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a.mely ldtrejritt egyreszt a Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giai lnt6zet, a Magyar
Allamkincstfirnill vezetett 10032000-01491869-00000000 banksz6mlaszdmi a Budapest,
Haller utca 29 . szdm alatti szdkhelyri, mint megrendel6 (a tov5bbiakban: Megrendel6),
mds16szt
m6sr6szt a OTP Bank bankn6l vezetett 1171104l-20776141banksz6mlaszdmu, Cg. 01-09-
561903 cegtregyzek szttmi2030 Erd, L6csei 14-16. sz6khelyri Variomedic Kft. nevi sz6llit6,
k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Szavcsurn6 Kemenes Krisztina (a tov6bbiakban:
Szdllit6)

kdz<itt, az ajdnlatdban felsorolt term6kek szilllitilshra a krivetkez6 felt6telek mellett:

Szdllitt6 ezen szerzod6s al6ir6s6val a Megrendel6 f"Jtal a Kbt. alapj6n kiirt TED 20I2lS 226-
372028 . hirdetm6nyszfimu,,Kaniiliik beszerz6se GOKI -1312012" targyi kozbeszerzdsi
elj6r6s sor6n tett ajfunlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kritelezettseget villIaI ana, hogy az

aj6nlatk6r6 6ltal az ajdnlati dokument6ci6ban felsorolt ds a Megrendel6 6ltal elfogadott, e

szerzldds l. szdm.iu mell6klet6ben feltiintetett termdkeket ds termdkmennyis6get az ugyanott
meghatilrozott min6s6gben a Megrendel1 r6sz&e leszilllitja. A szerzldds id6tartama a
szeruodds al6fu6sdt kdvet6 12.h6nap utols6 napjdig1art.
Aszerzodlses arat, term6keket,frzetesihatriridoket ajelen szeruodds melldklete tartalmazza.

Szdllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendelf az I./ pontban meghatdrozott 6rumennyisdget
olyan m6don k<iteles t61e megv6siirolni, ahogy ez a3. pontban szabtiyozhsra kertil.
Megrendelfi az l./ pontban emlitettek szerint a Szd,llitf minden elt6r6s n6lkiil elfogadott
ajdnlat szerinti term6keit havonta az un. Lehivdsi nyrlatkozat formfijdban v6s6rolja meg a

Szdllittft6l rigy, hogy a szerzodlses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g - 20 o/o-a lehiv6sra
keriiljdn.
Szdllftri kdtelezi magtfi arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a lehiv6sban
foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a t6rgyh6napon beliil havonta olyan
iitemezdsben szilllitja le a Megrendel6 kdzponti rukttrhba (1096 Budapest, Haller u.29.),
ahogy ez alehivdsban meghatirozdsra kertilt.
Kap c s o I att art6 a Me grende I 6 rcszer ol : any aggazd6l ko d6s i o sztiiy v ezeto
Kapcsolattart6 aSz6llit6 reszdrol: CsSszhrne Csaba Ang6la Tel: 23 520 5I5
A lehivSsnak megfelelo szilllitds a felek egyezo meg6llapodilsa szerrnt akkor tclrt6nik meg
szabitlyszerien, ha a Sz6.Ilit6 vagy az ilItaIa ig6nybe vett Fuvaro z6 az ilrukat tartalmaz6 egyes

szilllitminyokat a Szfllit6 kockizatdra a Megrendel6 6ltal ene feljogositotl szewezetei
telephelyeire illetve a lehiv6sban megjeldlt kozelebbi teljesit6si helyekre leszilllitja,
(leszfullittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egysdgenkent ifiszdmolva a lehiv6sban megjeltilt
egys6g vagy szemlly r6sz6re mennyis6gileg ifiadta. A Szfllit6 a leszilllitott term6keket
bontatlan gy6ri csomagol6sban, minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egytitt adja
6t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek
6ps6g6t 6s sterilit6s6t megfelel6 t6rol6si kdriilm6nyek kdzcitt a fuvaroztts 6s a t6rol6s
id6tartama alatt meg6vja. A termdk sterilit6s6naklejdrati ideje nem rdvidebb, mint a szilllitdst
kcivet6 365 nap.

A min6sdgmegvizsgitl6s helye a Megrendeld sz6khelye. A MegrendelS aleszilllitott term6k
mennyis6gi, minos6gi f-itvetelet folyamatosan vegzi. A Szfllitr6 vilIlalja, hogy a szerz6d6s

teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkezlsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.



