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szALLiTASt SZnnZ6lns

amely l6trejott egyftszt a Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar
Allamkincstarnill vezetett 10032000-01491869-00000000 banksz6mlaszdmu a Budapest,

Haller utca29. szftm alatti sz6khelyu, mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),
m6sr6szt

a Unicredit Bank H. Kft. bankn6l vezetett.10918001-00000413-70830020 banksz6mlasz6mu,

13-09-075962 cegegyzek sz6mt 2051,, Biatorbfgy, Budapark, Paul Hartmann u.8.

sz{khelyti Hartmann-Rico H. Kft.. nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szemdly Homy6k

LfszlS J6nos (a tov6bbiakban: Szdllit6)
kriz<itt, az ajhnlatilban felsorolt termdkek szilllitf.sira a kovetkez6 feltdtelek mellett:

Ll Szfllittf ezen szerzldes alilirits6val a Megrendell altal a Kbt. alapjan kiirt KE-
1877812012. .szdm,6 Egyszerhasznilatos mtit6ti textilia beszerz6se GOI<L-1412012 l6;rgytt

kozbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajhnlata elfogadfsa eredmdnyekdnt kcitelezettsdget vdllal ana,

hogy az ajdnlatkerc 6Ital az ajfnlatteteli dokument6ci6ban felsorolt 6s a Megrendel6 6ltal

elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghathrozott minos6gben a Megrendelfi reszdre

Ieszallitja. A szerzodds id6tartam a a szerzodes al6ir6sffi kcjveto 12 honap utols6 napifiig 1afl
Aszerzodlses 6rat, term6keket,frzetesi hat6rid6ket a jelen szerzodes mell6klete tafialmazza.

2.1 Szdllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendeld az I.l pontban meghattrozott
6rumennyisdget olyan m6don kdteles tole megvds6rolni, ahogy ez a jelen pontban

szab 6ly o zftsra keriil.
Megrendell az l,/ pontban emlitettek szerint a Szfllit6 minden elt6rds ndlkiil elfogadott

ajanlat szerinti term6keit havonta az un. Lehivfsi nyilatkozat form6i6ban v6s6rolja meg a

Szillft6t6l rigy, hogy a szerzodeses idoszak vdg6ig a teljes mennyisdg, illetve a teljes

mennyisdg - 30 Yo-a erej6ig lehiv6sra keriiljdn.

3,1 Szrillit6 kotelezi maght ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti tnukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a titrgyh6napon beltil havonta

olyan i.itemez6sben szilllitja le a Megrendel6 fururakthrdba, ahogy ez a lehiv6sban

me ghattr o z6sra kertlt.
A lehiv6snak megfelelo szfllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabillyszeruen, ha a Sz6llit6 vagy az iitala ig6nybe vett Fuvaroz6 az frukal tartalmaz6 egyes

sztilitmdnyokat a Szfllit6 kockdzattna a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szervezetei

telephelyeire illetve a lehiv6sban megjeldlt teljesit6si helyre (kozponti rakt6r) lesz|llitia,
(leszilllittatja) 6s a ktildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt ffiszftmolva a lehiv6sban megjel6lt

egys6g vagy szemlly reszlre mennyisegileg 6tadta, A Sz6llft6 a leszdllitott termdkeket

bontatlan gydri csomagol6sban, minosegtanusit6ssal 6s egyeb dokument6ci6kkal egyiltt adja

6t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ana,hogy a termdkek 6psdg6t

6s sterilit6s6t megfelelo t6rol6si kortilm6nyek kozott a fuvarozits 6s a t6rol6s idotartarna alatt

meg6vja, valamint A term6k sterilit6s6nak lej6rati ideje nem rovidebb, mint a szilllititst kciveto

