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SZÁLLÍTÁSI SZERZODÉS

amely létrejött egyréSzt a Budapest, Haller utca 29. szárl alatti székhelyú Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet, mint megrendelő, Képviseli: Dr. ofner Pétet főigazgató (a

továbbiakban: Megrendelő),
másrészt

a oTP banknál vezetett 117110 41-2077614l-00000000 bankszámlaszámú, 01-09-561903

cégjegyzék szrímú 1113 Budapest, Harcos u. 4. székhelyű Variomedic Kft. nevű szállító,

képviseletre jogosult személy Dr. Szavcsurné Kemenes KriszÍina

(a továbbiakban: SzállÍtó)

között, az aján|aÍában felsorolt termékek szállításara a következő feltéte1ek me1lett:

|l Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiírt

,,Érprotézis, imprafolt, műpericardium, human pericardium beszerzése. E3/5/2011'' Kbt.

zsr.s tzl bekezdés szerinti közbes zetzést e|járás ajánlata elfogadása eredményeként

koteiezettiéget vállal arra, hogy az ajánlatkérő által az a1énlalÍételi dokumentációban felsorolt

és az MegrJndelő áttal elfogadott termékmennyiséget aZ ugyanott meghatározott minőségben

a Megreidető részére leszállítja. A szerződés időtartama a szerződés aláirásáÍ követően 12

hónapig tart.''

Szerződés IáÍgya:
beszerzése

rt 
f tar

',Erprotézis, imprafolt, műpericardium, human pericardium

Termék megnevezése: Teflon folt

Termók nettó ára: 29.900 Ft

Szerződéses összár: 1 .345.500 Ft/neÍó

Az aján|aÍ 1 ' számú melléklete tarta|mazza az egyes termékek egységárait'

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1 ./ pontban meghatározott

árumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni' ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megróndelő az 1./ porrtban említettek szerint a SzállÍtó minden eltérés nélkül ellogadott

ajáiíat szerinti t.r-ék.it havonta az urr. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a

s)euitotot úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség - 30 %o-a |ehivásra

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 ütemezésben szállítja 1á a Megrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a

lehívásban meghatározásra került'
A lehívásnak 

-megfelelő 
szállítás a lelek egyező megállapodása szerint akkor töfténik meg

szabályszenien, há a Szállító vagy az áIta|a igénybe vett Fuvatoz'ő az árukat tartalmazó egyes

szállíáányokai a SzáIlító kockázatára a Megrendelő központi raktárába (1096 Budapest'

Haller u' i9.)leszá1;ítja' (1eszállíttatj a) és a küldeményt csomago1ási egységenként átszámolva

a lehívásbaí megjeto1t 
'egység 

vagy személy részére merrnyiségileg átadta. A Szállító a

leszáltított termíkeket üontáttun 
- 
gyári csomagolásban, gyári tar1ozéklista alapj án,

minőségtanúsítássalésegyébdokumentációkkalegyüttad1aátaMegrendelőnek.A
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csomagoláSnak alkalmasnak kell lennie ana' hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás
időtartama alatt megóvj a.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő széklrelye. A Megrendelő a leszállított termék
mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre á1l, konzultációs lehetőséget
biztosít.

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

Egyetér1enek a szerziódő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az l'l pontban említett elfogadott ajánlat szerinti
ár szolgáL

A szerződés teljesítésében közreműködő, a beszerzés ér1ékének 10 %-ál meghaladó
mér1ékben igénybe verLni kívánt alvállalkozók neve, címe: ' . .

4.l Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban loglalt szállítási kötelezettség
teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az3.l ponÍban előífi kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek
követkeáében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbéI és/Vagy kártérítés
fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnók, 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 szabályszerű, mindkét fél által aláír1 átvételi
elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt' 305.$-a valamint az Afi 36/A.s szerint 60 napon

belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak.
Megrendelő ezennel hozzáJáÍlJl, hogy - általa igazolt szerződésszeru teljesítés esetén - a

fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek MÁx-nal vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési számlája
Íerhéte, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, ha a Szállító a Kbt. 305. $

(3) e) illetőleg Í) pontja szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi
szolgáltatójanak pedig ezennel felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást
teljesítse.

Nem vitatott a szevődő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán aZ egyes számlákba
csak azok az fuak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan
mértékben, amelyeket az L/ pont értelmében a Szállító elfogadott ajánlata tatalmaz,
függetleniil attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak' és hogy

hogyan változik az inflációs ráta, vagy a deyiza átszámítási kulcs'

A Megrendelo előleget nem fizet.

A számlishoz tafiozó lehíváS teljesítését igazo|ó - a MegrendelőtőI származő _ átvételi

elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát a Szállító
közvetlenül azInÍézet Gazdasági Igazgatőságára nyújtj a be.

