
&lt l

sztrnirAsr sznRz0ons

anrely ldtrejcitt egyreszt a Budapest, Haller utca 29. sz6m alatti szdkhelyfi Gottsegen Gyiirgy
Orsz6gos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo (a tov6bbiakban:
Megrendel6), m6srdszt a Kereskedelmi 6s Hitelbank Rt. bankn6l vezetett 10201006-50200906-
00000000 banksz6mlaszdmu,0l-09-715435 cegtregyzdk szrimir 1119 Budapest, Feh6rvrlri r[t, 89-
95. szdl<helyii St. Jude Medical Kft. nevri sz61lit6, kdpviseletre jogosult szemdly: Mikl6s Kiroly
Frigyes megh atalm azott (a tov6bbiakban : Szrill it6)

l<cizott, az ajdnlatdban felsorolt termdkek sz|llithsdra a kcjvetkez6 feltdtelel< rnellett:

l.l Sz:illit6 ezen szerzodds al6fr6sdval a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt ,,Azlnt6zet
Implantilhat6 Cardioverter Defibrilldtorok, pacemakerek 6s elektr6dfik beszerz6se"
megnevezdsti GOKI 8/2012 azonosit6 szdmfikozbeszerzdsi elj6rSs sor6n tett ajhnlata elfogad6sa
eredmdnyekdnt l<dtelezettsdget v|llal arru, hogy az ajdnlatkdro 6ltal az ajilnlati dokument6ci6ban
felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott termdkmennyisdget (azza\, hogy Megrendel6
jogosnlt a megjelolt mennyisdgekhez kdpest + 30 o lehfv6s6ra, az 6r tnodosit6sa n?ktil; ut
ugyanott neghat|rozott rnin6sdgben a Megrendel6 rdszdre leszilllitja. A szerzSdes idotartama a
szerzodds al|irhsdt l<cjvet6en 2012. szeptember 30-ig tarI. A szerzodeses 5rat, termdkeket, fizetdsi
hat6ridof<et a jelen szerzldds L sz. rnelldklete tartalmazza. A szerzodes rnell6kletet kepezi az
ajdnlatba becsatolt felolvas6lap is (2. sz. melldklet).

2'l Szdllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel<i az l.l pontban meghatdrozott
drumennyisdget olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelen pontban szibillyozfrsra
l<eri.il.

Megrendel6 az l./ pontban emlftettek szerint aSz6llit6 minden elt6rds ndlkiil elfogadott aj1nlat
szerinti termdkeit havonta azun, Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban vSs6rolja meg a Sz6llit6t6i rigy,
hogy Szdllitf v|lIalja, hogy az OEP tender beszfilitdsifi kovetoen az Intdzetben fel nem
haszntit kdszleteket visszav6s6rolja azon az aron, amin a Megrendel6 megv6sdrolta.

3'l Sz6llit6 kcjtelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehfv6s szerinti ilrukat a
lelrivSsban foglalt mennyisdgben, vdlasztdkban ds mdretben a tSrgyh6napon beltil havonta olyan
iitenrezdsben sz|llitia le a Megrendel6 6ltal erce feljogositott szeryezeteinel<, ahogy ez a
lehiv6s ban meghat6roz6sra kertilt.
A lehfv6snak rnegfelelo sz6Ilit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg
szab|lyszerilen, ha a Szhllit6 vagy az illtala igenybe vett Fuvaroz6 az frukat tartalmaz6.gy.t
szdllitrn6rryokat a Szi.Jlit6 kocl<5zat6ra a Megrendel6 6ltal erre feljogosftott szervezetei
telephelyeire illetve a lehiv6sban rnegjelolt l<ozelebbi teljesitdsi helyekre lesz6llitja, (Ieszilllittatja)
6s a l<iilderndnyt csomagol6si egysdgenkdnt 6tsz6molva a lehiv6sban megjelolt egysdg vagy
szenrdly rdszere rnennyisdgileg 6tadta. A Szrillit6 a leszdllitott tenndkeket bontatlan gy6ri
csornagoliisban, gy6ri tartozdklista alapjdn, min6sdgtanrisft6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal
egyfitt adja 6t a Megrendel6nek. A csomagolSsnak all<almasnak kell lenni e arra, hogy a termdkek
dpsdgdt a fuvarozbs ds a t6rolSs id6tartama alatt meg6vja.
A min6sdgmegvizsg|l6s helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendel6 a leszilllftott termdk
mennyis6gi, rninosdgi 6tvdteldt folyamatosan vdgzi. A Sz6llit6 villlalja, hogy a szerzod,6s
teljesitdsdnel< idotartarna alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6sdget biztosft.
Teljesitdsi helir: Kiizponti rakthr 1096 Budapest, Haller u.29.,
Atvdtelre jogosult szemdly: Sommer Balilzs raktdrvezeto illetve a helyettesitdssel megbizott
szenrdly.
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Szr{llit6 kdpviseletdben elj516 szemdly neve, eldrhet6sdge: Mikl6s K6roly Frigyes meghatalmazott
Megrendel6 kdpviseletdben elj616 szemdly neve, eldrhet6sdge: anyaggazd,ilftoAasi oizt1lyvezeto,
tel:215-12-20