365 nap.
A min6sdgmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelf a leszilllitott term6k

mennyis6gi, min6s6gi 6tvdtel6t folyamatosan vegz| A Szfllit6 vfilalja, hogy a szetzodes

teljesit{s6nek id6tartama alatl folyamatosan rendelkezdsre 6lI, konzult6ci6s lehetosdget

biztosit.
Abban az esetben, ha a Sz6llit6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, fgy a Megrendel6
jogosult a le nem sztilitott 6rucikkeket a Szfllit6 kolts6gdre harmadik szemdlyol beszerczni

6s a Megrendeld szdkhelydre szdllittatni.



aMegrende|6r6sz6rol:anyaggazd6lkod6siosztil|yvezeto
a Sztilit6 r6sz6ro1:'''

e abban is egYet6rtenek a

en sem haladhatja meg'

vitatott a felek 6Ital, hogy a lehivdsban i kotelezetts6g

k k6sedelme vagy elmulasztft"u' a" ugyanigy az 4 kotelezetts6gek

kiviil hag y6sa a jelen szailitfisi-' szeizodes elenti' aminek

en a sz6'iiit6t a jeten szerzod6sben szabtiyozott kotbdr

fizet6senek a k<itelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szetzod'ssze

alkalommal is megism6tl6Jn6k, igy aMegrendel1 a sztilithsi szerzod6sto

jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezmerryef, erv6nyesit6se mellett an6lkiil' hogy 6rdekmril5s6t

igazolni lenne koteles.

6.1 Megren sit6s6t rgazolo szabftlys.zeri. mindk6t f6I6ltal alftitt tfivetelr

erismerv6nnyel a Kbt. 
"130.$-a 

varamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon

beliil banki Stut a Sz6llit6nal '

Nem vitato tt a szerzodo felek 6ltal, hogy a szetzodeses idoszak folyam6n az egyes sz6ml6kba

csak azok az 6rak, hrkepz6si tenyezlk ds kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rlelm6ben u s'euito elfogadott ajlnlata tattalmaz'

a vtltrypiaci 6rak mik6ppen alakulnak' 6s hogy

iltszftmithsi kulcs.
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Szfllit6nak a jelen pontban foglaltakkal

pontban emlitett elfogadott ajfnlat szerinti

idotartama alatt tulajdonosi szerkezet5t a

125. $ (5) szerinti iigyletekr6l a Szdllitot

csokkent6s6re alkalmasak.

A Megrendelo a szerzodds teljesit6sdnek teljes

Sz6llit6 szhmfra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt'

halad6ktal anul 6rte siti.
felekabban,hogyasz6llit6sb6l,ill.fuvaroz6:sboleredo

3./pontbanszabit|yozotlteljesitdsmegtort6ntetolsz'mitolt3
llit6val szemb

6sekkel, hi6nYokkal kaPcsolatos

6rmikor kifog6s tdtgYhvh teheti a

g 6rv6nYben van.

il3on e16, a lehivo tarrozlk - a ielzett 3 napos
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A jelen pontban emlftett min6sdgi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az I.lpont szerinti ajfunlatban,
foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerzod6sben szabtiyozotL
mdrt6kti min6s6gi kdtbdrt eslvagy k6rt6ritdsi ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi eltdr6st tapasztalna, ugy
6rdekmril6s6nak igazol6sa n6lktil a szerzodestol nyomban e1611hat, meghirisul6si kcitb6rt 6s
k6ft6rit6st kovetelhet.