Abban az esetben, ha a Szhllit6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, ugy a Megrendel6
jogosult a le nem szfilitott rirucikkeket a Szi./rlit6 kolts6gdre harmadik rr.-6lyt6l beszerczni
6s a Megrendel6 sz6khelydre szilllittatni.
Egyet6rtenek a szerzldo felek abban, hogy a Szfllit6nak felmeriilt valameruryi k6lts6gdnek
fedezetere az l.lpontban emlitett elfogadott ajtnrat szerinti 6r szolgfl.
Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kritelezettsdg teljesitdsdnek
k6sedelme vagy elmulasztisa, de ugyanfgy az 4.lpontban elofit kotelezettsdgekfigyelmen
kiviil hagyisa a jelen sz6llititsi szerz6dds megszegeset jelenti, aminek krivetkezt6ben a
Szdllit6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kotbdr 1slvagy k6rt6ritds fizet6sdnek a
kdtelezettsdge terheli, ds amennyiben ilyen szeru6ddsszeg6si eset m6sodik alkalommal is
megism6tl6dn6k, rigy a Megrendelli a sziilitdsi szerzod6stol val6 eldll6s6nak a jogat
gyakorolhad a a jogi kovetkezmdnyek 6rvdnyesitdse mellett an6lktil, hogy 6rdet<mrlasat
igazolni lenne kcjteles.
Megrendel6 a lehiv6s teljesit6set igazolo szabillyszeni, mindkdt fel altal al1irt ifiveteli
elismervdnnyel felszerelt szitmlft 60 napon beliil banki 6tutalissal egyenliti ki a Sz6llit6nak.
A Sz6llit6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesitdsdvel cisszeftigg6sben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjaszerinti felt6teleknek nem megfeiel6
tiirsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6k6teles i<jvedelm6nek
csokkent6sdre alkalmasak. A Szilllito a szerz6des teliesitds6nek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetlt a Megrendell szitmtra megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)
szerinti tigyletekrol a Megrendelot haladdktalanul drtesiti.
Nem vitatott a szeruSdo felek iital,hogy a szerz6ddses idoszak folyamrin az egyes szamlilkba
csak azok az 6rak, trkepzesi tenyezlk 6s kcilts6gek Sllithat6k be, megpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelmdben a Szfllitr6, elfogadott 

"Jailitu7aftalmaz,fliggetleniil attoI, hogy a magyarorszilgi vagy a vil6gpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az infl6ci6s rifia, vagy a deviza fitszfumititsikulcs.

A Megrendelo eloleget nem fizet.
A szlmlilhoz tartoz6 lehfv6s teljesitds6t igazolo - a Megrendel6tol szdrmaz6 - 6tv6teli
elismerv6nyl sz6llit6lev6llel csatolni kell ds az igy kirillitott ds felszerelt szimlirt a Sz6llft6
k<izvetleniilazlntezetGazdasdgilgazgatosilgaranyujtjabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szhllitf szdmlfujdt a megajinlott fizetdsi hatdridon beliil nem
egyenlitend ki, kiiteles a Szfillitfinak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerintj mindenkori
drv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.

Egyetdrtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozdsbol eredo hibrikkal
kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szabillyozott teljesit6s megtcirt6ntet6l szfimitott 3
munkanapon beltil jogosult a Szritlit6val szemben felldpni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hirlnyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehfv6 azok lszleldsdt kovet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tfngy6v6 teheti a
Sz6llit6n5l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g drvdnyben van.
Azeloz6 k6t bekezdds brirmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatdridon bel iil - a szillrit 6t kci zci s j e gy zokony v fe I v6te I dre m e ghf vni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideri.il, hogy a term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az 1rlpont szerinti ajfunlatban,
foglalt minos6gi ktivetelmdnyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6ddsben szibhlyozott
m6rtdkti min6s6gi kdtb6rt eslvagy k6rt6ritdsi igdnyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezdds m6sodik fordulat6ban lefrt rendszerbeli min6s6gi elt6rdst tapasztalna, rigy
6rdekmrilrlsdnak igazolSsa n6lktil a szerzoddstol nyomban elillhat, meghirisul6si kotbdrt ?s
k6rtdritdst kcivetelhet.



Szeru6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll6s
szabfilyaira - az I./ pontban foglaltak ftiggvdny6ben - az elfogadott ajdnlat tartalma az
ir6nyad6.

Ha Szftlit6 a minos6gi hib6s termdket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Megrendel6nek jog6ban 611 a fent emlitett iirut harmadik szem6lytol beszerezni a
Szrillit6 kdltsdgdre.
Ha a Szrillitf a j6t6ll6si kcjtelezettsdge alatt kicsereli a leszilllitott term6ket, annak j6t6ll6si
idej e a csere napj 6v al ujra kezd6dik.
Szrillit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerz6dds trirgyrit kepezo termdkek
rendelkeznek drvdnyes forgalomba hozatali engeddllyel.

