
Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D,

Szállítási szerződés

mely létrejött egyrészről a

Országos Idegtudományi Intézet
1145 Budapest, Amerikai út 57.
(továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

UNDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT.
<9653 Répcelak, Carl von Unde út 1.>
(továbbiakban: Szállító)

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján hirdetmény közzétételévei
inditott egyszerű eljárást bonyolított le különféle törzskönyvezett orvosi, technológiai gázok és
szárazjég pellet beszerzésére tárgyában. Szállító, Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzitett feltétel nek eleget téve felek az alábbi
szerződést kötik:

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő 2009. április 03.-i keltezésű ajánlati felhívásában és a jelen
szerződés 1. számú mellékletének II. részében részletesen meghatározott egészségügyi gázok
(a továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele
(szállítása).

1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés 1. szám ú mellékletében foglalt
specifikáción ak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékieteként csatolt leírásokban rögzített
jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek.

1.3. A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük azoknak a szakmai
jellemzőknek/paramétereknek, melyek a közbeszerzési eljárás Ajánlati Dokumentációjában,
valamint Szállítónak a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatában szerepelnek.

2. Vételár

2.1.1 A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg 10 041 842 Ft + Áfa,
azaz tizenhárommillió százhuszonötezer forint + Áfa. A tételes árlistát a jelen szerződés 1.
számú melléklete tartalmazza. A megadott mennyiségtől a Megrendelő 25 %-kal eltérhet,
ebben az esetben ezen eltérés szerinti összeg a fizetendő összeg.



2.2 A szerződés ellenértéke a jelen szerzödés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.
2.3 Az árnak tartalmaznia kell a töltet árat, a telephelyre történö kiszállítás díját, a palack bérleti díjat,

és minden egyéb járulékos költséget.
3. Fizetési mód

3.1. A Megrendelő a fenti 2. pont szerinti vételárat - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való
teljesítést követö 30 napon belül, a Szállító Commerzbanknál vezetett 14220108-04878009-
00000000 számú számlájára átutalással egyenlíti ki. A fizetési esedékesség Szállító által a
Megrendelőnek igazoltan átadott áruszámla és szállítólevél dátumától kezdődik.

3.2. Az Áru tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át Megrendelőre.

3.3. Megrendelő késedelmes fizetés esetén Szállító a mindenkori jegybanki alapkamat
számlázására jogosult.

4. Teljesítési hely

Megrendelő telephelye.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1. Az Árunak a teljesítési helyig tőrténő szállításáért, biztosításáért a Szállító külön díjazást nem
igényelhet.

5.2. A Szállító az Árunak a teljesítési helyre eljuttatásához alkalmas fuvarozási módot kell
választania, és kellő gondossággal kell eljárnia a fuvarozó kiválasztásában.

5.3. Szállítás határideje a hivatalos megrendelőtől számítva: 48 óra

5.4. Átvételkor a termékeknek Minőségügyi Bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.

6. Csomagolás

6.1. A Szállító az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokan
(palackokon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve
címkéket.

7. Az áru átvétele, tárolása

7.1. Az Áru, fuvarozótói történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Megrendelő, vagy a
Megrendelő által kijelölt személy feladata. A Megrendelő kellő időben köteles tájékoztatni a
Szállítót az átvételre jogosult személyéről.

7.2. A Megrendelő az Árut a fuvarozótói bruttó térfogat és darabszám szerint veszi át. Az Áru,
fuvarozótói történő átvételekor a Megrendelő kizárólag a csomagolásan külsőleg észlelhető
sérülések és hiányosságak esetén köteles a fuvarozóval szemben bejelenteni akárigényt és
erről a Szállítót haladéktalanul értesíti.



8. Ellenörzések és vizsgálatok

8.1. A Megrendelő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és
méréseket annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt
feltételeknek, így külőnősen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a
szerződés technikai specifikációja képezi.

8.2. Ha az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a
szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a
Megrendelő - a választása szerint - az Áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a
kicserélés határidejét, a Szállító pedig köteles a Megrendelő által megjelölt igényt
haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás, szerviz

9.1. A Szállító szavatolja és garantálja, hogy

a) a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta
tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Szállító vagy közreműködői tevékenységévei vagy
mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktói,

b) a szállított Áru a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett a Szállító
ajánlatában megjelölt jótállási idő tartama alatt megőrzi a használhatóságát.

9.2. A Megrendelő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Szállítót a szavatosság, illetve a
jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3. A szavatosság, illetve a jótállásnak a Szállító ajánlatában megjelölt időtartama alatt a Szállító,
illetve a Szállítónak az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak
megfelelő alkalmazásával köteles a Megrendelő szavatossáqi, illetve jótállási igényét
kielégíteni.

9.4. Ha a Szállító nem, vagy nem szerzödésszerüen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti
kötelezettségének, akkor a Megrendelő a Szállító költségére, kockázatára és felelősségére
jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése
érdekében.

9.5. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő
lejárta után is érvényesíthetők.