Abban az esetben, ha a szrlllit6 kdsedelme rneghaladn6 a 15 napot,
le nem sz|llitott 6rucikkeket a sziilit6 kciltsdgdre harrnadik fdltol
szd f <he I yd re sz6ll ittatni.
Egyetdrtenel< a szerzodo felek abban, hogy a Sz6llit6nak a
kapcsolatban fehneri.ilt koltsdgei fedezetere az r.l pontban emlitett
szol96l.

irgy a Megrendel6 jogosult a
beszerezni ds a Megrendel6

jelen pontban foglaltakkal
elfogadott ajdnlat szerinti 6r

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabillyozott, illetve
v6grehajtand6 l<ihelyezett Srurakt|r rendszer alkalmazilsSn trilmenoin a Megrendelinek joga van
ahhoz, hogy v6ratlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik potlilshra azonnali megrendeldseket - a
keretszerz6ddshez kdpest ugyancsak lehfv6snak minosiil6 nyilatkozatokai - adjanak fel a
Sz|llitohoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kiviil , raktfiri kdszletdb6l taftozikkieldgiteni,
A soron l<fvi.ili tigyint6zdst - felhiv6sra - a Szdllit6 kcjteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a
felef<, lrogy ilyen esetel<ben a sz6llit6si hatdrid6 a 3 napot sernmikdppen semrhaladhada meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehfv6sban foglalt sz6llft6si kcitelezettsdg teljesftdsdnek
kdsedehne vagy elmulasztdsa, de ugyanigy az 4.lpontban el6frt kotelezetts6gek figyeimen kivtil
hagy6sa a jelen sziilithsi szerzodes megszegdsdt jelenti, aminek kovetkezt6ben a SzalUt6t a jelen
szerzod6sben szabSlyozott kotbdr ds/vagy k6rt6rftds fizetdsdnek a kotelezetts6ge terhell, ds
amennyibeu ilyen szerzoddsszegdsi eset rn6sodik alkalommal is rnegismdtlo-dndk, {rgy a
Megrendel6 a sz6llit6si szerz6ddstol val6 el6ll6s6nak a joght gyalcorolhatja a 

-jogi
Iccjvetlcezmdnyel< drvdnyesitdse rlellett andlki]l, hogy drdekrnrilis6t igarotnii"nne koteles.

6.1 Megrendel6 a lehfv6s teljesitdsdt igazol6 szabillyszeni, mindkdt fel 6ltal al1irt 1tveteli
elismervdnnyel felszerelt szhnlfit 60 napon beltil banki 6tutalSssal egyenliti ki a Sz6llit6nak, a
Kbt. 305. g (3) rendelkezdsei szerint.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal,hogy a szerzod6ses id6szak folyam6n az egyes sziiml6kba csak
azol< az 6ral<, |rkepzesi tenyez6k ds koltsdgek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan mdrtdkben,
amef yel<et az l.l pont drtehndben a Szillit6 elfogadott ajfinlatatartalmaz,, fiiggetlenril att6l, hogy a
magyarorsz6gi vagy a vil6gpiaci 6rak mikdppen alakulnak, ds hogy hogyan-viltozik az inflilcrbs
rhta, vagy a deviza itszdmithsi kulcs.
A Megrendeki el6leget nem frzet.
A sz|mlShoz tartozo lehiv6s teljesitdsdt igazol6 - a Megrendel6t6l szSrmaz6 - 6tvdteli
elismervdnyt sz|llitolevdllel csatolni kell 6s az igy ki6llitott ds felszerelt szdmldt a Sz6llit6
f<ozvet I en ti I az Intezet G azdasilgi lgazgatos|g6ra nyrij tj a be.
Aniennyiben Megrendel6 a Szrillit6 sz6mlil6t a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beli.il nem
egyenlitend ki, koteles a Szfllit6nak a Ptk. idevonatkozo szab1lyai szerinti rnindenkori drv6nyes
kdsedelmi karnatot is megfizetni.

