
amely l6trej6tt egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy OrszSgos_ Kardiol6giai Int6zet, a Magyar

nrr"rirr.i".ri6mii vezetett 10032000-0r+grs6q-00000000 banksz6mlaszdmu a Budapest,

Haller utca29. szitmalattisz6khelyti, mint megrendelo (a tovfbbiakban: Megrendel6),

mhsr6szt
a MKB bankn6l vezetett 10300002-20312437-00003285 banksz6mlasz6m'6' Cg. 01-09

061688 c*gsegyzek szttm:ull45 Budapest, Amerikai rit 33. sz6khelyu c'P'P' Budapest Kft'

nevri sztilit6, k6pviseletre jogosulf szem6ly Molnfr Tamds igyvezeto igazgat6 (a

tov6bbiakban: Szrfllitd)
kdzdtt, az aj6nlat6ban felsorolt term6kek szilllithshraa kdvetkez6 feltdtelek mellett:

sz6ttit6 ezen szerzod6s al6ir6s6val a Megrendel6 6ltal aKbt. alapj6n kiifi TED 20I2lS 226-

372028. hirdetm6nyszhmu,,Kaniiliik t*r.;T[r,'9,.#1.,-.T#3r?J 
Hf,:i ::::W";

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e

erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott

meghatirozott min6segben a Megrendel| rdszlte lesztilitja. A szerzodds id6tartama a

szeizo d6s alilirhsht k<ivet6 12' h6nap utols6 napjtig tatt'

A szerzod1ses arat, term6keket ,fizeiesihat6ridoleia jelen szerzodls mell6klete tartalmazza'

1 ./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get

a 3. pontban szabtlyozftsra kertil'
Sz6tlit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott

v6si nyilatkozat fotmhjhban vhsfrolja meg a

6gdig a teljes mennyisdg - 20 o/o-a lehiv6sra

keriiljdn.
Sz6llit6 k6telezi maght ana,hogy a2/ pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a lehivSsban

foglalt mennyisdgben, villasztekban 6i m6retben a thrgyh6napon beltil havonta olyan

iitemez6sben szaliitjaie a Megrendel6 kozponti rakttn1ba (1096 Budapest, Haller u' 29')'

df lko d6s i o sztillY v ezeto

y Tel: 422-3700
b meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg

maz6 egyes

szervezetei
Ieszilllitia,

mdnyek koz6tt a fvvarozits 6s a t6rol6s

lejhr:aliideje nem rdvidebb, mint a szilllilitst

koveto 365 naP.

l6s helye a Megrendeld szdkhelye. A Megrendel' aleszilllitott termdk

i 6tv6ieI6t foly-amatos an vegzi. A Szfllit6 viilalia, hogy a szetzodes

ama alatt folyamatosan rendelkezesre 6ll, konzult6ci6s lehetos6get

biztosit.

SZALL1TASI SZNNZ0Nfr'S Anyaggazddlkodiisi oszt5ly: ......
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k6sedelme meghaladn tt a t5 napot' ttgy 
"a Y:tt:*:| 
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"t 
ti ttre g6re harmadik s zemdlyr or b eszer eznt

valamennYi k6lts6 g6nek

lgttl.
lfotelezetts6 g telj esit6s6nek

t kotelezetts6gek figYelmen

cs.

ndel6t6l sztnmaz6 - 6tv6teli

s felszerelt szhmlht a Szillit6

16 a t t fizetdsi hat6rid6n beliil nem

a Szr szabillyai szerinti mindenkori

atot is megfizetni'

l. fuvarozhsbol ered6 hib6kkal

6s megt6rt6nt6tol szitmilolt 3

hi6nYokkal kaPcsolatos

kifogbs lrrrgYhvh teheti a

ivo tartozik - aielzelt 3 naPos

Az elozo k6t beke

hat6rid6n beliil - a

6rdekmril6s 6nak rgazolilsa

k6rt6rit6st kdvetelhet'



sztrzallkot me ghal adj a'

