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amely ldtrej 6tt egyr6szt a Budapest, Haller utca 29 . szitm alatti sz6khelyii Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6),
m6sr6szt a MKB Bank Zrt. banknSl vezetett 1030002-20312437-00003285

banksz6mlaszfimu, 0l-09-061688 cegSegyzek szitmu 1145 Budapest, Arnerikai ft 33.
sz6khelyri CPP Budapest Kft. nevti sz6l1it6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Moln6r Tam6s

iigyvezet<l igazgat6 (a tov6bbiakban: Szdllit6)

kcizcitt, az ajhnlathban felsorolt term6kek szilllitdshra a k<ivetkez6 felt6telek mellett:
l.l Szfllit6 ezen szerzodes alilirits6val a Megrendelil 6ltal a Kbt. aLapjhn kiirt GOKI-
512013 ,,Mellkasi sziv6k, sziir6k, filterek beszerz6se" kdzbeszerzdsi eljrirris sor6n tett
ajfunlata elfogaddsa eredm6nyek6nt kcitelezettsdget v6llal arra, hogy az ajhnlatkdrb 6ltal az

ajSnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendelf Sltal elfogadott term6kmennyis6get
(minusz legfeljebb 30 o/o-ot) az ugyanott meghatilrozott min6s6gben a Megrendeld r6sz6re

leszilllitja. A szerzodls id6tartama a szerzodes altirilsdt kdvetoen l2h6napigtart.
A sz6llit6 jogosult a szerzbdls id6tartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitani" az

fn vagy egy6b szerzoddses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-6rtek ardnyoss6got 6s a
szakmai minos6gi megfelel6st a megrendel6 k6pviseloj6vel kdteles egyeztetm.
A szeru6d6ses 6rat, term6keket, frzetdsi hat6rid6ket, valamint a biriiatra keriil6 egy6b

16 sz s zempontokat a j e I en szer zo d6s mell6klete tafialmazza.

2.1 Sz{drlit| tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l,l pontban meghathrozott

6rumennyis6get olyan m6don k<iteles t61e megv5s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szabillyozilsra keriil.
Megrendelf az L/ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott

ajhnlat szerinti term6keit havonta az vn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban vdsiirolja meg a
Szdllit6t6l rigy, hogy a szerzodlses id6szak vdglig a teljes mennyis6g, illetve a teljes

mennyis6gt6l -30 oh erejeig lehfvdsra keriiljon. A kihelyezett 6ruraktdr izemeltet6s6vel
kapcsolatos feltdteleket jelen szeru6d6s elengedhetetlen rdszet kepezo kihelyezett firwaktdt
szeruodds tartalmazza.

3.1 Szdllit6 kdtelezi mag6t ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehfv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a tdrgyh6napon beliil havonta

olyan i.itemez6sbenszilllitjale a Megrendeld 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sb an me ghatfit o z6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo szilIliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szabillyszeruen, ha a Szdllittf vagy az iltala ig6nybe vett Fuvaroz6 az furukattartalmazo egyes

szSllitminyokat a Szdllitrf kockdzatdra a Megrendel6 6ltal megjeldlt teljesit6si helyekre

(kdzponti ruktfur kihelyezett ruktdr r6szlege) Ieszfilitja, (leszilllittatia) 6s a ktildem6nyt

csomagol6si egys6genkent ltszhmolva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemlly rdsz5re

mennyis6gileg atadta. A Szfltitf a lesziilitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban,

gy6rt hrtoz6klista alapjftn, minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentdci6kkal egytitt adja 6t a

Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a

fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.
A minosdgmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelfi aleszfiIlitott term6k

mennyis6gi, min6s6gi 6tv6teIet folyamatosan vdgzi. A Szdllit6 villlalja, hogy a szerzodds
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teljesit6s6nek id6tart ama aratt folyamatosan rendelk ez*sre 6*, konzult6ci6s lehet6s6get
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szerinti i.igyletekr6l a Me grendel6t halad6ktalanul drtesfti.

