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q-.ly l6trejdtt egyreszt a Gottsegen Gytirgy Orszfgos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar
Allamkincstttmhl vezetett 10032000-01491869-00000000 banksz6mlaszlmi a Budapest,
Haller utca29. szdm alatti sz6khelyri, mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),
m6sr6szt
a CIB bankn6l vezetett.I}70024-02042509-51100005 banksz6mlasz6mi,0l-09-668632
cdgSegyz5k szirmi 1134 Budapest, D6vai u, 26-28. sz6khelyti Miilnlycke Healt Care Kft.
nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szemdly Dr. Szokodi Szil6rd Csaba (a tov6bbiakban:
Szfllit6)
kcjz<jtt, az ajfinlathban felsorolt termdkek sziilitdstna a kdvetkez6 feltdtelek mellett:

l.l Szrillitri ezen szerzodes al6irds6val a Megrendell iital a Kbt. alaplan kiirt Xn-
1877812012. .szdmu Egyszerhaszndlatos miit6ti textilia beszerzdse GOKI-1412012 tdrgyu
kdzbeszerz6si elj6rds sordn tett ajfnlata elfogaddsa eredmdnyekdnt kdtelezettseget vitllal ar:a,
hogy az ajdnlatkdro fital az ajfinlattdteli dokumentdci6ban felsorolt ds a Megrendel6 6ltal
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatfnozott minos6gben a Megrendel6 rdsz&e
leszilllitja. A szeruodds idotarlama a szerzodes alftirdsitt koveto 72 honap utols6 napjdigtart.
Aszerzoddses 6rat, termdkeket,frzetesi hat6ridoket a jelen szerzodes melldklete tartalmazza.

2.1 Szillit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az Ll pontban meghat6rozott
6rumennyis6get olyan m6don koteles tole megv6s6rolni, ahogy ez a jelen. pontban
szab iiy o zftsra keriil.
Megrendelf az l./ pontban emlitettek szerint a Szrillitri minden eltdrds ndlktil elfogadott
ajfinlat szerinti termdkeit havonta az un. Lehivdsi nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a
Szdllit6t6l rigy, hogy a szerzodeses idoszak vdg6ig a teljes mennyisdg, illetve a teljes
mennyisdg - 30 Yo-a erej6ig lehiv6sra keriiljon.

3.1 Szrillit6 krjtelezi magft ara, hogy a 2.1 pontban emlitett lehfv6s szerinti trukat a

lehivdsban foglalt mennyisdgben, vttlaszt6kban 6s mdretben a tdrgyh6napon beltil havonta
olyan iitemezdsben szallitja le a Megrendeld iruraktitr6ba, ahogy ez a lehiv6sban
me ghat6r oz6sra keriilt.
A lehivilsnak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tcirtdnik meg

szabillyszenien, ha a SzilllitS vagy az ilItala igdnybe vett Fuvaroz6 az irukat tarlalmazS egyes

sziilitmanyokat a Szfllit6 kocktzatitra a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szervezetei
telephelyeire illetve a lehivdsban megjeldlt teljesit6si helyre (kozponti ruktitr) Iesziilitja,
(leszilllittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si egys6genkdnt 6tsz6molva a lehiv6sban megjeldlt
egysdg vagy szemdly rdszere mennyisdgileg ttadta. A Szfllitf a leszdllitott term6keket
bontatlan gy6ri csomagol6sban, minos6gtamisit6ssal 6s egydb dokument6ciokkal egyi.itt adja

5t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ana,hogy a term6kek 6ps6g6t

6s sterilit6s6t megfelelo t6rol6si kdriilmdnyek kcjzcitt a fuvarczds 6s a t6rol6s tdotartama alatt
meg6vja, valamint A termdk sterilit6s6naklejarati ideje nem rovidebb, mint a szfllitdst koveto
365 nap.

