
L66.toltaltSz6llit:f,si szemdd6s

amely l6trejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alalti sz6khelyti Gottsegen Gydrgy
Orszfgos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendel6),
m6sr6szt a OTP Banknil bankn6l vezetett 1171104l-20776141 banksz6mlaszfimfl, 01-09-

561900 eagSegyzlkszdmu 11L9 Budapest, Andor u.8" szdkhelyri Variomedic Kft. nevii szrlllft6,
kdpviseletre jogosult szem6iy: Dr. Szavesurnd Kemenes Krisztina tigyvezet6 (a tovfbbiakban:
Szdllit6)
kdzcitt, az ajhnlatilban felsorolt term6kek szilllitilsdra a kdvetkezo felt6telek mellett:

l.l Sz6llit6 ezen szerz6d6s alSir6s6val a Megrendel6 rlltal a Kbt. alapjhn kiirt ,,Imprafolt,
mtipericardium, human pericardium beszerz6se gyermek 6s feln6tt ell6t6sra" F,3'412013
sz kdzbeszerzesi eljhrhs sor6n tett ajflnlata elfogad6sa eredm6nyekdnt kdtelezetts6get villal arca,

hogy az ajilnlatkdro 6ltal az ajdnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott
term6kmennyis6get az ugyanott meghatfirozott minos6gben a Megrendel6 rdszlre lesz6,llitja. A
szerzodds id6tartama a szerzodls al6ir6sfit kdvetoen 12 h6napig 1.art. A szerz6d6ses 6rat,

term6keket, fizet6si hat6rid6ket a jelen szerz6d6s 1. sz. mell6kletetartalmazza.
2.1 Sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az I.l pontban meghatiirozott

6rumennyis6get olyan m6don kdteles t6le megvSs6rolni. ahogy ez aielen pontban szabSlyozilsta

keri.il.
Megrendelo az Ll pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6rds n6lkiil elfogadott aifinlat
szerinti term6keit havonta aztn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a Sz6llit6t6lliugy,
hogy a szerz6ddses id6szak v6g6ig a teljes mennyisdg -30 o/o-a lehivSsra keriiljdn.

3.1 Sz6llit6 k<itelezi magifi arra, hogy a 2"1 pontban emlitett lehiv6s szerinti Srukat a

lehivtisban foglalt mennyisdgben, v|lasztlkban 6s mdretben a t6rgyh6napon beliil havonta olyan

i.itemez6sben szilllitja le a Megrendel6 6ltal erre feljogosftott szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban me ghatfir oz6sra kertilt.
A lehiv6snak megfelelo sziiliths a felek egyezo megfllapodSsa szerint akkor tdrtdnik meg

szabillyszertien, ha a Sz6llit6 vagy az |ltala igdnybe vett Fuvaroz6 az Srukat tartalmaz6 egyes

sz6llitm6nyokat a Sz6llit6 kockdzathra a Megrendel6 6ltal erue feljogosftott szewezetei

telephelyeire illetve a lehivdsban megjel6lt kdzelebbi teljesft6si helyekre leszilllitja, (lesz|llittatia)
6s a ktildemdnyt csomagol6si egysdgenkdnt fitszhmolva a lehfv6sban megjeldlt egys6g vagy

szem6ly r6sz6re mennyisdgileg 6tadta. A Szrillft6 a lesz6llitott term6keket bontatlan gy6ri

csomagol6sban, gyiri tartoz6klista alapjdn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal
egyi.itt adja 6t a Megrendol6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
dps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.
A minosdgmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendel6 a leszfillitott term6k

mennyisdgi, min6sdgi 6tvdtel6t folyamatosan vdgzi. A Sz6llit6 villlalia, hogy a szerz1d1s

teljes(t6sdnek id6tartam a alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.

Teljesitdsi hely: Kcizponti rakthr 1096 Budapest, Haller u. 29.

Atvdtelre jogosult szem6l),: raktdros illetve a helyettesit6ssel megbizott szemfly.
Sz6llit6 kdpviselet6ben elj5r6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: ...
Sz6llit6 teljesit6sdben 10 oh-ot meghalad6 m6rt6kben ig6nybe vett alvilllalkoz6 neve,

eldrhet6sdge: . . .

