámo|va
a lehívásban megjelölt egység vagy Személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a
leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, gyáti tartozéklista alapján,
minoségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja at a Megrendelőnek. A
csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarczás és a tárolás
időtartama alatt me góvj a.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrende|ő a leszállított termék
mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító váLlalja, hogy a szerzódés
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre ál1, konzultációs lehetőséget
biztosít.

Abban az esetben, ha a Szái|ítő késedelme meghaladná a 15 napot, ugy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elállni.
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Egyetértenek a szerződő felek abban' hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült koltségei fedezetére az Ll pontban említett elfogadott ajánlat szerinti

ár szo|gál.

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

mértékben igénybe venni kívánt alváIlalkozók neve, címe: _

4.l Nem vitatott a felek álta|, hogy a lehívásban foglalt szállitási kötelezettség

teljesítésének késedelme Vagy elmulasztása, de ugyanígy az 3.l pontban előírt kötelezettségek

figyelmen kívül hagyása a jelen szállitási szeruődés megszegését jelenti, aminek

kovetkeztében a Száltítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér éslvagy kártérítés

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerzodésszegési eset második

alkalommal is megismétlődnék, úgy u Megrende|ő a szállitási szerződéstol való elállásának a

jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül' hogy érdekmúlását

igazoIni lenne kötele s.

5.l Megrende|ő aIehívás teljesítését igazolő szabáIyszerű, mindkét fé| által a|áírt ftvételri

elismervénnye| fe|szerelt számlát' a Kbt. 305.$-a valamint az Art 36lA.$ szerint 70 napon

belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak.
Megrende|ő ezennel hozzájárul, hogy - általa igazo|t szerződésszerű teljesítés esetén - a
fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szá|líto beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a tuÁr-nat vezetett 10032000-01491869-00000000 szétmu fizetési számlája

terh?re' az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében' kivéve, ha a Szállító a Kbt. 305. $

(3) e) illetőleg fl póntja szerinti kcjtelezettségéthatártdőben nem teljesítette. Pénzforgalmi

iz:nlgá|tatőjanák pedig ózennel fe\hata\mazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbizást

teljesítse.

Nem vitatott a szerződő 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 értelmében a Szállító elfogadott ajánlata tarta|maz,

fiiggetlentil attól, hogy a magyarországivagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy

hogyan váItoz1k az infláciős táta, vagy a deviza átszámítási kulcs.

A Megrendelő előleget nem fizet.

A számlához tartoző lehívás teljesítését igazolő - a Megrendelőtől szátmaző - átvételi

elismervényt száIlitőIevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszereIt szám|át a Szái|ítő

kö zvetl enü l az Intézet G azdasági lgazgató s ág ára nyúj tj a b e'

Amennyiben Megrendelő a Szállít(t számlqát a jelen pontban úgzitett határidőn belül nem

egyenlíiené ki, k<iteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabá|yai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

6.l Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásből eredő

hibákkal Éapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított

3 munkanapon beltil jogosult a Szállítóval szemben fellépni'

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel' hiányokkal kapcsolatos

igényeket a lehívó azokészlelését követő 3 napon belül bármikor kifogástárgyává teheti a

Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
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/ Az e\őző két bekezdés bármelyik esete is forduljon e|ő, a lehívó tuiozik - 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
kidenil' hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az I.lpont szerinti ajánlatban,
ill. a közös jegyzőkönywel módosított aján|atban foglalt minoségi követelményeknek, a
Megrendelő a jelen szerződésben szabályozott mértékű minőségi kötbért és/vagy kártérítéSi
igén}'t érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli
minoségi eltérést tapasztalna' úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban
elállhat, meghiúsulási kötbért éS kártérítést követelhet.

