
amely ldtrejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti szdkhelyti Gottsegen GyiirgyOrszdgos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:Megrendel6), m6sr6szt

Szfllitrlsi szerzfidils /{3

117 ll04l-207 7 614l bankszriml asz6mu, 0l-09_561 903ft 14-16 szdkhelyri Variomedic I(ft. nevri szrillit6.

a Megrendel6 az Ll pontban meghatfurozott
t6le megviisiirolni, ahogy ez a jelen pontban

t5 
f tott

a OTP Bank Nyrt. bankn6l vezetett
cdgtregyzdk sz6mu 2030 Erd, L6csei
kdpviseletre j ogosult szem6ly :

Dr. szavcsurn6 Kemenes Krisztina (a tov6bbiakban: sz6llftr6)

kdzott, az ajhnlatilban felsorolt term6kek sziilititsiraa kovetkez6 felt6telek mellett:

Lt
kifrr endelo fital aKbt. 122. g (7) szerint alapjiln

-, ! 1 se ,, tiirgyf kdzbeszerzdsi eljrirris sor6n tettaJail eget villlal ana, hogy az ajdniatkerc dltal azajdnlati S sl6 iltal elfogadlou termdkmennyiseget azugyanot S llszdreleszanitia. A szerzbdes id6tartama
az OEP t s s irat, term6keket ,"fizetlsihatririd6ket a jelen
szetzfidds 1. sz. mell6klete tartalmazza. A szerz6d(,s melldkletetklpezi az aJinlatba becsatolt
felolvas6lap is (2. sz. mell6klet).

2.1 Szrillft6 tudom6sul veszi, hogy
6rumennyis6get olyan m6don kdteles
szabfllyozSsra kenil.
Megrendel6 az inden eltdrds ndlktil elfogadott
ajanlat szerinti
szmitot6t ugy, **fr1]!'ru;l'Jffi'ji ,Tf^_:

lehiv6sra keriilj . ,1 emeltet6sdvel kapcsolo:to, 
"r.tteteleket 

jelen
szeruldes elengedhetetlen rdszdtkepezokihelyezett inuraktdr szerz6d6startalmazza.
Szdllitri vfllalja, hogy az OEP-tender beszrillitisft kiivet6en az lnt'zetben fel nemhasznrilt k6szleteket visszavfsfrolja azon azdron, amin aztMegrendeld megv:isr[rolta.

3'l Sz6llit6 k<itelezi mag!rt ana, hogy a 2.1 pontban emlftett lehivris szerinti hrukat alehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztdkban 6s m6retbe n a tingyhonapon beliil havonta
olyan iitemez6sben szilllitjale a Megrendel6 6ltal erre feljogosito tt szeweziteinek, ahogy ez alehiv6sban meghatfuoz6sra keriilt.
A lehjv6snak megfelel6 szilllitas a felek egyezo megfl
szabSlyszenien, ha aSz6llit6 vagy az illtalaigenyUe 

"!ttszhrlitmSnyokat a sz6llit6 kockazataru u M.g."ndelo
i teljesit6si
Stszdmolva a
Sz6llit6 a le

ista alapjrin, min6s6gtanrisftdssal 6s egy6b
k. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie
ol6s id6tart ama alatt me g6vj a.

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendel6 a leszilllitott termdk
mennyisdgi, minos6gi 6tvdtel6t folyamatosan vegzi. A Szdlli{6 villlalja, hogy a sze'g,ijd1s

l:!"t::j.ut*ek 
id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konlultricfs lehetosdget

Dlztoslt.
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Haller u. 29 ., Kihelyezett 6rutakt6r)
el megbizott szem6lY'

Balask6 Katalin 06123 I 520-515

6rt6kben ig6nybe vett alvilllalkoz6 neve'

el6rhet6s6ge: . . .

Megrendelo k6pviselet6ben eljtr6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: anyaggazd6lkod6si

osztillyv ezet6, tel : 21 5 -12-20

Abban az esetben, ha a Szilllito k6sedelme meghalad nh a 15 napot' rigy a Megrendelo jogosult

a le nem sz6llitott 6rucikkeket a sz6llit6 kcllts6gdre harmadik f6lt61 beszerezni 6s a

hogy a Sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal

6reiz 1./ pontban emlitett elfogadott ajinlat szerinti

6r szolg6l.