A lesz6llitand6 term6kek brutt6 6rt6k6nek

sz6llitand6 term6kek szilllithshval tobb,

teljesit6s6t6l.

szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6l16s

szab1lyaira - az L/ pontban fogtattat-niggv6nydbe' - az elfogadott aianlat tartalma az

irhnyad6.
Ha Szrillit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek iogilban 6ll afenlemlitett 6rut harmadik szemdlytolbeszerezni a

Szillit6 kolts6g6re'
Ha a sz6ll it6 a j6t6[6si kotelezetts6ge alatt kicser eli a leszdrlitott term6ket, annak j6t6l16si

a|azlrt,hogyajelenszerzodlsttngyffikepezotermdkek
zatali enged6llYel'

Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesitds, mint pedig a min6sdghib6s sz6llit6s' eset6re

Szdllit6 terhdre.

e k6tb6r, amelynek m6rt6ke az erintett 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek

ezrelflk,legfeljebbazonbanaz6rintelt6ru-6rtek20o/o-a.

HibSs teljesit6s esetei:
- min6s6ghib6s sz6llit6s (azazhibfustetjesitds) eset6re kcitb6r, amelynek m6rt6ke az

6rintett 6rucikkek brutt6 6rt6kdnek fi gyelembev6tel6vel napi % ezrel6k, le gfelj ebb

azonban az lrintelt 6ru-eftek20 %-

- amennyiben k6t alkalommal tort

kifog6s tov6bbra is fenn611 k6tb6r

illetve a hiba kijavit6s vagY ki
k6sedelem miatt ftzetend6 kotb6

30% nagysdgri meghirisul6si kotber, amennyiben a

mint G *pot k6sik' vagy el6ll a szeu6d6s

a kotb6rkdvetelds behajt6s6n trilmen6en a

megt6rit6s6t is kovetelheti a Szfllit6t6l' a

szege belesz6mit.
nem meriilt fel.

A kotbdrt a Megrendeld jogosult a benyrijt otL sz6ml6b6l visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6

6sszeg6b6l levonni.

A Megrendet6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sz6ll itilhoz intezett nyilatkozathval azonnal\ hatilllyal

el6lhal a sz6llit6si szerz1destol, vagy b6rmely rdszdtol,ha:

-aSzfllit6azegyesrdssz6llit6sokkall5napotk6sett;
- a Sz6ll it6t fizJZskeptelenn6 v61t, oncsodot jelentett illetve ellene csoddt jelentettek

be, felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;

- a Szfllitl szerzodisellenesen besziintette szilllitdsait'
okbol megsziinteti e gyoldahi nyil atkoz athv al' a

kifi zet6seket kovetelni.
szerzodest felmondani - ha sziiks6ges olyan

a szerzod6ssel 6rintett feladata ell6t5s6r6l

3
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A fentiek szerinti felmondas esetdn a szilIlit(t a szeruodls megszundse elott m6r teljesitett

x,:i:f'tr :?;x11"i:31il'J :t 6 g (7) bekezddse szerinti

szerzoddst felbont6 felt6telt, n hat6ar:ryagra' orvostechnikai

eszkDzrevagyfert6tlenitoszerrevonatkoz6anakozpontositottkozbeszerzlsirendszerben
keretmeg6llapod6s vagy szerz6des.. keriil megkotlsre, a kozpontositott kozbeszerzds

t*atr.tZU.tt t "tt 
abeszerzdst megval6sitani" '

