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amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyíi Gottsegen Gyiirgy
országos Kardiológiai Intézet, Dr. ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő)'
másrészt
a Magyarországi Volksbank Zrt. banknál vezetett ]4100529-15835548-01000002

bankszámlaszámú' 01_09-262000 cégjegyzék számú 1025 Budapest' Tijrökvész u. 84.

székhelyű Planmed Kft. nevű szállító, képviseletre jogosult személy : Winkler Magdolna és

Debreczeniné Kovács Nóra
(a továbbiakban: Szállító)

közöÍI, az ajánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

l.l Szállító ezen szerzodés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiírt

,,Szövetragasztók beszerzése E3l8ll20I1," egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlata

elfogadasa eredményeként kötelezettséget vállal ana, hogy az ajánlatkérő által az ajánlatÍételi

dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által ellogadott termékmennyiséget az ugyanott

meghatározott minőségben a Megrendelő részére leszállítja. A szerződés időtaÍama a

szerződés aláirását kcivetően 12 hónapig tart."

Az a1ánlat 1 ' sz. mellékleté t képezi a benyújtott felolvasólapnak a nyertes részekre vonatkozó

sorai.

2'l Száltító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az i./ pontban meghatarozott

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

szabályozásra kerül.
Megróndelő az 1./ pontban enrlítettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül ellogadott

ajánlat szerinti termJkeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg a

dzállítótól úgy' hogy a szerződéses időszak végéig a teljes merrnyiség - 30 oÁ-a lehívásra

kerüljön.

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

lehívásban loglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezésben szállítja le a Megrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a

lehívásban meghatároZáSra került.
A lehívásnak 

"megfelelő 
szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor tör1énik meg

szabályszerűen, há a Szállító vagy az álÍala igénybe vett Ir-rv arozó az árukat tartalmazó egyes

szállítmányokat a Szállitó kockázatara a Megrende|ő központi raktárába (1096 Budapest'

Haller u. i9. teszá1,itja, (1eszállíttatj a) és a ki;ldeményt csomagolási egységenként átszámolva

a lehívásban me$eúlt egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a

leszállított termákeket bonátlan 
-gyári 

csomagolásban, gyári tafiozéklista alapj án,

minőségtanúsítással és egyéb dokumentációkkal együtt adja áÍ a Megrendelőnek' A
.ro,nug"otarnut alkalmasna]k ke1l lennie arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás

időtartama alatt me góvj a.

AminőségmegvizsgáláshelyeaMegrendelőszékhelye.AMegrendelőaleszállítotttermék
mennyiséfi' iino'Jgi átvéólét folyámatosan végzi. A Szállító vállalja' hogy a szerződés

i.r:"'íe'e"."r. időtariama alatt foíyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget

biáosít.

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő

jogosult a le nem szállított árucikkek tekintetében a megrende1éstől elál1ni'



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

A szerződés teljesítésében közremiíködő, a beszerzés értékének l0 %-áÍ meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók neve' címe: -

4.l Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban loglalt szállítási kötelezettség
teljesítésének késedelme vagy elmulasztása' de ugyanígy az 3./ pontban előírt kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a je1en szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szál|ítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés
fizetésének a kötelezettsége terheli, ós amennyiben ilyen szerzodésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék' úgy a Megrendelő a szál1ítási szerződéstől való elállásának a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkiil, hogy érdekmúlását
igazolni lerrne köteles.

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

elismervénnyel felszerelt számlát, a Kbt. 305.$-a valamint az Art 36lA.$ szerint 40 napon

belül banki átutalássaI egyenlíti ki a Szállítónak.
Megrendelő ezennel hozzájinul, hogy - á|ta]^a tgazo|l szerződésszerű teljesítés esetén - a

fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a vtÁx -nál vezetett 10032000_0l491869-00000000 számú fizetési szám|ája

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

(3) e) illetőleg Í) pontja szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi
szolgáltatójának pedig ezenr-rel ielhatalmazó nyilatkozatot ad arra' hogy a beszedési megbízást

teljesítse. (3. sz. melléklet)

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 .l pont ér1elmében a Szál|ító elfogadott ajánlata taÍÍa]Lmaz,

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

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

A Megrendelő előleget nem fizet.

A számliltoz tafiozó lehíváS teljesítését igazo|ó - a Megrendelőtól szántazó átvételi

elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az igy kiállított és lelszerelt számlát a Szállító
közvetlenül aZ IntéZet Gazclasági lgazgatőságára nyújtja be.

Amennyiben Megrendelő a Szál|ító számláját a ielen pontban rögzített határidőn belül nem

egyenlíiené ki, koteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabáIyai szerinti mindenkori

érvényes kósedelmi kamatot is megfiZetni.