4.laszerzodofelek,hogya2.l6s3./pontbanszab6|yozott,illetve
v6gr ett 6rurakt6r rendszer ilkalmazils6n trilmen6en a MegrendelSnek joga

van lanul jelentkezo 6ruhi6t

kerctszerzld6shez kdpest ugyancsak lehiv6sn

Sz6llit6hoz, aki ezeket a megrendeldseket

A soron kiviili tigyint6z6st - felhivfsra - a

felek, hogy ilyen esetekben a szilllitfusihat6rido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg'

Tekintettel u.ru, frogf a tdnylegesen felhaszn ililsra keriil6 szivbillentyuk m6rete az elote nem

kalkul6lhat6 betego"ss zetetelfiggv6nye, ez6rl a sz6llit6 a szilIlitftst kovet6en, a szerzod's

hat1lyaalatti id6szakban a trrtegiendel'6 kdr6sdre, a k6r6stol sz6mitott 15 napon beliil koteles a

-kiz6r6lag azonos gy6rt6t6I sz6tmaz6- termdkeket azonos 6rt6kben m5s mdretri term6kre

becser6lni.

vitat a lehiv6sban foglalt szhllittrsi kotelezettseg

k k6se de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kdtelezetts6gek

kiviil it6si szerzod6s megszegds6t jelenti' aminek

en a rz6d6sben szabillyozott kdtb6r 6s

fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod'sszege

alkalommal is megism6tl6Jn6k, i*y aMegrendel6 a sz6llit6si szerzoddstol v

jog6t gyakorolhatja a jogi kdvetkezmenyef 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmililsfrt'

igazolni lenne kdteles.

6.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesitds6t igazol6 szabil.lyszeni, mindkdt f6I altal altirt iltveteli

elismerv6nnyel felszerel t sz6mlit60 napoi beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a sz6llit6nak, a

Kbt. 305. $ (3) rendelkez6sei szerint'

Nem vitato tt a szerzod6 felek 61tal, hogy a szetz6d6ses id6szak folyaman az egyes sz6ml6kba

csak azok az hrak, trkepzesi t1nyezlk 6s ktilts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelryeket m 1./ pont 6rtelm6ben a sztilit6 elfogadott ajttnrata tattalmaz,

ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorsz6gi vagy avililgpiaci 6rak mik6ppen alakulnak' 6s hogy

ho!-yanvilltozikaziifl aciOsrffia,vagyadevizatfiszilmithsikulcs'
'A Megrendel6 eloleget nem fizet.

A sz6ml6hoz tafioz6 lehiv6s teljesitds6t igazol6 - a Megrendelotol szdrmaz6 - iltveteli

elismerv6nyt sza[it6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6t a sz6llit6

krizvetleniiiazlntezetGazdashgilgazgat6shghranyiitiabe'



Amennyiben Megrendelo a sziillit6 szdmlttiilt a jelenpontban rogzitetthatririd6n beliil nemegyenlftend ki, kdteles a sz6llit6nak a Ptk. idevonatko zo szabillyai szerinti mindenkori6rvdnyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.

A Megrendel6 nem fizet, illetve szfimol el a szerz6d6s teljesitdsdvel cisszeftigg6sben olyankdltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s ttl poiii rzerintifelt6teleknek nem megfelelttarsasiig tekintet6ben mertilnek' i'el, 6s -.iy"t ; iz6llit6 ad6kciteles jcivedelm.nek
csrikkentdsdre alkalmasak.

szerzo d6s telj esftds6nek
megismerhetcivd teszi 6s
esiti.

teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a
a Kbt. 15. g (5) szerinti rigylerekr6l a Szallitbt

, hogy a sziilitisb6l, ill. fuvarozfsb6l ered6
zab tiy o zott telj e s it6 s me gt<irtdnt et6l szitmitott
ben fell6pni.

el, hi6nyokkal kapcsolatos
or kifog6s tilrgydvd teheti a

uljon el6, a lehiv6 tartozik - a jelzett3 napos
felv6teldre meghivni.
yis6gi fogyatdkoss6gok esetdn, de akkor is ha

tapasztalna, ugy 6rdekmril6siinak igazoldsa
meghirisul6si kotbdrt ds k6rt6ritdst kcivJtehet.

8.1 Szerz6d6 felek
j6t6ll5s szabilTyaira - az
ir6nyad6.

egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossrig 6s
1./ pontban foglaltak fiiggv6ny6b er. - az elfogadott ajinlat tartalma az

Ha sz6llit6 a min6s6gi hib6s termeket a hibabejelentdst kdvet6 15 munkanapon beltil nem
:t".191i \i, u Megrendel6nek jog6b an 5ll a fent emlitett dtut harmadik f6lt6l beszerczni aSz6llit6 kcilts6g6re.
Ha a Sz6llit6 ai6t6llLisi kcitelezettsdge alatt kicsereli aleszilllitott eszkcizokbfrmely ftsztt,anrrak jltSlkisi ideje a csere d6dik.
sz6llit6 kijelenti 6s szav azert, hogy a len szerztdes targy[t kepezoterm6kek rendelkeznek drv6nyr hozatalieiled6 yel.

