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Szfllftrlsi szem6d6s

amely ldtrejott egyftszt a Budapest, Haller utca 29. sz6m alatti szdkhelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giai lntilzeto Dr. Ofner P6ter mint megrendelo (a tov6bbiakban:
Megrendel6),
mSsrdszt a ERSTE Babk bankn6l vezetett 11649001-08637800-49000005 banksz6mlaszSmfi.,
0l-09-673287 cdgjegyzlk szitm:iu 1124 Budapest, Lejt6 u.9.. sz6khelyii Hoszplant Kft. nevii
sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Planknd Szokodi Agnes igyvezet6 (a tov6bbiakban:"
Sz:lllit6)
kozcitt, az aj6nlat6ban felsorolt term6kek szfillitdsfira a kcivetkez6 feltdtelek mellett:

l.l Sz6llit6 ezen szerzldes al6ir6sSval a Megrendelo 6ltal a Kbt. alapjdn kifrt ,,Imprafolt,
miipericardium, human pericardium beszerz6se gyermek 6s felndtt elldtfsra" E3 -4/2013
sz kcizbeszerulsi eljhrfls sor6n tett ajhnlata elfogad6sa eredmdnyekdnt kcitelezetts6get villlal arca,
hogy az ajdnlatkdrl 6ltal az ajfinlati dokument6ci6ban felsorolt ds az Megrendel6 6ltal elfogadott
termdkmennyisdget az ugyanott meghatSrozott min6s6gben a Megrendel6 rdszlre leszilllitja. A
szerzodds idotartama a szerzodds alilirdsdt kovetoen 12 h6napig tart. A szerz6ddses irat,
termdkeket, fizet6si hatriridoket a jelen szerzodds 1" sz" melldklete tartalmazza.
2.1 Szrlllit6 tudomrisul veszi, hogy a Megrendelo az l.l pontban meghatdrozott
6rumennyisdget olyan m6don kdteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szabSlyozlsra
kertil.
Megrendel6 az 7.1 pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott ajlnlat
szerinti termdkeit havonta aztn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban vdsSroljameg a Sz6llit6t6ltryy,
hogy a szerz6ddses id6szak vdg6ig a teljes mennyis6g -30 o/o-a lehiv6sra keri.iljcin.

3.1 Sziilit6 kdtelezi maght arca, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti lrukat a
Iehiv6sban foglalt mennyisdgben,vSlasztekban 6s mdretben atfirgyhonapon beltil havonta olyan
iitemez6sben sz|llitja le a Megrendel6 iital erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sban me ghatfir oz6sra keriilt.
A lehfvdsnak megfelelo szSllitls a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrtdnik meg
szab|lyszeriien, ha a Sziilit6 vagy az illtala igenybe vett Fuvaroz6 az firukat tartalmazo egyes
sz|llitmSnyokat a Sz6llit6 kockilzatdra a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szewezetei
telephelyeire illetve a lehfv6sban megjelolt kcjzelebbi teljesftdsi helyekre leszfilitja, (leszrlllittada)
ds a kiildemdnyt csomagol6si egysdgenkent fitszdmolva a lehiv6sban megjeldlt egysdg vagy
szemdly r6,sz6re mennyisdgileg i./tadta. A Sz6llit6 a leszilllitott term6keket bontatlan gy6ri
csomagoliisban, gy{ni tartoz6klista alapjirn, min6s6gtanrisit6ssal ds egydb dokumentiici6kkal
egyi.itt adja 6t a Megrendel6nek. A csomagolSsnak alkalmasnak kell lennie arua, hogy a term6kek
6psdg6t afuvarczds 6s a t6rol6s id6tartama alattmegovja.
A minosdgmegvizsgiil6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendel6 a leszilllitott term6k
mennyisdgi, minosdgi fitvetelet folyamatosan v6gzi, A Sz6llit6 v|llalja, hogy a szerzodds
teljesit6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll,konzultdci6s lehet6sdget biztosit.

Teljesitdsi hely: Ktizponti raktlr 1096 Budapest, Haller u. 29.
Atvdtelre jogosult szemdly: rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szemlly.
Sz6llit6 k6pviselet6ben elj6r6 szem6ly neve, eldrhet6sdge: .. .