8./ Szerzod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabiiyaira - az l./ pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajdnlatlartalma az
irdnyad6.
Ha Szdllittf a minosdgi hib6s termdket a hibabejelentdst koveto 15 munkanapon beli.il nem
cserdli ki, a Megrendel6nek jogdban 611 a fent emlitett itrutharmadik szemelltol beszerezni a
Szillitrf, kdltsdgdre.
Ha a Szfllitf a j6t6ll6si kcjtelezettsdge alatt kicsereli a leszilllitott termdket, annak j6t6ll6si
ideje a csere napj6val tlra kezd6dik.
Szdllitri kijelenti 6s szavatoss6got v6llaI azert, hogy a jelenszeruodestdrgyatkepezo term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali engeddllyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minosdghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szeruoddstol val6 Megrendel6i el6l16s esetdre egyardnt kdtbdrt kotnek ki a Szrillitri
terh6re.
K6sedelem esetdn a kotb6r mdrtdke a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6teldvel napi t/z szLzal5k,legfeljebb azonban az &intett 6ru-6rt6k 10%o-a.
Hibris teljesit6ssel kapcsolatban az drintett dru-6rt6k 20 % nagys6gri minos6gi kotb6rt lehet
kovetelni.
A Megrendel6 6ltal drvdnyesitett meghifsul6si kcitbdr a le nem sziilitott 6rudrt6k 3\o/o-anak
megfelelo nagys6gri, amikor a Megrendelo e16l16si jog6t kdnytelen gyakorolni.
Tisztdban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a krjtb6rkdvetelds behajt6s6n trilmenoen a
Megrendelf a szerzlddsszegdsb6l eredo karanak megtdritds6t is kovetelheti a Szi.JlitfitSl, a
k6r 6sszeg6be azonban amdr behajtott kdtb6r osszege belesz6mit.
A kcttb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek kdra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szhmlthol visszatartani 6s azt avdgszLimla nett6
cisszeg6b6l levonni.

rc./ A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sz{llitihoz intezett nyilatkozattnal azonnali
hatSllyal el6llhat a szhllitdsi szerzodestol, vagy b6rmely rdsz6tol, ha:
- a Szdllftf az egyes resszfilititsokkal 15 napot kdsett;
- a Szfllitrf fizet6sk6ptelennd v6lt, cincsodcit jelentett illetve ellene csodcjt jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;
- a Szdllit6 szerzodesellenesen besztintette szftllitdsait.
Ha a Megrendeld a szerziSddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, a
Szfllit6 nem jogosult a Megrendel6tol tovdbbi kifizetdseket kovetelni.
A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha sziikseges olyan
hat6rid6vel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel drintett feladata eII6thsdr6l
gondoskodni tudjon - ha

a) a Sz6llit6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo
gazdasilgi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban
me ghatfu o zott fe ltdte I eknek.
b) a Megrendel6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi 'szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem



rendelkezo gazdaskgtt6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt' 56' $ (1) bekezd's k)

p o ntj 6b an me ghat6ro zott feltltel eknek'

Afentiekszerintifelmond6seset6naSz6]|it6aszerz|desmegszun6seelottm6r
telj e s itett szolgilItaths s ze11-d {1 szeri p enzbeli eli en6rt6k6re j o go sult'

A Felek tudom6sui.Tesril a 4612012. GII. )s.l Korm. rendeiet o. s czl bekezd6se szerinti

szerzodest felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyibe n az adotl hatoanyagra' orvostechnikai

eszkdzre vagy f'ert6tlenitoszerre vonatkoz 6an a kdzpontositott kozbe szerzesi rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy szetzodes.. kertil megkotlsre' a kozpontositott kozbeszetzes

,.nart.tZU.tt t .tt abesierzest megval6sitani" '

n.l A Sz6llit6t az ervlnyes jogszabalyok szerinti modon titoktart ettsdg terheli a

szerzodes teljesit6se ,orir, 
""- Md;;"0"ig".J, .annak 

tev6ke kapcsolatban

tudom6s6ra juto mindennem i adat, inform6cio, ismeret vonatkoz E titoktart6si

kdtelezetts6g kiterjed a Szfllit6 .alkalmazoltaita' 
munkat6rsaira' besz6llit6*a' akiket

tev6kenys6giik megkezd6se el6tt koteles a Sz6llit6 a titoktartasla hitelt drdemloen

figyelmeztetni' ,1 ,11,-.11 1^^-^^Ait, raln;, r.'em hozhatia tudom6shta a

ASz6llit6aMegrendel6enged6lyen6lkiilharmadikf6lneknemhozhatjz
szerzodds,illetve ^;;;l 

bt;;it mfs dokument6cio vagv inform6ci6 adatait'