Szerzldo felek rigy a k6sedelmes teljesftds, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llftris, eset6re
egyarttnt k6tb6fi kritnek ki a Szfllitri terh6re.
K6sedelmes teljesitds eset6re k6tbdr, amelynek mdrt6ke az erintett 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az erintett itru-6rt6k20 oh-a.

Hib6s teljesft6s esetei:
- min6sdghib6s szdlliths (azazhibds teljesitds) esetdre krjtbdr, amelynek merteke az

drintett 6rucikkek brutt6 6r16k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrel6k,legfeljebb
azonban az lrintett 6ru-6rtdk20 o/o-a.

- amennyiben k6t alkalommal tdrtdnt kijavitrisi kis6rletet kovet6en a min6s6gi
kifog6s tov6bbra is fenn6ll kcitb6r, amely a teljes brutt6 ajhnlati 6na vetitve I5%o,
illetve a hiba kijavit6s vagy kicser6l6s ritj6n tortdn6 kiktiszobdl6se esetdn a
k6sedelem mratt frzetendo kotb6rosszeg, ha az igy kiszirmitott kotbdr a 15

szdzallkot me ghal adj a.

A lesz6llitand6 termdkek brutt6 6rt6k6nek 30Yo nagys6gri meghirisul6si kotb6r, amennyiben a

szdllitand6 termdkek szilllitilsdval tobb, mint 15 napot k6sik, vagy el6ll a szerzodds
teljesit6s6t6l.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kritbdrkovetel6s behajt6s6n trilmenoen a
Megrendelfi a szerzoddsszeg6sbol eredo kdranak megt6ritds6t is kdvetelheti a Szfllft6t6l, a
k6r 6sszeg6be azonban amdr behajtott k<jtb6r osszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meri.ilt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrljtott szitml6b6l visszatartani 6s azt av6gszrimla nett6
0sszeg6bol levonni.

A Megrendel6 egyoldahi, irdsbeli, a Szdllit6hoz intezett nyilatkozathval azonrrali hatilllyal
elSllhat a szilllithsi szer z6 dd st6l, v agy b 6rme ly r eszetol, ha:

- aSz6llit6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
- a Szrillit6 fizetdsk6ptelenn6 vdlt, cincsodiit jelentett illetve ellene csodot jelentettek

be, felsz6mol6si elj6rris folyik ellene;
- a Szf llit 6 szerzo ddsellenesen besziintette szfllitf.sait.

Ha a Megrendel6 a szeruodlst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozatdval, a
Szfllit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tovdbbi kifizet6seket kovetelni.
A Megrendelo jogosult 6s egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha szi.iks6ges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6t6sfir6l
gondoskodni tudjon - ha
a) aSz6llit6ban kdzvetetten vagy kcizvetleniil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdasdgi tdrsasdg,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatdrozott feltdteleknek.
b) a Sz6llit6 k<izvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazdasdgit6rsasiigban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatirrozott feltdteleknek.



A fentiek szerinti felmond6s esetdn a Sz6llit6 a szenod,es megszun6se elott m6r teljesitett
szo I g6ltat6s szerzo d6 ss zeri p enzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.
A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti
szetzlddst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszkozre vagy fertotlenitoszene vonatkoz6an a kcizpontositott kozbesieruesi rendszerben
keretmegiillapod6s vagy szerz6d6s kertil megkdt8sre, a kdzpontositott kijzbeszerzls
rendszer6ben kell a beszerzdst megval6s itani,' .

A Szr{ltft6t az ervenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcjtelezetts6g terheli a
szetzodes teljesitdse soriln a Megrendeldvel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban
tudom6s6ra jut6 mindennemri adat, informrici6, ismeret vonatko,zilsiban. E titoktart6si
kdtelezettsdg kiterjed a Szdtlit6 alkalmazottafta, munkat6rsaira, beszillit6ira, akiket
tevdkenysdgtik megkezd6se el6tt kciteles a Szrillftr6 a titoktartasra hitelt 6rdeml6en
figyelmeztetni.
A Szdllit6 a Megrendel6 engeddlye ndlkiil harmadik felnek nem hozhatja tudomiis dra a
szerzSdds, illetve azzalkapcsolatban brirmely m6s dokument6ci6 vagy informrlcib adatait.
A m6sik fel elozetes j6vrihagyrisa ndlkiil titkos informiici6t egyik fdl sem tehet k6zz6,
harmadik szem6ly rendelkezdsdre nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rvdnyes
iogszabaly alapjdnvalamely bir6s6g vagy mils hat6s6g kritelezo drvdnnyel iliendeli.
A Szdllitrf, kifogiistalan teljesitds6r6l a teljes term6kmennyis6g 1tadis-1tveteldt kovet6en a
Megrendel6 iriisban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sziilit1t,
hogy a Megrendeldt referencialistrij6n felti.intesse es ezt - el6zetesen irasban egyeztetett
m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhasznrilhassa.
Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy aSz6llit6 elfogadott ajtnlatatartalmhttekintik a felek idiyad6nak izal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6skdnt a Kbt. 6s a Magyar Polg6ri Torvdnyk6nyv idevonatkoz6an
megfelelrl szabilly ait fo gi 5k alkalmazni.