Sz6llit6 teljesit6s6ben 10 %o-ot meghalad6 m6rtdkben igdnybe vett alvilllalkozo neve,
eldrhetosdge: ...
Megrendelo kdpviseletdben elj6r6 szem6ly neve, eldrhetosdge: anyaggazddlkod6si oszt|lyvezet6,
tel:215-12-20

Abban az esetben, ha a Sziilit6 kdsedelme meghaladnd a 15 napot, rigy a Megrendelo jogosult a le
nem sziillitott drucikkeket a Sz6llit6 kdlts6gdre harmadik fdlt6l beszerezni 6s a Megrendelo
s z6khe lydre sziilittatni.
Egyet6rtenek a szerzldo felek abban, hogy a Sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt kciltsdgei fedezetdre az l.l pontban emlitett elfogadott ajfinlat szerinti 6r
szolgfll.



4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s_ 3./ pontban szab|lyozolt, illetve

v6grehajtarid6 kihelyezett 6rurakt6r rendszer alkalmaz6s6n tirlmen6en a Megrendel6nek.ioga van

ahioz, hogy v6railanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendel6seket ' a

kerctszeruod6shez k6pest 
"ugyancsak 

lehiv6snak min6si.il6 nyilatkozatokat.-- adjanak fel a

Sz6ll1t6hoz, aki ezeket a megiendel6seket soron kiviil,rakthrlk6szlet6b6l tartozikkiel6giteni.

A soron kivtli tigyintdz6st - f.lhin6r.u - a Sz6llit6 koteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a

felek, hogy ilyen esetekb en a szilllitfusi hat6rido a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg'

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivrisban foglalt sz6llit6si kdtelezetts6g teljesitdsenek

k6sedelme vagy elmul aszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezettsdgek figyelmen kiviil

hagy6sa a jelen sz1llithsi szerzodds megszeg6sdt jelenti; aminek kdvetkezt6ben a Sz6llit6t a jelen

szerz6d6sben szab6lyozott kotb6r 6s/vagy k6rt6rit6s fizet6sdnek a kdtelezettsdge terheli, 6s

amennyiben ilyen szerz6ddsszegdsi er.i m6sodik alkalommal is megismdtl6dndk, l6gy a

Megrendel6 a szhllithsi szerzodeslol val6 el6ll6s6nak a jogittgyakorolhatja a jogi k<ivetkezm6nyek

drvJnyesit6se mellett an6lktil, hogy 6rdekmril6s6t igazolni lenne koteles'

6.1 Megrendelo a lehiv6s teljesitds6t igazol6 szabillyszerii, mindk6t f6l 6ltal al irt 6fi6teli

elismerv6niyel felszerelt sz6ml6t 45 napon beltil banki 6tutaliissal egyenliti ki a Sz6llft6nak, a

Kbt. 130. $ rendelkez6sei szerint.
Nem vitato tt a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szeruodlses idoszak folyamfn az egyes sz6ml6kba csak

azok az fuak, hrkepzdsi tenyez6k 6s kOltsegek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben'

amelyeket az l.l pontdrtelmdben a Szbllit6 elfogadott aiilnlata tartalmaz, fiiggetleniil att6l' hogy a

-ugyurorrr 6gi vigy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan vd,ltozik az infl6ci6s

r6ta,vagy a deviza fltszfimitilsi kulcs.
A Megrendel6 eloleget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartolz6 lehfv6s teljesitds6t igazol6 - a Megrendel6t6l szhtmaz6 - fLtYeteli

elismerv6nyt sz6llit6lev6llel csatolni kell es az igy ki6llitott 6s felszerclt szhmlitt a Sz6llit6

kozvetleniiiazlntdzetGazdasilgilgazgat6sf ryfu anyi$tiabe'
Amennyiben Megrend elo a Szfilit6 szdml6j6t a jelen pontban tdgzitett hathridln beliil nem

egyenliien6 ki, ko=teles aSz6llit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szab|lyai szerinti mindenkori 6rv6nyes

k6sedelmi kamatot is megfizetni'

A Megrendel6 nem fizet, illetve szflmol eI a szeruod6s teljesit6sdvel osszeftigg6sben olyan

kdltsdgeket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontia szerinti feltdteleknek nem megfelelo

t6rsasig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6kciteles jdvedelm6nek

csokkent6sdre alkalmasak.
A Sz6llit6 a szerzodls teljesit6s6nek

Megrendel o szfimdra megismerhet6v6

Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a

teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigyletekrol a

7.1 Egyet1rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a szrillit6sb6l, ill. fuvarozlsb6l ered6 hibdkkal

kapcsolatlln a lehiv6 a 3.1 pontban szibillyozott teljesft6s megtcirt6nt6t6l szSmitort

3 munkanapon beli.il jogosult a SzSllit6val szemben fell6pni'

Az egy1b-inoregi tiiuTt tut vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos igdnyeket a

lehiv6 azok 6szlel6s6t kovet6 : iapotr bettii Uarmikor kifogrls tirrgy|v|teheti a Sz6llit6n6l, felt6ve,

hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.

