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szAr,r,irAsr sznnz6lns

amely l6trej0tt egyreszrll a Gottsegen Gyiirgy
azonosit6: 10357,sz6khely: 1096 Budapest, 2014.

Ad6sz6m:.1 5315386243 k6pviseli: Dr. Ofner P6ter

tov6bbiakban: Megrendel6),

Orszfgos Kardiol6giai Int6zet (KEF

december 23. torzsszfum vagY Cg': ".,
f6igazgat6 f6orvos), mint megrendelo (a

m6sr6szr6l azDankalrodatechnika Kft. (KEF azonosit6: 100258, sz6khely: 1149 Budapest,

R6na u 120-l22.,ceget nyilv6ntart6 c6gbir6s6g neve: ....Cg.: 01-09-563989 ad6sz6m:

12193730242 k6pviseli: Ag6cs G6bor ),

mint Sz6l1it6** (a tov6bbiakb an: Szhllit6) kozott (a tovdbbiakban: Felek) alulirott helyen 6s

napon az alilbbi felt6telekkel.

l. A szerzod6s l6trejdtt6nek el6zm6nye:

A Felek rogzitik, hogy a Kozbeszerz6si 6s Ell6t6si F6igazgat6s6g (KEF), (tov6bbiakban:

Beszerzo) 6ltal TED iotzts 118-201061 szilm alatt a kozpontositott kdzbeszerzdshatttlya al6

tartoz6 k<jtelezett 6s onk6nt csatlakoz6 rntezmenyek r6sz6re ,,Nyomat el66llit6 eszkiiziik

sz6llitfsa 6s kapcsol6d6 szolgfltatfsok teljesit6se - 2013. i. rlszte\iesit6s - Altalfnos

multifunkci6s eszkiiziik katig6ria" rirgyban lefolytatott kdzpontositott kozbeszerzesi

keretmeg6llapod6sos elj6r6s elso r6sze eredmdnyek6ppen a Beszerzo 6s a Szdllit6 kozott

keretme g6llapod6s j ott l6tre (tov6bbiakb an : KM)
KM azonosit6szhma: KM 021OFMNYl3
KM a16ir6s6nak d6tuma: 2013.12.18.
KM idobel i hatilly a: 2013 .12.18 - 2017 .12'18'
KM keretosszege: 3 milli6rd Ft

2. A szerzod6s t6rgya:

A jelen szerzodlsakeretmegallapod6sos eljar6s 2.tesze eredm6nyekdppen, aMegrendel6 - a

hivatkozott KM t6rgy6t k6pJz6term6kekre vonatkoz6 -beszerzdsi igdnye megval6sithsfua jdlt

l6tre. A jelen szerlzbAes atap;an Megrendel6 megrendeli, a Szfllito pedig elvilIlalja az I'
szftmumell6kletben neve sitett term6kekJs zolg|ltathsok szilllithsat'

A jelen szerz1dlsben meghat6r ozott sztilit5st 6s szfimlakiilllitdst a Danka Irodatechnika Kft
(c6gn6v) teljesiti.

3. A szerz6d6s teljesit6si hat6rideje: 2015.12.18. (Teljesit6s hat6ridej6t a felek a KM

rendelkez6 sei szerint hatht ozhatjdk me g. )

4. A teljesit6s helye: A Megrendelo ilItalmegjelolt magyatorczlgr cim 1096 Budapest, Haller

u.29.

5. A j5t6ll6s kezdo id6pontja: termdk leszdllitds id6pontja

.' A keretmeg6llapoddsos eljdrds els6 r6sz6ben A sz'dveg a k0z'0s

ai6nlattev6k szdma szerint b6vitend6.
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6.4 k6sedelmi / meghirisul6si / hib6s teljesit6si kdtb6r mdrt6ke: a keretmeg6llapod6sos eljarhs

els6 r6sz6ben megadottak szerint.

Aj6nlatkdr6 hangsrilyozni kiv6nja a term6kfeleloss6grol s2616 1993. 6vi X. tdrvdny

rendelkez6seit. (,,a term6k gy6rt6ja felel a term6k hibhja 6ltal okozottktrlrt" 6s ,,Import

term6k eset6n e tdrv6nynei a gyfrt6ra vonatkoz6 rendelkezdseit az import6l6ra is

me gfelelo e n alkalmazni kell. ")

7 . A frzetend6 ellen6rt6k:
A Szrillit6 a jelen szerzod1s alapjfun szfullitando term6kek/szolgilltatdsok sz6llit6shtlteljesitdsdt

az I. sz6mi mell6kletb"tr -.ghuthrozort szerzodlses 6rakon teljesiti. A szerzod6ses 6r

(term6kek, eszkozdk eset6n) taialmazza abehozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban

felmertil6 osszes kcilts6get (v6m, ad6k, dijak, illet6kek, egy6b), de nem tattalmazza az

6ltalfnos forgalmi ad6t, valamint a kozbeszerzdsi dijat. A kdzbeszeru6si dij alapia verseny

rijranyitris6vul t.irt6no elj6r6sban a Megrendelo 6ltali beszerz6sek 6ltal6nos forgalmi ad6

n6lkiil szhmitott6rt6ke, mdrtdke 1,5 yo + Afa.