A Megrendel6nek 6s a Szrillit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy
kozvetlen trirgyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan ndzetelt1r1st, vagy vit-i,
amely kciz<jtttik a szerzoddssel kapcsol atbanmeriil fel.

Jelen szerz6ddsb6l szdrmaz6 ds peres ritra kertilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a
Me gren del6 sz6khely ehez igazo dik.

A sz6llit6 jogosult a szerzldds idotartama alatt ttj fejleszt6sri innovativ term6ket szttllitani, az
fu vagy egy6b szeruoddses felt6telek m6dosit6sa ndlktil. Az 6r-ertek ariinyoss6got 6s a
szakmai minosdgi megfelel6st a megrendel6 k6pviseldjdvel kciteles egyeztetni.

Ezt aszlllititsi szerzlddst a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatko zataipalmindenben
megegy ezot helyben hagy6lag aldirtilk.

Budapest,2013.

Dr.
F6i
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4KI
,,,.4-'-

mint Szfllitri
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SE

Ig6nyelt
darab-szim

Megajfnlott term6k
neve 6s k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db

Nett6 Ft
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Fizet6si
hatirid6

nap

2.

V6na kaniil : 40cm hosszti, v6konyitott fahi v6n6s kaniil a vera caYa

inferior ds superior kiilon kaniil6l6s6tszolg6l6, spir6l dr6ttal ,speci6lis

kripos puha dren6l6 kos6rral, vdg 6s oldalnyil6sokkal rendelkez6 kaniil.

3OFr 10

Edwards Vdna kantil
TFO3OL 3 69C 36 96C 60

32Fr 10

Edwards V6na kaniil
TFO32L 3 69C 36 96C 60

34Fr 400

Edwards V6na kaniil
TFO34L 3 696 | 478 40C 60

36Fr t0
Edwards V6na kaniil
TFO36L 3 696 36 96C 60

15.

Retrograd cardiopl6gi6s kaniil: 27 cm hosszti, ballonos, hajlitott

merev/nem alakithat6 I vezetl nydrssal ell6tott kaniil.

14 Fr 90

Edward RCSP kani.il,

RCOI4T 16 30C | 467 00C 60

38.

Termodiluci6s kat6terek

a)

Termodiluci6s
ballonkat6ter
(Swan-Ganz)

50

Edwards Swan-Ganz,

831HF75 t3 442 672 l0( 60

b) a szethez

csatlakoztathat6

folyad6k

adagol6shoz

sztlks6ges CO
m6rd szet kttl6n

csomagolva 50 Edwards CO szett 9361C
Aa^+)2 t71 60c 60

) Corody T
larab 50

Edwards Corodyn T,

93 50s 2 288 tl4 40c 60

d) Introducer
k6szlet 8F-es

Swan-Ganz
kat6terhez

amely tartalmaz

vddofoli6t
lehet6v6 tdve a

Swan-Ganz

katdter kds6bbi

kontamin6ci6

mentes

fjrapozicion616s

AL 80

Edwards Introducer
13s1B85H 6 292 503 36C 60
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ermodilf ci6s Swan-Ga nz Katfitet folyamatos perct6rfogat

DV/SCVO2/VIP

Swan-Ganz katdter

777LIF8

ASwan-Ganz

kb 14-25 cm-re

van egy

ffitdszdl,

folyamatosan

perct6rfogatot.

Edwards CCO/EDV/VP
Swan-Ganz kat6ter

177HF75

A Swan-Ganz

kat6ter v6g6t6l

kb 14-25 cm-re

van egy

fitbszfil, aav€r
meleged6sdt

i. Ily
a kateter

K6pes az End

Dyastoles

Volumen

inf0zi6s/VIP

Edwards Introducer,

13O5BF9

Introducer
kdszlet 9F-es

Folyamatosa

n mdr6 Swan

Katdterhez.

Brutt6 iisszesen:

mint 5z6llit6

t
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