7./ Egyet6rtenek a szerzcid6 felek abban, hogy a sz6llitdsb6l. ill. fuvarozfusb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtrirtdnt6t6l szfumitott
3 munkanapon beli.il jogosult aSziilit6val szemben fell6pni.
Az egydb min6s6gi hibdkkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsoiatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kciveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s thrgydvS, teheti a
Szdllft6n6l, felt6ve, hogy a szavatossSgi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo k6t bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a iehfv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatririd6n beli.il - a Szillft6t kdzcis jegyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett mincis6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajfunlatban
foglalt minos6gi ktivetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sben szabillyozott
mdrt6kti min6s6gi kdtb6rt 6s/vagy k6rt6rit6si igdnyt 6rvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezdds m6sodik fordulatrlban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6rdst tapasztalna, &gy
6rdekmirl6sinak igazol6sa n6lki.iI a szen6d6st6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kdtb6rt 6s
krirt6rit6st kdvetelhet.

8./ Szerzod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j 6t5llrls szabftlyaira - az I .l pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott ajhnlat lrrrtalma az
irhnyad6.
Ha Szdllft6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st krivet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek jog6ban ill a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt6l beszerezni a
Szdllit6 kdlts6g6re.
Ha a Szrillitf a j6t5ll5si kcitelezetts6ge alatt kicsereli aleszilllitott eszkdzokbfnmely r6,sz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezdodik.
Szdllit6 kijelenti 6s szavatoss6got vrillal az6rt, hogy a jelen szerzodes tfurgydt kepezb

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s
v6giil a szerz6d6st6l va16 Megrendeldi e16ll6s eset6re egyarint kdtb6rt kcitnek ki a Szfllit6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6
6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintett 5ru-6rt6k 6 %o-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nettS 6rfi 6rt6k6nek 30Yo-a nagys6gri minos6gi
kdtb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Megrendel6 6\tal6rv6nyesitett meghirisul6si
kcjtb6r is akkor, amikor el6ll5si jogrit volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 ajlnlati ima vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kcitb6r megfizet6s6t
villlalja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek szilllithsdval tdbb, mint 15 napon kdsik, vagy el6ll
a szeruo d6s telj esit6s6tol.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a k<itb6rkrivetel6s behajtds6n trilmen6en a
Megrendelil a szerzod6sszeg6sbol ered6 kdrdnak megt6rft6s6t is k<jvetelheti a Szdllit6t6l, a
k6r 6sszeg6be azonban amdr behajtott kcitb6r dsszege belesz6mft.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meri.ilt fel.
A kdtbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt avdgsz6mla nett6
dsszes6bol levonni.



l0.l A Megrendeld egyoldahi, ir6sbe1i, a Szillit6hoz intezett nyilatkozathval azorctali
hat6llyal eldllhat a szttllithsi szerz6d1stol, vagy b6rmely ftszdtol,ha".
- a Szr[Ilft6 az egyes rdsszSllit6sokkal 15 napot k6sett;
- a Szillft6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, <jncs6dcit jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felsz6rnol6si elj 6r6s folyik ellene;
- a Szfllit6 szerzodlsellenesen besziintette sz6llit6sait.
Ha a Megrendel6 a szerzoddst a fenti b6rmeiy okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatfval, a
Szdll{t6 nem jogosult a Megrendel6tol tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

,d Megrendeio jogosult 6s egyben kciteles a szerz6ddst felmondani - ha sziiks6ges oiyan
hat5rid6vel, amely iehet6v6 teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l
gondoskodni tudjon - ha
a) aSzSllit6ban krizvetetten vagy kdzvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasdgi thrsasfug,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatilrozott felt6teleknek.
b) a Sz6llit6 kdzvetetten vagy k<izvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasdgi

t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfirozott
felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6lIit6 a szerzodds megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szolgSltatds szerz6d6ss zeri plnzbeli ellen6rt6k6re j ogosult.