A min6sdgmegvizsgftl6s helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendelf aleszillitott termdk
mennyis6gi, min6s6gi 6tvdtel6t folyamatosan vegzi. A Szdllit6 virllalja, hogy a szeruodes

teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkezesre 6lI, konzult6ci6s lehetos6get

biztosit.
Abban az esetben, ha a Szrillit6 kdsedelme meghaladnd a 15 napot, liagy a Megrendel6
jogosult a le nem szilllitott 6rucikkeket aSzi,Ilitf koltsdg6re harmadik szemdlyt6l beszerezni
6s a Megrendeld szdkhelydre szflllittatm.
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Egyetdrten ek a szerzodo feiek abban, hogy a sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban remertitt kdrts6gei fedezetlre? t.tpontban emlitett elfogadott ailnlat szerinti

aMegrendelor6sz6ro|:anyaggazd6lkod6siosztil|yvezeto
aSz6lIit6 r6'szerol: " '

kiel6giteni'
s igazolni, de abban is egyet6rtenek a

semmik6PPen sem haladhatja meg'

vitatott a feiek 61tal, hogy a lehiv6sban i kotelezetts6g

k k6sedelme vagy elmulaszt6tlu' A" ugyanigy az 4 kotelezetts6gek

kiviil hagy6sa a jelen szallitasi-'szeizodes elenti' aminek

en u sriilitot a jelen szerzod6sL szabtiyozott kotbdr 6s/v

fizet6s6nek a 
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en ilyen szerzod6sszeg6si

alkalommal is a szfilititsi szerzod6stol val

jog6t gyakoror 6nyesit6se mellett an.lkiil, hogy 6rdekmrir6s6t

igazolni lenne koteles.

6.lMegrensit6s6ttgazo|oszab'tt|ys.zeru,mindk6tfdl6ltalalairt6tv6teli
erismervdnnyei a Kbt.'130.$-a varamint az Art 36/4.5 szerint 60 napon

beltil banki 6tut a Szfllit6nal

a tiszttmitttsi kulcs'

azolo - a Megrendel6tol szdtmaz6 - 6tv6teli

erismervdnyt sziilit6reveiler csatorni kell 6s az igy ki6llitoit es felszerelt szhmllt a sziilitil

kozvetleniii azlntezet Gazdashgilgazgat6silghta 
roszitetthat6ridon beliil nem

zaialyai szerinti mindenkori

szeruodds
k) Pontia
elYek a

csokkent6s6re alkalmasak'

A Megrendel6 a szerzodls teljesit6s6nek

Sz6llit6 szhmfuta megismerhetov6 teszi 6s

teljes idotartama alatt" tulajdonosi szetkezetlt a

u fUt. 125, $ (5) szerinti iigyletekrol a Szfllit6t

hogy a sz6llit6sbol, ill' fuvaroz6sbol eredo

ab 6ly o zolt t e lj e s ite s m e gto 11 ent etol szimitott 3

6sekkel, hi6nYokkal kaPcsolatos

6rmikor kifog6s tdrgYhvh teheti a

g 6rv6nYben van'

ition .iO, a lehivo tartozik - a ielzetr 3 napos

hat6rid6n beliil - a sz6llit6t kozos jegyzokonyv felveteldre meghivni'



A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az Llpont szerinti aj6nlatban,

foglalt minos6gi kovetelm6nyeknek, a Megrendeld a jelen szerzod6sben szabiiyozott
m6rt6kri minos6gi kdtb6rt eslvagy k6rt6rft6si ig6ny't 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen

bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi elt6rdst tapasztalna, tgy
drdekmrildshnak igazol6sa n6lki.il a szeruoddstol nyomban el6llhat, meghirisul6si kotb6rt 6s

kdrt6ritdst kovetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a termekkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabhlyaira - az I./ pontban foglaltak fiiggvdny6ben - az elfogadott aiinlat tartalma az

ir6nyad6.
Ha Sz6llit6 a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelent6st kdveto 15 munkanapon beltil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek jogdban 6ll a fent emlitett firutharmadik szem6lytol beszerezni a

Szrillit6 kciltsdg6re.
Ha a Sz6llit6 a i6t6ll6si kritelezettsdge alatt kicsereli a leszillitott termdket, annak j6tAil6si

ideje a csere napj6v al ijrakezdodik.
Szfllft6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodds tdrgyhtkepezo termdkek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s

vdgiil a szerzod6stol val6 Megrendel6i el6ll6s esetdre egyardnt kdtb6rt kotnek ki a Szdllftt6

terhdre.
Kesedelem eset6n a kcitbdr mdrt6ke a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6r16k6nek

figyelembevdteldvel napi lz sz6zal6k,legfeljebb azonban az erintett ilru-ertdk I)o/o-a.

