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amely l6trejdtt egyreszt a Budapest, Haller ttca29. szhm alalti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6),
m6sr6szt a Magyarorszilgi Volksbank banknAl vezetett 14100464-91353349-01000002
bankszhmlaszhmu, 13-09082861 c6gjegyz6k szdmi 2314 Halisztelek, 6voda u. 7-9.
szdkhelyri MedlineS Kft. nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Izs6k Barnab6s
ijgyv ezeto igazgat6 (a to v6bb i akban : Sz 6llit6)

kdzdtt, az ajhnlathban felsorolt term6kek szilllitdsfua a k<ivetkezo feltdtelek mellett:

l.l Szfllit6 ezen szerzodes alfiirdshval a Megrendeld 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt ,,Azlnt6zet
coronaria stent, nyomdsm6r6 vezet6dr6t 6s intraaortikus ballonpumpa kat6ter
ig6ny6nek biztositfsa, kihelyezett fruraktdr iizemeltet6s6vel" GOKI-1212011. sz.
kdzbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajdnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezettslget villlal ana,
hogy az ajdnlatklro Sltal az ajhnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendelfi 6ltal
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanoll meghatdrozott min6s6gben a Megrendelfi rcszere
leszilllitja. A szerz6d6s idotartama a szerzod6s al6ir6s6t kdvet6en 12 h6napig tart. A
szeruldlses arat, termdkeket, frzetlsi hatdrid6ket a jelen szerzodds 1. sz. melldklete
tartalmazza. A szerzodds mell6kletet kepezi az ajhnlatba becsatolt felolvas6lap is (2. sz.

mell6klet).

2.1 Szfllit6 tudomrisul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghatfirozolt
6rumennyis6get olyan m6don kciteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban
szabillyozdsra keriil.
Megrendelf az l.i pontban emlitettek szerint a Szrillit6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott
ajdnlat szerinti termdkeit havonta az ttn. Lehiv6si nyilatkozat formdj6ban v6s6rolja meg a
Szdllit6t6l rigy, hogy a szenoddses id6szak vdglig a teljes mennyis6g -30 o/o-a lehivSsra
keriiljdn. A kihelyezett Sruraktfn izemeltetds6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerzodls
elengedhetetlenr6sz6tkepezokihelyezettannaktdrszeruoddstartalmazza.

3.1 Szillit6 kdtelezi magdt arca, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti flrukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beltil havonta
olyantitemez6sbenszilllitjale aMegrendel6 6ltalene feljogositottszewezeteinek, ahogy eza
lehiv6sban me ghatdr o z6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo szillliths a felek egyezT meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabillyszerien, ha a Sziilitfi vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat 1'artalmaz6 egyes

szilllitmdnyokat a Szdllit6 kocktnatfua a Megrendel6 6ltal erre feljogositolt szewezetei
telephelyeire illetve a lehivrisban megjel6lt krizelebbi teljesit6si helyekre leszfilitja,
(leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genkett fitsz1rtolva a lehiv6sban megjeldlt
egys6g vagy szem6ly r6sz6re mennyis6gileg 6tadta. A Szdllitil a leszdllitott term6keket
bontatlan gy6ri csomagol6sban, gydri tartoz6klista alapj6n, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b
dokument6ci6kkal egyiitt adjadt a Megrendeldnek. A csomagolSsnak alkalmasnak kell lennie
ana,hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a tSrol6s idltartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelfl aleszilllitott term6k
mennyis6gi, min6s6gi 6tvdteI6t folyamatosan vegzi. A Szdllit6 villlalja, hogy a szeruodls
teljesitdsdnek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre AlJ, konzult6ci6s lehet6s6get
biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti rakthr 1096 Budapest, Haller rn 29. Kihelyezett druraktfr)
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Atvdtelre jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesitdssel megbizott szem6ly.

