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SZERZODÉS

Az eljárás nyertese az Ajánlati Dokumentáció Ill. fejezetében specifikált tennékek leszállítását
az alábbi szerzodéses feltételek mellett vállalja:

Szerzodés

mely létrejött egyrészrol

* az Országos Vérellátó Szolgálat (székhelye: 1113 Budapest, Karolina út
kincstári számlaszám: 10032000-01491742-00000000; képviseli: Dr. Miskovits
foigazgató),
-a továbbiakban: Megrendelo -

19-21.;
Eszter

másrészrol

* a Diagnosticum Zrt. (székhelye: 1047 Budapest, Attila u. 126.; cégjegyzékszáma:
Cg. 01-10-042168; adószáma: 10824487-2-41; bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 11100104-
10824487-o1000003; képviseli: Gálóczi Imre igazgatósági tag),
-a továbbiakban: Szállító -

között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

Ajánlatkéro a közbeszerzésekrol szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 15/0VSZ/2008.
számon egyszeru eljárást bonyolított le ujjbegyszúró lándzsa beszerzése tárgyában. A.
benyújtott ajánlatokat megvizsgáló szakértoi bizottság javaslata alapján, az Ajánlatkéro döntése
szerint ezen eljárást a Szállító a szerzodés 1. számú mellékletében specifikált tennékek
tekintetében megnyerte.

A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi
szerzodést kötik:

1.) Szerzodés táreva:

1.1. A szerzodés tárgya az Ajánlatkéro által kidolgozott, 2008. július 4. napján kelt Ajánlati
Dokumentációban meghatározott, ujjbegyszúró lándzsa -a továbbiakban: áruk - beszerzése.Az
áruk részletes adatait és mennyiségét a jelen szerzodés 1. számú melléklete tartalmazza.

Megrendelo fenntartja a jogát, hogy a szerzodés hatálya alatt +30 %-kal, azaz plusz harminc
százalékkal eltérjen a megjelölt mennyiségtol.

--

1.2. A Szállító által szállítandó ároknak és a kapcsolódó szolgáltatásoknak meg kell felelniük a
Száiiító áitai ajániata részeként becsatoit specifikációnak., valamint azoknak a szalúllai
jellemzoknek/paramétereknek, melyek a jelen szerzodés megkötését megelozo közbeszerz,'

eljárásban eloírásra, illetve a Szállító által az ajánlatában feltüntetésre kerültek. A közbesz~é~ ,
eljárás iratanyaga a jelen szerzodés mellékletét képezi. / V
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2. Szerzodésesérték:

A Megrendelo által a termék ellenértékeként a Szállítónak fizetendo összeg nettó 17,80,- Ft/db,
azaz nettó tizenhét forint nyolcvan fillér/db, bruttó 21,36,- Ft/db, azaz bruttó huszonegy forint
harminchat fillér/db, mely a jelen szerzodés 1. számú mellékletében meghatározott
telephelyekre külföldi Szállító esetén ClP (Incoterms 2000) paritáson, belföldi ajánlattevo esetén
költségmentesen leszállítva értendo azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati Dokumentációban
eloírt, a Szállító által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét és az ehhez kapcsolódó
szolgáltatásokat is.

A termék ellenértéke a jelen szerzodés 3.) pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

3.) Fizetési mód:

3.1 Megrendelo a termékek ellenértékét az ároknak ajelen szerzodés 4. pontjában rögzítettek szerinti
maradéktalan és szerzodésszeru leszállítását követoen, a Szállító által kiállított számla
kézhezvételétol számított 90 naDon belül a Szállítónak a CIB Bank Zrt-nél vezetett 11100104-
10824487-01000003számú számlájára történo átutalással fizeti meg.

Szállító a számla kiállítására az áruk szerzodésszeru leszálIításátkövetoen jogosult.
A fizetés abban az idopontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelo számlavezetoje
Megrendelo számláját a kifizetésre kerülo összeggel megterheli.
Fizetési késedelem esetén Megrendelo a késedelem idotartamára a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott mértéku késedelmi kamat fizetésére köteles.

3.2 A Szállító havonta köteles összesíto számlát küldeni a Megrendelo részére, amelynek mellékletét
kell képeznie a havi teljesítés igazolása, illetve a szállítólevél.

