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Név: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Cím: 1096 Budapest, Haller utca 29.
Számlavezető, számlaszám: Magyar Államkincstar, 10032000-01491869-00000oo0
Képviseli: Dr. ofner Péter fóigazgató főorvos
mint megrendelő (a továbbíakban: Megrendelő),

másrészt
Név: CPP Budapest, Kft.
Cím: 1 145 Budapest, amerikai út 33.
Számlavezető, szérnlaszám: MKB 1 0300002 -203 12437 -00003285
Képviseli: Molnár Tamás üg1'wezető igazgató (a továbbiakban: Szállító)

közötI, az a1ánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

1. Szállító ezen szerződés aláirásával a Megrendelő által a Kbt. alapján kiírl GOKI-4/2011
2011/s 132-219492. hirdetményszámú ,,Kanülök beszerzése'' tárgyú közbeszerzési
eliarásanak

2 9. C s ecs e mű- gle rme k c e ntr ális vénás katéter ek,

3 0.Felnőtt Centralis véruis katéterek,
3 ]. Hemodializíshez használatos katéter,
3 2. Sp e c iáli s antib akte r iális b evonatú kanall ak,
3 4. Umb il i kcílis vé na katé t er,
35.Felnőtt arteria radialis kanülálásahoz használatos kanül,

réSzére tett aj rínlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal arta, hogy az
ajanlatkérő álÍal az ajén|aÍi dokumentációban felsorolt és a Megrendelő által elfogadott,
e szerződés 1. sziimú mellékletében feltüntetett termékeket és termékmennyiséget az
ugyanott meghatározott minőségben a Megrendelő részére \eszáLlitja. A szerződés
időtartama a szerződés aláírását követő 12. hónap utolsó napj áig tart.
A szerződéses arat, termékeket, fizetési határidóket a .jelen szerződés melléklete
tartalmaz.z.a.

2.

3.

SzáIlító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1.l pontban meghatarozott
arumenrryiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni, ahogy ez a 3. pontban
szabályozásra kerül.

Megrendelő az 1.l ponÍban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott
ajánlat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásiírolj a meg a
Szállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség + 20 %o-a lehívásra
kerülj ön'

Szállító kötelezi magát arra, hogy a 2'l pontban említett lehíVáS szerinti árukat a
lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta
olyan ütemezésben szállítja le a Megrendelő központi raktárába (1096 Budapest, Haller
u. 29.), ahogy ez a lehívásban meghatározásra került.

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: anyaggazdálkodási osztályvezető
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Kapcsolattartó a Szállító tészérő|: Jancsó Gergely marketing manager

4. A lehívásnak megfelelő s.zállítás a felek egyezó megállapodása Szerint akkor történik megszabályszerűen, ha a Szállító vagy az ál{ila igényüe vett Fuvarozó az árukat tarta]mazőegyes szállítmrírryokat a Szállító kockazatríra á Megrendelő által .''" i"1ogoritott
szeruezetei telephelyeire illetve 

-a lehívásban megjelö"lt közelebbi t"t;eritá_'rrEtyet.e
leszállítja, (leszállíttatja) és a küldeményt csomágolási egységenként aú,noruu ulehívásban megjelölt egység vagy személy részére 

_mennyiségitJg 
atuatu. a szelrto aleszállított temékeket bontatlan gyári csomagolásban, minőségtanúsítással és egyébdokumentációkkal együtt adja át a Megrendetőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell

lennie ana, hogy a termékek épségét ésiterilitását megfelelő tai"ra'i r.ónir.J'y"t r.t'rona fuvarozás és a tárolás. időt aÍtama alaÍÍ megóvja. A termék sterilitásának te;áratl ia";e
nem rövidebb' mint a szállítást követő 365 nap'

5. A minőségmegvizsgálás helye a Megrendeiő székhelye. A Megrendelő a leszállított
termék mennyiségi, minóségi átvételét folyamatosan iégzt. e sálrito uatur;á, r'ugy uszerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan iendelkezésre áll, konzultációs
lehetőséget biaosít'

6. Abban az esetben, ha a SzáIlító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelőjogosult a le nem szállított árucikkeket a szenito költségérá r'u.ááait sámél1től
beszerezni és a Megrendelő székhelyére szállittatni.

7. Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak felmerült valamennyi
költségének fede zeÍére az 1./ pontban említett eifogadott ajánlat szerinti ár ,'otgJi.

8. Nem Vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállitási kötelezettség teljesítésének
késedelme vagy elmulasztása, de ugyaní gy az 4.l pontban etoi't [oteiezeiiseget
figyelmen 

- 
kívül hagyása a jelen sÁtítási szerződés megszegését j"renti_ a.inet

következtében a Szállítót a je\en szerződésben szabályozott'kc;tier es7vag| ij;érites
fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési Jset második
alkalommal is megismétlődnék, úgy a Mógrenaeiő a szá|líÍási Jerződéstől vató
elállásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése metlett anélkiil,
hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

9' Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi
elismervérrrryel felszerelt számlát 110 napon belül banki átutalássat .gy"ntiti ti uSzállítónak.

i0. Megrendelő ezenne| hozzájárul, hogy - áItala igazolt szerződésszertt teljesítés esetén - a
Íizetési hataridő eredményelen elteltét k<ivetően a szállító beszedési .Égti"Ái ny,ijt'*
be Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett 10032000-01491869-0000000dszámú fizetési
szárn|ája terItére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szailito a
fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáliatóján.ak |edigezennel felhatalm aző ny|latkozatot ad arra, hogy a beszedési Áegbizast óryesitse.

l1'Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes
számlákba csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthaták o., .egp"aig
ugyanolyan mértékben, amelyeket az 1./ pont éÍelmében a Szállító elfogadott 4"árrlataÍartalmaz, fiiggetlenül attól, 

-hogy a magyarországi vagy a világpiaci á* -it opp"n
alakulnak, és hogy hogyan válÍozik az inflációs ráta, vagy a d,evizaítszámítási kulcs.



/

A Megrendelő előleget nem fizet.
A számlához tartozó lehívás teljesítéSét igazoló - a Megrendelőtő| szátnazo átvételi
elismervénl szállítólevéllel csatolni kell és az igy kiállított és felszerelt szétnlát a
Szállító közvetlenül az Intézet G azdasági lgazgatóságára nyújtja be.

Amennyiben Megrendelő a Szállító szám|áját a megajánlott fizetési határidőn belül nem
egyenlítené ki, köteles a Szátlítónak a Ptk. idevonatkozó szabál'yai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

12. Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő hibákkal
kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabáIyozot| teljesítés megtörténtétől száÍlitolt 3
munkanapon belül jogosult a Szál|ítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi híbákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcso1atos

igényeket a 1ehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás trírgyává teheti

a Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az e|őző két bekezdés bármelyik esete is lorduljon elő, a lehívó tar1ozik - a jelzetÍ 3
napos hatríridőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv fe1vételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is

ha kiderül, hogy a temék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti

ajánlatban, foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabá|yozotÍ mértékű minóségi kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és

amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leír1 rendszerbeli minőségi eltérést

tapaszÍa|na, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstól nyomban elállhat,

meghiúsulási kötbért és kártérítéSt követelhet'

13. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és jótállás

szabá|yaira - az l.i pontban foglaltak fiiggvényében - az elfogadott afn|at Íafta|ma az

irányadó'
Ha Szál|ító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül

nem cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll a fent említett árut harmadik személ1.től

beszerezni a Szál|ító költségére.
Ha a Szállító a jótálláSi kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított terméket, annak
jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
Szállító kijetenti és szavatosságot vállal azért, llogy a jelen szerződés targyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

14' Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítéS, mint pedig a minőséghibás szállítás, esetére

egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító terhére.

Késedelmes teljesítés esetére kötbér, amelynek mértéke az éÍinÍetÍ árucikkek bruttó

érlékének figyelembevételével napi Y, ezre|ék,legfeljebb azonban az érintett áru_érték 20
oÁ-a.

