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székhelyű Gottsegen György
Péter főigazgató foorvos (a

e lrcu

másrészt
a Unicredit BankZrt. banknál vezetett 10918001-00000413-70830020 bankszáml aszámu,73-
09-075962 cégsegyzék számu2051 Biatorbágy,Paul H. utca 8.. székhelyű Hartmann-Rico
H. Kft. . nevű szállítő,képviseletre jogosult siemély: Hornyák László

(a továbbiakban: Szállító)
között, az ajánlatában felsorolt termékek szállításáraa következő feltételek mellett:
l'l SzáIlító ezen szeÍzódés aláírásával a Megrendelő áita| a Kbt. atapjan kiírt ,,AzIntézet kötszer igényeinek beszerzése '' Gazd.-B3/4/2011. közbeszerzesi'óljarás ajailata
elfogadása eredményeként kötelezettséget válla| arra, hogy az ajánlatkérő által az ajánlattételi
dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogJáoft termékmennyiséget az ugyanott
meghatározott minőségben a Megrende|ő részére \észátlítja. A szerzbd,és' időtarta ma a
szer ző dé s aláír ását kö vető e n 1 2 hónapi g taft .''

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

2'l SzáIIító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő aZ 1./ pontban meghatározott
árumennyiséget olyan módon köteles tőle mégvásárolni. ahogy eZ a jelen pontban
szabá|yozásra kerül.
Megrendelő az l./ pontban említettek szerint a Szállítrí minden eltérés nélkül elfogadott
ajánlat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja Á"g u
Szállítótól úgy' hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiseg - 30 %-a lehívásra
kerüljön.

3'l Szállítő kötelezi magát ana, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a
lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon be1ül havonta
olyan ütemezésben szátlítja le a Megrendelő által ene feljogosítot{őrervereteinek' ahogy ez
a lehívásban me ghatár ozásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg
szabáIyszeruen, ha a Szállrítő vagy aZ áItala igénybe vétt Fuvaro ző az árukat tartalmaző.gy.!
szállitmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő központi raktárába (1096 Budapóst,
Haller u. 29.)leszállítja, (leszállíttat1a) és a krildeményt csomágolási egysegerrke nt átszámolva
a lehívásban megjeldlt egység vagy személy részére -"o''yi.égileg a{adta. A Szállító a
leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, gyári 

- 
tartozéklista alapján,

minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adi_i at a Megrendelőnek. A
csomagolásnak alkalmasnak kell lennie ata,hogy a termékek épségét a fuvaíozásés a tárolás
időtartama alatt me góvj a.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrende]rő a leszállrtott termék
mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállíti válla\ja, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre á1I, konzu1tácüs lehetőséget
biztosít.

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladn á a 15 napot, ugy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkek tekintetében u -"g."r'deléstő1 elállni.
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Egyetértenek a szetzodő felek abban' hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt költségei fedezetére az I'lpontban említett elfogadott ajánIat szerinti
ár szolgá|.

A szerződés teljesítésében közremríködő, a beszerzés értékének 10 yo-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt a|váIlalkozók neve' címe: -

4.l Nem vitatott a felek álta|, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség
teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 3.l pontban előírt kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen száIlítási 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' ugy a Megrendelő a szállitási szerződéstől való elállásának a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni lenne köteles.

5.l Megrende|ő alehivás teljesítését tgazolő szabá|yszerű, mindkét fél áItal aláirt átvételi
elismervénnyel felszerelt szétmlát' a Kbt. 305.$-a valamint az Art 36lA.$ szerint 1L0 napon
belülbanki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak.
Megrendelő ezernel hozzájárul, hogy - általa igazolt szerződésszerű teljesítés esetén - a

fizetési I'ritáridő eredménytelen elteltét k<jvetően a Szállítő beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a vrÁr-na vezetett 10032000-01491869-00000000 számí fizetési számlája
terhére, az e\Ienszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, ha a Szállító a Kbt' 305. $

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

Nem vitatotl" a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán aZ egyes számlákba
csak azok az átak, arképzési tényezők ós költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan
mértékben, amelyeket az 1./ pont értelnrében a Szái|ítő elfogadott ajánlata tartalmaz,

fuggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy
ho gyan v á|to zik az infl áció s r étta, v agy a dev iza átszámítási kul c s.

A Megrendelő előleget nem fizet.

A számlához tartoző lehívás teljesítését igazolő - a Megrendelőtől származő - átvételi
elismervényt száIlitőlevéllel csatolni kell és az igy kiállított és felszerelt számlát a Szállító
kö zvetl enü| az Intézet G azdasági I gaz gato s ág ára nyúj tj a b e.

Amennyiben Megrendelő a Szállítő számláját a jelen pontban rögzitett határidőn belül nem

egyenlítené ki' köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabá|yai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

6.l Egyetértenek a szerzodo felek abban, hogy a SzállítáSból' ill. fuvarozásból eredő

hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számitott

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

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



Az elózó két bekezdés bármelyik esete is forduljon e|ó, a lehívó tartoztk - 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 I.l pont szerinti ajánlatban,
ill. a közös jegyzőkönywel módosított ajánlatban foglalt minőségi követelményeknek, a
Megrendelő a jelen szetzódésben szabályozott mértékű minőségi kötbért és/vagy kártérítéSi
igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli
minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerzódéstől nyomban
elállhat, meghiúsulási kötbért éS káftérítést követelhet.

