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Tnely ldtrejott egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar
Allamkincstamdl vezetett 10032000-01491869-00000000 bankszrimlaszdmu a Budapest,
Haller ttca29. szhm alatti sz6khelyri, mint megrendel6 (a tovribbiakban: Megrendel6),
m6sr6szt
a Volksbank bankn6l vezetett 14100529-15835548-01000002 banksz6mlaszftmu, 01-09-
262000 cegSegyzek szitmu 1223 Budapest, Kist6t6ny u. 16. szdkhelyti Planmed Kft. nevri
szitllit6,k6pviseletre jogosult szem6ly: Winkler Magdolna 6s Debreczenin6 Kovrics N6ra (a
tovribbiakban: Szrillit6)

ktizdtt, az ajdnlatfhan felsorolt term6kek szfilitftsfuaa kovetkez6 felt6telek mellett:

Szdllit6 ezen szerz6dds al6ir6sdval a Megrendeld 6ltal a Kbt. alapjrin kiirt TED 20I2lS 226-
372028 . hirdetm6nyszfimi ,,Kaniiliik beszerz6se GOKI -1312012" tfitgyit kozbeszerzdsi
elj6rris sor6n tett ajfnlata elfogad6sa eredmdnyek6nt kdtelezettseget v|llal ana, hogy az
aj6nlatk6ro ftltal az ajhnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s a Megrendel6 6ltal elfogadott, e
szeru5des l. szftmu melldklet6ben feltiintetett termdkeket ds term6kmennyisdget az ugyanott
meghathrozott minosdgben a Megrendeld rdsz6re lesz6llitja. A szerz{tdds idotartama a
szerzo d6s al6ir i.sitt koveto | 2. h6nap utol s6 naplfuig 1afi..

Aszerzodeses 6rat, term6keket,frzetesihat6ridoket a jelen szerzodds mell6klete tafialmazza.

Szrillitd tudom6sul veszi, hogy a Megrendelf az l./ pontban meghattnozott 6rumennyisdget
olyan m6don kdteles tole megvds6rolni, ahogy ez a3. pontban szabillyozttsra keriil.
Megrendelf az I./ pontban emlitettek szerint a Szrillit6 minden eltdr6s n61kii1 elfogadott
aifinlat szerinti term6keit havonta az vn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a
Szrillit6t6l rigy, hogy a szerzodeses idoszak veglig a teljes mennyis6g - 20 o/o-a lehivfsra
kenilj<in.
Szftlit6 kdtelezi magdt ana,hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti furukat a lehfvrisban
foglalt mennyis6gben, villasztekban ds mdretben a tlrgyh6napon beliil havonta olyan
iitemezdsben szilllitja le a Megrendel6 kozponti raktdrhba (1096 Budapest, Haller u. 29.),
ahogy ez alehivhsban meghathrozfsra keriilt.
Kap c s o I attarl6 a M e grendel o rd s zdr 6l : any aggazd6lko d6s i o sztilly v ezeto
Kapcsolattart 5 a Szftllito rdszdrol: Bur6nyi Zoltitn Tel : 20 5 45 -09 | 6
A lehiv6snak megfelel(i szilllitds a felek egyezo megrillapod6sa szerint akkor trirt6nik meg
szabiiyszerien, ha aSz6llit6 vagy az illtala igdnybe vett Fuvaroz6 az ilrukattartalmaz6 egyes
sztilitmhnyokat a Szdllit6 kockdzathra a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szewezetei
telephelyeire illetve a lehiv6sban megjelcilt kozelebbi teljesftdsi helyekre leszilllitja,
(lesztilittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genkent ifiszdmolva a lehivrisban megjelolt
egys6g vagy szemlly rdsz&e mennyisdgileg tfiadta. A Szfllitf a leszdllitott term6keket
bontatlan gy6ri csomagol6sban, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja
6t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek
6ps6g6t 6s sterilit6s6t megfelel6 trirol6si k<jriilmdnyek kdzdtt a fuvarozhs 6s a throlils
idotartama alatt meg6vja. A termdk sterilitds6naklejdrati ideje nem rovidebb, mint a szilllititst
kcivet6 365 nap.