Hibás teljesítés esetei:

- minőséghibás szállítás (azaz hibás teljesítés) esetére kötbér, amelynek mér1éke az

érintett árucikkek bruttó értékének figyelembevételével napi Vz ezre\ék,legfeljebb
azonban az éfintett áro'érték 20 oÁ-a.

_ amerrrryiben két alkalommal történt kijavítási kísérletet követően a minőségi
kifogás továbbra is femáll kötbér, amely a teljes bruttó ajánlati ána vetitve |5%o,

illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján tcir1énő kiküszöbölése esetén a

késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a 15

százalékot me ghal adj a.

\



A leszá1lítandó termékek bruttó értékének 30oÁ nasvsáeú meghiűsuláSi kötbér'

amennviben a Szállítandó '";;;';i ')Jrii'á'a"ur 
több' miíi línapot késik' vagy eláll a

szerzőáés telj esítésétől'

Tisztában vannak a szerződő fe|ek azzal,hogy a kötbérkövetelés behajtásrfur túlmenően a

Megrendelő a szerzódéssz?gé;üi;"dő'kffiak megtérítését is követe1heti a Szállítótól'

a kar összegébe azonban a niJr úerrajtott ktitbér összege beleszámít'

l,. táaue' "fi."' 
r';a', t'u u ú"g'endelőnek kára nem merült fel'

A kötbéít a Megrendelő #:ilffi;"öj.o ."".rauor visszatartani és azt a végszámla

nettó összegéből levonni'

15. A Megrendelő egyoldalú' írásbeli' a Szállitóhoz intézett nyi1atkozatával azonnali

";#iilii;1.4u1{l!::l':*Xn:"**':l,,X1X;},reszet"t'na
- a Szállító azegyes."'Y"]]':^::["i_:#fiil; illetve ellene csődöt jelentettek
- 

" 
s"errrto fizeiósképtelenné vált' öncsődöt jelentet

úe, íe1számo1asi e1jarás folvik ellene;

- ;;;ii'e;"erzodésel1enesen beszüntette szá]lításait'

HaaMegrend"rou'"l'j#ááj;;'i*.tbarmelvokbólmegszüntetiegyoldalú
nyilatkozatával, " S"áií;';;;';"g"*rt a Megiendelőtől további kifrzetéseket

követelni'

16. A Szállítót az érvényes jogszabályok *:'il'i Tó*:"l'tslTr::::T:i'fii":'Jl:i*" 
rn*lií;:ffi 'ii:.".:: :xl" f 9ui!l",i.1::', :ffi ''' """i-t"''^'iu* 

E i ir oktanási

kötelezettségtiterjeoui)áili*aut.u"ottaira,'.m,,nkatanaira,beszállítóira,akiket
tevékenységük ."gt""a#'.rti, ;.ili;;_" száilitó a titoktartáSra hitelt érdemlően

i-{:';iiix1"il 
" 
gre n d el ő e n ge d é l y e né l k ü 

l 
h' TT:| : :: i^.:;*"ÍiÍliil:1"' ffi ffi 
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Í
;;#&' iit"t' í -'"lkapcsolatban 

bármely- más' do-11:1;:"j:Jí-íri .*;h;, k 
_

A másik lél elózeres j";;il;;;";ikiil ,i,ko, inlormációt egyik fél sem tehet közzé'

harmadik személy ,""d:il;?J. nem_uocsarnat. kivére haizt hatályos és énényes

jogszabály urup.ian uur'ni"iví"u'i* '"*' 'us 
ható.ság kötelezó érvénnyel elrendeli'

A Szállító kil-ogástatan iiii.s"*'B' "iál.,es 
te,mékri"nnvisée átadás-átvételét követöen

a Megrendelő írá.b-';i,iü,i;;i"t'. 
_n- 

il,l.g.*a.lő e nvilárkozanal felhata]mazza a

Szállítót, hogy u M"g'"iiálíáil"i"*'"'"r"üjan r't'u*"'" és ezt _ előzetesen írásban

egyeztetett módo"'rnu't"iinn'"uékenységében felhasználhassa'