A Sz6llit6 t az irvenyes jogszab6lyok szerinti modon tito ezetlslg terheli a

szerz6dds teljesit6se' ,oia' a Megrendel6vel, .annak 
vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemu adat, 
-infor 

mtrcio, ismeret v an' E titoktartasi

k.telezetts6g kiterjed a Sz6llit6 'a|ka|mazoltaira, 
munkat6rsaira, besz6|Iit6ira, akiket

tev6kenysegiikmegkezd6seel6ttkotelesaSz:[llit6atitoktart6srahitelt6rdemloen
figyelmeztetni' ,11 .!1 1-^,-^^A21, €;laalz mhsdra a
ASz6llit6aMegrendeldengeddlyen6lkiilharmadikf6lnek
szerzod$s,illetveazzalkapcsolatbanua'*.rvm6sdokument6cioatait.
A m6sik f6l el6zetes j6v6hagyasa nel.ut titkos inform6ciol et kozz6'

harmadikszem6lyrendelkez6s6r"nembocs6that,kiv6veh6rv6nyes
jogszablly alapiinvalamely UirOsag vagy m6s hatos6g kotele i'

A Sz6llit6 kifog6stalan teljesit6s6rol iieljes term6kmenny kovet6en a

Megrendeld ir6sban 
e lvrJYv ------ 

olAzeiecen ir6s 
a Sz6llit6t'

hogy a Megrendel. elozetesen ir6sban egyezteretr

il?*1";#f:iltJ",.* ,"u "rixo1#r""tlri"'o y:[{:;}
T 6rv6nYkd nYv i devon atkoz6 an

almazni'

A Megrendeldnek 6s a sz6llit6nak meg kell- tennie mindent annak 6rdek6ben' hogy

kozvetlen t6rgyal6sokon b6k6s uto., ,*aJtzenek minden olyan nezetelt'rlst' vagy vit6t'

amety kdzdtttik aszetzodlssel kapcsolatban meriil fel'

Jelen szerzod6sbol sz1rmazo 6, p;r;r utra keriilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a

Me gren del6 sz6khely 6hez igazo dik'

Asz6llit6jogosultaszeuodhsidotartamaa|altijfejleszt6suinnovativterm6ketszii|itani,az
6r vagy egy6b ,".trOaer"s feltdteiek mOaositasa n6lkiil' Az fr-6rtek ar6nyoss6got 6s a

szakmai minosegi megfelel6l t u ..gt.ndelo kdpviseloj6vel kdteles egyeztetni'

Ezt a sz6llit6s\ szerzodesl a szetzodo felek

me ge gy ezot helyb en ha gy6 I a g al6irt6k'

Budapest,2013.

mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

(I.P.P. BUDAPI]g
I is€si.irr.vi cikkeket gYat '

. ibrz,.inraz-n Kl l.

Dr. Ofner P6ter

Fo\gazgato foorvos



CPP Budapest Kft. KanUldk beszerz6se GOKI -1312012 1. sz. mell6klet

Rdsz sor-
sz{ma R6sz megnevezdse

Igdnyelt darab
szdm

Megajdnlott term6k
neve 6s k6dszfma

Nett6 Ft ellendrt6k /
db Nett6 Ft dsszesen

l'lzetesl
hatdrid6

naD
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Csecsem6-gyermek centrdlis v6n{s kat6terek:

{F/2 lumen/8 cm 20( cs-1 5402-r 6 10( r 220 00( 6(

5F/2 lumen/I3 cm 30( cs-1450, 6 l0( I 830 00( 6(

5,5F/3 lumen/li
cm 2( cs-1 6553 7 59( l5l 80( 6(

30

Felndtt Centr6lis v6nds katdterek:

