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amely létrej ött egyrészt a Budapest, Haller utca.2.9-' ::y":t"ni székhelyú Gottsegen György

Országos Kardiológiai rntc'.'t, -int megrendelö Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgató (a

továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
aCIBbanknálvezetett11101301.-|0657232.01000003bankszámlaszámú,01-09-076394
cégjegyzék számú 1151 suau;;i, S"á"toföld út 2/A'székhelyű Septox Kft' nevú szállító'

tefulsetetre.1ogosult személy: Andó András

(a továbbiakban: Szállító)

közötÍ, azaj ánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

I.lSzá||itóezenszerződésaláírásávalaMegrendelőáltalaKbt.alapjánkiírt
,,Veszélyeshulladéktárolók-t",""."o,"Gazd|E3nD011.'.közbeszerzésieljárásajánlata
elfogadása eredményeként r.o'"ráiG", vállal ana,^hogy az a1án\atkérő á|tal az a1ánlattéte|i

dokumentációban felsorolt e, u' u.!.!na.lő által elfogadott termékmennyiséget aZ ugyanott

..ir'"*"""n minőségben u n'r'gi"noao részére leszállítj a' A szerződés időtartama a

szJnődés aláírását követően 12 hónapig tart'

Szerződés

A szerződés 1. sz. mellékletót képezi a benyújtott felolvasólap alapján nyertes részekre adott

ajánlat, továbbá aZ egyes termékek nettó egységarai'

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

árumennyiséget olyan módoí ilo,.i"'' ,or" mégvásárolni. ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megrendelőaz1./pontbanemlítettekszerintaSzállítómindeneltérésnélkülelfogadott
ai ánlat szerinti termékeit h"';;;';; ;'. Lehívási nyilatkozat formái ában vásárolja meg a

Szállítótó1 úgy, hogy u .""'"ááe"' iáá'zak végéig á tel'1es menrryiség _ 30 7o-a lehívásra

kerüljön.

3.lSzállitókötelezimagátana,hogya2'/pontbanemlítettlehívásszerintiárukata
lehívásban loglalt mennyisegl_.','"ará'"ituan és meretben a tárgyhónapon belül havonta

olvan ütemezésben szállítja rJá li.g..na.ro által erre feljogosított szervezeteinek' ahogy ez a

1"híuásban meghatározásra került'

es hulladéktárolók beszerzése

l- resz Szúrásgátlóva!4]é!9QgÉI4q!9z9!

vesz. Hulladékgyújtő doboz 2 l -eS

I|I. rész MűanYag badellák
Bud"lla 18 l-"s Vesz' Hulladéknak

sudómlo l-"s vesz. Hulladéknak

6 015 000Badella 60 l-es ve'z' Hulladéknak

11 757 400

3 t74 498

14 931 898



A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor törlénik meg

szabályszerűen, ha a SzállÍtó vagy az á|Ía\a igénybe vett Fuvarozó az ántkat taftalmazó egyes

szállítmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő központi raktárába (1096 Budapest,

Haller u. 29.) leszállíÍja, (leszállíttaqa) és a küldemén1t csomagolási egységenként átszámolva
a lehívásban megjelölt egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a

leszállított termékeket bontatlan gyari csomagolásban, gyári tartozéklista alapján,

minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A
csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tarolás

időtar1ama alatt megóvja.

A minőségmegvizsgálás he1ye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék

menrryiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés

teljesítésének időtartama alatt fo1yamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget

biZtosít'

Abban az esetben, ha a Szátlító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrendeléstől e1állni.

Egyetér1enek a szerződő felek abban' hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1./ pontban említett ellogadott aj ánlat szerinti

étr szolgá|.

A szerződés teljesítésében közreműködo, a beszerzés értékének 10 oÁ-áÍ meghaladó

mértékben igénybe verrrri kívánt alvállalkozók neve, címe:-

4.l Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség

teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az3.l pontban előírt kötelezettségek

figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerzodés megszegését jelenti, aminek

következtében a Szállítót a jelen szerződósben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második

alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a szállítási szerzodést azonnanli hatállyal

történő megszüntethetia jogi kovetkezmények érvényesítése mellett anélkül, hogy

érdekmúlását igazolni lenne köteles.