A Szfllitr6, nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6dds teljesitdsdvel osszefiiggdsben olyan
koltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfeielo
t6rsas6g tekintetdben meliilnek fel, ds melyek a SziilitS ad6koteles jovedelmdnek
cscikkentdsdre alkalmasak. A Szfllft6 a szeruodes teljesitdsdnek teljes rd,otartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Megrendell szdmtna megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)
szerinti tigyletekrol a Megrendel6t haladdktalanul drtesiti.



7 'l Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6 hibdkkalkapcsolatba lehiv6 ? 3 I pontban triaal,yorott teljesftds megtdrt6ntdtol szdmitott3 munlcanapon beli.irjogosult a szrilift6var szemben r.rr"pni
i eltdrdsekkel, hirinyokkal kapcsolatos igdnyeket a
b6rmikor kifog6s tfurgyirvit teheti a {zaliitOnel,
van.

on elo, a lehfv6 tartozik _ a jelzett 3 napos
dteldre meghivni.

nyisdgi fogyatdkossdgok eset6n, de akkor is ha

drdekmr"il6s 6nal< igazol6sa ndlkiil a szerzodl
kdrtdritdst kovetelhet.

rdli a leszdllitott eszkozok b6rmely r6sz6t, annak

gy a jelen szerzodes t6rgy6t kepez6 termdkek
lyel.

9'/ szerzSdo felek rigy a kdsedelmes telje.sftds, mint pedig a minosdghib6s sz6llft6s, s vdgril aszerzoddstol val6 Megrendel6i el6ll6s 
"r.1d.. "'gyarait 

kcitbdrt kotnJk ki a szrillft6 terhdre,anref ynel< mdrtdke kdsedelem esetdn a l<6se lelmesen szilllitott 6rucikkek brutt6 drtdkdnek
onban az eintett brutt6 6ru_drtdk 6 o/o_a.

6ru brutt6 j{dkdnek 30%o_a nagys6gf minosdgi
a Megrend el6 6ltal drvdnyesftett meghirisuldii
n gyakorolni.

Sz6f lit6 a teljes brutt6 aj6nlati Srra vetitv.e, 39..% nagys6gri meghirisul6si kotbdr megfizerdsdtv'lla|ia, amennyiben a sz6llitand6 telmdkek szdlIitdshviit,i[u rnint 15 napon kdsik, vagy el6ll aszerzo dds te lj es ftd sdt6 l.

Tiszt|ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kcjtbdrkovetelds behajtds6n tflmen6en aMegrendel6 a szerzoddsszegdsb6l ered6 k6r6nuf'-.gtJ.iterdt is kcjvetelheti a szrillft6t6l, a k6r
le belesz6mit.

m mertilt fel.
Smlitbol visszatartan j es azt a vlgszdnla nett6

z intezett nyilatkozat6v al azonnali hatdlly al
,ha:

dsett;
jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

n
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a Sz6llit6 szerzod !ilitfusait.
Ha a Megrendel6 a
szhllit6nem jogosult y ol<b6l megsztinteti egyoldalfr nyilatl<ozathval, a

kifi zetdseket kcivetelni.

sult ds egyben koteles a szerzodest fermondani - ha sztiksdges olyanlehet6vd teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feiadata ell6t6s6r6lha

25Yo-ot
dlyisdgg Y
il poii dE'

25%o_ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst
zemdlyisdggel nem rendelkez6 gazd,asilgi
(1) bekezdes k) pontj6ban meghattrozottt

6 a szerz6dds megszrindse el6tt m6r teljesitett
dre jogosult.

rmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a
okurnent6c i6 vagy inforrn6ci6 adatait.

i6t egyik fdl sem tehet k6zze, harmadik
ds drvdnyes jo gszabilly alapl 6n valamely

termdkmennyisdg 6tad6s a
nyilatkozattal felhatahn a azt - elozetesen ir6sban

mindent annak drdekdben, hogy kcizvetlen
nlzetelterlst, vagy vitdt, amely kcjzottiik a

Ha a szerz6d6 5l eredo bdrmely jogvita rendezdsdt kozvetlen trirgyal6sos 6tonnem tudjrlk rn gvitrijuk eldontisire" u ..g..n0.r6 szdkhelye szerint illetdkesbir6s6g l<iz6ro| kdtifki.
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Jelen szerzoddsbol szdrmaz6 6s peres irtra kerlilt jogvit6k illetdkessdge mindenl<or a Megrendelti
szdkhe lydhe z igazo dik.
Ezt a sz6llit6si szevodest a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatarkkal rnindenben
megegyezot helybenhagy6lag al6irt6k.

I(elt: Budaoest..2012
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