
amely ldtrejdtt egyftszt a Budapest, Haller utca29, szttm alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailntfizet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

miisr6szt a MKB Bank Zrt. bankn6l vezetett 10300002-20312437-00003285
banksz6mlaszfumu, 01-09-061688 clgegyzdk szftmf 1145 Budapest, Amerikai ft 33.

szdkhelyri CFP Budapest Kft. nevu elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly Moin6r Tam6s

iigyvezeto igazgatS: (a tov6bbiakban: Elad6)

k6zdtt, az ajSnlatilban felsorolt term6kek szilllithsfna a kdvetkezo felt6telek mellett:
Ll Elad6 ezen szerzbdes al6irhs6val a Vevd 6ltal a Kbt. alapjan kiift GOKI 412014. sz.

,,Mellkasi sziv6k, sziir6k, filterek beszerz6se II. ,,kozbeszerulsi elj6r6s sor6n tett aj6nlata

elfogad6sa eredm6nyekdnt kritelezettslget viillal arca, hogy az ajhnlatkero 6ltal az ajfinlali
dokumentiici6ban felsorolt 6s azYevT 6lta| elfogadott term6kmennyis6get (minusz legfeljebb

30 %-ot) az Dgyanott meghatSrozott min6s6gben a Vev6 reszdre IeszillIitia. A szerzodds

i d6 tartama a szer zo dd s al6ir 6s 6t k<jvet6 en 12 h6napi g tart.
Az eladojogosult a szerzodds id6tartama alatt rij fejlesztdsri innovativ term6ket szhllitani, az

6r vagy egydb szerzoddses felt6telek m6dositrisa n6lkiil. Az 6r-ertek ar6nyossdgol es a

szakmai min6s6gi megfelel6st a vevo kdpviseldj6vel koteles egyeztetni.
A szerzod6ses iirat, termdkeket, frzetdsi hat6rid6ket, valamint a bir|latra keriilo egy6b

rd s zs zemp ontokat a j el en szer zo d6 s me 11 6kl ete tartalmazza.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatlrozott 6rumennyis6get

olyan m6don kdteles t61e megv6s6ro1ni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozhsra keri.il.

Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6rds n6lkiil elfogadott ajhnlat

szerinti term6keit havonta az rrn. Lehiv6si nyilatkozat formfijaban v6s6rolja meg az elad6t6l

rigy, hogy a szerz6d6ses id6szak v6gdig a teljes mennyisdg, illetve a teljes mennyisdgt6l -30
o/o erejeig lehiv6sra keri.iljcin. A kihelyezett fururaktdr tizemeltet6sdvel kapcsolatos felt6teleket
jelenszerz6d6s elengedhetetlen rdszdtkepezo kihelyezett firuraktdr szeruod1startalmazza.

3.1 Elad6 kdtelezi magii arca, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti ilrukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztdkban 6s m6retben a tilrgyh6napon beliil havonta

olyan iitemezdsben szilllitja le a Vev6 6ltal err.e feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban me ghatdr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelel6 szallitds a felek egyezo meg6llapoddsa szerint akkor tortdnik meg

szabtlyszenien, ha az elado vagy az ilItaIa igdnybe vett Fuvaroz6 az firukat tartalmaz5 egyes

szflllitmdnyokat az elad6 kockdzattra a Yev6 6ltal me.qjeldlt teljesit6si helyekre (k<izponti

rakttr kihelyezett raktdr r6szlege) lesztilitja, (lesz|llittatja) 6s a ktildem6nyt csomagol6si

egys6genk6rfi fitszdmolva a lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szemdly r6sz6re mennyis6gileg

6tadta. Az elado a leszfilitott termdkeket bontatlan gy6ri csomagol6sban, gyitri tattoz6klista

alapjfn, minosdgtanirsit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egytitt adja 6t a Vev6nek. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6ro16s

idotartama alatt meg6vj a.

