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PREAMBULUM
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX tv. második részének IV. Fejezete alapján nyílt
közbeszerzési eljárást indított gerincsebészeti implantátumok beszerzésére. Szállító, aki az Ajánlati
Felhívás B. mellékletének 2,5,6,10,12,17,19,20, 21,részeiben,valamint az Ajánlati
Dokumentációban meghatározott gerincsebészeti implantátumok forgalmazására jogosultsággal
rendelkező szakcég, részt vett az eljárásban és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bíráló Bizottság
javaslata alapján az Ajánlati Felhívás B. mellékletének 2,5,6,10,12,17,19,20,21
része(i)vonatkozásában a Megrendelő döntése szerint ezen közbeszerzési eljárást megnyerte.

A fentiek alapján az ajánlati dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi szerződést
kötik:

1. Szállító ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogya Megrendelő által
elfogadott ajánlatában felsorolt termékeket ugyanezen ajánlatban rögzített minőségben,
kivitelben és választékban a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú
melléklet szerinti mennyiségben, de a jelen Szállítási Szerződésben szabályozott feltételek
szerint leszállítja.

2. Megrendelő által, a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg 41.413.750,-Ft +
ÁFA, azaz negyvenegymillió négyszáztizenháromezer hétszázötven forint + ÁFA. A tételes
árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A Szállító vállalja, hogy az ajánlatban szereplő termékek árait, a szerződés teljes időtartama
alatt fixnek tekinti.

3. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1.
számú mellékletben szereplő árumennyiséget olyan feltételek keretében szállítja illetve
teljesíti, ahogyan ez a Szállító ajánlatában rögzítve lett.

4. Megrendelő a 2. pontban említett és elfogadott ajánlat szerint a termékeket, szolgáltatásokat
külön megrendelés formájában vásárolja meg a SzállítótóI.



Megrendelő kiköti, a Szállító pedig elfogadja, hogy a Megrendelő a jelen szerződés alapját
képező szállítói ajánlatban rögzített mennyiségre vonatkozó meghatározásoktói a jelen
szerződés hatályosságának időtartama alatt -30 %-os mértékben eltérhessen.
A jelen pontban foglaltakból következik tehát, hogy a szerződő felek ezt a Szállítási
keretszerződést a szerződés mindkét fél általi aláírásától 12 hónap időtartamra a teljes
mennyiség vonatkozásában olyan keretszerződésnek tekintik, amelynek realizálása a 2.
pontban feltüntetettek szerint történik. A Szállítói megkeresés történhet írásban levél
formájában vagy faxon.

5. Szállító, a teljesítési igazolással ellátott, szabályszerűen kiállított számla benyújtására
Megrendelő felhasználás lejelentése után, utólag jogosult. A számlához a Szállító köteles
csatolni a megrendelést és a teljesítést igazoló bizonylatot.
Megrendelő kizárólag az általa átvett áruk illetve szolgáltatások ellenértékét tartozik megfizetni.

Fizetési határidő: 120 nap, amely az érdemben és alakilag kifogástalan, szabályszerűen
kiállított, teljesítési igazolással alátámasztott számla igazolt átvételével veszi kezdetét. Felek
megállapodnak, hogya számla átadásától számítottan 8 nap áll a Megrendelő rendelkezésére
a számla kifogásolására, ennek a 8 napnak az elteltét követően a számla befogadottnak
minősül.

Felek egybehangzóan rögzítik, hogya Szállító a megrendelések teljesítését követően az általa
kiállított számlákon kizárólag azokat az árakat tüntetheti fel, amelyeket a szerződéskötést
megelőzően lebonyolított közbeszerzési eljárás során előterjesztett ajánlata tartalmazza.

6. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy késedelmes teljesítés esetén a teljes késedelmes
időszakra vonatkozóan, a késedelemmel érintett áru értéke 0,5 százalékának megfelelő
összegű kötbért fizet, naponta. (1 nap =24 óra, minden megkezdett nap teljes napnak számít.)

7. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szállítási keretszerződés neki felróható okból
történő idő előtti megszűnése esetén a Megrendelőnek a keretszerződésből még hátralévő
érték 30 százalékának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet.

8. Szállító ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés
elválaszthatatlan részét képező 2. számú mellékletben felsorolt anyagféleségekből nettó
19.535.500,- Ft + ÁFA, azaz tizenkilencmillió ötszázharmincötezer ötszáz Ft + ÁFA értékben
konszignációs raktárt létesít Megrendelő székhelyén , ennek működését a szerződés hatályba
lépésétől, annak megszűnéséig biztosítja, valamint igényesetén a Bryan elülső nyaki
porckorong protézis teljes méretsorozatát és műszekészletét, a Kyphon ballon plasztika
eszközeit Megrendelő rendelkezésére bocsátja, az igény bejelentésétől számított 24 órán belül.

9. A konszignációs raktáron tartott áru a Szállító tulajdonát képezi, a Megrendelő által

történt felhasználásig.

Megrendelő felhasználási lejelentése alapján Szállító köteles a felhasznált anyagféleségek
visszapótlásáról gondoskodni, azt Megrendelő telephelyének Központi raktárába szállítólevél
kíséretében beszállítani munkanapokon 8-14 óra között, pénteki napon déli 12 óráig. A
szállítólevélen fel kell tüntetni Megrendelő felhasználás lejelentésének számát, abeszállított
anyagféleségek megnevezését, méretét, referencia számát, mennyiségét. Átvételre a Központi
raktár raktárosai jogosultak. Az átvétel igazolása raktári bélyegzővel és az átvételre jogosult
személy aláírásával történik, dátum, időpont (óra, perc) megjelölésseI.

