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Név: Gottsegen Gyiirgy országos Kardiológiai Intézet

Cím: 1096 Budapest, Haller utca 29.

Számlavezető, számlaszám: Magyar Államkincstár, 10032000-0 i 4918ó9_00000000

Képviseli: Dr. Ofner Péter
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrésá
Név: Medibis Kft.
Cím: 1046 Budapest, Jósika u. 12.

Számlavezető, siámlaszámz ERSTE Bank, I 199 1 102-02139054_00000000

Képviseli: Miszkiewicz Krisztina ügyvezető (a továbbíakban: Szállító)

közöÍI, azajanlatában felsorolt termékek szállításara a következő feltételek mellett:

1. Szállító ezen szerzódés aláirásával a Megrendelő által a Kbt' a1apj an kiíft GoKI-
4l20|I. 2011ls 132-219492. hirdetményszámú,,Kanülök beszerzése'' tárgyú

közb eszer zési e lj árásanak
3' rész speciá|is aorta kanÜl gyermek és felnőtt méretben

4 rész Kanül afiéria-véna femorális kanülálására

6. rész Vénás kanülök egyenes kivitelben
7' rész: Steril Perkután bevezetó csomag femorális kanülökhöz

8' rész Bal szíVfél Vent katéterek
9. rész Kardioplégiás kanülök
11' rész standard antegrad kardioplégiás kanÜI

13. rész speciátis Centrakath kanÚl
16. rész Kettós Véna kanül
'17. rész Plégiás kanül
18. rész Minimál invasív aorta gyök kanül
19' rész Vessel kanÚl
20. rész Gyermek decompressiÓs kanül
21. rész FelnŐtt decompressiÓs kanül
22' rész Aiéria femorális kanÜl
23. rész Véna femorális kanÜl
24' rész Véna femorális bi-cavalis kanÜl

26' rész coronária cardioplégiás kanül

27. Íész CoíonáÍia cardioplélias kanül, ll részére tett ajánlata elfogadása eredményeként

kötelezettséget vállal ana, hogy az ajánlaÍkérő á|tal az ajánlati dokumentációban.felsorolt

és a Megr-endelő á1tal elfogad otl, e szerződés 1 . számú mellékletében feltüntetett

termékeketéstermékmennyiségetazugyanottmeghatarozottminőségbenaMegrendelő
részére leszá|litja' A szerrodé{idotartama a szerződés a|áirásáÍ követő 12. hónap utolsó

napjáig tart.
A szerződéses arat, termékeket, Íizetési hatríLridőket a je|en szerződés melléklete

taftalmazza.

2.Szállítótudomásulveszi,hogyaMegrendelőaz1./pontbanmeghataÍozott
iirumennyiséget olyan módon Íoteles tőle megvásarolni, ahogy ez a 3' pontbarr

szabá1yozásra kerü1.



3. Megrendelő az 1.l pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott
ajánlat szerinti termékeit havonta az un. Lehívási nyilatkozat formájában vásárolja meg
a Szállítótól úgy' hogy a szerződéses idószak végóig a teljes mennyiség + 20 oÁ-a

lehívásra kerüljön.

SzáI|ító kötelezi magát ana, hogy a 2.l porltban 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 Megrendeló r észéró| : any aggazdálko dási osztályv ezeÍő
Kapcsolattartó a SZállító részéről: Miszkiewicz Krisztina ügyvezető

A lehívásnak megfelelő szállitás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik
meg szabályszeníen, ha a Szállító vagy az általa igénybe vett Fuvarozó az átukaÍ
Íafialmazó egyes szállítmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő által erre
feljogosított szervezetei telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési
helyeke |eszállitja, (leszállíttatja) és a küldeményt csomagolási egységenként
áÍszárltolva a lehívásban megjelölt egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A
Szállító a leszállított termókeket bontatlan gyári csomagolásban, minőségtanúsítással és
egyéb dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A csomagolásnak
alkalmasnak kell lerurie arra, hogy a termékek épségét és stelilitáSát megfelelő tarolási
körülmények között a fuvarozás és a tarolás időtar1ama alatt megóvja. A termék
Sterilitásának lej rírati ideje nem rövidebb, mint a Szállítást követő 365 nap.
A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított
termék mennyiségi, minóségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a
szerződés teljesítésének időtaÍama alatt folyamatosan rendelkezésre ál1, konzultációs
lehetőséget biaosít.

