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sz tnritAsr sznn zlofrs

amely l{trejritt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailntfizet, mint megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6),
m5sr6szt
a CIB bankn6l vezetett.1070024-02042509-51100005 banksz6mlaszhmi,0I-09-668632
cegSegyzlk szhmu 1134 Budapest, D6vai u. 26-28. sz6khelyti Miilnlycke Healt Care Kft.
nevti sz611it6, kdpviseletre jogosult szem6ly Dr. Szokodi Szil6rd Csaba (a tov6bbiakban:

Sz6llit6
kdzott, az ajfnlathban felsorolt term6kek szilllittsitra a kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Szdllitd ezen szerzodds al6tu6s6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. 122. 5 (7)-(8) alapjhn

kiirt ,,A kdzpontositott kdzbeszerzdsben nem beszerezhetS kiitszerek beszerz6se" tiltgyi
GAZD E3-ll20l3 szftmt kozbeszerzlsi eljfurds ajhnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt

kotelezettsdget v6llal arra, hogy az ajhnlatkero 6ltal az ajitnlattdteli dokument6ci6ban felsorolt

6s az Megrendel6 6ltal elfogadott termdkmennyisdget azugyanott meghatlrozott min6s6gben

a Megrendel6 rdsz6re leszilllitja. A szerzodes id6tartama a szerzodes alilirhsttt kdvet6en 12

h6napig tart.

2.1 Szfllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az 1.1 pontban meghatitozott
6rumennyis6get olyan m6don kriteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szab irly o zhsra keriil.
Megrendel| az Ll pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott

ajhnlat szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyrlatkozat form6j6ban vfs6rolja meg a

Sz6ilit6t61 rigy, hogy a szerz6ddses idoszak vegeig a teljes mennyis6g - 30 o/o-a lehiv6sra

keriiljcin.

3.1 Szdllft6 kotelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti fnukat a

lehiv6sban foglalt mennyisdgben, vflaszt6kban 6s mdretben a t|rgyh6napon beliil havonta

olyan iitemezdsben szilllitjale a Megrendel6 6Ital erle feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban me ghathr oz6sra keri.ilt.
A lehiv6snak megfelelo szillliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg

szabfllyszerien, ha a Szfllit6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az ilrukat tattalmaz6 egyes

szflIlitminyokat a Szfllit6 kockhzathra a Megrendel6 kozponti raktdrilba (1096 Budapest,

Haller u.29.) leszilllitja, (leszilllifiarja) 6s a ktildemdnyt csomagol6si egysdgenk6nt iltszdmolva

a lehivdsban megjelolt egys6g vagy szemdly rdszere mennyis6gileg 6tadta. A Szi'Jlitil a

lesz6llitott term6keket bontatlan gydri csomagol6sban, gy6ri tartoz6klista alapi6n,

minos{gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentdci6kkal egyi.itt adja at a Megrendel6nek. A
csomagolrisnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t afuvatozhs 6s a t5rol6s

idltartama alatt me g6vj a.

A minos6gmegvizsgdlSs helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendelf a Ieszilllitott term6k

mennyis6gi, minos6gi htvetelet folyamatosan vegzi. A Szfllit6 viilalja, hogy a szenodls

teljesit6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult5ci6s lehetos6get

biztosit.
Abban az esetben, ha a Szrillit6 kdsedelme meghaladnh a 15 napot, :iagy a Megrendel6
jogosult a le nem szilllitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendeldstol el6llni.
-Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a Szdllit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti

6r szolg6l.



A szeruode,s teljesit6s6ben kdzremrikodo, a beszerzes 6rt6k6nek 10 %o-et meshalad6
mdrtdkben igdnybe venni kiv6nt alvfilalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivdsban foglalt szfllititsi kdtelezettsdg
teljesitds6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 3.lpontban el6irt kcitelezetts6gek
figyelmen kiviil hagy6sa a jelen szilllitirsi szerzodes megszeg6sdt jelenti, aminek
kovetkeztdben a Szdllit6t a jelen szerz6d6sben szabfiyozott kotbdr eslvagy k6rtdrit6s
fizet6s6nek a kcjtelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod6ss zeglsi eset m6sodik
alkalommal is megismdtl6dndk, ugy a Megrendelf a sztilitfusi szerzoddst6l val6 ekill6s6nak a
jog6t gyakorolhatja a jogi kcivetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy drdekmilSsht
igazolni I enne kotele s.