5.l Megrendelő a lehívás teljesítéSét igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi

elismervényt is mellékletként tartalmaző számlát, a Kbt. 305.$-a valamint az Aft 36/A.$

szerint 100 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak'
Megrendelő ezennel hozzájárul, hogy - áItala igazo]rt szerződésszeni teljesítés esetén - a

fizetési határidő eredmén1'telen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett l0032000-01491869-00000000 számú fizetési számlája

teriére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében, kivéve, ha a SzáIlító a Kbt. 305. $

(3) e) illetőleg I póntja szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi

szolgáltatójánák pedig ezennel felhatalmazó nyilatkozatot ad ana, hogy a beszedési megbízást

teljesítse.

Nem vitatott a szerződő lelek által, hogy a szerződéses időszak folyamán aZ egyes számlákba

csak azok az fuak, árképzési tényezok és kőltségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mértékben, amelyeket az 1.l porÍ éfielmében a Szállító elfogadott aján\aÍa lartalmaz,

fiiggetlenül 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 számlához taltozó lehíváS teljesítését i'gazolő - a Megrendelőtő| származő _ átvételi

elismervényt SzállítólevéIlel csatolni kell és a vonatkozó jogszabályok szerint kiállított,

számláÍ aSzállító közvetle n]Ül] az Intézet Gazdasági lgazgatőságfua nyújtj a be, az alábbi névre

és címre:
Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet, 1096 Budapest, Haller u' 29'

Pethőné Tamai Erzsébet'
Cazdasági l gazgatő helyettese

Amennyiben Megrendelő a Szál|itő szám\á1át ajelen pontban rögzitetÍ határidőn belül nem

egyenlíiené ki, koteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megÍizetni.

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

hibákkal íapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozotÍ teljesítés megtörténtétől számított

3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni'

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos

igényJket a lehívó ázok észlelését kovető 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

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

Az előző két bekezrlés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik _ a jelzett 3 napos

határidőn belü1 - a Szállítót közös jegyzőkönyv lelvéte1ére meghívrri'

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

kijeriil, irogy a termék típusában ]rendizerében) nem felel meg az L .l pont SzeÍinti ajánlatban,

ill. a kozöí jegyzőkönyvvel módosított ajánlatban foglalt minőSégi követelményeknek, a

úeg.enaeto a jálen szerződésben szabályozott mértékú minőségi kötbéfi és/vagy kártérítési

igen"y ervenyesithet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli

,inó'egi eltérést tapasztalna, úgy érdekmíllásának igazolása nélkül a szerződést azorrnali

hatállyal megszüntetheti, meghiúSulási kötbérl és kártéÍítést követelhet'

1.l Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótállás szabályaira - az 1./ pontban foglaltak fiiggvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az

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

cseréli ki, a Megrendelőnek jogában á1] a |e nem szállított árucikkek tekintetében a

megrende1éstől elállni.
Ha"a Szállító a jótálláSi kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök

annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik'
szauito ki.jelenti és szavatosságot vállal azért' hogy a jelen szerződés

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllye1'

bármely részét,

Íátgyát képező

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

szerzódéstől való Megrendelői elállás 9setére egyalánt kötbért kötnek ki a Szállító terhére,

amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének

figyeiembevételé ve1' napi Yz ezrelék.' legfeljebb azonban az érinÍeÍt aru-ér1ék 10%._a.

HTúás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett árucikkek bruttó értékére figyelemmel a

m.grend"lés teljes bruttó ér1ékére figyelemmel meghatározott Megrendelő által érvényesített

10"Z -os mértékú minőségi kotbért lehet követelni, de ugyanilyen Megrendelő .által
érvényesített meghiúsu1ási ko1uer ls akkor, amikor elállási jogát vo1t kénytelen gyakorolni.