A min6sdgmegvizsgdl6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelf aleszlllitott termdk
mennyis6gi, min6s6gi 6tvdtel6t folyamatosan vegzi. A Szrillit6 viilalja, hogy a szeruodds
teljesitds6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehetos6get
biztosit.
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Abban az esetben, ha a Szfllit6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, tgy a Megrendel6
jogosult a le nem szilllitott 6rucikkeket a Sz6llit6 kolts6g6re harmadik szem6lytol beszerezni
6s a Megrendel6 sz6khely6re szflllittatni.
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a Szfllit6nak felmeriilt valamennyi kcilts6gdnek

fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti tr szolg6l.
Nem vitatott a felek 61tal, hogy a lehiv6sban foglalt szftllitdsi kdtelezetts6g teljesitdsdnek
kdsedelme vagy elmulasztfsa, de ugyanigy az 4.1 pontban el6irt kdtelezetts6gek figyelmen
kiviil hagyhsa a jelen sz6llititsi szerzod6s megszegeset jelenti, aminek kovetkeztdben a

Szdllit6t a jelen szerzoddsben szabitlyozott kotbdr eslvagy k6rtdrit6s fizetds6nek a

kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben rlyen szerzod6sszeg6si eset m6sodik alkalommal is
megism6tl6dn6k, ugy a Megrendelf a sz6llit6si szerzoddstol val6 elilllfts6nak a jogirt

gyakorolhatja a jogi kovetkezmdnyek 6rv6nyesit6se'mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne kdtele s.

Megrendel6 a lehivris teljesit6set igazol6 szabfiyszeni, mindkdt fel Sltal al|irt iltvdteh
elismerv6nnyel felszerelt szhmlffi 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szrillit6nak.
A Sz6llit6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) ponrja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Szilllito ad6koteles jdvedelmdnek

csdkkent6s6re alkalmasak. A Szdllft6 a szerzodds teljesit6s6nek teljes i"d6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetet a Megrendelo szdm\ra megismerhet6vd teszi ds a Kbt. 125. $ (5)

szerinti iigyletekr6l a Megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti.
Nem vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerz6d6ses idoszak folyam6n az egyes szhmlilkba

csak azok az 6rak, 6rk6pzdsi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Sz6llit6 elfogadott ajitnlata tartalmaz,
fi.iggetleni.il att6l, hogy a magyarcrszdgt. vagy a vildgpiaci fuak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az rnfl6ci6s rflta, vagy a deviza iltszhmithsi kulcs.
A Megrendelo eloleget nem frzet.
A szimlilhoz tartozo lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Megrendel6t6l szitrmaz6 - 6tv6teli

elismerv6nyt szallitSIev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szftmlffi a Szdllft6
kdzvetleniilazlntdzetGazdasSgilgazgat6sdgfu anyifitjabe.
Amennyiben Megrendeld a Szfllit6 szdmlfijf.i- a megajitnlott fizet6si hataridon beliil nem

egyenlitend ki, kdteles a Szritlit6nak a Ptk, idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.

Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a lehfv6 a 3.1 pontban szabillyozott teljesitds megtdrtdntdtol sz6mitott 3

munkanapon beliil jogosult a Szrillft6val szemben felldpni.
Az egyeb minosdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6sz\el6s6t koveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tilrgyhvd teheti a

Sz6llft6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo kdt bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hat6ridon beliil - a Sz6llit6t kdzds jegyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6kossdgok eset6n, de akkor is ha

kideri.il, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az 1.1 pont szerinti aj6nlatban,

foglalt minosegi kovetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6ddsben szabfllyozott

m6rt6kti min6s6gi kdtbdrt eslvagy k6rt6rit6si ig6nyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen

bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, liu;gy

6rdekmril6sinak igazol6sa ndlktil a szerzoddstol nyomban el6llhat, meghirisul6si kcitb6rt 6s

keltdritdst kovetelhet.



Szerz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a termekkel kapcsolatos szavatossdg 6s j6t6l16s
szabflIyaira - az l.l pontban foglaltak fiiggv6ny6b er7 - az elfogadott ajfunlat tartalma az
irhnyad6.

Ha Szrillit6 a minos6gi hibris term6ket a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Megrendeldnek jog6ban 6ll a fent emlftett 6rutharmadik szem6lyt6l beszerezni a
Szrillit6 kcilts6g6re.
Ha a Szdllitf a j6t6lhisi kcitelezetts6ge alatt kicsereli a leszl"llftott term6ket, annak j6t6ll6si
idej e a csere napj 6v al ujra kezd6dik.
Szdllit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt,hogy a jglen szeruodds targyirtkepezo term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali engeddllyel.

Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a min6sdghib6s sz5llit6s, esetdre
egyarhnt kdtbdrt kdtnek ki a Szrillit6 terh6re.
K6sedelmes teljesft6s esetdre kotb6r, amelynek m6rt6ke az lrintett 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rtdk 20 oh-a.

Hib6s teljesitds esetei:
- minosdghib6s szilllitfts (azazhibds teljesit6s) esetdre kotb6r, amelynek merteke az

6rintett drucikkek brutt6 6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi Yz ezrel6k,legfeljebb
azonban az &inlett 6ru-6rt6k 20 %o- a.

- amennyiben k6t alkalommal tcirtdnt kijavit6si kisdrletet kdvetoen a minosdgi
kifog6s tov6bbra is fenn6ll kdtb6r, amely a teljes brutt6 ajanlati 6navetitve l5Yo,
illetve a hiba kijavit6s vagy kicser6l6s ritj6n t<irtdno kikiiszdb<jl6se esetdn a
kdsedelem miatt frzetendo kdtbdrdsszeg, ha az igy kiszdmitott kdtb6r a 15
sz6zal6kot me ghal adj a.

Aleszdllitand6 term6kek brutt6 6rt6kdnek 30Yo tagys6gri meghirisul6si kdtb6r, amennyiben a
sz6llitand6 termdkek sz6llft6sSval tobb, mint 15 napot k6sik, vagy elill a szerzodds
teljesit6s6t6l.

TisztSban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkcivetel6s behajtris6n trilmenoen a
Megrendelfl a szerzoddsszeg6sb6l ered6 kfuilnak megtdritdsdt is k<jvetelheti a Sz6llit6t5l, a
k6r risszegdbe azonban am6r behajtott kotbdr osszege beleszfimit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek k5ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyirjtott szitml6b6l visszatartani 6s azt avdgsz6mla nett6
6sszegdb6l levonni.

A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szfllitfihoz intezett nyilatkozatixal azonrtali hatfllyal
el6llhat a szilllititsi szerzodlstol, vagy bdrmely resz6Iol,ha:

- a Szfllitd azegyes rdsszdllit6sokkal 15 napot k6sett;
- a Szfllitr6 fizet6skdptelenn6 v6lt, iincsoddt jelentett illetve ellene cs6drit jelentettek

be, felsz6mol6si eljrir6s folyik ellene;
- a Szdllitil szerzo ddsellenesen besztintette szilllitdsait.

Ha a Megrendeld a szerzoddst a fenti barmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozathval, a
Sz{llft6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizetdseket k<ivetelni.
A Megrendel6 jogosult 6s egyben kciteles a szerzoddst felmondani - ha sztiks6ges olyan
hatSrid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata el16t5s5r6l
gondoskodni tudjon - ha
a) a Sz6llit6ban k<jzvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo gazdasilgi tdrsasdg,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatirozott felt6teleknek.
b) a Sz6lIit6 k<izvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasilgit6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghattrozott felt6teleknek.
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A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llit6 a szerzodes megsztin6se el6tt m6r teljesitett
szolgilltatits szerz6 d6 s szeri p enzb e I i e I I en6rt6k 6re j o g o sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szerzoddst felbont6 feltdtelt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai

eszkdzre vagy fertotlenit6szerre vonatkoz6an a kozpontositott kcizbeszerzesi rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy szerzldds keri.il megkdtdsre, a kiizpontositott kizbeszerzds
rendszer6ben kell a beszerzdst megval6s itanr" .

A Sz6llit6t az 6w6nyes jogszabrilyok szerinti m6don titoktartisi kotelezettsdg terheli a

szerz6dds teljesit6se soriin a Megrendeldvel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemu adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktaltesi
kcitelezetts6g kiterjed a Szdllfttf alkalmazottatal munkat6rsaira, beszhllitoira, akiket
tevdkenys6gtik megkezd6se elott k<iteles a Sz6llit6 a titoktart6sra hitelt 6rdemloen

figyelmeztetni.
A Szdllit6 a Megrendel6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sfra a
szeru6dds,illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informtrcio adatait.

A m6sik fel el6zetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiveve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabfuly alapjfunvalamely bir6sdg vagy m6s hat6s6g kcitelez6 6rv6nnyel elrendeli.

A Szdllftrf kifog6stalan teljesit6sdrol a teljes termdkmennyiseg 6tad6s-6tvdtel6t kovetoen a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szfillit6t,
hogy a Megrendeldt referencialist6jdn feltiintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett

m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.

