Szállítási szerződés
mely létrejött egyrészről a
Siófoki Kórház – Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.)
Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgató
Adószám: 15397029-2-14
Számlaszám: Magyar Államkincstár 10039007-00324326-00000000
- a továbbiakban: Megrendelő másrészről az
ALLEGRO Kft. (1045 Budapest, Berlini u. 47-49.)
Képviseli: Kovács Éva Zsuzsanna
Cégjegyzékszám: 01-09-167930
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság
Adószám: 10361863-2-41
Statisztikai számjel: 10361863-4646-113-01
Számlaszám: MKB Bank: 10300002-20208217-00003285
- a továbbiakban: Szállító között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM
A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján
közbeszerzési eljárást bonyolított le különféle orvosi gép-műszerek szállítása tárgyában.
Szállító a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője a 9. számú (vér- és infúzió melegítő
készülék), a 16. számú (UH-os tisztító), valamint a 22. számú (ABPM) részek vonatkozásában.
A szerződéses feladatok részletes tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás eljárást
megindító felhívása és Dokumentációja, a nyertes ajánlattevő ajánlata, továbbá az ajánlatkérő által
az ajánlattételi szakaszban adott kiegészítő információk határozzák meg.
Jelen szerződés melléklete a nyertes ajánlattevőként szerződő fél által az ajánlatában megadott
műszaki leírás (1. számú melléklet) és az ajánlatában megadott felolvasólap (2. számú melléklet)
A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik:
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1. A szerződés tárgya:
Megrendelő részére az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, valamint a nyertes
ajánlattevő (Szállító) ajánlatában meghatározott tárgyú és specifikációjú
1 darab vér- és infúzió melegítő készülék (9. számú rész)
Gyártó: STIHLER ELECTRONIC GmbH
Típus: ASTRO FLOW PLUS ECO
1 darab UH-os tisztító (16. számú rész)
Gyártó: ELMA
Típus: Elmasonic S 90 H
1 darab ABPM (22. számú rész)
Gyártó: MEDITECH Kft.
Típus: ABPM-04
szállítása Megrendelő által az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban, valamint Szállító
ajánlatában meghatározott feltételekkel.
2. A szerződés ellenértéke:
1 darab vér- és infúzió melegítő készülék (9. számú rész)
299.000,- nettó HUF
80.730,- + 27% ÁFA
379.730,- bruttó HUF
azaz
Háromszázhetvenkilencezer-hétszázharminc forint (ÁFÁ-val)
1 darab UH-os tisztító (16. számú rész)
413.050,- nettó HUF
111.524,- + 27% ÁFA
524.574,- bruttó HUF
azaz
Ötszázhuszonnégyezer-ötszázhetvennégy forint (ÁFÁ-val)
1 darab ABPM (22. számú rész)
139.650,- nettó HUF
37.706,- + 27% ÁFA
177.356,- bruttó HUF
azaz
Egyszázhetvenhétezer-háromszázötvenhat forint (ÁFÁ-val)
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A szerződés ellenértéke, a szerződéses ár, a teljesítés helyén, mint átadási helyen a jelen
szerződésben meghatározott teljesítéssel értendő, és tartalmazza a leszállítandó eszközök
ellenértékét, a szállítási költséget, az üzembe helyezést, a betanítást, a garanciát, és valamennyi
költséget, amely a szerződés maradéktalan teljesítéséhez felmerül.
A szerződéses ár rögzített, fix ár, attól a szerződés teljesítése során nem lehet eltérni.
3. Teljesítés határideje:
2014. január 5.
4. Teljesítés helye:
Siófoki Kórház - Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.)
5. Teljesítés:
5.1. Szállító a szerződés tárgyát képező árukat a Megrendelő megbízottjával előzetesen egyeztetett
időpontban a 4. pontban meghatározott teljesítés helyére/helyeire, a 3. pontban meghatározott
határidőig leszállítja, telepíti, üzembe helyezi, a kezelő személyzetet a termék használatával
kapcsolatosan kioktatja, és üzemeltetésre átadja a Megrendelő részére.
5.2. A Szállító az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban, szabályszerűen szállítja
le. A csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre
kerülnek.
A csomagbontást a rendeltetési helyen a Szállító szakemberei végzik, Megrendelő
jelenlétében.
A csomagbontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet vesznek
fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket a Szállító a szerződéses határidőn belül
utánszállítással, vagy cserével saját költségére tartozik elvégezni.
5.3. A Szállító anyagi felelősséggel tartozik az üzembe helyezés helyszínén található kórházi
vagyontárgyakért, az általa az üzembe helyezés során esetlegesen okozott károkat köteles
megtéríteni, vagy az eredeti állapotot helyreállítani.
5.4. A Szállító a 3. pontban meghatározott időpontig végzi el a telepítést és üzembe helyezést,
elvégzi az oktatásokat, és a szükséges átadási dokumentációt a Megrendelő rendelkezésére
bocsátja.
5.5. A Szállító és a Megrendelő az üzembe helyezésről, és a Megrendelőnek üzemeltetésre történő
átadásról jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az üzembe helyezési eljárás lezárását és az átadási dokumentáció átadását követően kerülhet
sor a teljesítés igazolására Megrendelő részéről.
Az átadási dokumentáció részei:
- 2 példány magyar nyelvű kezelési-használati utasítás
- 2 példány karbantartási utasítás
- működtetéshez, üzemeltetéshez szükséges engedélyek, határozatok, minőségi
tanúsítványok, megfelelőségi tanúsítványok és mellékleteik (műszaki dokumentáció)
- egyéb okmányok, melyek igazolják, hogy az áru az érvényben lévő szabványokban,
jogszabályokban és rendeletekben előírt követelményeknek megfelel (különös tekintettel
a 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletre)
- az üzembe helyezés szabványosságára és szabályosságára vonatkozó nyilatkozatok
- szükséges mérési és egyéb jegyzőkönyvek
- felhasználói szintű beavatkozáshoz szükséges kézikönyvek,
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-