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesziilitott term6k mennyis6gi,

min6s6gi Stvetelet folyamatosan v6gzi. Az elado vilIlalja, hogy a szerzbdds teljesitdsdnek

rdotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 611, konzult6ei6s lehet6s6get biztosit.
Tetiesit6si hely: Kiizponti raktiu. (1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett druraktfr)
Atv6telre jogosult szem6l)': rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az elad6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, tgy a Vev6 jogosult a le'
nem sz6llitott 6rucikkeket az elad6 koltsdg6re harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6

s z6khelydre szilllittatni.



Egyet6rten ek a szerzodo f"elek abban, hogy az eladdnak a jelen pontban foglaltakkai

kapcsoratban fermeriirt k6rts6gei fed,ezetere * t.tpontban emlitett elfogadott aiinrat szerinti

6r szolg6l.
Kap c s Jl att ar16 aV ev6 r E szer ol : aty aggazd6lko d6si a szt1lyv ezeto

Kapcsolattarto az elad6 rlszdrol: ""

a 2.1 es 3./ pontban szabfiyozott, illetve

almazds6n triimen6en a Vev6nek joga van

felek, hogy ilyen esetekben a szfilitilsihatarid6 a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg'

ott a felek lehiv6sban foglalt szlIlitftsi kotelezetts6g

delme vagy e gyanigy az 4.lpontban ei6irt kotelezettsdgek

hagyhsa a 
'szeizodes 

megszeg6s6t jelenti, aminek

eladot a i 6sben szab rit6s

fizet6s6nek a kotelezettsdge terheli, 6s amennyiben il odik

alkalommal is megism6tlodn6k, igy aVev6 u t)alitati 
,11 ..1 1 - - 

og6t

gyakorolhatj a a iogi kovetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett an61kil1' hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne koteles.

6'l Vev6 a igazo!6 szabilIyszetri, mindk6t f6l 6|ta| aI|irt 6tv6te|i

elismerv6nnyel fUi'f :0. $-u, u Ptk' 6:130' $-a, valamint az Art' 3614'$

szerint60naposalegyenlitikiazelad6nak.
Nem vitato It a szerzodo felek 61tal, hogy i szerzodeses id6szak folyam6n az egyes szilmlftkba

csak azok az hrak, hrkepzesi tenyez[k 6s k<ilts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rl6kben, amelyeket az Ll pont ertelmeben az elad6 elfogadott aifunlata tartalmaz'

fiiggetleni.il att6l, hogy a magyarcrszfryi vagy a vililgpiaci itak mik6ppen alakulnak' 6s hogy

hJg"yan v ilto zik at iinaeiO s r 6ta, v agy a dev rzz 1tszftmithsi kulc s'

A Vev6 eloleget nem fizet.
A sz6ml6h oztartoz6lehiv6s teljesitds6t \gazol6 - avev6t6l sz6rnaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

szllrit6revellel csatolni kell es az igy ki6"llitott 6s felszerert szitmlSt az erad6 kozvetleniil az

elen pontb an rogzitett hatAridon beliil nem

idevonatko z6 szabtlyai szerinti mindenkori

Kbt. s6. $ (1) bek

meriilnek fel,
asak. Az elad6

tulajdonosi szetkezetll a Vev6 szftmdra meg

iigyietekrol a Vev6t halad6ktalanul 6rtesiti'

7 Szerzodo felek abban, hogy a szil|it6sb61, ill' fuvaroz6sb6l ered6

h a lehiv6 a 3./ pontban'szabZiyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szfimitott

3 gosult az elad6val szem
r6sekkel, hi6nYokkal kaPcsolatos

6rmikor kifog6s tfngyila teheti az

6rv6nYben van.

duljon elo, a lehiv6 tartozik - aielzett 3 napos

hatSrid6n beliil - az eladot kozos jegyzokonyv felv6tel6re meghivni'



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

kidertil, ilogy u term6k tipusaban (rendizer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajilnlatban

foglalt min6s6gi kciveteimdnyeknek, a Vev6 a jelen szerz6ddsben szab|lyozott mdrt6kri

-irOregi k6tb6rt eslvagy rurteritesi igdnyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s

m6sodik fordulat6ban f,jrt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, irgy 6rdekmirl6s6nak

igazol1sa n6lkiil a szerzlddstol nyomban el6llhat, meghiirsul6si kdtb6rt 6s kart6rit6st

kcivetelhet.