Jelen szerz6d6sben nem szabhlyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

fligg6en yagy a Szfllit6 elfogadott ajdnlatatartalmhttekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6sk6nt a Kbt. 6s a Magyar Polg6ri Torvenyk<inyv idevonatkoz6an

me gfelel6 szab 6ly ait fo gl 6k alkalmazni.

A Megrendel6nek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy

kdzvetlen t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan ndzeteltdrdst, vagy vitdt,

amely kdztitttik a szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.

Jelen szerzod6sbol sz6rmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a

Me grend el6 sz6khely ehez igazo dik.

A szhllit6jogosult a szerzodds idotartama alatt ij fejleszt6sri innovativ termdket szhllitani, az

6r vagy egy6b szerzoddses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az fu-ertek ar6nyossdgot es a
szakmai min6s6gi megfelel6st a megrendelo kdpviseldjdvel koteles egyeztetm.

Ezt a szilllitdsi szerzoddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikal mindenben

megegyez6t helyben hagy6lag alfiirtdk.

Budapest, 2013. m6rcius'18--
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,,Kaniiliik beszerz6se GOKI -1312012" '1. sz. mell6kletned Kft.

Rdsz sor-
szdma

R6sz

megnevez6se

Igdnyelt darab-
szhm

Megaj6nlott termdk
neve 6s k6dsz{ma

Nett6 Ft ellendrt€k /
db Nett6 Ft tisszesen Fizetdsi hatdridd natr

3.

Kettds v6na kaniil: I. 38 cm hossz0, % -es csatlakoz6val elldtott v6n6s kanul a vena

cava 6s ajobb pitvar kozos kaniil616s6ra Spiral dr6ttal megerositve,vezetovel, oldal

6s vdgnyilassal elldtott dren6l6 csticsban vegzodl kanul, amely v6g6tol 8 5 cm-re

plusz kdrkOros oldalnyikisok tal6lhat6k

18-36 Fr l0l RDS 61 137 3 24( 32 46( 6(

]6-51 Fr 450 RDS 61 1 50 3 24( | 460 70( 6(

4

Pl6gids kaniil : aorta gy6k kanill ,a csucson oldalnyil6ssal, a szar als6 r6sz6n vent-

sziv6val, fix6lo 0lt6snek helyt ad6 gyiiriivel ell6wa.

7Fr 600 ARlll14 2 47: 1 485 00( 6(

t2

Coron cardiopl6gi:is kaniil: 6nfelfuj6 ballonnal ellatott kanul. Anat6miailag

kialakitott hajlitott baltonos v6ggel rendelkezik Luer csatlakozdsri, nem pirogdn,

vinvl atapu PVC bal-lonnal ell6tott kaniil

Ballon 6.(

mm disztdlir

vde 3 mm 22( cP2200( 6 40t 1 408 88( 6(

Ballon 7 (

mm diszt6lit

v6g 3 mm 22( cP2200 6 40, 1 408 88( 6(

Ballon 8.(

mm diszt6ir

v6g 3.5 mm l3( cP2200t 6 40t 832 521 6(

25

Nagyobb m6retii koron{ria perffzi6s kaniil 29cm.hosszri dnfelfui6 hajlitott v6gil

ballonnal luer csatlakoz6val.

Ballon 6mn
Dist6lis vdt

3mm. cP2200( 6 40, 64 04( 6(

Ballon 7mn
Distalis vet

3mm I cP2200', 6 40, 64 04( 6(

Ballon 8mn

Distalis vet

3.5mm I cP2200t 6 40t 64 04( 6(

Nett6 6ss zesen: 6 820 560

lf nZl o/o I 841 551

Brutt6 tisszesen: I662',|',1',1

Budapest, 201'3.,niArcius 1 8.
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223 Budapest, Kistdt6nY u. 16

Nyilatkozat

Alulirottak Winkler Magdolna 6s dr. Debreczenin6 Kov6cs N6ra a Planmed Kft' (1223

Budapest, Kistet6ny u. 16.) kepviselet6ben nyilatkozunk, hogy a Planmed Kft
banksz6mlaszf rmaazalilbbrakszerintvhltozott:

Citibank 10800007-60000000-1343 1019

Jelen nyrlatkozat a ,,Kantilok beszerulse GOKI -1312012" megnevezdsu, 28I-I120I3
iktat6sz6mriszerzod6selvillasilhatatlanrcszetk6pviseli.

Tel.2275-2O91, 394-1166, 814 -6O52, 814 -6053, B'l 4'6O54

Faxz 2O0-9546 e-mail: office@Planmed.hu