5./ Megrendelii alehivhs teljesit6s6t rgazolo szabtiyszeni, mindkdt f6l altal aliirt iltveteli
elismerv6nnyel felszerelt szilmltt a Kbt. 130. $-a valamint az Art 3614.$ szerint 60 napon
beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llft6nak.
Nem vitatott a szerzbd6 felek ttltal,hogy a szerzodeses idoszak folyam6n az egyes szfrmlilkba
csak azok az irak, tnkepzesi tenyezok ds koltsdgek 6llfthat6k be, mdgpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelmdben a Szilllitf elfogadott' ajl,nlata tartalmaz,
fiiggetleniil att6l, hogy a magyarcrszhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mikeppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vfiItozik az inflilcios rffia, vagy a deviza 6tszdmit6si kulcs.
A Megrendel6 eloleget nem fizet.
A szdmlilhoz taftoz6 lehiv6s teljesit6s6t igazolo - a Megrendeldtol szdrmaz6 - 6tv6teli
elismerv6nyt szilllitolev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szdmlit a Sz6llit6
kozvetleniilazlntezetGazdasdgilgazgatosdghranyijtjabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szillitf szfmlfijdt a jelen pontban rogzitett hat6ridon beliil nem
egyenliten6 ki, koteles a Sz{llit6nak a Ptk. idevonatkozo szabtiyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Sz6llit6 nem fizet, illetve szhmol el a szerzod6s teljesitdsdvel dsszefiiggdsben olyan
ktilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6kcjteles jovedelm6nek
csokkentds6re alkalmasak. A Sz6llit6 a szerzodes teljesitdsdnek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetet a MegrendelS szdmdra megismerhet6vd teszi ds a Kbt. 125. $ (5)
szerinti iigyletekrol a megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti.

6.1 Egyetdrtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6llitdsb6l. ill. fuvaroz6sb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehfv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesitds megtortdnt6t6l szitmitott
3 munkanapon beltil jogosult a Szrillft6val szemben fell6pni.
Az egyeb min6s6gi hibdkkal vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok 6szlel6sdt koveto 3 napon beliil b6rmikor kifogSs tfrgy|vh teheti a
Szfllitr6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rv6nyben van.
Az eI6zb k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon eIo, a lehfv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatdrid6n beliil - aSz6llit6t kozcis jegyz6k6nyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyisegi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajfunlatban,
ill. a Kbt. rendelkez6sei szerint m6dositott ajfnlatban foglalt minos6gi kovetelm6nyeknek, a
Megrendel6 a jelen szerzodesben szabflyozott mertekri minosdgi kotbdrt eslvagy k6rtdrit6si
ig6nyt 6rvdnyesfthet, 6s amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli
min6sdgi eltdr6st tapas4talna. rigy 6rdekmril6s6nak rgazollsa n6lkril a szerzodest6l nyomban
eliilhat, me ghirisul6si kcitb6rt 6s k6rtddtd st kovete lhet.



7.l Szerz1do felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szab1lyafta - az l-.1 pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott ajhnlat rartalma az

ir6nyad6.
Ha 

-Sz6llit6 
a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst k<jveto 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Megrendet6nek jogriban 611 a le nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a

megrendel6stol e1611ni.

Ha-a Sz,lttit1 a j6tall6si kotelezetts6ge alatt kicsereh aleszilllitott eszkcizok b6rmely r5szdt,

annak j6t6l16si ideje a csere napjhvahijra kezdddik'

Szfllit6 kijelenti 6s szavatoisSgot vallal azdrt, hogy a jelen szerzodes thrgyht kepezo

term6kek rendelkeznek 6rvdnyes forgalomba hozatali enged6llyel.

8./ Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghib6s sz611it6s, s v6giil a

szerzodestol valo Megrendeldi e16ll6s eset6re egyarfnt kotb6ft kotnek ki a Szillit6 terhdre,

amelynek m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutto 6rt6k6nek

figyeiembev6teldvel napi Y, ezrelek.,legfeljebb azonban az errntell6ru-6r16k lIo/o.-a.

