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amely l6trejott egyr6szt a Budapest, Haller utca29. sztnn alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiot6giai I.nt6zet,, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6),
a CITI baikn6l vezetett 10800007-600000000-13431019 banksz6mlasz6mi, 0l-09-262000
olgegyzlk szhmu L223 Budapest, Kist6t6ny u. 16. sz6khelyti Planmed Kft. nevi sz6llit6,
k6pviseletre jogosult szem6ly: 'Winkler Magdolna 6s Dr. Debreczenin6 Kovdcs N6ra (a
tov6bbiakban: Szillit6)

k<iz<itt, az ajhnlathban felsorolt term6kek szilllitdsfua a kdvetkezci felt6telek mellett:
l.l Szrillit6 ezen szerz6des alftirds6val a Megrendelf 6ltal a Kbt. alapjiln kifrt GOKI-
512013 ,,Mellkasi sziv6k, sziirdk, filterek beszerz6se" kdzbeszerzlsi elj6r6s sor6n tett
ajdnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt k<itelezettsdget vSllal arra, hogy az ajlnlatkeft 6ltal az

ajdnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendelf 6Ital elfogadott term6kmennyis6get
(minusz legfeljebb 30 %-ot) az ugyanott meghathrozott min6sdgben a Megrendelil r6sz6re

lesz6llitj a. A szerz6d6s id6tartam a a szerzldes aI6ir6silt kcivet6en t2 h6napig tart.
A szilllitojogosult a szerzodes id6tartama alatt rij fejleszt6sti innovativ term6ket szilllitani, az

fu vagy egy6b szerzoddses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-6rt6k ar6nyossdgot 6s a

szakmai minos6gi megfeleldst a megrendel6 k6pvisel6j6vel kriteles egyeztetni.
A szerzSd6ses 6rat, termdkeket, frzetlsi hat6rid6ket, valamint a birflatra keriilo egy6b

r6szszempontokat a j elen szerzodls mell6klete tartalmazza.

2.1 Szillft6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendeld az l.l pontban meghatSrozott
Srumennyis6get olyan m6don kciteles t61e megvSs6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szab ttly ozhsra keriil.
Megrendelf az l./ pontban emlitettek szerint a Szfllit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott
ajfinlat szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban vdsrirolja meg a
Szdllft6t6l rigy, hogy a szerzoddses id6szak v6gdig a teljes mennyis6g, illetve a teljes
mennyis6gtol -30 o/" erejlig lehiv6sra keriiljdn. A kihelyezett Sruraktir izemeltet6s6vel
kapcsolatos felt6teleket jelen szeru6d6s elengedhetetlen ftszdt kepezo kihelyezett aruraktrir
szerz6d6startalmazza.

3.1 Szrillit6 kdtelezi mag6t ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a tfrgyh6napon beliil havonta
olyan titemezdsben sziilitja le a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

I ehiv6sb an me ghathr o z6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelel6 szilllitds a felek egyezT meg6llapodisa szeint akkor tort6nik meg

szabilIyszenien, ha a Szdllit6 vagy az SItaIa ig6nybe vett Fuvaroz6 az iirukat tartalmaz6 egyes

sziilitmhnyokat a Szdllit6 kockinatlra a Megrendel6 6ltal megjeldlt teljesit6si helyekre
(kdzponti rcktfn kihelyezett raktSt r6szlege) leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt
csomagol6si egys6genkent fitszhmolva a lehiv6sban megjeldlt egys6g vagy szemlly r6sz6re

mennyis6gileg 6tadta. A Szfllit6 a Iesztilitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban,

gyhri tartoz6klista alapjhn, min6s6gtanrisitfssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a
Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a

fuvaroz6s 6s a t6ro16s id6tartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendel6 aleszfillitott term6k

mennyis6gi, min6s6gi fitvetelet folyamatosan vegzi. A Szdllit6 villlalja, hogy a szerz6d6s
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szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesfti.