A Felek tudomSsul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti
szerz6ddst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszklzre vagy ferl6tlenft6szerre vonatkoz6an a kdzpontositott kdzbeszerzesi rendszerben

keretnreg6llapod6s vagy szerzodds kertil megkrit6sre, a kozpontositott kdz.beszerz1s

rendszer6ben kell abeszerzlst megval<isitani". A4612012. (IIL 28.) Korm. rendelet 6. $ (7)

bekezd6se atapj6n tdrtdno szerz6d6sbont6s esetdben a szerzoddsbontdssal, az ennek

kcivetkezt6ben elmaradt sz6llitdssal, a m6g le nem szSllllott termdkel<kel kapcsolatban Szhllit6
semmilyen krjvetel6ssel nem dlhet Megrendel6vel szemben.

n.l A Szfllit6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si k<itelezetts6g terheli a

szerzodds teljesit6se sor6n a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktartdsi
kcitelezetts6g kiterjed a Sz6llit6 alkalmazottafua, munkatdrsaira, beszilIIit6ira, akiket
tev6kenys6gi.ik megkezd6se el6tt k<iteles a Szi.J,litf a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en
f,rgyelmeztetni.
A Szr{llit6 a Megrendel6 engeddlye n6lktil harmadik felnek nem hozhatja tudom6shra a

szerzod6s, illetve azzalkapcsolatban b6rmely m5s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.
A m6sik fel elozetes j6v6hagySsa n6lktil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kdzz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszab6ly alapjfinvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kcitelez6 6rv6nnyel elrendeli.
A kiilfrldi ad6illet6s6gri Sz6llit6 kdteles a szeruodeshez arra vonatkoz6 meghatalmazdst
csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6s6gt61 a magyar ad6hat6s6g kcizvetlentil
beszerczheti aftvonatkoz6 adatokat az orszdgok kozdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil
A Szfllit6 kifog6stalan teljesft6s6rol a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvdtelet kdvet6en a

Megrendel6 frSsban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sziilit6t,
hogy a Megrendel6t referencialist6jrin feltiintesse 6s ezt - el6zetesen fr6sban egyezletett
m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszndlha ssa.



Jelen szerz6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fliggoen vagy a Szfllit6 elfogadott ajinlatfit, tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles
jogszabillyi rendelkez6skdnt a Kdzbeszerzlsi Tdrv6ny 6s a Magyar Polgari Tdrv6nykcinyv
idevonatkoz6anmegfeleloszabSlyaitfogj6kalkalmazni.
A Megrendel6nek 6s a Szrillit6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan nlzeteltdrdst, vagy vit6t, amely k6z6tttik
a szerzo d5ssel kapcsol atb an meriil fel.
Jelen szerzldesbol szdrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a
Me gren del6 sz6khely ehez igazo dik.
Ezt a szillitdsi szerz6d6st a szerziid6 felek mint akaratukkal 6s nvilatkozatail<kaI mindenben
me ge gy ezot helyb enh agy 6lag aI5irt6k.
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szere16kkel:
ITlikroaggreg6tumok
elt6volit6s6ra v6rb6l ill. wt.
Koncentr6tumb6l( 1 0E teljes
v6r vagy 6E vvt koncentrdtum
szUr6s6re alkalmas.
Mikroaggregdtumok
elt6volitSs6nak hatekonysega
100%-os legyen, a polieszter
szU16 felszinen a p6rusm6ret

micron, tdrfogat 15m1, +/- 1

ml hasznos anyagvesztes6g
max.12 ml. szerel6k
csatlakozdsa luer lock, A szU16

rendszer anyaga feleljen meg
az ISO standardnak
/Poli6szter, Akril polimer, PVC,
ABS Poliamid, Latice./ A
felhaszn6lt anyagok legyenek
biokompatibilisek 6s a gydrt6s
feleljen meg az ISO 10993-4
elvd16soknak. SQ4OSKLE 38 730
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