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amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29' szám alatti székhelyű Gottsegen György
országos Kardiológiai Intézet' mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
a Raiffeisen banknál vezetett 120l0501-00148778-00100000 bankszámlaszámú' 01-09-
161947 cégjegyzék számu 1027 Budapest, Ganz utca 16. székhelyű Biomedica H. Kft.
nevű szállító, képviseletre jogosult személy: Dékány_Horváth Anna cégvezető (a
továbbiakban: Szátlító)

közöÍI, az a1ánlatában felsorolt termékek szál1ítására a következő feltételek mellett:

|.l Szál|itó ezen szerzódés a\áírásával a Megrendelő által az ,r}.{Íiszív működtetéshez
szükséges fogyóanyag beszerzése'' G0KI-1/2012 hirdetmény nélkül induló tiirgyalásos
közbeszerzési elj árás során' ajanlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal atra,

hogy az aj ánlatkérő által az ajánlati dokumentációban felsorolt és a Megrendelő által

elfogadott, egy esetben felhasználásra kerülő eszközrendszert az ugyanott meghatározott

minőségben a Megrendelő részére leszállítja. Megrendelő fenntartj a magának a jogot, hogy
aZ adotÍ helyzettől a beteg állapotától _ fiiggően ne a komplett szettet' hanem annak a

szükséges részeit a szükséges méretben rendelje meg.

2.l SzáIlító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1./ pontban meghatáÍozott

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

szabályozásra kerül.
Megrendelő az 1.l ponÍban említettek szerint a Szállító minden eltéréS nélkül elfogadott

ajánlat szerinti eszköZrendszereit riasztás alapján azonnal az un. Lehívási nyilatkozat
formájában vásárolja meg a Szállítótól.

3.l szállító kötelezi magát ana, hogy a2.l pontban említett lehívás szerinti eszközöket a

lehívásban foglalt merrnyiségben, választékban és méretben a riasztástól számítottan azonna|,

de legkésőbb 24 órrín be1ül szríllítj a le a Megrendelő által erre leljogosított szervezeteinek,

ahogy ez a 1ehívásban meghatározásra került'

A lehívásnak meglelelő Szállítás a felek egyező megállapodása Szerint akkol törlénik meg

szabályszeníen, ha a Szállító vagy az á|ta\a igénybe vett Fuvarozó az árukat tar1almazó egyes

szállítmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő által erre feljogosított szervezetei

telephelyeire illetve a 1ehívásban megjelölt kőzelebbi teljesítési helyekre leszállítja,

1lesiallittatj a) és a küldemén1.t csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt

egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a leszáIlított termékeket

bóntatlan gyári csomagolásban, gyári tar1ozéklista alapján, minőségtanúsítással és egyéb

dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak ke1l lennie

arra, hogy a termékek épségét a |uvalozás és a tárolás időtartama 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 időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget

biztosít.
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Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a riasztás!!lzámított 25 órát' úgy az
3:?f'f;;::,#'':erülő 

betegjogi - jogvitás ű;'o;;^;'";}"ga* b*ffi*'rij"io*r, 
"

4'/ Nem vitatott a felek .által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettségteljesítésének késedelme vagy elmulasztá* a. 
"Áy"'rgy " 

z 3 .l pontban roiJ t,ii"r"'.tt.eg.tfigyelmen kívül hagyása a jelen szállítási .;;;É;;;:'egését jelenti.

5'l Megrendelő a lehívás teljesítését igazolő szabályszerű, mindkét fel által aláírt átvételielismervénnyel felszerelt számlái 60 napon"belül úur*iít,-,tatassat egyenlíti ki a Szállítónak.

Nem vitatott a szerződ,ő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes szrimlákbacsak azok az arak. árképzesi r"ny".Ji és kci1tsegei aIIirnaro* be. mégpedig ugyartolyartménékben' ameJyeket az l' ponr ertelmében u' s.íli,o eIlogadott ajánlata tanallnaz,Íiiggetlenü' attól, hogy a magyaiországi vagy a világpiaci árak miképpen alakr'rlnak, és hogyhogyan változik az inflációs ráta, vagy; de;iza atszailitÁl kulcs'A Megrendelő előleget nem fizet.