7.1 Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szilllitfusb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szab6lyozott teljesit6s megtcirt6nt6t6l szlmitolt
3 munkanapon beliil jogosult a Szillit6val szemben fell6pni.
Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekke1, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6s6t k<ivet6 3 napon beltil b6rmikor kifogds targy6v6 teheti a

Szfllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo k6t bekezdds b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a ielzett 3 napos

hat6rid6n beliil - aSziilitfit k6,zds jegyz6k<inyv fe1v6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyisdgi fogyat6kossdgok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipusriban (rendszer6ben) nem felel meg az 1,.lpont szerinti aiilnlatban
foglalt minos6gi kdvetelmdnyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sben szabhlyozott

m6rt6kri min6s6gi kdtbdft eslvagy khrtdritesi ig6nyt 6rv6nyesfthet, 6s amennyiben a jelen

bekezd6s m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, ,tgy

6rdekmrilSsfnak igazol6sa n6lktil a szerzodlstol nyomban el6llhat, meghirisul6si kdtbdrt 6s

kilrter itest kdvete lhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabillyaira - az L/ pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajhnlattartalma az

iranyad6.
Ha Sz{llit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst k<ivet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt6l beszerezni a

Szdllft6 kolts6g6re.
Ha a Sz6llit6 a j6t6lI5si kritelezetts6ge alatt kicsereli a leszilllitott eszk<izdk b6rmely t6sz6t,

annak j6t6ll6si ideje a csere napjhvahijra kezdodik.
Sz6llit6 kijelenti 6s szavatosstlgot vallal a26rt, hogy a jelen szerzodes tfugyht kepez6

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

g.l Szerzodb felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghibSs sz6llitds, s

v6giil a szerzodlst6l val6 Megrendel6i e16ll6s esetdre egyardnt kdtbdrt kdtnek ki a Szfllit6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6

6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rt6k 6 Yo-a.

Hib6s teljesft6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6r{ ilrtfikfinek 307o-a nagys6gri min6s6gi

kdtb6rt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Megrendel6 6ltal6rv6nyesitett meghirisul6si

kcitb6r is akkor, amikor el6ll6si jogdt volt k6nytelen gyakorolni.

Szallit6 a teljes nett6 ajSnlati ima vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kdtb6r megfizet6s6t

villlalja,amennyibenasz6llitand6 term6keksztilitilsdval t<ibb, mint 15 napon k6sik, vagy el6II

a szerzo dds telj esit6s6t61.

Tiszthban vannak a szerz6do felek azzal, hogy a kdtbdrkcivetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Megrendell a szerzod6sszeg6sb6l ered6 kdrlnak megtdrit6s6t is kdvetelheti a Szdllitftol, a

kar osszeg6be azonban amdr behajtott kdtbdr osszege belesz6mit.

A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek k6ra nem mertilt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szhml6b6l visszatartani 6s azt avlgszSmlanetto
risszes6b6l levonni.



l0.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbe1i, a Sziil{,t6hoz intezell nyilatkozat|val azomah
hat6llyal e1611hat a szdllitSsi szerzdd6stdtr, vagy bdrmely rlszdtoI, ha:
- a Szillitil az egyes rdsszdllit6sokkatr 15 napot k6sett;
- a Szfllit6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, 6ncs6ddt jelentett illetve ellene osdddt jelentettek be,

felsz6mol6si etrj6r6s folyik ellene;
- a Sz6iJ.lit6 szer zo ddsellenesen besziintette sz6llit6sait.
Ha a Megrendel6 a szerulddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatfval, a
Szdllit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket kcivetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben k<iteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata e116tris6r6l

gondoskodni tudjon - ha
a) aSzdIlit6ban k<izvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tuiajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasflgi thrsashg,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghat6rozottfelteteleknek.
b) a Sz6llit6 kcizvetetten vagy kdzvetlentl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasdgi

tarsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghathtozott
felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llit6 a szerz6d6s megsztin6se el6tt m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerz6d6s s zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