HIUar teljesit6ssel kapcsolatban I0% nagysdgri minos6gi kdtb6rt lehet kdvetelni, de

ugyanilyen m6rt6kti a il{egrend el6 ilItal6rv6nyesitett meghirisul6si kotbdr is akkor, amikor

e15116si jog6t volt k6nytelen gyakorolni
Tiszt6ban vannak a 

-szerzodo 
felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Megrendel1 a szeruld6sszegdsbol ered6 k6r nak megt6rit6sdt is kovetelheti a Szr[llit6t6l, a

k6r osszegdbe azonban amfn behajtott kotbdr osszege belesz6mit.

A k6tb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek k6ra nem meriilt fel.

A k6tb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijt ott sztml6b6l visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6

6sszeg6bol levonni.

g.l A Megrendel6 egyoldahi, irfsbeli, a Szillit6hoz rnlezett nyilatkozathval azornali

hatdllyal el6llhat a szflIIitSsi szerzo d6 sto l, v agy b frmely 16 sz6tol, ha :

- a Szdllit (t az egyes rdssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- a Sz6llit6 frzet6sk6ptelenn6 v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be,

felszftmolilsi elj 6r6s folyik ellene ;

- a Szfllit 6 szerzodlsellenesen besztintette sz5'llitfsait'

Ha a Megrendel6 a szerzod1st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, a

Szdllit6 nem jogosult a Megrendel6tol tovdbbi kifizetdseket kovetelni'

A MegrenaeiOlogosult es egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6rid?vel, u-.iy lehetovJ teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata ell6t6s6r61

gondoskodni tudjon - ha
Z; u S"attit6ban kcizvetetten vagy kdzvetleniil 25o/o-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo gazdashgi tirsasilg,

amely nlm felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjhbanmeghatfirozott feltdteleknek.

b) a Sz6llit6 k6zvetetten vagy kozvetleni.il 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazdashgit6rsasSgban,

amely ne* iel"imeg a Kbt. 56. g (1) bekezdes k) pontj6ban meghatdrozott felt6teleknek.

A fentiet< szerinti felmond6s eset6n a Szfilito a szeruodes megszrinese elott m6r teljesitett

szolgilltatilsszerzoddsszeripenzbeliellen6rl6k6re jogosult.

A Felek tuclom6sul veszik a 4612012. (lll. 28.) I(orrn. r'endelet 6. {i (7) bekezd6se szerinti

sz,enodest felbonto feltdtelt, miszerint ,,anrennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai

eszkrizre vagy f'ertotlenitdszerre vonatkoz6an a kdzpontosftott kdzbeszerzesi rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy szerzodes kertil megkdt6sre, a kozpontositott kozbeszevds

rendszerdben kell abeszerzest megval6sitani". A4612012. (lll. 28.) I(orm. rendelet 6. {i (7)



bekezd6se alapj6n tdrtdno szerzoddsbont6s esetdben a szerzoddsbontdssal, az erulek

kovetkeztdben elmaradt szallitdssal, a meg le nem szdllitotttermikekkel kapcsolatban Sz6llit6

senimilyen koveteldssel nem 6lhet Megrendelovel szemben,

l0.l A Sz6llit6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartasi kotelezetts6g terheli a

szerz1des teljesit6se ,orin 
-a - 

Megrendeldvel, annak tev6kenys6gdvel kapcsolatban

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

kotelezetts6g kiterjed a Szdllit6 alkalmazottara, munkat6rsaira, besz|llitoka, akiket

tev6kenys6gtik megkezddse elott koteles a Szillit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A 

-Sz6llit6 
a Megrendel6 engeddlye n6lkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6sdra a

szerzod1s,illetve azzalkapcsol-utbutrb6rmely r6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait'

A mdsik fel elozetes jovahagydsa ndlktil titkos inform6ciot egyik f61 sem tehet kdzz6,

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

jogszab6ly alapjfnvalamely bir6s6g vagy m6s i'

A-Szfllito kiiog6stalan teijesit6s6iol a teljes kovet6en a

Megrendel6 irSsban a Szi,Ilit6t'

hog"y a Megrendel6 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett

m6don - marketingte
A kiilfoldi ad6illetos6gu Sz6llit6 koteles a deshez atra vonatkoz6 meghatalmazdst

csatolni, hogy az ilEtosege szerinti magyar adohat6s6g kozvetlentil

beszerezhe tr ar6vonatkoz6 idutokut ut o gseg6ly ig6nybevdtele ndlkiil'