S.l Szerzodo felek egyet6rlenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossdg 6s

j6t6llds szab1lyaira - az l-.i pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott aifnlattartalmaaz

ir6nyad6.
Haz elad6 a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st krjvet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vev6neklog6ban 611 a fent emlitett 6rut harmadik szem6lytol beszerezni az elado

koltsdg6re.
Ha az- elad6 a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicsereli a leszftllitott eszkciz<ik b6rmely tdsz6t,

annak j6t61l6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.

Elad6 kijelenti 6s szavatosragbt rraUl az1rt,hogy a jelen szerzbddstfurgyhtkepezo term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel'

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghibSs sz6llit6s, s

v6giil a szerzodestol va16 Vevdi e161l6s eset6re egyartnt kotb6rt ktitnek ki az elad6 terh6re,

anielynet< m6rt6ke kdsedelem esetdn a k6se lelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rl6kdnek

figyeiembev6tel6vel napi /, ezrellk,legfeljebb azonban az erintett 6ru-6rt6k 6 o/o-a.

HIUas teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rf 6rt6k6nek 30%o-a nagysilgir min6s6gi

k6tb6ft lehet k6vetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltal 6rv6nyesitett meghirisul6si kdtb6r

is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni'

Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6r.;a vetitve, 30 % nagys6gri meghirisulSsi kotb6r megfizet6s6t

v6llalja, arnennyibe n i sz6llitand6 term6kek sztllitfsaval tcibb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll

a szer zo d6s telj e sit6 s 6t6 I'

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkdvetel6s behajtds6n trilmen6en a

Vev6 a szerz6d6ss zegesbol ered6 khranak megt6rit6s6t is kdvetelheti az elad6t6l, a khr

osszeg6be azonban amhr behajtott kcjtb6r dsszege beleszdmit.

A ktitb6r akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nem mertilt fel'

A k6tb6rt a Vev6 jogosult a benyirjtott szdml6b6l visszatartani 6s azI a vegszdmla tetto

6sszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldali, ir6sbeli, az elad6hoz intezett nyrlatkozat|val azonnali hat6llyal

el6llhat a sz6llit6si szerz6 ddstol, vagy b armely t 6szdt6l, ha:

- azelad6 azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napotk6sett;

- az eIad6 fizetesk6ptelennl, viit, oncsodcit jelentett illetve ellene cs6d<it jelentettek be,

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;

- az elad6 szerzoddsellenesen besztintette sz6llit6sait'

Ha a Vev6 a szeruodlst a fenti barmely okbol megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, az elad6

nem jogosult a Vev6tol tov6bbi kifizet6seket kdvetelni' E

A Vev6 jogosult 6s egyben k<jteles a szerzodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6lid6vel,

amely tetreiove teszi,-hogy a szerzodlssel 6rintett feladata ellfitdshrol gondoskodni tudjon - ha

a) ai elad6ban kdzvetetlen vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meg r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemeli- vagy szem6lyes joga s szervezet' amely

tekintet6ben fenn6ll-a Kbt. 56. $ (1) bekez dds k) pontj6ban alamely felt6tel'

b) az elad6 kcizvetetten vagy kdzvetlentil

valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem

tekintetdben a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) ponli



A fentiek szerinti felmondris esetdn az elado a szerzod.ds megsztindse elott m6r teljesftett
szol gilltatfs szerzo d6 s s zeru p dnzbe I i e I I en6rt6k6re j o go sult.