A szerzodés második évétol kezdodik a valorizáció mértékének meghatározása.

3.3 A Szállító a jelen szerzodésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem teljesítése
esetén az alábbi mértéku kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik
Megrendelonek:
késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssei érintett áru nettó, ÁFA-
vaI növelt szerzodéses árára vetítve a késedelem elso 10 napja alatt napi egy százalék, a
következo 10 nap folyamán napi másfél százalék az ezt követo késedelem folyamán napi három
százalék, legfeljebb azonban a teljes szerzodéses ellenérték harminc százaléka;

hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett áru nettó, ÁFA-val növelt
szerzodéses árára vetítve tizenöt százalék, illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történo
kiküszöbölése esetén az elozo bekezdés szerint késedelem miatt fizetendo kötbérösszeg, ha az
így kiszámított kötbér a tizenöt százalékot meghaladja;

L

a szerzodés nemteljesítése illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes nettó szerzodéses ár
harminc százaléka.

A kötbér kifizetésenem érinti Megrendeloazonjogát, hogy a szerzodésszegésselokoz~ és a

kötbérösszegévelnemfedezettkáránakmegtéritésétkövetelje. / ~/.A
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4.) Áruszállítási feltételek és határidok:

4.1 Az árut a jelen szerzodés 2. számú mellékletében meghatározott telephelyekre a külföldi Szállító
ClP (INCOTERMS 2000.) paritáson, belföldi Szállító költségmentesen szállítja le.

4.2 Szállító feladatát képezi a leszállítást közvetlenül követoen az áruk fuvareszközrol történo
lerakodása és a Megrendelo által meghatározott helyre történo berakodása. Szállító maga köteles
gondoskodni a le- és berakodáshoz szükséges eszközök és munkaero biztosításáról. Megrendelo
tájékoztatja Szállítót, hogy a szállítási címen sem eszköz, sem munkaero nem áll rendelkezésre,
erre a célra. Szállító ezt saját költségére köteles teljesíteni. A felek megállapodnak abban, hogya
teljesítési helyeken az áruk átvétele az elozetesen egyeztetett munkanap 8.00-14.00 óra között
történik.

4.3 A felek megállapodnak abban, hogy az árukat Szállító a Megrendelo eseti lehívása(i) alapján
szállítja le a jelen szerzodés hatálya alatt. A Megrendelo jogosult a tényleges felhasználásnak
megfeleloen a lehívásokat a következo, tényleges szállítási határido elott 15 nappal írásban,
telefaxon megküldeni. A lehívásokra a teljesítési helyek vezetoi vagy az általuk meghatalmazott
személyek jogosultak.

Megrendelo eloteljesítést elfogad.

4.4. Az áruk feladását megelozo 10 munkanappal Szállító telefax értesítéstküld a Megrendelo
részére,melybenaz alábbiadatokatközli:

· a leszállítandó áruk megnevezése,
. a szállítmány - teljesítési helyenkénti - megérkezésének várható idopont ja,
· a fuvarozó és a fuvareszköz azonosításra alkalmas, pontos megnevezése.

A Szállító áru megrendelését követoen telefaxon visszaigazolást küld a Megrendelonek.

A Szállító az eszköz sterilizálásáról készült minoségi tanúsítvány (Release Certificate).
elektronikus változatát a minosegugy@ovsz.hu e-mailcímre vagy postai úton a Megrendelo
címére (1113 Budapest, Karolina út 19-21.), a Minoségbiztosítási osztálynak megküldi.

5.) Csomae:olás:

5.1 Szállító az árut szállítás módjának megfelelo csomagolásban szállítja le.

5.2.
*
*
*

A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:
megrendelo neve, székhelye,
a szerzodés száma,
szállítási cím.

5.3. A Szállító köteles minden egyes gyártási tételnek az ajánlata szerint benyújtott mintával
megegyezo tartalmú és formátumú "Release Certificate" bizonylatát az adott tételbol történo elso
szállítást megelozo napon az OVSZ Minoségbiztosítási Osztályára (fax: 372-4114, email:
minosegugy@ovsz.hu) megküldeni. A Release Certificate-nek az alábbiakat kell tartalmaznia:

I

L

* a beérkezo áru nevét és azonosító (katalógus) kódját,
az áru gyártóját,
a gyártás helyszínét,
a gyártási számot (lotIsarzs),
a gyártási tétel gyártásának és lejáratának idejét, valamint

*
*
*
*
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* az elvégzett gyártói muszaki biztonsági és szükség esetén kémiai ellenorzésekkel alátámasztott, a
termék megfeleloségére vonatkozó nyilatkozato(ka)t, dátummal, az arra feljogosított személy(ek)
által érvényesen aláírva.