Sz6llito k6pviseletdben elj6ro szem6ly neve, el6rhet6s6ge: ...
Sz6llit6 teljesit6s6ben 10 %o-ot meghalad6 m6rt6kben ig6nybe vett alviilalkozo neve,

el6rhet6s6ge: ...
Megrendel6 k6pviselet6ben elj616 szem6ly neve, el6rhetos6ge: anyaggazd6lkod6si

oszlfulyv ezet6, tel : 299 -81 86

Abban az esetben, ha a Szdllit6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, tgy a Megrendel6

jogosult a le nem szilllitott 6rucikkeket a Szdllit6 kdlts6g6re harmadik szem6lyt6l beszerezni

6s a Megrendeld sz6khely6re szilllittatm.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy

kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet1re az

6r szolg6l.

a Szfllit6nak a jelen pontban foglaltakkal
1./ pontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

4.1 Meg6llapodnak a szerzbdo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtand6 kihelyezett 6rvrakt6r rendszer alkalmazils6n trilmen6en a Megrendeldnek joga

uutt uhhor, hogy v6ratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendeldseket - a

kerctszerzod6sfez k6pest ugyancsak lehiv6snak minosiil6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

Sz6llit6hoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kivi.il, rakthri k6szlet6b6l tartozik kieldgiteni.

A soron kivali iigyintdz6st - felhiv6sra - aSz6llft6 k<iteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a

felek, hogy ilyenesetekben asz6llit6sihat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kdtelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kdtelezetts6gek

figyelmen kivtil hagyhsa a jelen szilllithsi szerzodds megszeg6s6t jelenti, aminek

k<jvetkezt6ben a SzeltitOt a jelen szerz6d6sben szabillyozott kotb6r 6s/vagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a k6telezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6ddsszegesi eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dndk, tgy aMegrendell a sz6llit6si szerzbdlst6l val6 el6llSs6nak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek ervdnyesit6se mellett an6lktil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kdteles.

6.1 Megrendel6 a lehivas teljesitds6t igazol6 szabillyszeri, mindk6t f6l 6ltal alfiirt Stv4Jreli

elismerv6niyel felszerelt szftmlitt 100 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szfllit6nak,

a Kbt. 305. $ (3) rendelkezdsei szerint.

Nem vitatott a szeruod6 felek 6lta1, hogy a szerzodeses id6szak folyamdn az egyes szitmlflkba

csak azok az 6rak, 6rkepz6si tenyezok 6s k6lts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Szilllitf elfogadott ailnlata tartalmaz,

fiiggetlentil att61, hogy u 
^ugyitorszhgi 

vagy a vil6gpiaci rlrak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v illtozik az infl 5c i6 s r 6ta, v agy a dev iza 6tsz6mit6si kul c s.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A sz6mli6oz tartoi6 lehivris teljesit6s6t igazol6 - a Megrendel6t6l szhrmaz6 - 6tv6teli

elismerv6nyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6t a szi'Ilit6

kcizvetleniilazlntezetGazdashgilgazgatosilgatanytitiabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szrlllitl szhml6j6t a jelen pontban rogzitett hat6ridon beltil nem

egyenliien6 ki, k6teles a Sz6llit6nak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendel6 iitaligazolt szerzod6sszeni teljesit6s eset6n, afizetlsihatStido eredm6nytelen

eltelt6t kdvet6en, a Migrendel6 a jelen szerzodds alfuirhs|valhozzhitrul ahhoz, hogy a Sz6llit6

beszed6si megbizhst r,yriitttut be a Megrendelo fizet6si szhmli$a terh6re, a Kbt. 305. $ (6)

bekezdds rendelkez6sei szerint.



Megrendel6 ezennel hozzitjfuruI, hogy - illtala igazolt szerz6d6sszeni teljesit6s eset6n - a
frzetesihatiridl eredm6nytelen eltelt6t k<ivetden aSz6llit6 beszeddsi 

