
szLu,irAsr sznnz6uns

amely l6trejott egyr6szt a Budapest, Haller utca29. szftm alatti sz6khelyu Gottsegen Gyiirgy
Orszrigos Kardiol6giailnt6zet, mint megrendelo (a tov6bbiakban: Megrendel6),
miisrdszt
a ERSTE Bank H, Zrt.banktfi v ezetett 1 1 600006-0000000 0- 1 7 247 267 banksz6ml aszfimu,
09-10-000002 cegtregyzlk sz6mn 4032 Debrecen, Fiiredi ft 98. sz6khelyti
DISPOMEDICOR Zrt. nevi szillit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Tolvaj Ldszlone vezet6

tiszts6gviselo mint Szfllit6
kdzdtt, az ajdnlatdban felsorolt term6kek szftllitttsfra a kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Szrillit6 ezen szerzodes alfiftits6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. 122. S (7)-(8) alapjfin
kiirt ,,A kiizpontosftott kiizbeszerz6sben nem beszerezhetf kiitszerek beszerz6se" tdrgytr
GAZD E3-ll20I3 szhmu kozbeszeruesi eljarhs ajitnlata elfogad6sa eredm6nyekdnt
k<itelezettsdget v6llal arra, hogy az ajfnlatklro 6ltaI az ajanlattdteli dokument6ci6ban felsorolt
6s az Megrendel6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget azugyanottmeghatfrozott min6sdgben
a Megrendel6 rdsz6re leszilllitja. A szeruodds idotartama a szerzodes al6fu6sifi kovetoen 12

h6napig tart.

2.1 Szfllitri tudom6sul veszi, hogy a Megrendeld az I.l pontban meghatfirozott

iirumennyis6get olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szab 6ly o zttsra keriil.
Megrendelf az I./ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s n61kii1 elfogadott

ajdnlat szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a

Sz6llit6t6l rigy, hogy a szerzoddses idoszak v6gdig a teljes mennyis6g - 30 Yo-a lehiv6sra

keriiljon.

3.1 Szdllit6 kdtelezi magffi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a

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

olyan titemez6sben szilllitja le a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban me ghatfr o z6sra kertilt,
A lehiv6snak megfelelo szfiliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabillyszerien, ha a Szfllft6 vagy az fitala igdnybe vett Fuvaroz6 az lrukat tartalmazo egyes

szhllitmdnyokat a Szfltftti kockfzatina a Megrendel6 kozponti raktdrdba (1096 Budapest,

Haller u.29.) lesziilitja, (leszilllittatja) 6s a ki.ildemdnyt csomagol6si egys6genkdnt iltszftmolva
a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemdly r6szdre mennyisdglleg 6tadta. A Szfllit6 a

lesz6llitott termdkeket bontatlan gydri csomagol6sban, gyari tartoz6klista alapifn,
minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ciokkal egyiitt adja 6t a Megrendeldnek. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6gdt a fuvarozds 6s a tdrolds

idotartama alatt me g6vj a.

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelfi aleszilllitott term6k

mennyis6gi, min6s6gi Atv6tel6t folyamatos an v6gzi. A Szfllft6 villalja, hogy a szerz6d6s

teljesitds6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehetosdget

biztosit.
Abban az esetben, ha a Szrillft6 kdsedelme meghaladna a 15 napot, tryy a Megrendeld
jogosult a le nem szfllitott 6rucikkek tekintetdben a megrendeldst6l el6llni.

Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a Szillit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt kcilts6gei fedezet6re az 1.1 pontban emlitett elfogadott ajtnlat szerinti

6r szolg6l.
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A szerzodes teljesit6s6ben kozremrikddo, a beszerzes 6rt6kenek 10 o6-6t meghalado

m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvtilalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek fital, hogy a lehiv6sban foglalt szttllitdsi kotelezetts6g

teljesit6s6nek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 3.1 pontban eloirt kcitelezettsdgek

figyelmen kiviil hagydsa a jelen szilllitdsi szerzodes megszegds6t jelenti, aminek

k<jvetkezt6ben a Szillitrft a jelen szerz6ddsben szabillyozott kotb6r 6s/vagy k6fi6rites

fizet6senek a kotelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod6sszegdsi eset m6sodik

alkalommal is megism6tlodn6k, ugy aMegrendell a sztilithsi szerzoddstol va16 el6llis6nak a

joght gyakorolhatja a jogi kovetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmflSs6t

igazolni lenne kdtele s.