Szállítónak a Release Certificate-tel együtt meg kell küldenie arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
a termékeket az áruk gyujtocsomagolásán jelölt körülmények között raktározza, szállítja és adja
áto

6.) Az áruk átvétele:

6.1. A fuvarozó közbejöttével történo szállítás esetén az árut a Megrendelo köteles a fuvarozótói
átvenni, és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigényeket érvényesíteni.
Az áru elvesztésébol vagy rongálásából eredo kárveszély a Szállító szerzodésszeru teljesítését
igazoló, a Megrendelo által aláírt jegyzokönyv átadásáig a Szállítót terheli.
A Szállító a beszállított áruk szállítólevelein köteles az áru mennyisége mellett az áru kódját és
gyártási számait is megadni és hivatkozni a lehívás számára.

6.3. Szállító az Ajánlati Dokumentációban eloírtak szerint saját költségére biztosítja Megrendelo
részére a jelen szerzodés specifikációjában meghatározott áru forgalomba hozatalához szükséges
dokumentumokat (tanúsítványokat). Amennyiben az áru minoségtanúsítványa nem érvényes a
felhasználhatósági ido lejártáig, úgy Szállító a saját költségére és veszélyére - kártérítési
felelossége tudatában - meghosszabbítja az érvényességét a csatolt tanúsítványnak úgy, hogya
tanúsítvány a felhasználhatósági ido lejártáig érvényes legyen. Ellenkezo esetben a Megrendelo
eláll a szerzodéstol, és él a szerzodésben biztosított szankciókkal.

6.4 A leszállított árukat a Megrendelo saját költségére és veszélyére raktározza.

7.) Garancia:

7.1. Szállító a jelen szerzodés alapján leszállításra kerülo áru tekintetében a 6. pont szerinti
jegyzokönyv keltétol számított legalább 1 év garanciát vállal.

8.) Hatálvbalépés:

Jelen szerzodés a felek általi aláírás napján lép hatályba és határozatlan ideig érvényes.

A szerzodés rendes felmondására leghamarabb 2009. december 31-én kerülhet sor, 60 napos
felmondási idovel.

9.) E!!Vébfeltételek:

9.1. Jelen szerzodés és annak mellékletei csak a szerzodo felek közös megegyezésével, írásos
formában módosíthatók.

-
9.2. Minden, a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában

(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor,
iHetveneki történo kézbesítéskor áil be.
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9.4. Jelen szerzodés 1. számú melléklete a szerzodés elválaszthatatlan részét képezi. A szerzodés
elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárásban keletkezett valamennyi dokumentum,
így különösen az ajánlattevo kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatait tartalmazó ajánlat,
az ajánlati felhívás és dokumentáció és minden egyéb az eljárás során keletkezett dokumentum.

9.5. A szerzodo felek mentesülnek a jelen szerzodésbol fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges
teljesítésével kapcsolatos felelosség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erok
következménye.

Ellenállhatatlan eron olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell
érteni, melyek a jelen szerzodés aláírását követoen felmerülo, eloreláthatatlan és a felek által
elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekintendok foképp, de nem
kizárólag a háború, földrengés, tuzvész, robbanás.

Az ellenállhatatlan ero által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztérol
illetve megszuntérol 15 napon belül értesíteni.

9.6 Az ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a muszaki megfeleloségre
vonatkozó tanúsítványok folyamatos érvényességérol a szerzodés teljes idotartama alatt
gondoskodik. Az erre vonatkozó írásos nyilatkozatát postai úton e dokumentum 5.3 pontjában
feltüntetett CÍmezvemegküldi.

10.) Választottbírósá!!. alkalmazandó io!!:

A jelen szerzodésbol eredo jogvitákat a szerzodo felek megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerzodo felek a vita elbírálása céljából
a rendes bírósági út kizárásával alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Választottbíróság kizárólagos illetékességének.