10. Kötbér

10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése,
illetve nem teljesítése esetén a Szállító az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a
Megrendelőnek:
a) késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssei érintett áru

és/vagy szolgáltatás szerződéses árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi 0,08



%, a következő 15 nap folyamán napi 0,1 %, az ezt követő késedelem folyamán napi 0,15
%, legfeljebb azonban 12 %.

b) hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelő a hibás Áru kicserélését igényli, az igény
bejelentésétől az Áru kicseréléséig terjedő idő alatt a Megrendelő fenti a) pontban
meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg.

c.) A szerződésben vállalt feladatok nem teljesülése, illetve meghiúsulása esetén a Megrendelő
meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér ősszege a meghiúsult illetve nem
teljesült feladat nettó vállalási árának 20 %-a.

11. A Megrendelő elállási joga

A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Szállító 2 napot meghaladó késedelme esetén
jogosult a szerződéstől elállni és a Szállítótói a kára megtérítését követelni.

12. A teljesítés felfüggesztése

A Szállító abban az esetben jogosult a teljesítését felfüggeszteni, ha a Megrendelő a vételár
kiegyenlítésévei 30 napot meghaladó késedelembe esik.

13. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

13.1. A Szállító a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles
biztosítani a Megrendelő részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket,
legkésőbb a szállítás megkezdéséig.

13.2. Ha a Szállító nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerződéssei vagy az abban foglaltak
teljesítésévei kapcsolatban adókat és illetékeket a Szállító viseli az importált Áruk után.

14. Hatályba lépés

Jelen szerződés a felek általi aláírás napján lép érvénybe, és 12 hónapig érvényes.

15. Egyéb feltételek

15.1. A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerzödö Felek közös
megegyezésévei, írásos formában módosítható.

15.2. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett
általi vételkor, illetve neki törtértő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezése nyelve:
magyar

a) Megrendelőcíme:1HfSblJbf\-=t'E:.-S.-' 1\N~JLlJLI\; V.J- S+
b) Megrendelő telefonja: k~':f -~Io
c) Értesítendő személy: lLU=:--NOV~I- ~E"

a) Szállító címe: 1097 Budapest, illatos út 9-11
b) Szállító telefonja: 0036209375611,06 1 3474797
c) Értesítendő személy: Hermann Erika



15.3. A jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példányt
kapnak.

15.4. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat, az ajánlati
felhívás és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a
sorrendben - a jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, a Szállító által benyújtott
ajánlat, az ajánlati felhívás illetve a közbeszerzési dokumentáció tartalma az irányadó.

15.5. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy
részleges teljesítésévei kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan
erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara
által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően
felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők
főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás,
általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a
másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszüntéről 15 napon belül
értesíteni.

16. Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésböl eredő jogvitákat a szerzödő felek megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása
céljából értékhatártól függően kikötik a hatásköri rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.
A bírósági eljárás székhelye: Budapest.

16.1 A jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv valamint a 2003. évi CXXIX. Törvény a közbeszerzésekröl vonatkozó szabályai
az irányadók.

16.2 Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal míndenben megegyezőt
cégszerű aláírásukkal látják el.

17. Mellékietek száma: 1 db

Budapest, 2009-05-29

UNDE GÁZ MAGYARORSZÁG ZRT .
l091 BlIda~st, Illatos Úl 9-1 L
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OJTJgáz 2009 KÉ-SS62j2009

I 1.számú Melléklet I
Tartályos gáz (1. "rész")

Cseppfolyós O2 feltöltés
6m3 cseppfolyós oxigén tartály

105000 m3
(szüks. karbantartással) 125 Ft 5% 131,3 Ft 13125000 Ft 13781 250 Ft

Palackos gázok (2. "rész")

Dinox altatóoáz 30 kg 144 db 61 880 Ft 20% 74256 Ft 8910720 Ft 10692864 Ft
Palackos O2 6 mJ

18 db 7980 Ft 20% 9576 Ft 143640 Ft 172 368 Ft
Palackos O2

2 m:3 32 db 6300 Ft 5% 6615,0 Ft 201 600 Ft 211 680 Ft
Palackos O2

15 m:3 8 db 6300 Ft 5% 6615,0 Ft 50400 Ft 52920 Ft,
Palackos O2

1 m:3 6 db 4900 Ft 5% 5145,0 Ft 29400 Ft 30870 Ft
Palackos O2

04 m:3 3 db 4900 Ft 5% 5 145,0 Ft 14700 Ft 15435 Ft,
Sterilizáló gáz
(10% ETO + 90% CO2) 37,5 kg 8 db 49900 Ft 20% 59880 Ft 399200 Ft 479040 Ft
Acetilén 2,8 kg 3 db 8360 Ft 20% 10032 Ft 25080 Ft 30096 Ft
Palackos O2 ipari 2 m~ 3 db 1 834 Ft 20% 2201 Ft 5502 Ft 6602 Ft

Cseppfolyós nitrogén felt. m3 480 m3 500 Ft 20% 600 Ft 240000 Ft 288000 Ft
Szárazjég pellett 10 kg 6 db 3600 Ft 20% 4320 Ft 21 600 Ft 25920 Ft

Palackos gázok mindösszesen: 10041 842 Ft 12005795 Ft

Budapest, 2009-05-29.