A Felok tudom6sul veszik a 46/2012. (IIi. 28.) Konn. r'endelet 6. $ (7) bekezcldse szerinti
szerz6d6st felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az aciott hat6arryugru, orvostechnikai
eszkiizte vagy fbrtrStlenit<jszerre vonatko z(tan a kozpontositott kcjzbe szerzlsi rendszerben
keretmeg6llapodds vagy szerzldes keriil megkcitdsre, a kozpontositott kdzbeszerzds
rendszerdben keil a beszenlst megval6sitani", A 46/2012. (IIl. 23) I(orm. re'clelet 6. $ (7)
bekezddse alapjdn tcirt6no szet'z6disbontiis esetdben a sze,rzoddsbontassal, az ennet<
kcivetkezt6ben elmaladt sz6llit6ssal, a m6g le nern szdllitott term6kekkel kapcsolatba' Elad6
semmilyen kciveteldssel nem 6lhet Vev6vel szemben.

lI./ Az elad,6t az lwenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartdsi kdtelezettsdg terheli a
szerzodds teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudom?s6ra jut6
mindennemi adat, informrici6, ismeret vonatkoz6s6ban. Btitoktartasi kcitelezetts6g kiterjed az
elad6 alkalmazottaira. munkatarsaira, beelad6ira, akiket tev6kenysdgtik megkezd6se el6tt
kriteles az elado atitoktartasra hitelt drdemloen figyelmeztetni.
Az elado a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik felnek nem hozhatja tudomiis 6ra a szerz6des,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentdci6 vagy informtrci6 ad,atait.
A m6sik fel eTozetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,,
harmadik szemdly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve ha izt hatrilyos 6s 6rvdnyes
jogszabSly alapjanvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel eliendeli.
A kiilfdldi ad6illetos6gti Elad6 kcjteles a szeruoddshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6srig kozvetleniil
beszerezheti a rhvonatkoz6 adatokat az orszdgokkoz<jtti jogsegeiy ig6nybevdtele n6lki.il
Az elado kifog6stalan teljesitds6r6l a teljes termdkmennyis6g 6tad6s-iitvdtel6t kcivetoen a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az elad6t, hogy a Vev6t
referencialistdjiln felttintesse 6s ezt - elozetesen fr6sban egyeztetstt m6don
marketingtevdkenys 6g6ben felhaszndlhassa.
Jelen szerz6d6sben nem szabftlyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az elad6 elfogadott aj6nlatit, tekintik a felek irdnyadonak azzal, hogy tdteles
jogszabillyi rendelkezdsk6nt a Kcizbeszerzlsi Tdrvdny ds a Magyar Polg6ri Tcirv6nykonyv
idevonatkozoanmegf eleloszabdlyaitfogjrikalkalmazni.
A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent arurak 6rdek6ben, hogy k<izvetlen
t6rgyalrisokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan ndzeteltlrdst, vagy vit6t, amely k6zottiik
a szerz6ddssel kapcsol atban meriil fel.
Jelen szetzoddsbol szdrmaz6 6s peres titra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
szdkhely6h ez igazo dik.
Ezt a szilllitdsi szerzlddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatko zataihkalmindenben
me ge gy ezot helyb enha gy 6lag alfiiridk.

Budapest,

, euy.r#,+eef;Tli?iidr3"r"
Jssdvqng aa'J

mint Elad6

A szerz6d,Sst etdk6szitette:

N6v: !g"..lrl: it\\Y-

201t, JUN 1 7,



Gpp Budapest Kft. "Mellkasi sziv6k, szfir6k, filterek ll." 1. sz" mell6klet
GOKI-412014"