A szétrnlához ta.r1ozó lehívás teljesítését igazolő - a Megrendelőt ő1 származó _ átvételielismervény't szállítólevéllel csa1olni kell éJ az így r.iariitott és felszerelt számlát a Szállítilközvetlenül az IntézeÍ Gazdasági lg-gutóságá'a ;íújtja;;.
Amennyiben Megrendelő a siauío ázaaí1at u;.rán pontu- Íögzített határidőn belül nemegyenlítené ki' köteles a Szállítónak u pit . ia"uonut k.ozo szabályai szerinti mindenkoriérvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

A Szállító nem fizet' illetve számol el a szerződés teljesítésével összefi-iggésben olyanköltségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjaszárinti tettetetJ""il-i3,n ."gr"r"rotársaság tekintetében merülnek fel, es meíyát á izállitó uaoto,"i". 
^:o'"j.r"Áe'.t

csökkentésére alkalmasak.
A Szállító a szerződés teljesítósének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét aMegrendelö számára mesismerhetővé teszi és a Kbt. l5. $ (5) szerinti iigyr","t.,lr 

"Megrendelőt haladek rala ntil énesíti.

6./ Egyetértenek a szerző.dő. |elek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból ereclőkésedelem és a szállítás során keletkezett triuaíta t'áp"rotutt un felmertl]ő bete$"gj _l"g"i,a,
ügyben a felelősség a Szállítót terheli.

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatosigényeket a lehívó azok észlelését 
-követően 

bámiíor kiioga. ta.gyauá teheti a Szállítónál.Mindkét eszközrendszer esetében, amennyiben a SzáIIíto minősógi hibás terméket szá1lít aMegrendelő tészére az esetlegesen. felmerülő betegjogi _ jogvitá's tigy.r.u"n - 
-"ny_öi 

e,bÚntetőjogi felelősség a Szállítót terheli. Az előző köt íekezcles bármelyik esete is fordúljone1ő, a lehívó tartozik a Szállítót közös jegyzőkönyv felvótelére -"gt'iv,'i a'o.'náir r-'"aiü"r.

7.l Szerződő felek
jótáIlás szabályaira - az
irányadó.

egyetér1enek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és
1./ pontban loglaltak fiiggvényében _ az ellogadott ajánlat tartalma az

Ha a Szállitő a.iótállási kötelezettsége alatt kicseré]i a leszállított eszközök bármely részét,annakjótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.



Szállító kijelenti és szavatosságot váIlal azért, hogy ajelen szerződés táLrgyátképezó termékek
rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

8.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a SzállÍtóhoz intézett nyilatkozatával azonnal|
hatállyal elállhat a szállítási szerződéstől' vagy bármely részétől, ha:
_ a Szállító a riasÍástól számított 24 órán belül nem szállít
- a Szállító fiZetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt ielentettek be,

felszámolási eljárás folyik ellene;
_ a Szállító szerződésellenesen beszüntette szállításait.
Ha a MegrendeIő a szerződést a fenti bármely okból megszűnteti egyoldalú nyilatkozatával, a

Szá|lító nem jogosult a Megrendelőtől toVábbi kilizetéseket követelni.

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani _ ha szükséges olyan
határidővel' amely lehetóvé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a) a Szá|litóbul közvetetten vagy köZvetlenül25%o-oÍ meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdasági társaság,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (l) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
b) a Szá]'litő közvetetten vagy közvetlenüI 25%o-oÍ meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyanjogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági tarsaságban'

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés t) pontjában meghatfuozott feltételeknek'

A fentiek szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt míír teljesített

szolgáltatás szerződésszerú pénzbeli ellenértékére jogosult'

9.l A SzáIlítót az érvényes jogszabályok szerínti módon titoktartási kötelezettség terheli a

szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban

tudomására -jutó mindennemű adat, információ' ismeret vonatkozásában. E titoktanási

kötelezettség kiterjed a Szállító alkalm azotÍaira' munkatársaira, beszállítóira, akiket

tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartásra hitelt érdemlően

figyelmeztetni.

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

szerződés, illetve azza| kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ 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
jogszabály alapj án valamely bíróság vagy máS hatóSág kötelező érvénnyel elrendeli.

A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljeS termékmennyiség átadás-átvételét követően a

Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szál|ítől,
hogy a Megrendelőt referencialistáj án feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.

Jelen szerződésben nem szabá|yozoÍÍ kérdések tekintetében az l./ pontban loglaltaktól

fiiggően vagy a Szállító elfogadott a1ánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönyvvel módosított

a;ánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal' hogy tételes jogszabályi rendelkezésként

áMagyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozóan megfelelő szabáIyait fogják alkalmazni.

A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen

targyaiásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely köZöttük

a szerződéssel kapcsolatban merül fel.



Ha a szerződó fe1ek a szerződésból eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos

úton nem tudjak megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a Fővárosi Bíróság kizarólagos

illetékességét kötik ki.

Jelen szerződésbő| száJínazo és peres úha kerü1t jogvitak il1etékessége mindenkor a

Me grendelő széI<hely éhez i gazodik.

Ezt a szél|itási szeruődést a szetződő felek mint akaranrkkal és nyilatkozataikkal mindenben

megegyezőt helybenhagyólag aléLírták.

Budapest, 2012' februát 29.
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