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?mely l6trejdtt egyreszt a
Allamkincstanill v ezetett

SZALL1TAST SZnnz6uns

Gottsegen Gyiirgy Orszr[gos Kardiol6giai lnt6zet, a Magy

Haller utca 29 . szftm alatti
mdsrdszt

10032000-01491869-00000000 bankszrimlaszfumu a Budapest,
szdkhelyii, mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),

a CIB bankn6l vezetett 10700024-02352004-51100005 bankszilmlaszfrmi, 0l-09-6g3731
cdgtregyzek szdmi 1119 Budapest, Nidorfej6rvdri u. 35. sz6khelyti Replant-Cardo Kft.
nevti sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Hanga P6ter szakm ai igyvezet[ (a tov6bbiakban:
Szdllft6)
k<iz<itt, az ajdnlatdban felsorolt term6kek szfilitdsfuraa k<jvetkez6 feltdtelek mellett:

Szfllit6 ezen szerzod6s aldirris6val a Megrendel6 6ltal aKbt. alapj6n kiirt TED 20I2lS 226-
372028 . hirdetm6nyszfumi,,Kaniiliik beszerz6se GOKI -tZtiOtZ" tdrgytt kozbeszerzesi
elj6r6s sor6n tett ajinlata elfogad6sa eredmdnyekdnt kcitelezetlseget vilial ana, hogy az
ajdnlatk6tb 6ltal az ajdnlati dokumentdci6ban felsorolt 6s a Megr*O.tO 6ltal elfogadott, .
szetzodds l. szdmt melldklet6ben feltiintetett term6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott
meghatfirozott min6s6gben a Megrendell rlsz&e leszfi.'litja. A szerzbter iOOtu.tumu u
szer zo dd s al6fu 6s at ko vet 6 | 2 . h6nap uto I s 6 napj aig tart.

A szerulddses 6rat, termdkeket , frzetesi hat6rid6ket a jelen szeruodes mell6klete tartalmazza.

Szdllft6 tudom6sul veszi, hogy a MegrendelS az 7./ pontban meghat1rozott 6rumennyis6get
olyan m6don kiiteles t61e megv6siirolni, ahogy ez a3. pontban szibillyozilsra keri.il.
Megrendelf az l./ pontban emlitettek szerint a Szhllit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott
ajdnlat szerinti termdkeit havonta az vn. Lehivdsi nyilatkozat formdjdban v6s6rolja -.g u
Szdllit6t6l rigy, hogy a szerulddses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g - 20 Yo-a lehfv6sra
keriiljdn.
Sz:[llitr6, k<itelezi magdt arra,hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti 1rukat a lehiv6sban
foglalt mennyis6gben, villasztekban 6s mdretben a tdrgyh6napon beliil havonta olyan
titemez6sben szilllitja le a Megrendeld k<izponti raktdr{ha (1096 Budapest, Haller u. i9.1,
ahogy ez a lehiv 6sban megh atfrozhsra kenilt.
Kapc so I attart6 a Me grende I o 16 s z61 6l : any aggazd6l ko dris i o sztily v ezeto
Kapcsolattart6 asz6llit6 rdszdrbl: v6mos Gabriella Tel: 30 392-9766
A lehfv6snak megfeleliS szSlliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg
szabSlyszerien, ha a SzilllitS vagy az Sltala ig6nybe vett Fuvaro zo az fnukat tartalmazb 

"gy.tszilllitmdnyokat a Szdllit6 kockhzatdra a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szervezetei
telephelyeire illetve a lehivrisban megjelcilt kdzelebbi teljesftdsi 

- 
helyekre leszillitja,

(leszallittatja) 6s a kiildemdnyt csomagolSsi egys6genkent ifiszdmolva a lehiv6sban megielblt
egysdg vagy szemlly rdsz&e mennyis6gileg atadta. A Szdltft6 a leszfilitott term6keket
bontatlan gy6ri csomagol6sban, min6sdgtanrisitiissal ds egydb dokumentiici6kkal egytitt adja
6t a Megrendeldnek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek
6ps6g6t 6s sterilit6s6t megfelel6 trlrol6si kcirtilmdnyek kcizcitt a fvvarozits 6s a t6rol6s
id6tartama alatt meg6vja. A termdk sterilit6s6naklejdratiideje nem r<ividebb, mint a szdllit1st
kdvet6 365 nap.