7F 2 lumenii 15 cm 25( cv-1270'. 229( 572 50( 6(

7F 3 lumenil 15 cm l 70( BR-1270: 2 85( 4 845 00( 6(

7F 2 lumenii 20 cm 18( N)-1670, 227: 409 50( 6(

7F 3 lumenii 20 cm 18( BR-1570. 2 49( 448 20( 6(

8,5F 4 lumenfi 15

16 cm egyil
lumene legalfbl
l5G leeven 10( BR-1285r 4 03( 403 00( 6(

G t4 I lumenii JT

cm 4( EU-04730-CV'r 2 42( 96 80( 6(

JI

sziiksdges, ami minim6lisan tartalmazzakatdtert, a szfr6tiit, avezet5 dr6tot, 6s a

t6git6t. A kateter anyaga impregniilva legyen antibacteri6lis bevonattal, amely

hat6kony mind a Grdm pozitiv, mind a Gr6m negativ bacteriumok ellen. Seldinger

technikrlval bevezetheto legyen. A vezeto dr6t v6ge puha kik6pz6sii, egyik v6ge J

alakri legyen megtoretds mentes bevezetdst biztositson. A kaniil rtg 6rny6kot ad6,

hosszielz6sekkel ell6tott, kett6s rogzltetts6gii legyen.

7F vagy 7,5 F 1

lumenii 15-16 cn

hosszri z: cy-2270: 6 05( l5l 25( 6(

8,5F4lumenii15
l6 cm hosszti z: cY-2285, 6 99( t74 75( 6(

JZ

Speci6lis chlorhexidine 6s eziist sulfadiazine bevonatf kaniil. ,,Set" form6j6ban

sztiksdges, ami minim6lisan tutalmazzakatdtert, a szrir6tiit, avezeto dr6tot, ds a

tdgft6t. Seldinger technikdval bevezethetri legyen. A vezet6 dr6t vdge puha

kik6pzdsri, egyik v6ge J alakf legyen megtdretes mentes bevezetdst biztositson, A
kanUl rtg drnydkot ad6, hosszjelzdsekkel ellftott, kett6s rOgzitettsdgfi legyen.

7 Fr 2 lumen I
cm I :s-22'102-E 3 99( 39 90( 6(

7 Fr 3 lumenfi I
cm I :s-22703-E 6 59( 65 90( 6(

4Fl2 lumen/8 cm I :s-25402 8 69( 86 90( 6(

5F/2 lumen/l3 cm 3( :s-24402 8 39( 251 70( 6(

5,5F/3 lumen/ll
cm 2( ls-26ss3 8 99( I 79 80( 6(

JJ

Umbilikflis v6na kat6ter

a) 3,5CH 10( 270.0': 57: 57 50( 6(

b)scH l0( 270.0: 57: 57 50( 6(

\
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Feln6tt arteria
radialis
kanitldlAsdhoz
haszn{latos kaniil
6rarnl{sgdtl6val
ell6tva 20G. 2 00( 82( I 640 00( 6(

35

echnikfval tdrt6nd

kanlild||5s6hozhaszn6|atosset(tii,vezet6dr6t,kan@
a) tti 6tm. int/ext

0,8-0,9 mm, G20, a

kaniil hossza 80

mm 15( r 15.0! 2 99( 448 50( o

b) tii dtm. int/ext

0,8-1,1 mm, Gl9,
akantil 4F, hossza

180 mm r5( I 15.1 4 951 742 501 6(

o, tii 6tm. Inyext

0,8-1,1 mm, G 19,

a kan0l hossza 100

mm 2( r2t3.1 5 19( 103 80( 6(

d) tii Atm. inVext

0,8-0,9 mm, G20, a

kaniil hossza 40

mm J( l2ll.0t 420( 126 00( 6(

:) t[ 6tm. inVext

0,5-0,7 mm,G22,a
kantil hossza 60

mm 5( t2r2.0( 5 16( 258 00( 6(

lr.lallA Aeczac 14 360 800

LEL t-7 o/^ 3877 416

Brutto dsszesen: 18 238 216

CPP Budapest Kft. Kantildk beszez6se GOKI -1312012

mint 5z6llit6

1. sz. mell6klet

Penzl-'gyl eilen jeg),zo

T

I
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Petir,'-. r= 'iar rksdbet

( l. F.P. ElJf,i .1 Tr?t,".:
E, zsdgi.luvi cikkerri ,-. ;i lof€r.ifDfl?,ri ?a'-
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