8. Fizet6si felt6telek:
Az ellen6rt6k6nek Intezmeny 6ltal t6rten6 kiegyenlitdse az igazolt teljesit6st kdvet6en, a Kbt.

130. $ (3) bekezd6s6ben meghathrozolt szabillyok szerint, a szhmla igazolt kezhezvetel'tol

szamitoit 60 (amennyiben 30 napontrili id6pont, abban az esetben halasztott fizet6sk6nt, de

ebben az esetben is maximum 60 nap lehet) napon beliil tortdnik. A sz6llit6 kdteles a szdml^t

a teljesit6s elismerds6tol szhmitott 15 napon beliil kiSllitani, majd az Intezmeny ftszdte

eljutiatni. A szdml1hoz a Kbt. 130. $ -6ban meghatfuozott iratokat melldkelni kell. Az

411t36l1. $ alkalmazand6. A sz6ml6n csak a jelen keretmegilllapodhs hat6lya al6 tattoz6

term6kek sierepelhetnek. A szhllit6 az egyedr szerzodds teljesit6se sordn el6leget nem k6rhet,

6s az elore frzet1s sem megengedett, kivdve a 412011. (I.2S.) Korm. Rendeletben szab|lyozott,

Eur6pai Uni6s tfmogatasb6l megval6sulobeszerz6seket 6rinto sztilit6i elolegfizetes eset6t.

7.L A sz6lIit6 a keretmeg6llapod6s 3. sz6mu mell6klete szerint lebonyolitott elj6r6s alapjin

megval6sul6 beszerzl, ,oi6r, iz egyedi szerzbddsb6l ered6 kovetel6s6t nem engedm6nyezheti

harmadik szemdly rdszdre.

7.2. K6sedelmes fizet6s eset6n az ]-rIrtezmeny a Ptk. 301/A. $ (2) bekezd6se szerint

meghathrozott m6rt6kri k6sedelmi kamatot fizet a Sz611it6nak.

1.3. Az Intezmeny 6s a Szallit5 a keretmeg6llapodris 2. r6szeben az Y.2.1 pontban

meghat1rozottakt6l - az Intezmeny r6sz6re kedvez6bb - elt6r6, a sz6llit6s jelleg6nek

-.gf.l.lO iitemez6sri, hat6rideju vagy halasztott fizet6sben is meg6llapodhat, a fizetdst

tratariao azonbanebben az esetben sem haladhatjamega 60 napot. (Kbt. 130. $ (4) bekezd6s).

9. Szerzldesszeg6s*:
KM szerint uugy uFelek elt6ro (Intdzmenyrendzve kedvez6bb) meg6llapod6s alapjdn'

10. A szerz6d6s tartalm6nak 6rtelmezdse:

A jelen szerzoddsben nem szabhlyozott k6rd6sekben, valamint b5rmely, a teljesit6ssel

kapcsolatos ellentmond6s eset6n a hivatkozott KM, illetve annak mell6kletei, vonatkoz6

rendelkezdsei, tov6bb h Magyarorszhg mindenkor hat6lyos jogszabdlyai irhnyad6k. Jelen

szerzoddsa KM-ban meghat6rozottakkalellent6tes rendelkez6seket nem tartalmazhat.



Jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan rdszdt kdpezi aBeszerzl 6s a Sz6llit6 kdzdtt l6trejdtt fent

hivatkozott KM. 6s az alilbbi mell6kletx :

1" sz6mu melleklet

A szen6d6st a felek 6ttanulminyozfus ut6n, mint szand6kukkal 6s iigyleti akaratukkal

mindenb en me ge gy ez6t,, 5 " eredeti p 61d6nyb an j 6v6hagy61 ag itj el< al6.

Budapest, 2014. december 23. B"J"p{ 2o,rr. 02.o3.

t, Rona u. 120-122. *
12191730-2-42 'i ':

foigazgat6 gazdashgi helyette s e'201t, 
DEC 2;.,

k):

A szerz6d6st el6k6szitette :

Jcgi szon-ipc;iicoi ai;iirhai5

AlSir5s:..



Danka lrodatechnikai Kft.

,,Nyomat e16611it6 eszkdzcik sz6llit6sa 6 s kapcsol6d6 szolgSltat6sok
teljesit6se 2013."

,,2, r lszteljesit6 s Altaldno s Multifunkci6s eszkOzok kate g6ria"
E3-5/2014

Ajanlatk6r6 a teljesitds sor6n a fent eloirt mennyis6gekt6l (az egysegir vagy m6s szerz6d6ses

felt6telek m6dosit6sa n6lkiil) -3j%o-kaI eltdrhet.
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mint Szdllft6

1. sz. mell6klet

A szerz6d6st el6 k6seitette:

20i4 0tc 2 j

R6sz

ssz. K6sziil6k tipusa
Fest6k
szine

Kel16kanyag Ig6ny

Nett6 db 6r Nett6 iissz rlr
(toner)
k6dszdma db

4

KYOCERA KMl635.
KM1650 black TK-410 f, 18 690 93 450

5 KYOCERA KM3O5O black TK-715 ) 35 180 70 360

6

KYOCERA FS1O16MFP.
FS1116MFP black TK-110 6 21 640 r29 840

7 KYOCERA FSl135MFP black TK-1140 4 23 100 92 400

8 KYOCERA FS1O28MFP black TK-130 3 23 080 69 240
Nett6 iisszesen: 455290
AFA27 % t22 928
Brutt6 tisszesen: 578 218

Budapest,2014.
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