Hib5s teljesitdssel kapcsolatban az drintett 6ru-drt6k 20 % nagys6gri minosdgi kdtbert lehet

kovetelni.
A Megrendeld 6ltal 6rv6nyesftett meghirisul6si kotbdr a le nem sz6llitott aru6rt6k 30Yo-6nak

megfelelo nagyshgu, amikor a Megrendelo e161l6si jog6t kdnytelen gyakorolni'

Tisztflban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a k<jtbdrkoveteles behajt6s6n tirlmenoen a

Megrendell a szerzod6sszegdsb6l eredo k6r6nak megtdritds6t is kovetelheti a Szdllit6t6l, a

k6r 6sszeg6be azonban amdr behajtott kotb6r dsszege beleszdmit'
A kotb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek kdra nem meriilt fel.

A kotb6rt a Megrendeld jogosult a benyujtott szdmlfh6l visszatartani 6s azt avegsz6mla netto

osszeg6bol levonni.

l0.l A Megrendel6 egyoldalir, ir6sbeli, a Sz6llit6hoz rntezett nyrlatkozathval azownli
hatallyal el6llhat a szilllititsi szerzoddstol, vagy b6rmely rdszetol,ha:
- aSziilitf azegyes r6sszSllit6sokkal 15 napot k6sett;

- a Szrillit6 fizetdsk6ptelenn6 v6lt, dncsodot jelentett illetve ellene csod<jt jelentettek be,

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;
- a Szfllit6 szerzodesellenesen besziintette sz6llit6sait.
Ha a Megrendel6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozattwal, a

Szillft6 nem jogosult a Megrendeldtol tov6bbi kifizetdseket kovetelni.
A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sziiks6ges olyan

hatarid6vel, amely lehetov6 Ieszi, hogy a szerzod6ssel drintett feladata e116tds6r6l

gondoskodni tudjon - ha
a) a Sziilit6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo

gazdashgi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban

me ghatdr o zott fe lt6te I eknek.
b) a Megrendel6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25oh-ot meghalad6 tulajdo'ni

rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szemlly vagy jogi szem6lyis6ggel nem



t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt' 56' $ (1) bekezd6s k)

ott feltdteleknek'
i felmond6, t"ie" a Szallit6 a szerzodds megsztindse elott m6r

teljesitettszo|g6|tat6sszerz6desszeriplnzheliellen6rt6k6rejogosult.
A Felek tudom6sul;;rik a 4612012. iiII )s I Korm. rendelet 6' $ (7) bek

szerzod6st felbonto ftit*ft' miszerint "amennyibetl 
az adgtt"h 

\?PIl:^
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rvr"g.tndel6ve-r, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra juto *ina"n t"*ii adat, ?for m6ci6' i"o"'"t vonatkoz6s6ban' E titoktartasi

kotelezetts.g kiterjed a sz6llit6 .alkalmazoltaita' 
munkat'rsaira' besz'llit6ita' akiket

tev6kenys6giik megkezddse elott k;t"ltt a Sz6llit6 a titoktart6sra hitelt erdemloen

itys?nt'f,f'lt*.*""*,der6 engeddrve.ndlkiir h,"lT:95::ii:LTT"i;fi# tudom6s6ra a

szeruodds,illetve azzal bil;it m6s dokument6cio vagy inform6ci6 adatalr'

A m6sik f61 elozetet ;kiil'titko' informaciot egyitt f61'sem tehet kozz6'

harmadik szem6ly re nem uocsatnat' kiv.ve ha-izt hatdlyos 6s erv.nyes

iogszablly alapifnvalz hatos6g kotelezo ervdnnyel elrendeli'

A-Sz6llit6 kifog6stala term6kmennyis.g 6tad6s-6tv6tel6t kovet6en a

Megrender. ir6sban I reto e ny'aiko"it"t felhatalmazza a Sz6llit6t,

hogyaMegrendeldtesse6sezl-elozetesenir6sbanegyeztetett
m6don - marketingtevdkenys6gdben felhaszn6ihassa'

