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SZÁLLÍTÁSI SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészt a Budapest' Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen Gyiirgy
Országos Kardiológiai Intézet, mint megrendelő, Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgató (a

továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
az UniCredit Banknál banknál vezetett 10950009_00000002-50530184 bankszámlaszámú' 13-

09-066592 cégjegyzék számű 2040 Budaörs, Petőfi S. u.60. székhelyű Med|ine Kft. nevű

szállító, képviseletre jogosult személy Dr. Somoskői Zoltán

(a továbbiakban: Szállító)

közöÍt, az ajánlaÍában felsorolt termékek szállítására a következő leltételek mellett:

|l Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiíÍ
,,Érprotézis, imprafolt, műpericardium, human pericardium beszerzése. E3/5/2011" Kbt.

251.s (2) bekJzdés szerinti közbes zerzési eljárás ajánlata elfogadása eredményeként

kotelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatkérő által az ajádattéÍeli dokumentációban felsorolt

és az Megrendelő által elfogadott termékmennyiséget aZ ugyanott meghatározott minőségben

a Megrendelő részére leszállítja. A szerződés időtartama a sz.etződés aláírását követően l2
hónapig taft.''

Szerződés Íárgya:
beszerzése

Termék megnevezése: Human pericardium folt

Termék nettó ára:
2X3 51.520 Ft
4X5 95.940 Ft
6X8 190.240 Ft

Szerződéses összár: 2.466.9 40 Ft/nettó

Az a1an|aÍ 1 . számú melléklete ÍaÍÍa|mazza aZ egyes telrrrékek egységrírait'

2.l Szállító fudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 7.l poüban meghatározott

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

szabályozásra kerül.
Megrándelő az 1 ./ pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott

aj án"lat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a

s;állítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség - 30 0Á_a lehívásra

kerüljön.

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

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezéiben szállítja le a Megrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy eza
lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak megfelelő szállitás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabályszerűen, há a Szállító vagy az áIlala igénybe vett Fuvarozó az ántkat tartalmazó egyes

szállítmanyokat a Szállító kockázaÍára a Megrendelő központi raktárába (1096 Budapest'

Haller u. i9.)|eszáIIitia, (leSZá1líttatja) és a küldeményt csomagolási egységenként átszámolva

a lehívásban megjelolt egység vagy személy részére mennyiségileg átadta' A SzáIlító a

tf nt,

,,Erprotézis, imprafolt, műpericardium, human pericardium
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leszállított termékeket bontatlan gyári csomagolásban, gyári tatozéklista alapján,

minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja áÍ a Megrendelőnek. A
csomagolásnak alkalmasnak kell lennie ana' hogy a teÍmékek épségét a fuvarozás és a tárolás
időtar1ama alatt megóvja.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék
mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi' A Szállító vállalja' hogy a szerződés
teljesítésének ídőtatama alatt folyamatosan rendelkezésre ál1, konzultációs lehetőséget
biztosít.

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a 1e nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől elá1lní.

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett ellogadott ajánlat szerinti
ár szolgál.

A szerződés teljesítésében közremríködő, a beszerzés ér1ékének 10 yo-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve, címe: ...

4.l Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban loglalt szál1ítási kötelezettség

teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 3 'l pontban e1őít kőtelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek

következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér éS/vagy káítérítés

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék. úgy a Megrendelő a Szállítási szerződéstől való elállásának a

jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni lenne köteles.

5.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszeni, mindkét fél által aláír1 átvételi

elismervénnyel felszerelt számlát' a Kbt. 305.$-a valamint az Ar1 36lA.$ szerint 90 napon

belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak.
Megrendeló ezennel hozzájfuul, hogy - általa igazolt szerződósszení teljesítós esetén - a

fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek uÁr-na vezetett 10032000-014918ó9-00000000 számú fizetési számlája

terhére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, ha a Szállító a Kbt. 305. $

(3) e) illetőleg Í) pontja szerinti kőtelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi
szolgáltatójának pedig ezenne1 felhatalmazó nyilatkozatot ad ana, hogy a beszedési megbízást

teljesítse.

Nem vitatott a szerződó felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán aZ egyes számlákba

csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan
méftékben, amelyeket az 1 'l ponÍ ér1elmében a Szá|lítő elfogadott ajátlata Íartalmaz,

függetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy

hogyan változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs.

A Megrendelő előleget nem fizet.

A szárnlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőtől szántazó átvételi

elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az igy kiállított és felszerelt számlát a SzáIlÍtó

közvetlenül az IntézeÍ Gazdasági Igazgatóságára nyújtja be.



Amennyiben Megrendelő a Szállító szám!áját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem

egyenlíiené ki, foteles a Szá|litónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori

éruényes késede1mi kamatot is megfizetni.