^"gbirettnyrijtson 
be

Megrendel6nek a MAK -n6l vezetett 10032000-01491869-00000000 sz6mri fizetlii sz6ml6ja
terh6re, az ellenszolgilltaths vonatkoz6 r6sze tekintet6ben kiv6ve, ha a Sz6llit6 a fizetisi
kdtelezetts6glt hatdrid6ben nem teljesitette. Pdnzforyalmi szolgdltat6jdnak pedig ezennel
felhatalmazo nyilatkozatot ad arra, hogy a beszed6si megbizfustteljisftse.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l. ill. fuvarozfusb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szabillyozott teljesit6s megt<irt6nt6t6l sz6mitott
3 munkanapon beliil jogosult aSzillit6val szemben felldpni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kcivet6 3 napon belill b6rmikor kifogris tdrgyilvi teheti a
Szfllitrfn6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Azel6zo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik- a jelzert 3 napos
hatririd6n behil - a szfllit6t kdzcis jegyzokdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideri.il, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajdnlatban,
ill. az ajhnlatban foglalt minos6gi kdvetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sben
szabfilyozott m6rt6kri min6sdgi kdtb6rt eslvagy kdrtdrit6si igdnyt 6rvdnyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, {u,gy 6rdekmril6sdnak igazolfusa ndlkiil a szerzodlstol nyomban eldllhat,
meghirisul6si k<itb6rt 6s krlrtdrit6st kdvetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossrlg ds
j6t6ll6s szabillyafua - az l./ pontban foglaltak fiiggvdnydb en - az elfogadott ajfnlat tartalma az
irdnyad6.
Ha Szdllft6 a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Megrendel6nek jogdban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt1lbeszerezni a
Szfllit6 kcilts6g6re.
Ha a Szdllit6 a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicser€li aleszilllitott eszkdzokbfumely r6sz6t,
annak j6t6llisi ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Szrillit6 kijelenti 6s szavatoss6got vdllal a26fi, hogy a jelen szerzodes targydt kepezo

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali engeddllyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s
v6giil a szerzlddst6l val6 Megrendeldi el6ll6s eset6re egyarint kdtb6rt kotnek ki a Sz6llit6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott drucikkek brutt6
6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az erintelt 6ru-6rt6k 6 oh-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hibrival 6rintett dru brutt6 6rt6k6nek 30"/o-a nagys6gri
min6s6gi kdtb6rt lehet krivetelni, de ugyanilyen mdrtdkti a Megrend el6 dltal 6rv6nyesitett
meghirisul6si ktitb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes brutt6 ajanlati ilrra vetitve , 30 oA nagys6gri meghirisul6si k6tb6r megfizet6s6t
villalja, amennyiben a sz6llitand6 termdkek sziilitds|val tcibb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szeniSdds telj esft6s6t61.

Tiszthban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a k<itb6rkrivetel6s behajt6sdn tflmen6en a
Megrendelf a szerzod6sszegdsb6l ered6 kfulnak megt6rit6sdt is k<jvetelheti a Szrillit6t6l, a
k6r <isszeg6be azonban a mdr behajtott kcitb6r cisszege belesz6mft.



A ktitb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek k6ra nem meriilt fel'

A k6tb6rt a Megrendel6 jogosult u u"rryi;i"i rri*rau6r vissz tartani es az! av'gszitmla nett6

osszeg6b6l levonni.

ir6sbeli,aSz6llit6hozintlzeltnyilatkozatbva|azonna|i
6st6l, vagY b6rmelY rdszetol'ha:

t6sokkal 15 naPot k6sett;

- a sz6llit6 fizet6sk6ptelenn6 uart, tinrroa'ot:"r*t"tt illetve ellene cs6dcit jelentettek be'

felszfmolSsi elj 6r6s folyik ellene;

- a Sz fllitO szerzo J6 s ellene s en b e s ziintette sz6llit6sait'

Ha a Megrendel6 
^ 

J"rioie"t a fenti ua.-.rv okb_61 megszi.inteti egyoldahi nyilatkozathval' a

Sz6llit6 rr"- ; o gorirl 
" 

M6-"ndel6t6l tov6bti kifizet.seket kovetelni'

fi./ A Szfllit6t az lwlnyes jogszabdlyok szerinti modon t

szerzod1s teljesitJse 
-'o'i" "a- 

Megrendel6vel' .annak

tudom6s6ra juto mindennemii adat' inform6ci6' is

kotelezetts6g kiterjed a Sz6llit6 -alkalmazotlaira'
tev6kenys6giik me'gkezd6se el6tt kdteles a Szfllit6 a

nem hozhatja tudomilshra a

t vagY inform6ci6 adatait'

"gyif. 
f6l sem tehet' kdzz6'

harmadik szemdly rendelkez6 w-ezt hatSlyos u: 6rv6nyes

ioeszab6ly alapihnvalamely bir tkOueto.r, 
u

A"Szdllit6 kifog6stalan teljesil a Szfllit6t,
Megr
hogy
m6do
Jelen szerzod6sben nem sz

nak meg kell tennie mindent

zzenek minden olYan ndzete

eriil fel'

Haaszerzod6felekaszeru6d6sb6leredob6rmelyjogvi.tarendez6s6tk<jzvetlent6rgyal6sos
fton nem tudj6k megoldani , .(tgy," :"g"i a:"ri.ritintZr.r" a megrender6 sz6khelye szerint

illet6kes bir6s6g Urzai6lagos illot6kess6sdt kittik ki'

Jeren szerz6d6sb6r sz6rmaz6 e, p.".E]" tti* 
'r..*rt 

jogvit6k ilet6kess6ge mindenkor a

l^*;U*li::i"#:iil:i?'fT,i*t;6 rerek mint akaratukkar 6s nvilatkozataikkar mindenben
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Medlines Kft.