Amennyiben Megrendelő a Szállitó számláját a jelen pontban rögzíÍett határidőn belül nem

egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabáIyai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.



6.l Egyetér1enek a szerződő felek abban, hogy a szállításból' ill. fuvarozásból eredő

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

3 munkanapon belúl jogosult a Szállítóval szemben fe1lépni'

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos

igényJlet a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

Szállitónál' feltéve' hogy a sZavatossági idő még érvényben van'

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő' a lehívó tartozik - a jelzett 3 napos

határidőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni'

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

kiáerul' irogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1 .l pont szerirrti ajánlatban,

foglalt miiásegi kovetóhényeknek, a Megrendelő a jeler-r szerződésben szabályozott

-Jrtetu minőségi kötbér1 és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet' éS amennyiben a jelen

bekezdés másoJik fordulatában leífi rendszerbeli minősógi eltéréSt tapasáalna, úgy

érdekmúlásanak igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat, meghiúsulási kötbért és

káúérítéSt köVetelhet.

egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

1 ./ pontban foglaltak ftrggvényében - az elfogadott a1ánlat larta|ma az
7.l Szerződő lelek
jőÍáIIás szabályalra - az
iranyadó.
Ha Szállító a minőségi hibás
cseréli ki' a Megrendelőnek

terméket a hibabejelentést kÓvető 15 munkanapon belül nem

jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a

megrendeléstől elállni.
Ha"a Szállító a jótálláSi kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét,

annakjótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
Szátlitó kijelenti és szavatóiságot vál1al azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel'

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

szerződéstől való Me_-grendelői elállás esetére egyaránt kötbéfi kötnek ki a SzáIlító terhére,

amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen Szállított árucikkek bruttó értékének

figyeiembevételével napi Y. ezre1ék.,legfelj ebb azonban aZ-érintett áru-ér1ék 10%.-a.

ÉTúas tet;esitessel kapósolatban árucikkek bruttó értékének l0% nagyságú minőségi kötbért

1ehet követelni, de ugyanilyen mér1ékű a Megrendelő által érvényesített meghiúsulási kötbér

is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni'

Tisztában vannak a szeÍződó fe|ek azzal, hogy a kötbérkciveteléS behajtásan tulmenően a

Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szállítótól' a

kárósszegébe azonban a már behajtott kÖtbér összege beleszámít'

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

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

összegébő1 levorrni.

9'l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intéZett nyilatkozaÍáva| azonnaIi

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

- a Szállító az egyes résszállításokkal 15 napot késett;

- a Szál]ritő fizetésképtelerrné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

felszámolási eljárás folyik ellene;

- aSzállító szerződésellenesenbeszüntette szállításait'



Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bátmely okból megszünteti egyoldalú nyil atkozatáva|, a

Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

1'0.l A Szállitót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartáSi kötelezettség terheli a

szerződés teljesítéSe során a Megrendelővel' annak tevékenységével kapcsolatban

tudomására jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási

kötelezettség kiterjed a Szállító alkalm azotÍa|ra" munkatársaira, beszállítóira, akiket

tevékenységiik megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktaftáSra hitelt érdemlően

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

szerződés, illetye azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy infornráció adatait.

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

harmadik szemóly rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénr]yel elrende1i'

A Szállító kiiogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a

Megrendelő íráiban nyilatkozik' A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szállitőt,
hogy a Megrendelőt referencialistáj án feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon _ marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1./ porrtban foglaltaktól

fiiggően vagy a Szá|lító elfogadott ajánlata, tartalmát tekintik a lelek irányadónak azzal, hogy

tétlLs jogizabályi rendelkezésként a Közbeszerzési Tclrvényt és a Magyar Polgári

TörvénykÓnyv idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni'

,a. uegienaelonek és a Száltítónak meg kel1 tennie mindent annak érdekében' hogy közvetlen

tárgyaiásokon békés úton rendezzenek minden olyan néZeteltéIést, vagy vitát, amely közöttiik

a szerződéssel kapcsolatban merül 1'el.

Szerződő lelek maguka nézve kötelezőr-rek fogadják el, hogy az Állami Számvevoszék és a

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott

kö1tségvetési pénzeszközök szerződésszerű felhaszná1ását'

Jelen szerződésbő| származő és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik.

EZt a szállítási szerződést a szerződő lelek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

megegyezőt helybenhagyólag aláirták.

A szerződés 5 eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből 4 példany Megrendelőt,

míg 1 példány Szállítót illeti.

Budapest, 201 1. november 24.
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Dr. ofner Pétef ' '' )'''
folgazgato Ioorvos

mint Szállítómint Megrendelő
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Budapest, 2011. november 24.
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