JJíenszerződésb".'"#il;-ui,"";;'-:'z*:*:*HLTili:l*í:f"'J1*:i"Ín;;il; 
";gy 

a Szállító elfogadotl ajánlata ta'rtalmat

t -., tÁt"le< i.,n.'uuali"'"n"a1'ik;;lk;;i a Kbt' és a Magyar Polgári Törvén1könyv

#."'il;ik;';á;;'gfeláló szabályait fogják alka!maznt'

l7'A Megrendelőnek es a Szállítónak meg kell 
'tennie 

mindenl annak érdekében' hog}

közvet]en targyalásokoÍ;í::1';il;;L^""1 i1,"a'" 
olyan nézeteltéréSt' Vagy vitát'

u..rv to,ouur' a szerződéssel kapcsolatban m5rti| 
'ta'

Jelen szerzódésböl J;;; er'p.i., """ 
kerülr jogriták illerékessége mindenkor a

ú"g.""a"to székhelyéhez igazodik'



Ezt a szállritási szeruódést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal
mindenben me gegyezőt helyben bagy óIag alálirték.

Budapest, 201 1. október 14.
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..;PP Kft. Kanülök beszerzése
GOK\-412011.

'l. sz. melléklet

/
Rész Megnevezés

Megajánlott
temékkód

szerződött
mennyiség Eqvséq ár ossz. ár

Ftzelesl
határidő

nap

to

csecsemű-qvermek centrális vénás katéterek:

4Fl2 lumen/8 cm Arrow CS-15402-E 200 5 900 I 180 000 110

5F/2 lumen/13 cm Arrow CS-14502 200 5 900 1 180 000

30.

E^l^^++ a6htr'lié r'Áóá. káfl

7F 2 lumenti 15 cm AÍrow Cv-12702 250 2 170 542 500 110

7F 3 lumenű 15 cm Arrow CV-12703 1200 2 590 3 108 000 110

7F 2 lumenti 20 cm Arrow CV-16702 20 2294 45 800 110

7F 3 lumenŰ 20 cm. Arrow CV-15703 30 2 590 77 700 110

8,5F 4 lumentl 15-16 cm
egyik lumene legalább
15G leqven Arrow CV-12854 100 3 590 359 000 1 '10

G14 1 lumenű 30 cm Arrow ES-04730 20 2 250 45 000 110

31
Hemodializishez használatos katéter
10F 2 lumenti 20 cm w 1132.02 8350 4'l 7 50 110

12F 2 lUmenű 20 cm Arrow CY-15122F 5 4 990 24 950 '1 10

32.

speciális antibakteriális bevon4!l \qrt'!!!!Ql
7Fvagy7,5F3lumenű
15_'l6 cm hosszÚ Arrow CV-22703 /i, 5 900 147 500 110

8,5 F 4 lumenú 15-16 cm
hosszÚ Arrow CV-22854 25 6 800 170 000 110

34.

l l_!'iIil,álié \,áó^ vr+6tor 110

3,5CH vY 270.03 50 575 28750 110

5CH vY 270.05 30 485 14 550 110

Felnitt arteria radialis
kanülálásához
használatos kanül
áramlásgátlÓVal ellátva

BD DG 682245 2200 890 1 958 000 110

FeInőtt és gyermek arterii

'-níilállácáh^7 
h 

^c" 
a^|^tl

r radialis, Seldinger
rs cet ítÍj Vezetódr(

echnikáVal töl

' kanül rÓqzít(

téno

Tű átm' int/ext 0'8-0,9
mm' G20, a kanül hosszÉ
80 mm
tű átm' ini%ext 0.8-1,1
mm, G 19' a kanül 4F.
hncs7á í80 mm

vY 1 15.09 100 2 925 292 500 110

vY 115 1) 100 4 950 495 000 110

tű átm' lntlext 0'8-1,1
mm,G19,akanul
hossza 100 mm vY 1213.10 20 5 236 104 720 110



Kanülök beszerzése
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mint szállító

:l,rii:gf"i'ipt.,.

w 1211.04

w 1212.06
mm, G22, a kanül hossza