6.l Egyetér1enek a szerzőc1ő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő

hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozoÍt teljesítés megtödéntétől számított

3 murrkanapon 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

SzáIlítónál, feltéve, hogy a sZavatossági idő még érvényben van.



Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - a jelzett 3 napos
hataridőn beliil - a Szállítót közös jegyzőkönyv lelvételére meghívni.

A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi logyatékosságok esetén, de akkor is ha
kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont SzeÍinti ajánlatban,

foglalt minőségi követelményeknek' a Megrendelő a jelen szerződésben szabályozott
mér1ékű minőségi kötbért és/vagy káfiérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen
bekezdés rnásodik Íbrdulatában leíÍ rendszerbeli minőségi eltéréSt tapasztalna, úgy
érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat, meghiúsulási kötbért és

kártérítést követe]het.

7.l Szerzodő lelek egyetér1enek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
jótallás szabálya|ra - az 1.l pontban foglaltak függvényében - az elfogadott aján|aÍ :'artalma az
irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést köVető 15 munkanapon belül nem

cseréli ki. a Megrendelőnek jogában áll a le nem szállított árucikkek tekintetében a
megrendeléstól elállni.
Ha a Szállító a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét,

annakjótálláSi ideje a csere napj ával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azéÍt' hogy a jelen szerződés tárgyát képező

temékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedél1yel.

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

szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító terhére,

amelynek mértéke késedelem esetén a késede]mesen szállított árucikkek bruttó értékének

figyelembevételével napi % ezrelék.' legfeljebb azonban aZ édntett áru-ér1ék l0%.-a.

Hibás teljesítéssel kapcsolatban 10% nagyságú minőségi kötbért lehet követelni, de

ugyanilyen mér1ékű a Megrendelő által érvényesített meghiúsuláSi kötbér is akkor, amikor

elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.
Tisztában vannak a szerződő fe|ek azza|' hogy a kötbérkövetelés behajtáSan túlmenően a

Megrendelő a szerződésszegésből eredő karának megtérítéSét is köVetelheti a Szállítótól, a

kar összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.

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

A kötbéfi a Megrendető jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó

összegébő1 levorrni'

9.l A Megren<lelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatkozatával azonna|i

hatál1yal elállhat a szá11ítási szerződéstől' vagy bármely részétől, ha:

- a Szállító aZ egyes rósszállításokkal 15 napot késett;

- a Szállító fizetésképtelenné vált' öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentenek be,

felszárnolásí eljarás fo1yik ellene;

_ aSzállító szerződésellenesen beszüntette szállításait.

Ha a Megrende|ő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalÍr nyilatkozatával, a

Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kif,rzetéseket kcjvetelni.

l0./ A Szál|ítót az érvényes .|ogszabályok szerinti módon titoktadási kötelezettség terheli a

szerződés teljesítéSe során a Megrende|ővel, arrrrak tevékenységével kapcsolatban

tudomására jÚó mindennemŰr adat' információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartáSi
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kötelezettség kiterjecl a Szállító alkalm azottaira' munkatársaira, beszállítóira, akiket

tevékenységtlk megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartáSra hitelt érdemlően

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

szerződés, illetve ázzal kapcso1atban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.

A másik 1él olőzetes .jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,

harmadik szerrréIy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály aLapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

A-Szállító kiÍbgástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követoen a

Megrenclelő íráiban n.vilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal lelhatalmazza a Szá|lítót,

hogy a Nlcgrclrtlclőt re1'crer-rcialistáj án feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon _ naL'lietingtevékelrységében felhasználhassa.
Jelen szerzóclÚsben netn szabályozott kérdések tekintetében az 1.l pontban foglaltaktól

Íiiggően vag;- a Szá|lító ellbgadott ajánlata, vagy pedig a kÓzös jegyzőkönyvvel módosított

a;i,ilata to'r,,ln'át tekinti]< a lelek irányadó nak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként

a Közbeszc'.zési 'l'clr.vényt és a N4agyar Potgári Törvénykönyv idevonatkozóan megfelelő

szabályait ib g1 jrli alkalmazlri.
A Megrenu.,tőneli és a Szállítónali meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

tárgyJásoliorr béltós Írrorr ren<lezzenek minden olyan néZeteltéréSt' vagy vitát, amely közöttük

a szerzodéssei liepcso1 irtban r'l'reriil fel.

Jelen szer.zirJésbiil származó és peres irtra került jogvitak illetékessége mindenkor a

Megrendclii székhe11'élrez igazodik.

EZt a SzirllitÍ5i szcr.zodést a szerzódő felek rnint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

megegyezrl t i lc L1'benl]ag;'(l lag a1liÍr ták.
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