A választottbírósági eljárás székhelye Budapest. A Választottbíróság döntése végleges és
végrehajtható.

A jelen szerzodésben nem vagy nem kimerítoen szabályozott kérdések tekintetében a magyar
anyagi jog szabályai az irányadók.

Diagnosticum Zrt. Országos Vérellátó Szolgálat
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1. sz. melléklet
Vitrex Sare

Biztonságos-megbizható-kényelmes

. Nyomásra kiemelkedo penge - egyenletesenjó mintavétel

. Nincs szükség elokészítésre - Kupaklecsavarás - szúrás - és kész!

. Biztonságos-teljesen takart hegy

. Biztonságos: önmegsemmisíto mechanizmus - megakadályozza az újrafelhasználást

. Szilikon-kezelt hegy- a beteg nagyobb kényelméért

. Steril-min. 25 kGy gamma sugárral kezelt

. Kényelmes: 200 db/doboz

Vitrex SAFE-kék

21/1,8 mm szúrási mélység - általános használatra

Cikkszám: 3582

Vitrex SAFE - zöld

21/2,4 mm szúrási mélység - vastagabb bor szúrásához

Cikkszám: 3592

-
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Teljesítési helyek
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2. sz. melléklet

Az Országos Vérellátó Szolgálat regionális vérellátó központjai
és területi vérellátói

OVSZ J{özD.ra!dár (~aDest. K!!:!ilinau.19-21)

BUDAI REGIONÁLIS VÉRELLÁTÓ KÖZPONT

Délpesti TV (1204 Budapest, Köves u.2-4.)
Péterfy u.TV (1076 Budapest, Péterfy Sándor u. 8-20.)
Váci TV (2600 Vác, Argenti D.tér 1-3)
Egri TV (3300 Eger, Árva köz 1.)
Salgótarjáni TV (3100 Salgótarján, Füleki út 64.)

DEBRECENI REGIONÁLIS VÉRELLÁTÓ KÖZPONT
Debreceni RVK (4026 Debrecen, Bem tér 19.)
Miskolci TV (3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.)
Nyíregyházi TV (4400 Nyíregyháza, Szt. István u.68.)
Szolnoki TV (5000 Szolnok, Tószeg u. 21.)

GYÖRI REGIONÁLIS VÉRELLÁTÓ KÖZPONT
Györi RVK (9023 Györ, Magyar u.8.)
Soproni TV (9400 Sopron, Györi u.15.)
Szombathelyi TV (9700 Szombathely, Horváth Rkrt.38.)
Zalaegerszegi TV (8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 4.)

PÉCSI REGIONÁLIS VÉRELLÁTÓ KÖZPONT
Pécsi RVK (7621 Pécs, Dischka Gy. u.7.)
Szekszárdi TV (7100 Szekszárd, Béri Balogh Á.u.5-7.)
Kaposvári TV (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-34.)
Bajai TV (6500 Baja, Rókus u.10.)

SZEGEDI REGIONÁLIS VÉRELLÁTÓ KÖZPONT
Szegedi RVK (6720 Szeged, Somogyi Ru.2.)
Békéscsabai TV (5600 Békéscsaba, Gyulai u. 18-20.)
Kecskeméti TV (6000 Kecskemét, Koháry krt. 4.)

VESZPRÉMI REGIONÁLIS VÉRELLÁTÓ KÖZPONT
Veszprémi RVK (8200 Veszprém, Mártírok útja 5.)
Székesfehérvári TV (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.)
Tatabányai TV (2800 Tatabánya, Semmelweis u.2.)
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Tel:06-01-372-4111

Tel:06-01-284-7588
Tel:06-01-461-4757
Tel: 06-27-301-455
Tel: 06-36-518-300
Tel: 06-32-522-021

Tel: 06-52-430-200
Tel: 06-46-362-411
Tel: 06-42-461-169
Tel: 06-56-503-782

Tel: 06-96-511-910
Tel: 06-99-311-005
Tel: 06-94-313-282
Tel: 06-92-314-419

Tel: 06-72-215-634
Tel: 06-74-501-628
Tel: 06-82-512-145
Tel: 06-79-520-080

Tel: 06-62-546-130
Tel: 06-66-441-075
Tel: 06-76-485-040

L....

Tel: 06-88-423-449
Tel: 06-22-535-606
Tel: 06-34-323-135

~