A déli 12 óráig elküldött felhasználás lejelentéseket 24 órán belül kell visszapótolni, a déli 12
óra után elküldött lejelentések visszapótlásának határideje 48 óra. A hét utolsó munkanapján,
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vagy a munkaszüneti napok előtti utolsó munkanapon elküldött felhasználás lejelentések
visszapótlása az ezen napot követő első munkanapon esedékes.

10. Szállító jogosult a konszignációs készletek havonta történő leltározására Megrendelővel történt
előzetes időpont-egyeztetés alapján, Megrendelő képviselőjének jelenlétében. Megrendelő
képviseletére a műtők személyzete, valamint az Anyaggazdálkodási Osztályvezető által
megbízott személy jogosult. A leltáreredmények ellenjegyzéséért felelős személy Megrendelő
Anyaggazdálkodási osztályának osztályvezetője. Szállító jogosult a leltározás során feltárt
hiány-többlet ellenértékének leszámlázására, Megrendelő gazdasági igazgatójának
jóváhagyásával.

11. A kihelyezett konszignációs készlet Megrendelő osztályvezető főorvosának kezdeményezésére
bármikor módosítható a szerződés időtartama alatt. A készletmódosítást a gazdasági igazgató
hagyhatja jóvá.

12. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az implantátumok beültető műszerkészleteit
térítésmentesen Megrendelő rendelkezésére bocsátja a szerződés teljes időtartamára, a
rendeltetésszerű használatra való alkalmasságukért felelősséget vállal, ideértve a felmerülő
karbantartási, pótlási, csere igényeket. A rendeltetésszerű használatra alkalmatlan műszereket
Szállító köteles 24 órán belül kicserélni.

13. Megrendelő kötelezettsége az átvételt követően a konszignációs raktárban tartott, Szállító által
leszállított termékek őrzése, biztonságos tárolása és állagának megóvása. Megrendelő
felelősségének felróható káresemények kapcsán Szállító jogosult a káreseménnyel érintett áruk
ellenértékének leszámlázására, a káresemény feltárásáról, Szállító jelenlétében készült
jegyzőkönyv alapján.

14. Megrendelő a konszignációs készletet saját készletétől elkülönítetten köteles tárolni.

15 A konszignációs raktárból történő kivételezéssel a Szállító tulajdonából kikerül az adott termék,
ezért Megrendelő köteles annak saját tulajdonként történő bevételezésére, felhasználó helyre
történő kiadására és kötelezettség vállalásba vételére aminőségi és mennyiségi paraméterek
feltüntetése mellett, a tényleges felhasználás időpont jának megjelölésével.

16. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy az előírásoknak megfelelően használja abeültető
műszerkészletet.

17. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a jelen szerződés súlyos megszegésének minősül, ha a
Szállító sorozatosan késedelmesen, vagy hibásan teljesít, vagy egy alkalommal 30 napot
meghaladóan szállítási késedelembe esik. Szállító súlyos szerződésszegése esetén Megrendelő
jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszüntetni. A rendkívüli
felmondás egyoldalú címzett írásbeli nyilatkozat, amelyet ajánlott tértivevényes küldeményként
kell a másik félhez eljuttatni. A szerződés felmondása nem zárja ki Megrendelő kötbérigényét.

18. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szállítási keretszerződés vagy valamely
része vagy rendelkezése érvénytelen vagy utóbb érvénytelenné válik, akkor mindent megtesznek
annak érdekében, hogy jelen szerződésüket úgy módosítsák, hogy a szerződés érvényes legyen,
és azt feleljen meg eredeti szerződési akaratuknak. Felek abban is megállapodnak, hogy
amennyiben eltérés van a jelen szállítási keretszerződés, és a szállító ajánlata között, a felek az
értelmezésnél elsősorban a jelen szerződésből indulnak ki, ha és amennyiben együttes
értelmezéssel a rendelkezés tartaimát egybehangzóan nem képesek megállapítani, akkor előbb a
megrendelő által kiadott ajánlati felhívást, és ajánlati dokumentációt majd a szállító ajánlatát
veszik figyelembe.
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19, Megrendelő és szállító egybehangzóan kijelenti, hogy jelen szerződést rendes felmondással,
bármelyik fél megszüntetheti. A felmondási idő 90 naptári nap, amely az írásbeli felmondás
átvételétől veszi kezdetét. A felmondás egyoldalú címzett nyilatkozat, amelyet írásban kell
megtenni és ajánlott tértivevényes küldeményként kell eljuttatni a másik félhez,

20, Megrendelő és Szállító rögzíti, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések
tekintetében a Ptk. valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

21, Felek alávetik magukat jogvita esetére a megrendelő székhelye szerinti Bíróság kizárólagos
illetékességének,

Ezt a szállítási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal, és nyilatkozataikkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Budapest, ,lDOlév ,m.~!11Uío,hó """"",-:,,, napján,

KONSENS
Kcreskcdtlmi és Beruházási Kft.
lJdapcsl
Hargita utca 6.
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