5.1 Megrendell alehivhs teljesit6set tgazolo szabillyszeru, mindkdt f6l altal alftirt fiveteli

elismerv{nnyel felszerelt szftmlift, a Kbt. 130. $-a valamint az Ar136/A.$ szerint 60 napon

beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szdllft6nak.
Nem vitatott a szeru6d6 felek 6lta1, hogy a szerzoddses id6szak folyam6n az egyes szfmlikba

csak azok az trak, irkepzesi tenyezok ds koltsdgek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyekel" az 1./ pont drlelmeben a Szrillit6 elfogadott ajilnlata tattalmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarcrszitgrvagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan villtozik az inflilcios ftrta, vagy a deviza 6tsz6mitfsi kulcs.

A Megrendelo eloleget nem frzet.
A sz1mlithoz tartoio lehiv6s teljesit6sdt igazol6 - a Megrendel6t6l szhrmaz6 - iltveteli

elismerv6nyt sz6llit6lev6llel csatolni kell ds az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlfit a Szdllit6

kd zvetl enti I az Irfilzet G azdas tqi Igazgato s ttg 6r a nyrij tj a b e .

Amennyiben Megrendel6 a Szdllit6 szdmlil6t a jelen pontban rogzitett hat6ridon beli.il nem

egyenliien6 ki, k6teles a Szfllit6nak a Ptk. idevonatkozo szabfiyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A S7illft6 nem ftzet, illetve sz6mol eI a szerzod6s teljesit6sdvel osszeftiggdsben olyan

k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontia szerinti felt6teleknek nem megfelelo

t6rsasig tekintei6ben meriilnek fel, 6s melyek a Szallit6 ad6kdteles jovedelmenek

csdkkent6sdre alkalmasak. A Szallito a szerzodds teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetet a Megrendelo szdmhra megismerhetovd teszi 6s a Kbt' 125. $ (5)

szerinti tigyletekrol a megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti'

6.1 Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6lliti.sb6l ill. fuvaroz6sbol eredo

hib6ktal tapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szab6lyozott teljesitds megtortdntdtol szhmitott

3 munkanapon beliil jogosult a Szfllit6val szemben fellepni.

Az egy6b min6s6gi ttiUan ut vagy a mennyisdgi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok eszleldsdt koveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6stdrgydvft teheti a

Sz{llit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido mdg 6rv6nyben van'

AzeI6zo k6t bekezd6sb6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tafiozik - a jelzett 3 napos

hatfu rdonbeltil - a Sziilit't ko zo s j e gyzokonyv felv6tel6re me ghivni.

A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok esetdn, de akkor is ha

kideriil, hogy u term6k tipus6ban (rendszereben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajdnlatban,

ill. a Kbt. rendelkezdseiizerint m6dositott ajinlatban foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a

Megrendel6 a jelen szeruodesben szabtiyozott mlrtekri minos6gi kotb6rt ds/vagy k6rt6rit6si

ig6nyt 6rvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli

-ittOrOgi elt6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmul6s6nak tgazol6sa n6lktil a szerzodestol nyomban

elilIIhat, meghirisul6si kdtb6rl 6s k6rtddtdst kovetelhet.



7.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6l16s szabilIyaira - az l./ pontban foglaltak fiiggvdny6ben - az elfogadott ajdnlattartalma az
ir6nyad6.
Ha Szfllit6 a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beltil nem
cserdli ki, a Megrendel6nek jogdban 6lI a le nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a
megrendeldst6l el6llni.
Ha a Szdllitf a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicsereli a IeszilIlitott eszkoz<ik b6rmely rdszdt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdval rijra kezdodik.
Szfllit6 kijelenti 6s szavatossSgot villlal az6rt, hogy a jelen szerz6dds tdrgydt kepezo

term6kek rendelkeznek drvdnye s forgalomb a hozatah engedd I lye l.