Megrendelo k6pviselet6ben elj6r6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: anyaggazdillkod6si osztillyvezetl,
tel:215-12-20

Abban az esetben, ha a Sziilit6 kdsedelme meghaladnh a 15 napot, rigy a Megrendel6 jogosult a le

nem szdllitbtt 6rucikkeket a Sz6llit6 kdltsdg6re harmadik felt6l beszerczni 6s a Megrendel6

szdkhe lydre szilllittatni.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a Szdllit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt kdltsdgei fedezet6re az |.l pontban emlitett elfogadott ajhnlat szeinli 6r

szols6l.



a 2.1 es 3"1 pontban szabiiyozott, illetve

mazfushn tflmenoen a Megrendelonek joga van

Sz6llit6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron

A soron kiviili tigyint6z6st - felhiv6sra - a Sz6ll

felek, hogy ilyen esetekb en a szilllittsi hat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg'

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivd

mSso egisrn6tl6dn6k, fgY a

a l6shn ajogi k6vetkezm6nYek

e 6s6t i

6.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesitdsdt igazol6 szabillyszeni, mindk6t f6l 6ltal alfiitt fitveteli

elismerv6nnyel felszere lt sz6ml6l 45 napo"n beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llft6nak' a

Kbt. 130. $ rendelkez6sei szerint'

Nem vitatott a szerzodo felek 5ltal, hogy a szerz

A Megrendel6 eloleget nem fizet.

A sz6ml6hoz .trrrtoz6 lehiv6s teljesitdsdt igazolo - a Megrendel6tol sz6rmaz6 - 6tv6teli

elismerv6nyt szdllit6levdllel csatolni kell 6s az igy ki6llitotf 6s felszerelt sz6ml6t a sz6llit6

k< jzvetleni.iiazlntezetGazdashgilgazgat6sirg6ranyrijtjabe'

Amennyib szamiai t a ;lien pontban rdgzitett hat6rid6n beliil nem

egyenliten a ptk. ii ,vonatkoz 6 szabitlyai szerinti mindenkori 6rv6nyes

kesedelmi

zet, illetve szdmol el a szerzodls

Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) Pontja
meriilnek fel, 6s melYek a

csokkent6s6re alkalmasak.
A Sz6llit6 a szetzodls teljesit6s6nek

Megrendel o szhmhra megismerhet6v6

Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti'

teljes id6tartama alatt tulajdonosi szetkezetlt a

teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigyletekr6l a

a szSllithsb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6 hib6kkal

lyozott teljesitds megtdrtdnt6t6l szfimitott

',ffi ffi fi 3i5;'J::fi A;ff :r.'ffj;
hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rv6nyben van'

Az elozo k6t bekezdds b6imelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tafiozik - a ielzett 3 napos

hat6rid6n beliil - a Sz6llit6t kdzd s j e gyzokdnyv



drdekmril6s 6nak \gazol6sa n6lkiil a szetzodlst6i nyomban eldllhat, meghirisul6si kdtb6rt ds

k6rt6ritdst kcivetelhet.

8./ rtenok abban, hogy a g 6s j6t6ll6s

szab6 glaltak fiiggv6ny6ben irfnyad6'

Ha S iermdket 
" 

-niUutt;"tt nern eser6li

ki, a Megrendel6nek jogilban 6ll a fent .rniit.tt 6rut harmadik f6lt6l beszerezni a Sz6llit6

eli aleszilllitott eszk6zdk b6rmely tdszdt, annak

ogy a ielen szeru6d6s tfutgyStklpezl term6kek

6llYel.

kdtb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytel

Sz6llft6 a teljes nett6 aj6nl ati 6tta vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si k6tb6r megfizet6s6t

v6llalja, amennyiben a sz6llitand6 termdkek szilllithshiil tdbb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll a

szerzodds telj esitdsdt6l.

Ti y a kritbdrkcivetelds behajt6s6n tirlmen6en a

M megtdrit6sdt is kdvetelheti a Sz6llit6t6l, a k6r

6s belesz6mit'

A em meriilt fel'

A k6tbdft a Megrendel6 jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a v6gsziimla nett6

6sszeg6b6l levonni.

10./ A Megrendelo egyoldalir, irasbeli, a Sz6llit6hozintezelt nyilatkozathval azonnali hat6llyal

el6llhat a szil]|littrsi szerz6ddstol, vagy b6rmely rdsz6tol' ha:

- aSz6llit6 azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- a Sz1llito nreiJrr.Jptelenn6 v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be'

felsz6molSsi elj6r6s folyik ellene;

- a sz6llit6 szerzo d6s e I I ene s en b e s ztintette szSllitilsait.