A min6s6gmegvizsgdl6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendell aleszdllitott term6k
mennyis6gi, min6s6gi ffivetelet folyamatosanv6gzi. A Szdtlft6 viilalja, hogy a szeruod1s
teljesitds6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konlult6ci6s lehet6s6set
biztosit.
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meghaladna a 15 napot, ugy a Megrendel6
lit6 kciltsdg6re harmadik szemdlyt ol b6szerezni

Szrillft6nak felmeriilt valamennyi kcilts6g6nek
tnlat szerinti itr szolg{l.

szerzodlsszegdsi eset m6sodik alkalommal is
eJJitasi szeru6dlstol val6 el6lkis6nak a jog6t
nyesitdse mellett andlktil, hogy drdetmrlasat

szabfllyszerri, mindk6t fel 6rtal aldirt htveteri
eliil banki 6tutalissal egyenriti ki a sz6ilft6nak.

smerhetov6 teszi ds a Kbt. 125. $ (5)
sfti.

o16 - a Megrendelfitol szirmazd _ iltveteli
igy ki6llitott ds felszerclt szitmlilt a Szlilit(t

a nyfjda be.
a megajimlott fizet6si hatririd6n behil nem
devonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

sziiliti.sbol. ill. fuvarozfusbol eredo hibrikkal
yozott teljesit6s megtcirt6ntetll szfumitott 3
en felldpni.

el, hi6nyokkal kapcsolatos
or kifog6s targy6v6 teheti a

elo, a lehiv6 tartozik _ a jelzett 3 napos
teldre meghivni.

is6gi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha

v
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Szetzldo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossSg 6s j6thllds
szabillyaira - az I./ pontban foglaltak ftiggvdny6b en - az elfogadott ajhnlat tartalma az
ir6nyad6.

Ha Szr[llit6 a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kovet<l 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll a fent emlitett frutharmadik szemdlytol beszerezni a
Szrillitrf, kdlts6 gdre.
Ha a Szrillit6 a i6t6lI6si k<jtelezettsdge alatt kicsereli a leszilllitott term6ket, annak j6t6ll6si
ideje a csere napj 6v al ujra kezd6dik.
Szr{llit6 kijelenti 6s szavatossdgot v6llal azdrt, hogy a jelenszerzoddsthrgyittkepezl termdkek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

Szerzodl felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a min6sdghib6s szrillft6s, eset6re
egyarint kdtbdrt kotnek ki a Szfllitri terhdre.
Kdsedelmes teljesitds eset6re k<itbdr, amelynek m6rtdke az lintett 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi lz ezrel5k,legfeljebb azonban az lrintett furu-ertek20 %o-a.
Hibds teljesitds esetei:

- min6s6ghib6s szdllitds (azazhibds teljesit6s) esetdre kritb6r, amelynek m6rt6ke az
6rintett 6rucikkek brutt6 6rtdk6nek figyelembev6teldvel napi % ezrellk,legfeljebb
azonban az erintett 6ru-6rt6k 20 o/o-a.

- amennyiben k6t alkalommal tcirt6nt kijavft6si kisdrletet kcivetoen a min6s6gi
kifog6s tov6bbra is fennrill k<jtb6r, amely a teljes brutt6 ajdnlati fmavetitve l5o/o,
illetve a hiba kijavit6s vagy kicserdl6s ritjdn tcirtdno kiktiszdbcildse esetdn a
k6sedelem miatt frzetend6 kotbdrdsszeg, ha az igy kiszSmitott kdtb6r a 15
sztualekol me ghal adj a.

Aleszillitand6 term6kek brutt6 6rt6kdnek 30%o nagys6gri meghirisul6si kdtb6r, amennyiben a
szSllitand6 term6kek szilllitdshval tdbb, mint 15 napot k6sik, vagy eliil a szerz6d6s
teljesit6s6t6l.

Tisztitban vannak a szerzodb felek azzal, hogy a kdtb6rkcivetelds behajt6s6n trilmen6en a
Megrendelf a szerzod6sszegdsbol eredo ktrdnak megt6rit6s6t is kcivetelheti a Sz6llit6t6l, a
kar dsszeg6be azonban a mdr behajtott kcitbdr <isszege belesz6mit.
A kotb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szdmlihol visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6
6sszeg6b6l levonni.

A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szfllitfihoz intezett nyilatkozatitval azonnali hatilllyal
elilllhat a szilllititsi szerzoddstll, vagy b6rmely r6sz6tol,ha:

- a Szdllit6 az egyes r6sszrillit6sokkal 15 napot k6sett;
- a Szfllit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, tincs6dot jelentett illetve ellene cs6drit jelentettek

be, felszdmokisi elj6r6s folyik ellene;
- a SzrillitS szerzoddsellenesen beszi.intette szilllitdsait.

Ha a Megrendel6 a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldalu nyilatkozatilal, a
Szillit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tovribbi kifizet6seket kovetelni.
A Megrendel6 jogosult ds egyben koteles a szeruldest felmondani - ha sztiks6ges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata ellit6srlr6l
gondoskodni tudjon - ha
a) a Szfilit6ban kdzvetetten vagy k<izvetleni.il 25oh-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezl gazdashgi thrsasdg,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatdrozott felt6teleknek.
b) a Sz6llit6 kdzvetetten vagy kozvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo gazdasdgit6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatdrozott felt6teleknek.
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A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sziilit6 a szerzodl,s megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szol gdltat6s szerz6 d6ss zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j o gosult.
A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti
szetzbddst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszkozre vagy fertotlenit6szerre vonatkozoan a kozpontositott kozbeszerzesi rendszerben
keretmeg6llapodris vagy szerzodds keri.il megkcit6sre, a kcizpontositott k<jzbeszerzds
rendszer6ben kell a beszerzlst me gval 6 s itani" .