az áruk adatlapjai

Megrendelő és Szállító a teljesítés igazolására teljesítés igazolási jegyzőkönyvet vesznek fel.
5.6. A Megrendelő részéről a teljesítés igazolási jegyzőkönyvet a Műszaki Osztályról a klinikai
mérnök vagy helyettese és az illetékes osztály Osztályvezető Főorvosa vagy helyettese
jogosult együttes aláírásával igazolni.
6. Jótállás:
6.1. A Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő árukra a jegyzőkönyvi átadás
dátumától számított 12 hónap teljes körű jótállást vállal.
6.2. Szállító kötelezi magát, hogy a jótállási feladatok ellátására biztosítja a megfelelő szerviz
hátteret.
6.3. A jótállási időszak alatt elforduló meghibásodásokat a Szállító – választása szerint – csere
vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.
6.4. A jótállás időtartama alatt a hibajavítások vonatkozásában a hibabejelentés időpontjától
számított 24 órán belül a javítási tevékenységet Szállító köteles megkezdeni.
A jótállás időtartama alatt Szállító köteles a garanciális javításokat a hibajavítás megkezdését
követő 48 órán belül elvégezni.
Amennyiben Szállító a hibabejelentést követően nem teljesíti vállalt kötelezettségeit, úgy a
Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Szállító kockázatára és költségére.
6.5. Az üzemképtelenség beálltát Megrendelő kijelölt kapcsolattartója jogosult bejelenteni
telefonon és írásban, a bejelentés tényét a Szállító és a Megrendelő - egymástól függetlenül naplózni köteles.
7. Fizetési feltételek:
7.1. Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenértékét a teljesítést követően a Ptk. 292/B. § (1)
bekezdésében foglalt előírások szerint, figyelembe véve a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésében
foglalt előírásokat, szabályosan kiállított számla ellenében átutalással egyenlíti ki a Szállító
jelen szerződés első lapján megadott bankszámlájára. A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §. is alkalmazandó.
7.2. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő
számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
7.3. Számla a teljes és maradéktalan teljesítést követően nyújtható be. A számla mellékletei az
üzembe helyezési jegyzőkönyv, valamint a teljesítés igazolási jegyzőkönyv.
Amennyiben Szállító a számláját a szükséges mellékletek nélkül vagy hiányosan, illetve
hibásan kitöltve nyújtja be, a számlát a Megrendelő kiegészítésre visszaküldi, s a fizetési
határidőt a kiegészített számla beérkezésétől számítja.
A számla kiegyenlítését követően az áru a Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerül.
7.4. Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Felek a Ptk. 301/A. § (2) – (3) bekezdésében
foglaltak alapján járnak el.
7.5. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint, hogy a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és
a Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul
értesíti.
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8. Késedelmes teljesítés:
8.1. A Szállítónak az áru leszállítását és a szolgáltatások teljesítését a szerződésben meghatározott,
illetve a felek által kötelezően elfogadott határidő szerint kell elvégeznie.
8.2. Szállító teljesítési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése folytán a Szállítóra az alábbi
szankciók alkalmazandók:
Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítése, vagy a szerződés mulasztás miatti
felmondása és/vagy kártérítési igény támasztása.
9. Kötbér, kártérítés:
9.1. Szállítót késedelmes vagy hibás teljesítése esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli.
Késedelmi, minőségi kötbér:
Jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítése esetén Szállítót
késedelmi és/vagy minőségi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke: az
eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a
szerződéses nettó érték 1%-a.
Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Szállítótól.
9.2. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szállítónak előzetesen értesítenie
kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól,
valamint ésszerű póthatáridőt kell tűznie a teljesítésre.
9.3. Megrendelő a Szállító tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban keletkezett kárát
érvényesítheti a Szállítóval szemben a bizonyítottan Szállító hibájából keletkezett kár
megtérítésére.
10. Mulasztás, meghiúsulás miatti szerződésfelmondás:
10.1. A teljesítés megtagadása esetén, vagy ha Megrendelő a szerződéstől Szállító szerződésszegő
magatartása miatt eláll, Szállítót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli.
Meghiúsulási kötbér:
A teljesítés megtagadása vagy a Szállító érdekkörében felmerült lehetetlenülés esetén, továbbá
ha Megrendelő a szerződéstől Szállító szerződésszegő magatartása miatt eláll, Szállítót
meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a
szerződéses nettó érték 15%-a.
Szállító kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó kárának megtérítését követelje Szállítótól.
10.2. A szerződésszegéssel kapcsolatos egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl a
Megrendelőnek jogában áll a szerződést írásos formában felmondani az alábbi esetben:
Amennyiben a Szállító a szerződésben meghatározott határidőn belül nem helyezi üzembe a
berendezést, vagy ha a Szállító elmulasztja a szerződésből adódó egyéb kötelezettségének
(kötelezettségeinek) teljesítését, és ha a Szállító ezen mulasztásait nem hozza helyre a
Megrendelő mulasztási értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül.
Abban az esetben, ha Megrendelő fentiekben foglaltak okán a szerződést felmondja,
meghiúsulási kötbérre jogosult.
10.3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés
következményeként megilletik.
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11. Vitás kérdések rendezése:
11.1. Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés
megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés
teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
11.2. Jogvita esetén a magyar jog szabályai az irányadók.
12. Szerződés megszűnése
12.1. Felek a szerződés teljesítésében érdekeltek, ezért annak sikere érdekében mindent
megtesznek.
12.2. A szerződés egyoldalú megszüntetésére – elállás – csak súlyos szerződésszegés esetében van
lehetőség a jelen szerződésben meghatározottak szerint. Az elállásra okot adó tényről
előzetesen a másik felet írásban fel kell hívni és a jogellenes magatartás megszüntetésére
határidőt kell kitűzni. A jelen szerződéstől történő egyoldalú elállás esetén az arra okot adó fél
köteles megtéríteni a másik félnek az ebből eredő teljes kárát.
12.3. Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdés előírása alapján jogosult és egyben köteles a
szerződést írásban felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha:
- Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek
- Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek.
12.4. A 12.3. pont szerinti felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szállítás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
13. Kapcsolattartás:
13.1. A szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatban a Megrendelő és Szállító megjelöli a
teljesítéssel kapcsolatos joghatályos nyilatkozat megtételére jogosult személyeket.
13.2. Megrendelő megbízottja:
Név: Gesztesi László klinikai mérnök
Telefon: +36/84 501-709
Fax: +36/84 501-708
Szállító megbízottja:
Név: Kovács Éva Zsuzsanna
Telefon: +36/1 350 2107
Fax: +36/1 329 1854
13.3. Fenti személyek jogosultsága a szerződés módosítására nem terjed ki.
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l],4. Minden. a szeízódés keretébcn a felek által egymásnak küldött érte§ítésnekirott formában
(ajanlott ]evélben. telefaxon) kell töfténnie. AZ elektronikus úton töfiénó levelezés nem
ellbgadon. Ezen értesítésekhatálya a címzett áitali vételkor. illetve neki történó