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállító költségére harmadik személ1től
beszereznj' és a Megrendelő székhelyére szál1íttatni.

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak felmerült valamennyi
költségének fedezetére az 1.l ponÍban említett elfogadoll ajánlaÍ szerinti ar szolgál.

Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének
késedelme vagy elmulasztása' de ugyaní gy az 4'l pontban előírt kötelezettségek
figyelmen kívül hagyása a jelen szállitási szerződés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér ésivagy kártérítés
fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződósszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a szállítási szerződéstől való
elrá]lásának a jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül,
hogy érdekmúlását igazolni lenne köteles.

4.

5.

7.

9. Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi
elismervénnyel felszerelt szén'lát 40 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a
Szállítónak.

6.

8.
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10.

11.

12.

Megrendelő ezennel hozzájárul, hogy - á|tala igazolt szerződésszertt teljesítés esetén _ a
fizetési hatríridő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson
be Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett 10032000-014918ó9-00000000 számú számlá1a
tethéte, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési
kötelezettségét határidőben nem teljeSítette. Pénzforgalmi szolgáltatójanak pedig
ezennel felhatalmaző nyilaÍkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes
számlákba csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig
ugyanolyan mér1ékben, amelyeket az 1.l pont ér1elmében a SzállÍtó elfogadott ajánlata
tatlalmaz, fliggetlenril attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen
alakulnak, és hogy hogyan v áltoz1k az inflációs ráta, vagy a deyiza áÍszámítási kulcs.

A Megrendelő előleget nem fizet.
A szuttlához tarlozó 1ehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőtől származó _ átvételi
elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt számlát a
Szállító közvetlenül az Intézet Gazdasági lgazgaÍőságára nyújtj a be.
Amennyiben Megrendelő a Szállító számláját a megajánlott fizetési hataridőn belül nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabáIyai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

Egyetértenek a szerződó felek abban, hogy a szállításból' ill. fuvarozásból eredő
hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozoÍÍ teljesítés megtöfténtétől
Számított 3 munkanapon be1ü1jogosult a Szállítóval szemben fellépni.

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésektel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás trirgyává teheti
a Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.
Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - a je|zet| 3

napos határidőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is
ha kiderül' hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti
ajánlatban, foglalt minőSégi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabályozoÍt mértékű minőségi kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és
amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést
ÍapaszÍa|Ín, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerzódéstől nyomban elállhat,
meghiúsulási kötbéít és kártérítéSt követelhet.

Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcso1atos szavatosság és jótállás
szabáLyatra - az 1./ pontban foglaltak fiiggvényében - az elfogadott a1ánlat tartalma az
irrínyadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül
nem cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll a fent említett árut harmadik Személytől
beszerezni a Szállító költségére.
Ha a Szállító a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított terméket, annak
jótállási ideje a csere napj ával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítós, mint pedig a minőséghibás szállítás, esetére

egyaránt kötbért kötnek ki a SzáIlító terhére.

13.

14.



Késedelmes teljesítés esetére kötbéI, amelynek mértéke aZ érintett árucikkek bruttó
értékének figyelembevételével napi Yz ezrelék,legfeljebb azonban az éÍintett áru-érték 20
oÁ-a.

Hibás teljesítés esetei:

- minóséghibás szállítás (azaz htbás teljesítéS) esetére kötbér, amelynek mértéke az
érintett árucikkek bruttó ér1ékének figyelembevételével napi |/z ezrelék,legfelj ebb
azonban az érintetÍ aru-érték 20 %o-a.

_ amennyiben két alkalommal történt kijavítási kísérletet követően a minőségi
kifogás továbbra is fennáll kötbér, amely a teljes bruttó aján|ati árra veÍítve 15%o,
illetve a hiba kijavítás vagy kicserélés útján történő kiküszöbölése esetén a
késedelem miatt fizetendő kötbérösszeg, ha az így kiszámított kötbér a 15
százalékot meghaladj a.

A leszállítandó termékek bruttó értékének 30% nagyságú meghiúsulási kötbér,
amennyiben a szállítandó termékek szállításáva] több, mint 15 napot késik, vagy eláll a
szerződés teljesítésétől.