A Felek tudomfsul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6 $ (7) bekezd6se szerinti

szerz6ddst felbont6 tbltdtelt, miszerint ,,amennyibert az adott hat6anyagra, orvostechnikai

eszkdzre vagy fert6tlenitoszerre vonatkoz6an a kdzpontositott kdzbeszerzesi rendszerben

keretnreg6llapod6s vagy szerzldds keriil megkdt6sre, a koz4ontositott kdzbeszerzds

rendszerdben kell a beszerulst megval6sitani". A 4612012. (IIL 28.) Korm. rendelet 6. $ (7)

bekezddse alapjfun tdrt6no szerz6d6sbont6s eset6ben a szerzoddsbontfssal, az ennek

kovetkezt6ben elmaradt szfilitdssal, a m6g le nem szdllftott term6kekkel kapcsolatban Sz6llit6
semmilyen k<ivetel6ssel nem 6lhet Megrendel6vel szemben.

n.l A Szfllft6t az &vdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezettsdg terheli a

szdrzodds teljesitdse sor6n a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemri adat, informdci6, ismeret vonatkozds6ban. E titoktart6si
kdtelezetts6g kiteded a Sz6llit6 alkalmazottaira, munkatarsaira, besziilit6ira, akiket

tev6kenys6giik megkezd6se el6tt kdteles a Szfllit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A Szdllitt6 a Megrendel6 enged6lye n6lki.il harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a

szerzod6s,illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentdci6 vagy inform6ci6 adatait.

A m6sik f6l el6zetes j6vShagydsa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kdzz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszab6ly alapjdnvalamely bfr6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli.

A kti1f6ldi ad6illet6s6gri Sz6llit6 kdteles a szerzoddshez arca vonatkoz6 meghatalmazhst

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil

beszerezhetiarhvonatkoz6 adatokat azorszdgokkdzdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil
A Szdllit6 kifog6stalan teljesft6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvetel6t ktivet6en a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sz6llit6t,
hogy a Megrendel6t referencialist6jdn feltiintesse 6s ezt - el6zetesen irdsban egyeztetett

m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.



Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy a Sziltitri elfogadott ajfnlatifi, tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles
jogszabSlyi rendelkez6sk6nt a Kdzbeszerzlsi Tcirv6ny 6s a Magyar Polg6ri Tdrv6nykdnyv
idevonatko z6an megfelel6 szab6lyait fogf 6k alkalmazni.
A Megrendel6nek 6s a Szdllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan n6zetelt6r6st, vagy vit5t, arnely kbzbttiik
a szerz6ddssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerzod6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitdk illet6kess6ge mindenkor a

Me gren del6 sz6khely ehez igazo dik.
Ezt a szillithsi szerzoddst a szeru6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataild<al mindenben
me ge gy ezot he lyb enh agy 6lag aI6irt6k.

Budapest, 2013. szeptember 23.
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Planmed Kft. Mellkasi sziv6k, szfirflk, fi lterek beszerz6se
GOKI-5/2013

1. sz. mell6klet

MEDICA D150
M03098 582 400

Hemoconcentrator
gyermekek r6sz6re: Potymix
membr6n, felszine 0,2m2, minimum
17-20 ml feltdlto volumene legyen,

20-100 ml/min. kdzott
legyen, a membr6n nyomSsSll6s6ga
max. 600 Hgmm, folyamatos lassf
ultrafilt16l5st (SCUF), folyamatos
hemodializist (CWHD) tudjon
biztositani,

EUROSETS
CARDIOPAS

EU 3190 1 372 800

kettes rdszben leirt term6k
param6tereinek megfelel<i

felncitt betegek rdsz6re alkalmas
hasznd latos, vizzilas, v agy
z6rt mellkasi sziv6rendszer

mely el van l6tva posztoperativ
aut6transzf rizi6s ren dsze r.

autotranszftizi6s rendszer 750
v6rvisszaad6 zsAkkal legyen

ellStva. Saj6t filter rendszere legyen
6s az 6sszekot6 csdvek elore
legyenek sterilen osszeszerelve

latos legyen sz6tszerel6s
Aver 1-2 per alatt follyon 6t a

zs5kba a sziv6b6l.
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