\



Tisztában vannak a szerződö felek azza\, hogy a kötbérkövetelés behajtás{iLn túlmenően a

Megrende|ő a szerződésszegésbol 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 kőtbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó

összegéből levonni.

g.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szál]ritőItoz intézett nyi latko zatáyal azonnali

hatállyal megs7ürrtetlreti a izá]lítási szerzóclést. vagy barrr-rely az adott ntcgt'rttdclcstii] elállhat,

ha:

- a Szállító második alkalommal késik a résszállítással 15 napot meghaladóan;

- a 4. pont szerinti esetben;

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

felszámolási eljárás folyik ellene;

_ aSzállító szerződésellenesenbeszüntette szállításait'

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

Szállító iem jogosult a Megrendelőtő1 további kilrzetéseket követelni.

A szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 303. $ -ában foglalt feltételek fennállása esetén

kerülhet sor.

10'/ A Szállítót az érwényes jogs zabályok szerinti módon titoktafiási k<itelezettség terheli a

szerződésteljesítése.o.á''''u"Megrendelővel,annaktevékenységévelkapcsolatban
tudomásara jutó mindennemű adat' információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási

kötelezettség kiterjed a Szállitó alkalm azotÍaira, munkatarsaira, beszállítóira, akiket

tevékenység-rik megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartáSra hitelt érdemlően

figyelmeztetni.
A"'SzállÍtó a Megrendelő engedélye nélkül harmadik lélnek nem hozhatja tudomásara a

szerződés, i]]ietve 
-azza| 

kap"soiátban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.

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

hamadik személy ren-delkezJié.e nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és ér"lényes

j;;r;;úiy alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

ilzálritá kiiógástalan teijesítéséiől a teljes termékmennyiség átadáS-átvételét követően a

úegrerraeto írá"sban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozatÍa| fe|haÍa|mazza a Szállitót'

t'og-y u u.g."''delőt ieferencialistáján feltüntesse és eá - előzetesen íráSban egyeztetett

módon - marketingtevékenységében felhasználhassa'

Jelen szerződésben nem szaűályozott kérdések tekintetében az 1./ pontban fogla]taktól

niggo* 
"ugv 

a Szállító elfogadótt aján1atáÍ tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes

j o!í"uuaryi"ienaelkezésként á Kö'bá,""''é'i Törvényt és a Magyar Polgári Törvénykönyv

idévonatko'óa'' megfelelő szabályait fogják alkalmazni'

Á Megrendelőnek Js a Szállítónak me|keu tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

targyjásokon békés úton rendezzenek 
-minden 

olyan nézeteltérést, vagy vitát' amely közöttük

a szerződéssel kapcsolatban merül lel.

Jelen szerződésból származő és peres útra kerrilt jogvitak illetékessége mindenkor a

M e grend elő széltJtely éhez i gazo dik.



Jelen szerzódés "i.:li:::",:3:lil,]i'l"l,l'",'J'|J,,ii,,!:T'ii;l?;l;"'jőÍi:'jh"ff"'iiiT
meghatarozott mennylseg lc

halalyos' ' ' ,zetzódőfelek mint akaratukkal és nyilatkoz.ataikk{"'']:_1'""o'"
F.zr á szállítási szerzodést a s

mesegYezót hetybenhagyÓla*'i'"'*a",i'ouja"'rban 
alaínak]'rietvüot + petauny Megrendelót'

mi g' űelaany Szállítót iIletl'

Budapest, 2OÍ2' jarruáx 13'
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Septox Kft. Veszélyes hulladéktárolók beszerzése
E3l7l?011

1. sz. melléklet
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Megnevezés Mennyiség db Nettó db ár Nettó összár:
Fiz.hat.
nap

I. rész Szúrásgátlóval e|látott papírdobozok
Vesz. Hulladékgyűj tő
doboz 2 I -es 260 260 67 600 100

III. rósz Műanyag badellák
Badella 18 l-es Vesz.
Hulladéknak (fekete) 10160 530 s 384 800 100

Badella 30 l-es Vesz.
Hul1adéknak (fekete) 180 1 500 270 000 100

Badella 60 l-es Vesz.
Hulladéknak (fekete) 3 550 I 700 6 035 000 100

Nettó összár: tl 757 400

Afa27oÁ: 3 174 498

Bruttó összár: 14 931 898

Budapest, 20 12. j antin,