Ha a Megrendel6 a szerzod1st a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldalf nyilatkozat'val a

Sz6llit6 nem jogosult a Megrendelot6l tovdbbi kifizet6seket kdvetelni'

A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sziiksdges olyan

hat6ridovel, u-.ii rehetov6"'teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata elraths6r6l

szo I g5ltat6s szerzo d6s s zer i pdnzbel i e llen6rt6k6re j o go sul t.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szerzod6st felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagta, orvostechnikai



eszkozre vagy fert6tlenitoszerre vonatkoz6an a kdzpontositott kdzbeszerz6si rendszerben

keretmeg6llapodds vagy szerzodes kertil megkOtdsre, a kdzpontositott kdzbeszerzes

rend s zer6b en ke I I a b e szetz1 st me gval6 s itani" .

n.l A Sz6llft6r az 6rv6nyas jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezettsdg terheii a

szerz6d6s teljesit6se sor6n a tvt.gr.nC"tovei, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatlan tudom6siira jut6

mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6sfban" E titoktartasi kdtelezetts6g kiterjed a

Sz6llit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, besz6ilit6ira, akiket tevdkenysdgiik megkezd6se etr6tt

koteles a Sz6llit6 a titoktartasra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

A Sz6llit6 a Megrendel6 engeddlye n6lki.il harmadik f6lnek nem hozhatja tudomfs6ta a szetzodds,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentdci6 vagy inform6ci6 adatait.

A m6sik f6l elozetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6, harmadik

f6l rendelke zesere n** uo"rainat, kivdve ha ezthatdlyos ds 6rv6nyes jogszab|ly alapifin valamely

bfr6s6g vagy m5s hat6s6g kcitelezo 6rv6nnyel elrendeli"

e SzatitO kifog6stalan-teljesit6serol a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-6wetel6t kdvetoen a

Megrendelo ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sz6llit6t, hogy a

Melrendel6t referenci alistiljhn felttintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don -
marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.

A kiilfoldi ad6illetds6 gii sz6llit6 koteles a szerzodlshez arl]a vonatkoz6 meghatalmazilst

csatolni, hogy az ilJtosege szerinti ad6hat6srlgt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil

beszerezheti ar6vonatkoz6 udutokut az orszilgokkozotti jogsegdly ig6nybev6tele n6lkiil.

Jelen szerzod6sben nem szab6l yozott k6rd6sek tekintet6ben az Ll pontban foglaltakt6l fiiggoen

vagy aszrillit6 elfogadott ajinlita,vagy pedig tartalmfittekintik

u 
-rut"t 

ir6nyad6n'ak azial, hogy l6teles Magyar Polg6ri

T 6 rv dnykonyv i devo natkoz6 an m e gfe I e I o szab 6l

A Megiendetonet< 6s a Sz6llit6nal meg kell t , hogy kozvetlen

t6rgyai6sokon b6k6s fton rendezzenek *itrd.n olyan nezetelt6r6st, vagy vitftt, amely kdzdtttik a

szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.
Ha a szerzod6 ielek a szerzodlsbol eredo b6rmely jogvita rendez6s6t kozvetlen t6rgyal6sos titon

nem tudj6k megoldani, rigy e jogvit6juk eldcjnt6sdre a megrendelo sz6khelye szerint illet6kes

bir6s6g kizrlr6lagos illet6kessdgdt kdtik ki.
Jelen szerzoddsb6l sz6rmaz6 6-s peres ftra keri.ilt jogvitdk illet6kess6ge mindenkor a Megrendel6

szdkhe lydhe z igazo dik.
A szaliitOjog'osult a szerzodds idotartam a alatL rij fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitani, az

6r vagy egy6b szerzoddses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az ir-ert6k ar6nyoss6got es a

yut niui -itrOrOgi megfelel6st a megrendelo k6pvisel6j6vel koteles egyeztetni.

Ezt a sz6llit6si szerzodlst a szeru6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

me ge gy ez6t he I yb enh a gy 6lag alfiitthk'

I3udapest, 2013. augusztus 21 
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mint Sz6llit6



/ Variomedic Kft. 1. sz rnell6klet,,lm prafolt, m fi pericard i u m', h uman pericardi um
beszerz6se gyermek 6s feln6tt ell6tisra
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S.sz6m Mesnevez6se
Mennyis6g

db
MegajSnlott
term6kk6d Esvs6s 6r Ossz. Sr

1

Teflon folt
1.65 mm-es
falvastagsdg A 1 5,2x1 5,2
cm nagysdg0 teflon alap0
folt 50

007837 Bard
Teflon folt 29 90C r 495 000

0.6 mm-es falvastags6g0 PTFE
poytetrafloretilen alapanyagU folt 1 00
mmx 150 mm -es 6s 50 mmx100 mm-
es m6retben

100 mm x 150 mm
2

1 00P1 5006
Bard lmora folt 348 500 697 000

4
50 mm x'100 mm

14

50P15006 Bard
lmpra folt 179 900 2 518 600

.A
J1

Teflon folt..matrac"
Ovril TX5mm 1

100

007969 Bard
Teflon folt
t'matract' 490 49 000

35

Kerek 5X5mm 50 007984 Bard
Teflon folt
ttmatract' 490 24 s00

Nett6 iisszesen: 4 784 r00
AFA27 % | 291 707

Brutt6 iisszesen: 6 075 807

Budapest, 201 3. augusztus 21.
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