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozolt eben az 1./ pontban foglaltakt6l

Szfllit6 e vagY Pedig a Kbt' 13

tekintik v dzzal,hogY t6teles jogs

Tdrv6nYt g5ri Torv6nYkdnYv ide

szab 6ly ait fo gi 6k alkalmazni.
A Melrendekinek 6s a Szillftrinak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

t6rgyJ6sokon b6k6s titon rende zzenekLind. r olyan ndzeteltercst, vagy vit6t, amely kozottiik

a sierzodlssel kapcsol atbanmeri.il fel Megrendeld szdkhelyehez igazodik'

A sz11lit6jogosult a szerzodes idotartamaalatt fj fejlesztdsu innovativ term6ket szftllitani, az

6r vagy .gt6b szerzodlses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az fr-ertek ar6nyoss6got 6s a

szakm? -itrOregi megfeleldst a megrendelo k6pviselojdvel koteles egyeztetn'

Ezt a sz6llit6si szerzodlst a szerzodo felek mint akaratukkal es nyt'latkozataikkal mindenben

me ge gy ezot helyb enh agy olag al6irt6k,

Budapest, 2013. SPrilis 16'

mint Szfllit6

MOLNLYCKE HEALTH CARE KFT.
1134 Budapest, Devai u 26-28.

Adoszdm; 12352476-2-41
l20l2ili3 iil'fi, 1I



1. sz. mell6klet
Mdlnlycke H. C. Kft. ,,A kdzpo ntositott kbzbeszerz6s be n

nem beszerezhet6
k6tszerek beszerz6se"

E3-112013.

Megnevez6s M6ret db sz6m k6dsz6ma
Nett6

esvs6s 6r
Nett6 Ossz

hr

350
215500
Mepore
Film Pad

160
56 000

) s7,. resz
9cmx15
cm+l-ljVo

sehkdtdz6szer 5 cm x l0 cm P6rn6val

9cmx20
cm+l-10Vo

350
275600
Mepore
Film Pad

180
63 000

3. sz.resz

II. Sebk0tdz6szer 5 c@

icmxT
>m+l-ljVo

8 000
670820
Mepore

Pro

{q 152 000

5. sz.r5sz

m.S"btotorbszetq1rr.3crllx4crlnf ry

iellemz6k:SteiiL egyesevel csomagolr' ontapau('

vemiokluziv ktils6 fi lmr6teggel ell6tott, viz6ll6'

rugalmas any agl,hipoallergdn, sebp6rn6j a

polimeriz6lt v iszk6z any ag'l,j 6 nedvsziv6

10cmx13
cm +l-10oh

200 677001

Mesorb
58

11 600

tV. Sebkdt0zdszer

200 677201

Mesorb
70

l4 000
8. sz.rev

tV, Sebkdt0z6szer
9. sz.t1sz

IV. Seb5titdT6szer
10. sz. r6sz

13 cm x 15

cm+l-ljVo

10 cmx23
sm +l-10oh

400
6',7',l401

Mesorb 8',7
34 800

15 cmx23
cm +l-70o/o

200
677601
Mesorb

90

18 000

7,5cmx5
cm +l-10Vo

2 500 670800

Mepore
t2

30 000

20 cmx 10

cm+l-ljoh
I 500

671 1 00
Mepore

49

73 500

Jellemz6k: steril, egyes6vel csomagolt cintapad6'

hypoallergdn flisz al

ragad6, nem sz6tt , j
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,fidlnlycke H. c. Kft.

Budapest, 2013. 04.16.

,,A kdzpontositott kozbeszez6sben
nem beszerezhetS

kdtszerek beszez6se"
E3-',112013.

1. sz. mell6klet
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M HE4LTH CARE KFT.
est. Devai Lt,26_28.
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@

300 000
271500
Mepore

Film

l0 cmx 12

+l-10oh

IL Poliuret6n filmktitszer intravazi6lis kateter

1 Steril, egyesdvel csomagolt, 6tl6tszo,

hipoallergdn, 6ntapad6, poliuret6n filmk0tszer'

centr6lis 6s perif6ri6s v6n6s kaniil6k, dializis

6s artdri6s katdterek rdgzillsdhez, bev6g6

sebp6ma n6lkiili kivitelben. J6l illeszkedik a

lszilhez 6s a test vonalilhoz'

Brutt6 iissz 6r:

mint 5z6llit6