A Szfllft6t az lrvdnves jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcttelezetts6g terheli a
szerz6dds teljesit6se sor5n a Megrendel6vel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban
tudom6siira jut6 mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozdsdban. E titoktartrisi
k<itelezettsdg kiterjed a Sziilitf alkalmazottaira, munkat6rsaira, beszillit6jra, akiket
tev6kenysdgiik megkezddse el6tt kdteles a Sz{llit6 a titoktartAsra hitelt 6rdeml6en
figyelmeztetni.
A Szdllit6 a Megrendel6 engeddlye n6lkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudomds 6ra a
szetz6des, illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentSci6 vagy informfrci6 adatait.
A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa ndlktil titkos informrici6t egyik f6l sem tehet kozz6,
harmadik szemdly rendelkez6sdre nem bocsiithat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
iogszab|ly alapjdnvalamely bir6s6g vagy mils hat6s6g kotelezo drvdnnyel blrendeli.
A Szfllitt6 kifog6stalan teljesit6s6rol a teljes termdkmennyisdg 6tad6s-fitvetelet k6vet6en a
Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sziilitfit,
hogy a Megrendel6t referencialistrij6n felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett
m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.
Jelen szerz6d6sben nem szabftlyozott kdrd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
ffiggoen Yagy a Szrillit6 elfogadott ajtnlatatartalmdttekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6skdnt a Kbt. ds a Magyar Polg6ri Tdrv6nykonyv idevonatkozbin
me gfelel6 szab 6ly ait fo gj 6k alkalmazni.

A Megrendeldnek 6s a Szfllitrinak meg kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy
kcizvetlen t6rgyal6sokon b6kds fton rendezzenek minden olyan nlzeteltdrdst, vagy vitdi,
amely kozdttiik a szerzbdessel kapcsolatban meriil fel.

Jelen szerz6d6sb6l szftrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitak illet6kessdge mindenkor a
Megrend el6 sz6khely ehez igazo dik.

A sz6llit6 jogosult a szerzldds idotartama alatt itj fejleszt6sri innovativ term6ket sztilitani, az
6r vagy egy6b szeruodeses felt6telek m6dosit6sa nelkiil. Az 6r-ertek ar6nyoss6got 6s a
szakmai min6s6gi megfeleldst a megrendelo kdpviseldj6vel krjteles egyeztetni.

Ezt a szilllitdsi szerzodest a szeruiid6 felek mint akaratukkal 6s nyrlatkozataikkal mindenben
mege gy ezbt helyb en hagy olag alfiittdk.
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Replant-Cardo Kft. Kani.if 6k beszerz6se GOKI -1312012 1. sz. mell6klet

mint szdllitu R"Plant cardo
Keresked-elnri 6s Szolg6ltat6 l(ft .
1 I 19 Buriapest Nfnclorfelervdri rjt 35.
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AORTA kaniiliik:

t6.

a. Kismdretri speciSlis irjsziilott 6s csecsemo szivmitetekhez
hasznillhato artdriils kani.il. A kaniilfej 135fokban hajlitott miia.-
b6l k6sziilt A fej ftilott miia. galldrral. A kaniil szilrhban spir6ldr6l
er6sitdssel,6sszekot6 n6lkiil.

2.6mm-es 10 A212-26 N aorta kaniil 9 40C 94 00c 60

3 mm-es 50 4272-30 N aorta kani.il 9 40C 470 00c 60

3,5mm-es 50 4212-35 N aorta kantil 9 40C 470 00c 60

4mm-es 60 4272-40 N aorla kaniil 9 40C 564 00C 60

VENAS KANULOK:

20.

^, Speci6lis kani.ilok av6na cava superior kozvetlen
kantil6l6s6hoz, 90 fokban haj I itott v dkonyfalu miia. fejj el,r o gzito
galllrr al, dr6teros it6s sel, o s szekoto nd lkiil. A Ki sebb m6retriek
k6tfd I e mdretri o s s zekoto h<i z c s atlako ztath at6 k a szhr lev 6s5s 6val .

lOFR. 10 V132-10 V6n6s kani.i 8 50C 85 00c 6(

lZFr. 10 Vl32-12 V6n6s kanii 8 soc 85 00c 6(

14Fr. 10 Vl32-14 V6n5s kanii 8 soc 8s 00c 6(

l6Fr. 20 V132-16 Vdnds kanii 8 50C 170 00c 6C

1 8Fr. 20 V132-18 V6nds kanii 8 50C 170 00c 6(

20Fr. 20 V132-20 V6n6s kanii 8 soc 170 00c 6(

Nett6 iisszesen: 2 363 000

AFA27 % 638 010

Brutt6 iisszesen: 3 001 010