7.l Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
jótállás szabáIyaira - az I./ pontban foglaltak fi'iggvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az
irányadő.
Ha Szállító a minoségi 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 aIeszállított eszközökbármely részét,
annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
Szátlító kijelenti és szavatosságot válla| azért, hogy a jelen szeruődés tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvénye s for gal omba ho zatali engedéllyel.

8.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s végül a
szeruődéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító terhére,

amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének
figyelembevételével napi % eztelék.,legfeljebb azonban az érintett áru-érték 10oÁ.-a.

Hibás teljesítéssel kapcsolatban I0% nagyságú minoségi kötbért lehet követelni, de

ugyanilyen mértékű a Megrende|ő által érvényesített meghiúsulási kotbér is akkor, amikor
elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.
Ttszt(han vannak a szerződó felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrende|ő a szeruődésszegésből eredő karának megtérítését is követelheti a Szá||ítőtőI, a

kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege be|eszámit.

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

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

9.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szá||ítőhoz intézett nyi|atkozatával azonnali
hatál|yal elállhat a száIlitási szerződéstől, vagy bármely részétől,ha:

- a Szállító azegyes résszállításokkal 15 napot késett;

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

felszámolási eljárás folyik ellene;

- a Szállítő szerződésellenesen beszüntette szá|litásait.

Ha a Megrendelő a szetződést a fenti bármely okból megsztinteti egyoldalú nyilatkozatával, a

Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

rc.l A Szállítót az éwényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartáSi
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figyelmeztetni.
A 

'Szállító 
a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a

szerződés,illetve azza|kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy informácio adatait.

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

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

jogszabáIy alapjánvalamely bíróság vagy más hatóság kotelező érvénnyel elrendeli.

A Szállító kiiógástalan teijesítéséiől a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követoen a

Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szá||ítőt,

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

módon _ marketingtevékenységében felhasználhassa'

Jelen szerződésben n"- 'rrubáIyozott 
kérdések tekintetében az 1.l pontban foglaltaktól

fiiggően vagy a Szállító elfogadótt ajánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított

uiíítutataiitmattekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként

a Közbeszerzési Törvényt és a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozőan megfelelo

szab á|y ait fo gj ák alkal mazni.
A Melrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

targyJásokon békés úton rende zzenekLind..' olyan nézete\téréSt, Vagy vitát, amely közöttük

a szeruődéssel kapcsolatban merül fel.

Jelen szer ződésbő| származő és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhely éhez igazo dIk.

Ezt a száIlitási szerződést a szerződó felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkalmindenben

mege gyezőt helybenhagyó lag aláírták.

Budapest' 20II. október 04.

kötelezettség kiterjed a Szállító
tevékenységük megkezdése előtt

a\ka\mazottaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket
köteles a Szálr|ítő a titoktartáSra hitelt érdemlően

mint Szállító

)

'. Főigazgató főorvos
'mint Megrbpdelő

Pe i:t-, iiri c {..T-.S,ln.,,0,,
f*!gazg1;:tÓ gnldr:rl*;* i l,ei't-* n*se
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HaÉamnn-Rico H.Kft.

Budapest' 20'1 1.oktÓber 04.

FelolvasÓlap nyertes részeinek felsorolása
GAZD E'31412011

1. sz. melléklet

-"t-<--

Dr. ofner Péter
Főigazgató fcíorvos

mint Szállító

::,r .' ,. .f..-. .-

\n_

\

Sorsz. Megnevezés' kód Szerződiitt
mennyiség

db

Fiz.hat.
Nap

Nettó ár db ár Nettó össz. ár

I Rugalmas pólya 10 cm x 5
m

tl 000 110 50 550 00c

4.

Sebkötözőszer 10 cm x
1Ocm Zetuvit

50 11C 26,5 1 325

Sebkötözőszer 10 cm x
20cmZetuvít

200 11C 34,5 6 90C

Sebkötözőszer 10 cm x
20cmZetuvit

400 110 34,5 13 80C

Sebkötözőszer 15 cm x
25cmZetuvit

200 110 63 t2 60c

14. P apírv alta vágott 5 kg-os
kiszerelésben 20 cm x

20cm (ke)

3 000 110 2430 l 458 000

15. P apírv atta haj to gatott 5 0 0

s íke)
20 11C 29C 11 600

16. Papírvatta tekercs perforál
lappal (tekercs)

600 11C 16C 96 000

T7, Puha vatta 100% pamut
(s)

80 l1c 47(. 75 20C

19, Műanyag pálca
szájápoláshoz (3 dbl

csomag)

2 400 l1c 15 36 00c

21, Műtéti kötszer csomag
steril ( felnőtt

szívsebészeti ellátásra)

r 200 11{ 345C 4 140 000

Nettó összár Ft-ban: 6 401 42s

xfa2soÁ: r 600 356

Bruttó összár Ft-ban: 8 001 781