S.sz{m Megnevez6se

Megaj{nlott
term6kk6d

Mennyis69
/db

Nett6
egysdgfr Nett6 iissz{r

1

Ujsztildttek 6s csecsemok r6szdre

tdbb rekeszi 13 kamrds/ merev fahi
milliliter beosztdsri (10 ml) legal6bb

2000 ml befogad6 k6pess6gu egyszer

haszn6latos , vizzfiras f1Isztnaz zhrt

mellkasi sziv6rendszer mechanikus

szeleppel

TF-
PEA6OOOOSLFT

480 6 r74 2 963 s20

Heimlich szelep vY-668.00 l0 2 990 29 900

A fenti kritdriumoknak megfelelo
zftrt mellkasi sziv6ren dszer, mely 1 2 0

mikronos f,rltert tartalmaz, zitrt
rendszerben rigid v6rvisszaad6

tartdllyal rendelkezik, mely 40

micron nagyshgu filtert taftalmaz. A
llrtaly specidlis szereldkkel van

elI6tva, mellyel a szivhst a beteg felol
fo-lyamatoss6lehet tenni. A v6r

adal6k hozz6ad6sa n6lktil adhat6

vissza a betesnek.

TF PEA6O5OO8LF 20 17 s00 350 000

2.

Feln6tt betegek szhmir a tobb
rekeszu l3-4 kamrds/ merevfahi
milliliter beosztSsri, legalilbb 2000

ml befogad6k6pess6gti egyszer

haszn6latos, felszfiraz z6rt mellkasi

sziv6-rendszer

]F PEA6OOOOSLF' I 100 6 t74 79t 400

4.

Lelegezteto fi lter gyermekek r6sz6re

srilycsoportok szerint: HME,
Onp6r6sito ldgzokorbe

csatlakoztathat6, Holtter e 2-4 ml, 0 -3

kg srilycsoportri betegeknek

HU-10012 190 279 53 010

HMEF , 0np6r6sit6+ bakt6rium-
virusfi lter l6gzoktirbe

csatlakoztathat6, Holttere 11 ml, 3-8

kg sirlycsoportir betegnek

HU-12012 460 579 266 340

HMEF, dnp6r6sit6+bakt6rium-

virusfilter l6gz6korbe

csatlakoztathato, Holtt ere 29 ml, 8-20

kg srilycsoportri betegnek

HU-19502 250 250 62 500
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"Mellkasi sziv6k, szfir5k, filterek ll."
GOKt-4t2014"

1. sz. mell6klet

S.szfm Megnevez6se
Megajfnlott
term6kkt6d

Mennyis69
/db

Nettri
egYs6grir Nett6 iisszfr

HMEF, <inp6r6sit6+bakt6rium-
virusfilter l6gz6kdrbe
csatlakoztathat6, Holtt ere 44 mI, 20

kg feletti sirlycsoportri betegnek

HU-19402STP 350 175 61 250

8.

Csapra szerelheto vizsziro 2hdtig
hasznillhato csere n6lkril

PL-AQ14F1S 290 26 s00 7 685 000

C sapra szerelhet6 v izszir ohoz
adapter

PL-TAP22FV 5 22200 111 000

9.

Zlhany r a szere lhet6 v izszir o PL-AQF3 40 26 500 1 060 000
Zuhany r a s zerelhet6 v izszir oho z

adapter
PL-SHO1/2M\,TN 10 22200 222 000

12.
Infuzi6 s i.iveghez krisztaloid oldatok
szrir6s6re alkalmas filter 5 mikronos
rdszecske szrirovel eII6* a

PF-P08060009 1 5000 134 2 010 000

1a
IJ.

Infuzi6s sziro -0,2 mikr. Intrav6n6s
frlter szett: alkalmas legyen:
bakt6riumok 6s endotoxinok
elt6vo litf s 6ra, membr6n p ozitiv
Nylon tdltdsu 6s 0,2 mikron nagys6gri

le gyen, 9 6 51 6n 6t hasznillhato
legyen, a filter 6s hosszabit6 cs6

gumi 6s latex mentes legyen luer-lock
csatlakoz6ssal

FR-2909602 2000 520 I 040 000

Nett6 iisszesen: 22 705 920
AF 1.27 % 6 130 s9B

Brutt6 tisszesen: 28 836 s18

min Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:

N6*"1fg#:il !.y.' k2011' JUN tr 7,
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