Az elozo kdt bekezd6s brirmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tattozik - a jelzetr 3 napos

hat6rid6 nyv felv6tel6re meghivni'

A jelen mennyis6gi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha

kideriil, 6ben) nemfelel meg az l.l pont szerinti aj6nlatban, ill.

az ajhnlatban foglalt minos6gi kdvetelmdnyeknek, a len

szabilyozottmdrt6-kii minos6gi [OtUert eslvagy k6rt6rit6si i ' 6s

ielen bekezdds masodik fordulatftban le(rt rendszerbeli tap



6rdekmril6s6nak rgazol6sa ndlkiil a szerzoddst6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kdtbdrt ds

k6rt6ritdst kdvetelhet.

8.1 Szerzod6 felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll6s
szabillyaira - az Ll pontban foglaltak fiiggv6nydben - az elfogadott ajfinlattaftalma az irSnyad6.
}{aSzilllito a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beli.il nem cser6li
ki, a Megrendeldnek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik fdlt6l beszerczni a Sz6llit6
kdltsdgdre.
Ha a Sz6llit6 a j6tfll6si kotelezettsdge alatt kieserdli alesz|llitott eszkdzdk bSrmely r6szdt, annak
j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.

Sz6llft6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodds tilrgyht kepezo termdkek
rendelkeznek 6rv6nye s forgalomba hozatali en geddllye 1.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesftds, mint pedig a min6sdghibris sz6llit6s, s vdgiil a

szerzoddst6l val6 Megrendeloi el6ll6s esetdre egyarhnt kdtbdrt kdtnek ki a Sz6llit6 terh6re,
amelynek mdrt6ke kdsedelem esetdn a kdsedelmesen szilllitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrelek,legfeljebb azonban az erintett 6ru-6rt6k 6 %o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val drintett riru nett6 6rt6kdnek 30%o-a nagys6gri min6s6gi
kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rtdkti a Megrendell 6ltal 6rv6nyesitett meghirisul6si
kcjtbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 ajhnlati 6rra vetitve, 30 % nagyshg| meghirisulSsi kdtb6r megfrzetlsdt
villlalja, amennyiben a sziilitand6 term6kek sz|llitSsSval tdbb mint 15 napon k6sik, vagy elSll a
szerzodls telj esit6s6t6l.

Tisztihan vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kdtbdrkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Megrendelo a szerzoddsszeg6sbol eredo kdr6nak megt6rit6sdt is kdvetelheti a Sz6llit6t6l, a k6r
dsszegdbe azonban a mhr behajtott kotbdr dsszege belesz6mit.
A kcitbdr akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meri.ilt fel.
A kdtbdrt a Megrendelo jogosult a benyfjtott szhmld,b6l visszatartani 6s azt a vdgsz6mla nett6
6sszegdbol levonni.

I0.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szdllit6hoz intdzett nyilatkozatdval azonnali hatilllyal
e I ril I hat a sz6llit6si szer z6 dd st6l, v agy b 6rm e ly r 6 szdtol, ha:
- aSziilit6 az egyes rdssz6llft6sokkal 15 napot kdsett;

- a Sz6llit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, dncsodcit jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felszilmohlsi elj6r6s folyik ellene;
- a SzSllit6 szerz6 ddse I lene sen b e sztintette szSllitflsait.
Ha a Megrendel6 a szerulddst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldalf nyilatkozatfval, a

Sz6llit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Megrendelo jogosult 6s egyben k<iteles a szerzodlst felmondani - ha szriksdges olyan
hatdridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6thsdr6l
gondoskodni tudjon - ha
a) aSz6lliI6ban k<izvetetten vagy k<izvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezb gazdasdgi t6rsasiig,
amoly nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatilrozott felt6teleknek.
b) a Szallit6 k<izvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemlly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazdasiryi t6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatdrozott feltdteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Szilllito a szerz6dds megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szolgdltatds s zerz<i dd s s zeri p lnzbeli e I len6rt6k6re j o go sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti
szerziSdlst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adotthat6anyagra, orvostechnikai

\
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,;lmprafolt, mff pericardium, hurnan pericard iurn

beszerz6se gyermek 6s feln6tt ell6tisra
1. sz mell6klet

Hoszplant Kft.