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

hibákkal íapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtöfiéntétől számított

3 munkanapon belül jogosu1t a Szállítóval szemben fellépni'

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi €ltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos

igényJiet a lehívó 
-azok 

észlelését kovető 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

szetiitonat, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van'

Az e|őző két bekezdéS bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tar1ozik _ a jelzett 3 napos

határidőn belül - a Szál|ítót közos jegyzőkönyv felvételére meghívni'

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

tiá"nil, i'ogy a termék típusábanlrendúerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti ajánlatban'

loglak'miíásegi kovetelményeknek, a Megrendelő. a'jelen szerződésben szabályozott

-á.tet i minőségi kotbért és/vagy kár1érítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen

bekezdés masoáik fordulatábai leír1 rendszerbeli minőségi eltéréSt tapasztalna, úgy

érdekmúlásának igazolása né1kül a szerződéstől nyomban elállhat, meghiúsuláSi kötbéÍt éS

kártérítést követelhet.

7'lSzerzödőfelekegyetértenekabban,hogyatemékkelkapcsolatosszavatosságés
jótállás szabálya*a - az L.i pontban foglaltak függvényében _ az elfogadott a|n1at Íartalma az

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

cseréli ki, a Megrendelőnek jogában ál1 a le nem szállított árucikkek tekintetében a

megrendeléstol elál1ni.

Ha"a Szátlító a jótálláSi kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét'

annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik'

Szauitó kijelenti és szavatósságoÍ vá].lal azért, hogy a jelen szerződés Íárgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllye1'

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

szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki a Szállitó terhére'

u..tyn"t mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének

figyeiembevételéve1 napi Yz ezrelék.,legfeljebb azonban az érintett áru'érték 10%.-a.

Híba. te;.sltessel kapósolatban árucikkek bruttó éfiékének 10% nagyságú minőségi kötbért

lehet kovetelni, de up1yanityen mértékű a Megrendelő által érvényesített meghiúsulási kötbér

is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni'

Tisz?ában vannak a szérződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtáSán tulmenően a

Megrendelő a szerződésszegésbol eredő kárának megtérítését is követelheti a Szállitótól, a

kár"összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít'

A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel'

A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatar1ani és azt a végszámla nettó

összegéből levonni.

9.l A Megrendelő egyoldatú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatko zatával azonna|i

hatállyal elállhat a szállítási szerződéstől, vagy bármely részétől' ha:

- a Szátlító aZ egyes résszállításokkal 15 napot késett;
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_ a Szállító fizetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,
felszárnolási eljárás lolyik e1lene;

- aSzállÍtó szerződésellenesenbeszüntette szállításait.

Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bámely okból megszÍinteti egyoldalú nyilatkozatával, a
Szállító nem jogosult a Megrendetőtől további kifizetéseket követelni.

1'0.l A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti rnódon titoktartáSi kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel' annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutó minderrnemű adat, inlormáció, ismeret vonatkozásában' E titoktar1ási
köteleZettség kiterjed a Szállító alkalmazottaiIa' munkatársaira, beszá1lítóira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt kcjteles a Szállitó a titoktartáSra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik lélnek nem hozhatja tudomására a
szerződés, LlleÍve azzalkapcsolatban bámely más dokumentáció vagy információ adatait.
A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik f,él sem tehet közzé,
harmadik személy rer-rdelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság köteleZő érvénnyel elrende1i.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét kovetóen a
Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szállítót,
hogy a Megrendelőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett
módon _ marketingtevékenységében felhaszná1hassa.
Jelen szerződésben nem szabályozoÍt kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól
fiiggően vagy a SzáIlító elfogadott ajánlata, taftalmát tekintik a fe1ek irányadónak azzal, hogy
tételes jogszabályi rendelkezésként a Közbeszerzésí Törwényt és a Magyar Polgári
Törvénykönyv idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Szál|ítónak meg kel1 terrnie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést' vagy vitát, amely közöttük
a szerződéssel kapcsolatban meri-il feI.

Szerződő lelek magukra rrézve kcjtelezőnek fogadják el, hogy az Állami Számvevőszék és a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rer-rdelkezésükre bocsátott
költségvetési pénzeszközök szerződésszerti 1-elhasználását.

Jelen szerződésből származó és peres útra kertilt jogviták illetékessége mindenkor a
Megrendelő székhelyéhez igazodik.

E^ a sz,állitási szerződést a szerződő felek mínt akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
megegyeZőt helybenhagyó1ag a1áírták.

A szerződés 5 eredeti példanyban, magyal nyelven készült, melyből 4 példány Megrendelőt'
míg 1 példány Szállítót illeti.

Budapest. 201 I . november 24.

Dr. ofner Péter
Főigazgató főorvoi
mint Megrendelő nrint Szállító
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