8./ Szerzodl felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s vdgi.il a
szerzod5stol val6 Megrendel6i el6ll6s esetdre egyarfnt kdtbdrt krjtnek ki a Szdltft6 terh6re,
amelynek mdrt6ke kdsedelem esetdn a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 dr"t6kdnek
figyelembevdtel6vel napi % ezrelek.,legfeljebb azonban az lrtntett 6ru-drtdk I\o/o.-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban I0% nagys6gf min6sdgi kdtb6rt lehet kdvetelni, de
ugyanilyen mdrt6kti a Megrendelf 6ltal6rvdnyesitett meghirisul6si kotb6r is akkor, amikor
elill6si jogrit volt kdnytelen gyakorolni
Tisztftban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kcitbdrkovetelds behajt6s6n trilmen6en a
Megrendelf a szerzoddsszegdsb6l eredo kfirhnak megt6ritdsdt is kdvetelheti a Szi'Jlitfitol, a
k6r 6sszeg6be azonban amir behajtott kdtbdr cisszege beleszfrmit.
A kcitb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szftmlftb6l visszatartani 6s azt avdgsz6mla nett6
dsszeg6b6l levonni.

9.1 A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sz6llit6hoz intezett nyilatkozatixal azonnali
hatallyal eldllhat a sztilitilsi szerzodestol, vagy b6rmely reszetol,ha:
- a SzdllitS azegyes rdssz6llitdsokkal 15 napot kdsett;
- a Szfllitil fizeteskdptelennd vdlt, <incsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be,

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;
- a Sz6llit6 szerz6desellenesen besziintette szfilitdsait.
Ha a Megrendel6 a szerzldest a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, a

Szfllit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizetdseket kovetelni.
A Megrendelo jogosult 6s egyben kdteles a szeruodest felmondani - ha sziiksdges olyan
hatiiridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel drintett feladata ell6tes6r6l
gondoskodni tudjon - ha
a) a Sz6llit6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo gazdasilgi tdrsasdg,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatinozott feltdteleknek.
b) a Szallit6 kcizvetetten vagy krjzvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdasdgithrsasdgban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfrrozott feltdteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s esetdn a Szallito a szerzodes messzrin6se elott m6r teliesftett
szolg|ltatfsszerzoddsszeripdnzbeliellen6rtdkdre jogosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (m. 28.) Korni. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti
szenod5st f'elbontir fbltdtelt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszkd,zre vagy fert6tlenitoszerre vonatkoz6an a kozpontositolt kozbeszerzesi rendszelben
keretmegfllapod6s vagy szerzodes keriil megkdtdsre, a kozpontositott koz,beszerzds
rendszerdben kell a beszerzdst megval6sitani". A 4612012. (lll. 28.) Korn. rendelet 6. $ (7)
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bekezddse alapj6n t<irtdno szerz6d6sbontds esetdben a szerzodesbontfssal. az emek

kovetkezt6ben elmaradt szallitdssal. a rn6g le nem sziilitott termdkekkel kapcsolatb an SzhIlit6

semmilyen kcjveteldssel nem dlhet MegrendeIovel szemben'

l0.l A Sz6llit6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartfsi kotelezettseg terheli a

szevod1s teljesit6se ,orin a Megrendeldvel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemu adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si

kdtelezettsdg kiterjed a Szillit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, besz6llit6ira, akiket

tev6kenys6gtik megkezddse elott koteles a Szfllit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A Sz6ltit6 a Megrendel6 enged6lye n6tkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sira a

szerzodds,illetve azzalkapcsolatban b6rmely r6s dokument6cio vagy informdci6 adatait,

A m6sik fel elozetes jOvahagydsa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozze,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabilly alapjhnvalamely bir6s6g vagy m6s li'

A-Szillit6 kiiog6stalan teijesitds6rol a teljes kdvetoen a

Megrendel6 irSsban nyilatkozik. A Megren a Sz6llit6t'

hog! a Megrendel6t ieferencialist6j6n feltiintesse es ezl - elozetesen ir6sban egyeztetetl

m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa'

A kiilf6ldi ad6illetos6gu Szaiito koteles a szerzodlshez arra vonatkoz6 meghatalmazilst

csatolni, hogy az i[JtOsege szerinti adohat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil

beszerezheti arhvonatkoz6 udutokut az orszhgokkozotti jogseg6ly ig6nybevdtele n6lkiil'

JeIen szerz6d6sben nem szab6lyozott kerddsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l

Szfllit6 s vagY Pedig a Kbt' 13

tekintik a &zzal,hogY tdteles jogs

Tdrv6nYt g6ri TorvdnYkdnYv ide

szab 6ly ait fo gj 6k alkalmazm.
A Megrendel6nek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdekdben, hogy kdzvetlen

tdrgyJ6sokon b6k6s riton rende zzenek-itrd.n olyan nezeteltercst, vagy vit6t, amely kozcitttik

a slerzo ddss el kap c s o l atb an meriil fe l M e gr en d el6 s z 6kh ely ehez igazo drk'

A sz1Ilit6jogosult a szerzodes tdotartamaalatt fj fejlesztdsu innovativ termeket szilllitani' az

6r vagy egy6b szerz6d6ses feltdtelek m6dositfsa n61kii1. Az fr-ertek ar6nyoss6got 6s a

,rutoiii-inoregi megfelel6st a megrendelo k6pviselojdvel koteles egyeztetni.