kézbesitésekol áll be.
l3.5. Az éúesítésbenfoglaltai akkor lépnek érvénybe, amikor aá kikézbesitették, vagy az értesítés
érvényességinapján attól fiiggóen. meiyik van késöbb,

l4. Es/ebek:
14.I. A szerződés módosítására a Kbt, l32. §-ban tbglaltak betartásával kerülhet sor.
l4.2.A Kbt, l25. § (7) bekezdése szerint a külftj]di adóilletőségü nyerles ajánlattevó köteles a
szrrződóshcz arm vonatkozó meghatalmaást csatolni, hogy az i||etósége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül be§zelezhel a nyerte§ ajánlattevőIe vonatkozó
adatokat az országok közölti jogsegély igénybevétele nélkül.
I4.3. Száltitó a Mcgrcndeló elözetes íIásos hozájárulrisa nélkül az eljárás folyamrin tudomására
jutott iniormációkat kizárólag a szerződés teljesítésérehasználhatja fel.
14.4. Szerződő íblek mirrdenjognyilatkozatu]<at írá§ban kötelesek megteDni és egymással köZölni.
l4.5. A jelen szerződésbö| eredójogvitákat a szerződó felek megkísérlikbékésúton rendeali.
14,6, A jelen szerződésben nem szabályozott kéIdések t§kintetében a Kbl., a Ptk, és a vonatkozó
jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek .ielen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megénefték, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegy€zőt a]uiirott helyen és időben jóváhagyólag aláírták,
A szerzódés 4 azonos érvényúpéldányban magyar nyelven készül. melybiil a felek 2-2 példránlt
kapnak,
Jelen szerzödés 7 számozott lapot taltalmaz.

siófok. 2013. december
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