A m6sik f6l elozetes l'r'Jfftiif 
'titkos inform6ciot egyik f61 sem tehet kozz6'

harmadik szem6ly re nem bocs6that, kiv.ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabl|ya|apjinvalamelybiros6gyugy-a'hat6s6gkotelezo6rvennyelelrendeli.
A Sz6llit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l i teljes term6km.ennyisdg 6tad6s-ffivetel6t kovetoen a

Megrendel6 ir6sUai ,ryiluit oril.:.A.M.;;;del6 e nyrlatkozxtal felhatalmazza a sz6llit6t'

hogy a nnegrenoeiOf ,.f"t"n.ialist6j6n 
-ftlttint""' 

6:s ezt - elozetesen ir6sban egyezteterr

-Oion - m Jrketin gtev 6keny s 6 g6b en fe lhas zn6lhas s a'

Jeren szerzoddsben nem szabftryozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltaktol

firggoen vagy as"e'ito elfogadott uiintiudrtarmtfitekintik a felek ir6nyadonak azzar'hogy

t6teles jogszab6lyi rendelke z6sk6nt a Kozbeszerzlsi Torvdny 5s a Magyar Polg6ri

Tdrv6nykdrryuioJuo*tr..oz6anmegfeleloszabilryaitfogi_akalkalmazni.
A Megrendel.nef Jr-u SreUitOnuf. *"gi.ff r.*i. mintent annak erdek6ben' hogy kozvetlen

t'rgyal'sokon UetZ, Uio nrendezzerr"t 
"*irra"n olyan nezeteltercst' vagy vit6t' amely kdzottiik

a sZerzodlssel kapcsol atban mertil fel'

Jelen szerzod6sbol szhrmaz6 6s peres utra keriilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a

x?;,ffiLi"":x'fffl{:lT':xrl;yJkoteres a szerzodishez arra vonatkoz6 meghatatmaz[st

csatolni, hogy az illetos6ge ,r.rirrti adohatosdgt6l a magyar ad6hatos6g kozvetleniil

beszerezheti ar.vonatkoz6 adatokat-a)orrr6gok toLotti jogsegely ig6nybev6tele n6lkiii'

Ezr a sztirit.si szerzod*st a szerz6do felek mint akaratukkal 6s ny'atk ozataikkal mindenben

me ge gyezot helyb enh agy olag alfirthk'

Kelt: BudaP est, 2013. februfur 25'

mint:Megrendeld
Dr. Ofner P6ter

FoigazgaLo f6orvos

' mint Szdllit6



Egyszerhaszn6latos miit6ti textflia beszez6se
GOKI-14t2012.

1. sz. mell6klet

R6sz

sor-
szhma

R6sz megnevez6se Megajfnlott
term6k neve 6s

k6dszdma

Ig6nyelt
db

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db

Nett6 tisszesen Fizet6si
hatfrid6

nap

2.
Postop.v6rzds szett Postop.vdrzes szetl

1s0 6 200
930 000 60

3.

Tracheot6miSs szett Tracheot6mi6s
SZEII 25 3 800

95 000 60

4.

Speci6lis /kar 6s a front feliiletdn /, megerositett egyedileg
csomagolt kab6t

tLt

Foliodress mritdti
kabat Protect

megerositett,
krepp+torlovel I 400 558

78t 200 60

ilxLI

Foliodress mut6ti
kab6t Protect

megerositett,

krepp+t6rl6vel 1 400 599

838 600 60

Osszese n nett6: 2 644 800
\F4270/o 714 096
Osszesen brutt6: 3 358 896

Budapest, 2013. februar 25.

mint Megrende16 mint Sz5llit6