9'l szerz6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llft6s, sv6giil a szetzldestol val6 Megrendel<ti el6llls "r.i;; ;;yarrint k6tbdrt kcjtnek ki a sz6llit6terh6re' amelynek m6rtdke k6sedelem esetdn a k6sedJimesen szdllitott 6rucikkek brutt6drtdkdnek figyelembevdtel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az 1rintettbrutt6 6ru-6rt6k6%o-a.
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hib6val drintett 5ru brutt6 drt6k6nek 30%o-a nagys6grimintisdgi kdtbdrt lehet kovetelni, de ugyanilyen mdrt6kti a Megrend el6 Sltal6rvdnyesitettmeghirisul6si k6tb6r is akkor, amikor elill6si jog6t volt tenyt.r., gyakorolni.

f
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Sz611it6 a teljes brutto ajinlati6rra vetitve ,30 oh nagytf'ql', meghirisul6si k6tb6r megfrzet6set

v611a1ja, amennyibe i a sz,ritando termik&"sziirt*Jivaiouu rii"t 15 napon k6sik, vagy e1611

a szeizo des telj esit6s6tol'

Tiszt'banvannak a szerzodo fe|ek a'zza|, hogy a tgfi*ovetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Megrendelo u ,""rrojiJ, ""iia"t "1"a.u*ii^umegt6rit6Ji 
is k.vetelheii u s"ailitot61, a kar

ii s sze g6be *onU un"J^i' iSttuj tott kli jb 6r o s s ze ge b ele sz6mit'

A kotb6r akkor it:ai, i'u 
" 

fvfegrendelOnek k6ra nem meriilt fel'

A kirtb.rt a Megrendelo jogosult a b"ffiil;"6*rtb6l visszatartani 6s azt avegszlimla netto

6sszeg6bol levonni'

10./AMegrendeloegyoldalri,jr6sbeli,aSz6||it6hozintlzettnyilatkozat|va|azonnalli
hat6llyal e1511hat " 

J"iiniriszerz6 d6 stol, vagy b 6rmely r6sz6t6l, ha:

i-:Y*f{f;:,*;;:#:%t"f i:,t11?:Siiilh,,etvee'enecs6dot 
jerentettekbe'

ielsz6moldsi elj 6r6s folyik ellene;

;"liill,':il1*1g,t*"ffiTfi,fi?l'iii'shTilb^inteti 
egvordalirnvilatkozat6vat'a

S z611it6 rr"- ; o go Jrtf 
" 

rrrr" gr""aetotor tovabbi kifizetd seket kovetelni'

A Megrendelo joeo,.'1t 6: :rr.b.: 
koteres u:'":::-!i;:f:fTffi; iffiXl}"3ffi"ltri

hat6ridovel, amel! lehetov6 tesz'' hogy a szerzoc

-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6sl szetez

egg.f it* rendeliez6 gazdashgi t6rsas6g'

amery nem feler ont:auu" meghat6rozott 
i:::Tt"#!|'szerez

b) aMegrendel6 .. gazdasilgtt6rsas6gban,

;*ru**i;,:itrJ;'"."T,r1#? an meghat6ro"-ott f"lt6t"reknek.

A fentiek szerinti filmond6s ese r a sz6tit6 u 
"r"r"oiir-m"rgs'ti"ose 

elott m6r teljesitett

szolg*ltatirr,"tt'Liitt""t"ie"'aeliellenert6kdre 
jogosult'

A Ferek tudom6sul veszik a 4612072.(III. 2g.) 50*. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szerzodestfelbonto felt6telt, -i*"r-int"pmennyile 
n az adott hat6anyagra' orvostechnikai

eszkozre vagy fertotlenit6szerrt t"""trt"'oun u tto"po"to'itott tto"u eszerz'si rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy ,".rroair'*i*tit megktites"re",-- i korpontositott kozbeszetz's

rendszer6ben keli a beslerzest me gval6 sitani"'

rr.r A Sz6llitot az erv.nyes jog zab6lyok szerinti m6don titoktart6si k.telezetts.g terheli a

szerzod*steljesit6se sor6n u tuttg"iJtiO"tf' annak 
"tjfl"n'tJgwll9n'csolatban 

tudom6s6ra

juto mind.*.*u 
-uau,, inform6cill;;;. ."*. k;;#d' E titoktart6si kotelezetts6g

kiterjed a sz6llft6 alkalmazott"i*, 
'**tr. 

xa"ui'u,. #JJillitoo"' akiket tev6kenys6g'k

megkezd6s" "rOiif.t,.i., 
u S,arfitO 

" 
iit"iti"t6sra hitelt drdemloen figyelmeztetni'