7.l Szetződó felek egyetértenek abban' hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
jőtállás szabályaira - az 7./ pontban foglaltak fiiggvényében - az elfogadott alánlattartalma 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 szállitott árucikkek tekintetében a
megrendeléstől elállni.
Ha a Szállítő a jőtállási kötelezettsége alatt kicseréli aleszállított eszközokbármely Észét,
annak jótállási ideje a csere napjáva| újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azétt, hogy a jelen szerződés tárgyétÍ. képezó

termékek rendelkeznek érvénye s forgalomb a hozata|i engedél lye 1.

8./ Szeruodő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a
szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyatánt kötbért kötnek ki a Szállító terhére,
amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének
figyelembevételével napi lz ezrelék.,legfeljebb azonban az érintett áru_érték lOoÁ.-a.
Hibás teljesítéssel kapcsolatban 10% nagyságú minőségi kötbért lehet követelni' de
ugyanilyen mértékű a Megrende|ő által érvényesített meghiúsulási kotbér is akkor, amikor
elállási jogát volt kénytelen gyakorolni'
Tisztában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásan túlmenően a
Megrende|ő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szállítótól, a
kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.

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

A kötbéft a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla
nettó összegéből levonni.

9.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Száilítőhoz intézett nyilatkozatával azotlnali
hatállyal elállhat a száL|ításl szerződéstől, vagy bármely részétől,ha:

- a Szállítő azegyes résszállításokkal 15 napot késett;

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

- a Szá||ítő szeruő désel lenesen b e szüntette szállításait.

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

10.l A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartáSi kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomásrára jutó mindennemú adat, információ' ismeret vonatkozásában. E titoktartáSi
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kötelezettség kiterjed a Szál|ítő alkalmazottaha, munkatársaira, beszállitőha, akiket

tevékenységiik megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartásra hitelt érdemlően

figyelmeáetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomásáta a

szerződés,illetve azza|kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy informáciő adatait'

A másik fel előzetes jovahagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,

harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes

jogszabály alapjánvalamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

A-Szállít'ó kiiógástalan teijesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a

Megrendető írasban nyilattozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szá||ítőt,

hog} a Megrendelőt ieferencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon - marketingtevékenységében felhasználhassa'
Jelen szerződésben ,r"* ,rubályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól

fiiggően vagy a Szállító elfogadótt ajénlata, vagy pedig a közös jegyzokönywel módosított

u1íitututartámattekintik a felek irányadónak azza|, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként

a Közbeszerzési Törvényt és a Magyar Polgári Torvénykönyv idevonatkozóan megfelelő

szab ály ait fo gj ák alka|mazni -

A Melrendekínek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

tárgyJásokon békés úton rende zzeneki'i''d"'' olyan nézete|térést, vagy vitát, amely közöttük

a szeruődéssel kapcsolatban mertil fel.

Jelen szerződésből származő és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Me grendelő székhely éhez igazo őik -

Ezt a száIlítási szerzódést a szerzódo felek mint akaratukkal és nyilatkozataIkkal mindenben

me ge gy ezót he lyb enha gy őlag a|áirták.

Budapest, 20IL októbgr 04.,
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Dispomedicor Zrt.

Budapest, 201 1.oktÓber 04.

FelolvasÓlap nyertes részeinek felsorolása
GAZD E3I4I2O11

'l. sz. me!!éklet

:*)'tr.r\-' C,c:^^.lo -t'----\--------

mint Szállító
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)enzügyi etÉn}svzo

Pethőne lornffi"t
fűigazgatú gaaoaÉá gi helvettese

Sorsz. Megnevezés' kód Szerződött
mennyiség

db

Fiz.hat.
Nap

Nettó ár db ár Nettó össz. ár

6, Kanül rögzítő 6,5 cmx7,5
cm

12 000 70 180 2 160 00c

11 Műtéti főIia28 cm x 30
cm

400 70 190 76 00c

Műtéti főIia42 cm x 40
cm

250 70 350 87 50C

20. Műtéti kötszercsomag
steril(csecsemő és

gyermek szívsebészeti
ellátásra

300 7C 560C 1 680 00c

Nettó összár Ft_ban: 4 003 s00

Afa25Yo: I 000 875

Bruttó összár Ft_ban: s 004 375