Peth$nd Ta i."ur:',ehet

f6igergalf 4a Aqi helYcltese

Az Int6zet coronaria stent,
nyomdsm6r6 vezet6dr6t 6s
intraaortikus ballonpumpa

kat6ter igenyeinek biztosit6sa
coKt-12t2011

1. sz. mell6klet

mint Szrillit6

\

h\

Megajfnlott
term6k neve,

k6dszdma
Nettr6 6rldb

Multi-link CoCr
koron6ria stent

10078xx-xx 10121-
XX-XX

Alta16nos c6hi,
CoCr otvozet

stentek

Xience Prime
Everolimus bevonatU
CoCr korondria stent
10117xx-xx,1

XX
3s 985 000

15 709 950

Budapest,2012,

iOfnet' P6ter
gazgat6 ftiorvos

mint Megrendel6
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"Azrntflzet coronariS slentt nyomr{sm6 r6vezet6dr6t 6s intraaortikus ballonpumpakat6ter ig6ny6nek biztositdsa kihelyezett 6rurakt6r iizemeltet6s6vel,

Aj 6nlattev6 megnevezdse :

Aj rinlattev6 szdlfrelye :
Kapcsolattart6 - n.*,
Cfme:
Telefonszim:
Telefaxsz{ma:
E-mail cime:

MEDLIITES Kft.
23 14 Hallszicelek 6voda u. 7 -9.
Szrlfgi'i Srindor
23 14 Hal^netek" 6voda u. 7 _9.

06 24 474 402
06 24 474 4t6
sanyi@edlines.hu

Rdsz megnevezdse

c6fti, CoCr dtv0zet

Oldalflg-el&EshezoptimM

Workhorse gyOgy#rki6cs6t6

Gy6 gyszerkibocs atoGt in-
stent restenosishoz 37.485.000,-

vr6szarr KOVETELmNyBT

2. sz. rd;sz esetdben:
o RBP (ATM) / 3,0 mm_es stent-n6l:o Mdret m6hix (db):
o Crossin€ profil / 3,0 mm-ss stent_n6l:

3. sz. rflsz esetdben:
o Strutseriil6s ndlkiil legnagyobbra t6githat6 cella keriilete (mm) / 3,0 mm-es stent-ndl:

12,6nnro Modullris gydrtristechnol6gia: Nemo M6ret mdtrix (db): 46 dbo Crossingprofil / 3,0 mm_es stent-n6l: 0.041-

8. sz. r6sz esetdben
o RBP (ATM) / 3,0 mm-es stent_n6l:

18 ATM
52 db
0.040"

18 ATM

Medlines Kft.
H-2314 Hal6sztetek.
Ovoda u. 7-9. Min6sltett aj5nlattev6

Fax: O6124 474416

:" Q--.'

Tel: OBl24 474402



o M6ret mdtrix (db):
o Recoil mltlke (%o):
o DM indik6ci6 megldte (IFII):

9. sz. rflszesetdben
o Ballon tflnyfl6s / 3,0 mm-ss stent-n6l:o El6rhet<i kdtfdle hat6anyaggal:
o )4,0 mm 6trn6r6ben is el6rhet6:o ISRindikici6 megldte GrtD:

Kelt Halris ztelek, 2012. februfur l7 .

46 db
4,4yo

Igen

2,10 mm

Nern
Neln
Nem

Izsfk Barnabfs
iigyvezet6 igazgatl

ffe"dits-q'tJ{"sr.
2314 HalSsztelek,6voda u 7-9

Tel.: 24 | 4"i4-402
Fex.:2d t 474^419

Medlines Kft.
H-2314 Hat6sztetek,
Ovoda u. 7-9. Min6sitett ajinlattev6

Fax: O6124 474416

n

Tel: O6124 474402