Ezt a szilllitdsi szerzodest a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyt'latkozataikkal mindenben

me ge gyez6t helybenh agy 6Iag aliirtttk.

Budapest, 2013. dPrilis 16.
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Dispomedicor Zrt. ,,A kdzpontositott kdzbeszerz6sben 1. sz. mell6klet
nem beszerezhet6

k6tszerek beszerz6se"
E3-1t2013.

Megnevez6s M6ret db sz6m k6dsz6ma
Nett6

esvs6s 6r
Nett6 tissz

6r
:tf:6

l. sz. rdsz

l0cmx5
m

9 000 12100016100

58

522 000

Rugalmas p6lya

Iellemz6k: Nem steril, Omlesztett, rugalmas

szalagb 6l kd sziilt gy 6 gy ilszati s e gd de s zkO z, me ly
ryujtott 6llapotban kb. 5 mdter, kiszereles max.

100 db/doboz

16. sz. resz

6,5 cm x
7,5 cm +l-
5%

4 500

26130341100 125
562 500

I. Kaniil rdszitl
Iellemz6k: Steril, egyesdvel csomagolt, omega

rlakf , 5ttetsz6, le ghter eszto membrdnb6 I kds ztil6
<aniilr6gzito habszivacs keretben, habszivacs,

:usalmas csikokkal
19. sz.resz 14cmxl5

+/-10%
100

26130454010 820
82 000III. Poliuret6n fi lmkOtszer intravaziiilis katdter

rdsziteshez

21. sz.r6sz 28cmx30
cm+l-5oh

400
26030166040

210 84 000
Mritdti folia

22. sz.rdsz
42 cmx 40

cm+l-5%o
r 000

26030167040 360
360 000

Jellemz6k: steril, egyesdvel csomagolt,

lds6tereszt6. me sb izhat6 taoad6sri mritdti fo lia

25. sz.rdsz

Papirvatta v6gott

20 cmx20
cm

Jellemz6k: Nem steril, mdretre v6gott, puha

szerkezetti papirttirl6. i6 nedvsziv6 k6pessdsti.

fehdritett 1 500 I 3000034005 610 I 830 000

nem

fehdritett
I 500 13000034005

30. sz.rdsz

360

1 2500676001 3 140

1 130 400

Mlitdti k0tszercsomas steri I

fcsecsem6 6s svermek szivsebdszeti ell6tdsra)

Jellemzok: Steril, el6re csomagolt, a csomag

belseidben tObb paramdteres intesr6tor csikkal
Iartalma:
2 db hasi tttrl6 30 cm x 40 cm (6 rdtegii),
rcintsencsikkal
40 db hasi tdrl6 13 cm x 15 cm (10 db k0tve, 8

r6Iegi,sterilizdldsra nem kemdnyed6,

atraumatikus rcintsencs ikkal)
l0 db 20 cm x 20 cm mull-lap (6tk0tve)

Z0 db 40 cm x 50 cm mull-lap (dtkdtve)
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Dispomedicor Zrt.

Budapest, 2013.04.16.

,,A kdzpontositott kdzbeszerz6sben
nem beszerezhet6

k6tszerek beszerz6se"
E3-1t2013.

1. sz. mell6klet

J&' *k;

mint Szillit6

'i.ilYer:fl3e

60 db 7,5 cm x 7,5 cm vlies lap (nem szcitt, 10 db

6tk0tve, steriliz6l6sra nem kemdnyed6,

atraumatikus rtintgencsikkal)
Gombt0rl6 30cm X 30cm 5 db

2 db szesettmull-o6lva (10 cm x 5 m)
I o6r cdrnakeszMi (8-as. M-es mdret)
Nett6 6ssz. 6r: 4 570 900
AFA27 % 1 234 143
Brutt6 6ssz. 6r: 5 805 043

rjn;u;;v'i'ell;
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