Tisztában vannak a szerződő fe|ek azza|, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a
Megrendelő a szerződésszegésből eredő kriLrzínak megtérítését is követelheti a Száltítótól,
a kar összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszríLrnít.
A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.
A kötbéÍt a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatarlani és azI a végszámla
nettó összegéből levonni.

15. A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállitóhoz intézett nyilatk ozatával azonnali
hatállyal elállhat a szállítási szerződésÍól, vagy bármely részétól, ha:
- a Szállító aZ egyes résszállításokkal 15 napot késett;
- a Szál|ító fizetésképtelenrré vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek

be, felszámolásí elj árás folyik el1ene;
- a Szállító szerzódésellenesen beszlintette száLlitásail'.

Ha a Megrend elíj a szeruődést a fenti bármely okból megsziinteti egyoldalú
nyilatkozatával, a Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket
követe]ni.

16. A Szállítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartási kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomásara jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási
kötelezettség kiterjed a Szállító alkalm azottaira, munkatarsaira, beszállítóira, akiket
tevékenységiik megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktafiáSra hitelt érdemloen
figyelmeztetni.

A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a
szetződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.
A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapjiín valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvérrrryel elrendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás_átvételét követően
a Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatko zaÍtal felhaÍalmazza a
SzáIlítót, hogy a Megrendelőt referencialistáj{ín feltüntesse és ezt - előzetesen írásban
egyeztetett módon _ marketingtevékenységében felhasználhassa.
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Jelenszerződésbennemszabályozottkérdésektekintetébenaz1./pontbanfoglaltaktól
fiiggően vagy a Szállító elfogaáott ajánlata tartalmát tekintik a fe|ek irányadónak azzal,

l'o!"y tet"t"i";og szabá|yi ren-delkezéiként a Kbt. és a Magyar Polgári Törvénykönyv

idJonatkozóan megfelelő szabályait fo gj ák alkalmazni'

I7,AMegrende|őnekésaSzállítónakmegkellterrniemindentannakérdekében'hogy
közveíen tárgyalásokon békés úton rendézzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát,

ame1y közöttük a szerződéssel kapcsolatban merü1 fel'

Jelen izerződésbő| származó és peres útra került jogvitak illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik.

E^ a szálliÍási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal

mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták'

Kelt: Budapest, 201 1 . október 14.

Szállító

Qmeoinis*.^
1046 Budapest' Jos ka u rz

Tel. 39C-3944 Fax: 379-2197
E mail rnedrbis@medlbis hu

Adoszárn' fi9394Ao-24i 1.PenZÚqyl "'rGqy'o/L\
..i',; :';;l":;'1 
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Kanülök beszerzése
GOKI-4/2011.

{. sz. melléklet
redibis Kft.

I
Rész Megnevezés

Megajánlott
+arnókkórl

szerzódött
mennviséo Eqvséq ár

I rlzeresl

I határidő
ossz. ár l nap

Speciális aoÉa kantil gyerE9tjgE]nÉqmgAfhén
560 0001 40

18 FÍ DLP 78618 20 Zö UUU

22 Fr DLP 78622 20 28 000 560 0001 40

24 F( DLP 78624 20 28 000 560 0001 40

4.

__... ^-.l_:_ '',Á__ f_í^rÁlis Laniil4lÁsíra

Artéria: 8 Fr 2.7 mm DLP 96820-008 5 48 000 240 0001 40

l0 Fr 3,lmm DLP 96820-010 48 000 240 0001 40

12 Fr 4.0 mm DLP 96820-012 5 48 000 240 0001 40

14Fr 4,7 mm DLP 96820-014 5 48 000 240 0001 40

l5 Fr 5,0 mm DLP 96820-015 5 48 000 240 0001 40

l7 Fr 5,7 mm DLP 96820-017 5 48 000 240 0001 40

19 Fr ó,] mm DLP 96820-019 5 48 000 240 0001 40

Véna : 8 Fr 2,7 mm DLP 96830'008 5 48 000 240 0001 40

l0 Fr 3.3 mm DLP 96830-010 5 48 000 240 0001 40

48 000 240 0001 40
12 Fr 4,0 mm DLP 90830-012 5

48 00c 240 0001 40
14 Fr 4,7 mm DLP 96830-014 5

l5 Fr 5,0 mm DLP 96830-0',l5 5 60 40c 302 0001 40

17 Fr 5,7 mm DLP 96830-017 5 60 40c 302 0001 40

60 40( 302 000 40
19 Fr 6,3 mm DLP 96830-019 5

21 Fr 7,0 mm DLP 96830-021 5 60 400 302 0001 40

23 Ft 7.1 mm DLP 96830-023 60 400 302 0001 40

6.