A Sz6llit6 a Megrendero enged6rv"^ "e'.rr 
harmadik-^ia*k neri- hozhatja tudomhshra a

szerzod6s,t*eweT"ratkapcsotatbi#*dilil;i"{;;ici6vagvinform6ci6adarair'
A m6sik f6l el6zetes j6v6hagyar" Jrrur" titkos trf;;t6t "giir. 

f6l sem tehet kozz6'

harmadik f61 rendelk ezesere""-'L"rait",, kiv6ve i"-""tixatyos eg 6rv6nyes jogszab6ly

alapjinvalamely biros6g uugy *ar"h"uiorag r.oa.r. z6 
.6tv6nrryel 

elrendeli'

A sz6l1ito kirogastatan teljesit6sjroi";.1J.' term6k 
'ffiireg 

it2d.ty-!*eter6t 
k.vetoen a

Megrendel6 #"Sb;;'r:Vii"ii.rrif.. 
-A. 

fuf.gr.ndel6 . "yiiuti*atial 
felhatalmazza a Sz'llitot'



hogy a Megrendelot referencialistrij6n feltiintesse 6s ezt - elozetesen fr6sban egyeztetett
m6don - malketingtev6kenys6gdben felhaszn6lhassa.
A kiilftldi ad6illet6s6 gii Szilllito koteles a szeruldeshez arra vonatkoz6 meghatalmazist
csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hat6srigt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil

ok k<izcitti j ogseg6ly igdnybevdtele n6lktil.
tekintetdben az l./ pontban foglaltakt6l
pedig a k6z<is jegyzokcinyvvel m6dositott

azzal, ho gy tdtele s j o gszab6lyi rendelke zeskent
an megfelelo szabfiyait fogj6k alkalmazni.

A Megrendel6nek 6s a sz5.llit6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy krizvetlen
t6rgyalrisokon bdk6s fton rendezzenekminden olyan nezetelterlst, vagy vit6t, amety k6z6ttiik
a szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.

vita rendez6s6t kijzvetlen trirgyal6sos
s6re a megrendelo szdkhelye szerint

kerrilt jogvit6k illetdkessdge mindenkor a

Ezt a szttllitdsi szeru\ddst a szeruodo felek mint akaratukkal es nyilatko zataikkalmindenben
me ge gy ez6t hel yb enha gy ol ag alairtilk.

mint Szdllit6
VARIOMEDIC Kft,
2030 Erd, Locsei ut 14-i6.
Adosz.:12121998-2-13

l"drrzliEf i elIe Ir.j/rv2i;

Pethrind lkr-ri
fi'iil;''r;;;1ai i.ji i r, i:l

;6C*i
i t'-:!iie! ii:e

Budapest, 2012. o
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Variomedic Kft

Budapest, 2012. okt6ber 02.

L'enzugyl

Szivbillentyfi beszerz6se
cAzD E3_2t2012

1. sz mell6klet

^-oW

mint Szfllftr6
VARIOMEDIC Kft,
zuru Ero, Locsei ui 14_16.
Hoosz.:1212,l998_2_13

Petnone ia
filiir-.-;:.;til;;t6 gazt ese

Megaj:lnlott term6k
megnevez6se

nty0 borjU pericardium, rendelkezzen felxibilis
zUlt stenttel.

Perimount plus Mitr6lis
PerikardiSlis Bioprot6zis

Perimount plus Mitr6lis
Perikardidlis Bioprot6zis
6900P

Perimount plus Mitrdlis
Perikardi6lis Bioprot6zis
6900P

Nett6 dss-eGenT

F6igazgat6

\4
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F'ELOLVASO LAP

Szivbillentyii beszen6se

Az ajfnlattev6 neve: VARIOMEDIC Kft

Ajanlattevo szdkhelye: 2030 Erd, L6csei {rt 14-16.

Cf,gSegyzek szfuma: I 3 -09- 1 52720
Kapcsolattart6 neve: Cs6szrlrn6 Csaba Ang6la

Tel. sz6ma: +36 23 520 516
Fax: +36 23 520 515
E-mail cime: cs.angela@variomedic.hu

5. sz. t6sz: Sentelt biol6giai mitr6lis billentni bodfr pericardium, rcndelkezzen felxibilis
Nikkel-Kobalt 6tvdzetb6l k6sziilt stenttel.

Nett6 Osszesen ajanlati6r: 1.990.000 F,t
Fizet6si hat6rid6: 30 nap

Erd, 2012. szeptember I 7.
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rdb

Dr. Szavcsurn6 Kemenes Krisztina
igyvezet6

l.
2.
a
J.

Mtr25
Mtr27
Mtr29