Jelen szetzodesUe? "t* "ubal 
yotJnt k6rd6sek tekintetdben az 1'
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Torv6nykonyvidevonatkozoan*.gr"i.ioszabillyaitfogj-akalkalmazm'
A Megrend.l6""k J; ; Sz6llit6nak ;;;;;lil"i. .i"a""i u""utt 6rdek6ben' hogv kozvetlen

t6rgyal'sokon UOf.Z, ,rt onrendezztl"ft-"t"J"n olyan netlt"ni'est' vagy vit6t' amely kdzdtttik

'ur"t"rrod6,selkapc,sol"'!"i-1tt::*1"r., 
irtra keriilt jogvit6k iilet6kess6ge mindenkor a

Jelen szerzod6sbol sztrmazo es I

X*;,tl;l i,lJoio,.,. s szerzodeshez arra vonatk oz6 meghatarmazttst

csatorni, hogy az ,r.ri.ii^ uaihatos6gtor 
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Ezt a szfirit.si szerzod.st a szerzodo felek mint akaratukkar 6s nyilatk ozataiwal mindenben
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Kelt: BudaPest, 2013' februht 25'

Dr' Ofner P6ter

F6tgazgaI6 foorvos
MOLNLYCKE EALTH CARE KFT.

'1 13.4 Buclap t. Devat u. 26-28.
Aelos..:iinr ZAFZ476-2-4 j 
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mint Szrillit6



nlycke H. C. Kft EgyszerhasznSlatos mfit6titextilia beszerz6se L sz. mell6klet
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R6sz megnevez6se Megajr{nlott
term6k neve 6s

ktfdszfma

Ig6nyelt
db

Nettt6 Ft
ellen6rt6k /

db

Nett6 iisszesen Fizet6si
hatfrid6

nap

1

Cardiovaszkul6ris szett 97008789
930 t2 500

1 1 625 000 60

5.

Zold l40x60cm / nagy
abszorbci6s mritdti t<irl6

t87920
8 500 200

1 700 000 60

6.

2 rdtegi lanaeszt. / lepedt
45x15 cm

800430

2 500 75

187 500 60

Mriszer asztalhuzat
7 9xI 4 5 cm felso feltilet6n
nedvsziv6 r6tessel ellifivz

610601

50 300

15 000 60

8. Folvad6k svriit6 zs6k 706035 25 t20 3 000 60

9.

Felnott mut6ssapka ds

maszk
0 60

Korgumis sapka szines 621500 24 000 11 264 000 60

K6k h6tul sumis saoka 42022 3 000 30 90 000 60

K6k astro lpil6ta / sapka 42072 I 500 40 60 000 60

H6tul gumis, korbefut6
nedvsziv6, rzzadfs
felfog6 csikkal ell6tott
sapka

622010

800 57

4s 600 60

K6toldalt rakott gumrs

sapka lbetesre I
620920

5 200 7

36 400 60

Speci6lis seb6szeti kotos
maszk

42280
13 000 24

312 000 60

10.

Korgumis, kerek sapka,

vegyes szinben
621500

10 000 l1
1 10 000 60

11 Pil6ta mritos sapka 42072 1 500 40 60 000 60

t2.
Izzadshgfelfo 96 miito s

sapka (nem steril)
6220t0

1 000 57

57 000 60

l3
Kdtoldalt rakott gumis

sapka

620920

600 7

4 200 60

14,

Speci6lis maszk,

orrmerevitovel. kot6s

42280
ls 000 "\AL-

360 000 60

15. Zhrtmitet"A"szett 97008792 45 6 000 270 000 60

16. Zfirtmitet"B"szett 97008786 70 5 900 413 000 60

17. Motoros mritdt ..A" szett 97008788 130 6 800 884 000 60

18. Motoros mutet ..B" szett 97008794 200 6 100 | 220 000 60

19,
Sebrevizi6, nyitott

mellkas zdrhsa szett
970065 10

36 3 100

111 600 60

20. PM beiiltet6s szett 9700879s 55 4 100 225 500 60
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Anae sthe si ai b eav atko zds

szett
5 035 000Alapcsomag pacemaker

6s ICD be0ltet6shez
650108