v etlas ÁarluluÁ c<l
DLP 68 1 12 30 9 900 297 000 40

tL rt I900 -e7 oool 40
14 Ft DLP 68114 30

'16 Fr DLP 681 16 50 9 90( 495 0001 40

?oo 9 900 1 980 000 40
8Fr DLP 681 18

I900 1 485 000 40
20 FÍ DLP 68 120 15tl

I900 990 000 40
22 Fr DLP 68122 10o

I900 990 000 40
24Fr DLP 68124 1 oÍ)

I900 990 000 40
26FÍ DLP 68126 10o

I900 495 000 40
28 Fr DLP 68128 50

I900 198 000 40
30 Fr DLP 68130 2Í.)

32 Ft DLP 68132 20 I900 198 000 40

20 9 900 198 000 40
34 Fr DLP 68134

7.

o.^-:l o^-r'-+x_ h^\Á,6t/..".'nqo femorális kaniilökhö;

18G'Tü 8-14Fr' -ig tágitó
Vezetó drót
20ml.fecskendó

n! p q^{6n 16 800 50 400 40

8.

Bal szívfél vent katéterek
108 000 40

1OFr.3,3mm 33cm DLP 12008 20 c 4uu
5 400 162 000 40

13Fr.4.3mm 38cm D 4)an1 .1U

4 810 240 500 40
16Fr.5.3mm.4ucm.

9.

IDLP 31002 AO T- z too 84 000 40
zllllllJtzulrlrrvor-

2 100 42 000 40
4mm57cm.hossz nl p 11 1ná 2U

standard antegrad kardioplégiás kanül

\



/edibis Kft. 1. sz' melléklétKanülök beszerzése
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7Fr. 14cm. DLP 20014 40 3 000 120 000 40
gFr. 14cm. DLP 20012 40 3 000 120 000 40

13.

speciális qentrakath kanül
3Fr. l TG.tiivel DLP 50010 20 7 480 '149 600 40
5Fr' 14G'tűvel' DLP 50011 20 7 480 149 600 40

to

Kettős véna kanül
28-36 Fr DLP 91228c 10 4 480 44 800 40
36-51 Fr DLP 9125'Íc 450 4 480 016 000 40
34-48 Fr DLP 91448c 20 7 450 149 000 40

17.
Plégiás kanül
7Fr DLP 20014 420 3 000 1 260 000 40

18.
Minimál invasív aorta gyök kanül
7Fr DLP 110141 30 5 460 163 800 40

19. Vessel kanül DLP 30004 1500 840 1 260 000 40

20.
Gyermek decompressíós kanül
10Fr D1P12008 160 5 400 864 000 40

21.
Felnőtt decomDressiós kanül
16 Fr DLP 12016 60 4 810 288 600 40

22.

Artéria femorális kanül
17 Fr DLP574't7 10 40 000 400 000 40
21 FÍ DLP 57421 20 40 000 800 000 40
Véna femorális kanül
21 Ft DLP 58521 3 40 000 120 000 40

24.

Véna femorális bi-cavalis kanül
30/33 Fr DLP 58729 10 52 000 520 000 40
24129 Ft DLP 58733 10 52 000 520 000 40

26.

coronária cardioplégiás kanail
10 F DLP 30010 10 6 800 68 000 40
12F DLP 30012 10 6 800 68 000 40
14 F DLP 300í4 '10 6 800 68 000 40

27.

coronária cardioplég jás

kanül, ll. 15,2 cm hosszú 
'

konvex szilikonos
Végzódéssel ellátott,45' _

ban hajlított luer
csatlakozással ellátott
kanÜl DLP 30055 30 7 600 228 000 40

Nettó összesen: 24 507 300
AF A 25 o/o 6 126 825
Bruttó összesen: 30 634 125
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