E3412013

S.szdm Megnevez6se

Mennyis6g
db

Megaj6nlott
term6kk6d Esvs6g 6r Ossz, r[r

5

ilrnrot6zis

PTFE alapanYag0 erProt6zis,
amelynek fala 0,4 mm-nel v6konYabb

6s levehet6 korkdr6r gyUrli boritja

8 mm-es 40 cm hossz0 6 SRRTOBO3OO4OL 245 000 I 470 000

PTFE, gy 6rt6 6.Ital igazolhat6an

2 -3 alkalommal rester ilw6lhat6
6rprot6zisek 0,4 mm-n6l
v6konyabb fallal
Atm6rd
3mm X 10cm 2 sT03010A 93 000 186 000

7 3.5mm X 1Ocm 2 sT35010A 93 000 186 000

8 4 mm X 10cm 2 sr04010A 93 000 r86 000

o 5mm X10cm 2 sro50104 93 000 186 000

PTFE, gy6rt6 S.Ital

igazolhat6 an 2'3 alkalommal
resterilizdlhat6 6rProt6zisek

0.64mm-es Standart fallal
10 5mm X 70 cm 2 s0507 238 000 476 000

tl 6mm X 70cm 2 s0607 238 000 476 000

12 7mm X 70cm 1 s0707 238 000 238 000

4a 8mm X 70cm 1 s0807 238 ooo I z:s ooo

14 10mm X 40cm 2 sl 004 147 000 294 000

15 l2mm X 40cm 1 s1204 209 000 209 000

16 14mm X 40cm I sA1404 204 000 204 000

17 l6mm X 40cm 2 sA1604 204 000 408 000

18 18mm X 40cm 2 sA1804 204 000 408 000

19 20mm X 20cm 2 sA2002 99 000 198 000

ZV 22mm X 20cm 2 sA2202 99 000 198 000

21 24mm X 20cm I sA2402 99 000 99 000

V6kony fah[/0.4mm-n6l kisebb/

Heparinos PTFE miierek
22 3mm X 10cm 2 HPT030010 162 000 324 000

23 3.5mm X 10cm 5 HPT35001 1 162 000 486 000

24 4mm X 10cm 2 HPT040010 162 000 324 000

25 5mm X 10cm 2 HPT050010 162 000 324 000

26 6mm X 10cm I HPT06001 5 195 000 195 000

PTF'E foltok
Vastagsdg M6ret

27 0.1mm 15X20cm 10 1PCM103 339 000 3 390 000



Hoszplant Kft.

Budapest,.201 3. augusztus 21.

foigazg "f6orvos
mint MegrendelS

P(:lizu',lyi cliett

,,lmprafolt, mfi pericardium, human pericardium
beszerz6se gyermek 6s feln6tt ell6tdsra

1. sz mell6klet

mint SzSllit6

\

E3-4/20'13

zo 0.4mm 3X6crn 30 1 803006004 73 000 2 190 000

29 0.6mm 5Xtr5cm t 1 705051 5006 x75 000 r?s 000

JU 0.5mrn 5Xtr5cm
a
J 1 705007506 89 000 267 000

PTFE 0.5mm vastagsfgit
kiiz6pen clasztikus anyaggal,
amely v6rz6scsillapit6 hatrissal

rendelkezik, gydrt6 S,Ital 2-3

alkalommal rflj ra sterilizf lhat6

M6ret
31 3X6 cm 5 1CVX101 71 000 355 000

Gytiriis 6rprot6zis levehet6
gyiiriir6teggel

JZ
5mm X 70 cm 60em gyiirtis r6sz 1 SRRTOs060070L

379 000 379 000

?? 8mm X 40 cm 30cm gytirtis r6sz I sRRT08030040L
245 000 245 000

Nett6 iisszesen: 14 314 000

Ap tt 'll ot 3 864780

Brutt6 iisszesen: 18 178 780


