
eoAsvBtgLr szgRz6oes

1m"ly l6trejott egyt6szt a Budapest, Haller utca 29. sz6m alati sz6khely6 Gottsegen Gydtgy
Otszdgos Katdiol6giailntlzetrDr. Ofner P6ter rnint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),
m6"sr6szt a MKB Bank ZrI banknill 12437_000032g5 b
0_1--09-061688 c6.gtregyz6k szilrnu 1l4S fi 33. sz6khely6Kft. nevri elad6, k6pviseletre jogos ergely ,6go.z"t6
Elad6)

kozott, az ajdnlatdban felsorolt tern6kek sz61li1is5y^ akovetkez6 felt6telek rnellett:

I'/ Elad6 ezett szerz6d6.s al6fu6s6vaI a Yev6 6ltaI a r{bt. alapjiln ,, Haemodinamikai 6sangiogthftfis anyagok beszerz6se az Int6
kihelyeze
sot6n tett
az ajilnlat
meghatdrozott rnin6s6gben a Vev6 r6,sz6te Iesz
kovet5en 72 b'onapig tart. A szerz6d6ses 6tat, tetm6keket a jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete
tattalmazza. A szerz6d,6s mell6kl,et6tk6pezi az aj6nlatbabecsatolt felolvas6lap e. "r.mell6klet) 6s
kereskedelmi ajilnlzt (3. sz. rnell6klet) is-

2'/ Elad az 1./ pontban meghatiltozott drumennyrs6get olyan
m5don kotel
yev6 az l.f lelen Pontban szabhlyozdstaketitl'

term6keit
a szetz6d
6rurakt6r
kihelyez ett 6nrakt6t s z erz6 d6s tartalmazza.

3./ Elad6 kotelezi magdtarta,hogy a2./ p
foglalt mennyis6gben, vhlaszt|kban 6s m6t

osult a szetz6d6.s id6tartama alatt ij fejleszt6.sil,
zerz6d6ses felt6telek m6dosit6sa n61kul. Az fu_
gfe1el6st az a16n)atk6r6 k6pvisel6j6vel koteles

egyezteml.
A
SZ

sz

illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi
kiildern6nyt csornagol6si egys6genk6nt 6tsz6
r6,sz6re rnennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a 1es

gy6tr tattoz6klista alapjiln, min5s6gtanrisit6ss
Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell le
t6rol6,s id6tartarna alatt meg6vja.
A min5s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a keszil\tott tetm6k mennyis6gi,

ilad6 villaIja, hogy a szerz6d6s teljesit6s6n-k
:onzult6ci6s lehet6s6get btztosit.

Haller v. 29., Kihelyezet t 6tutakt6t\
tesit6ssel megbizott szetnlly.



Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladn6, a 75 napoq igy zyevljogosult a le nem
sz6llitott 6rucikkeket az Elad6 kolts6g6re harmadik szem61yt6l b.sz.tezti6s a vev6 sz6khely6re
sz6lhttatti.
Egyet6rtenek a szetz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a
kapcsolatban felmedilt kolts6gei fedezet6te 

"" t./ pontban emlitett
szolgLl.

jelen pontban foglaltakkal
elfogadott al6nlat szeintt 6t

4'/ . Meg6llapodnak a szerz6d6 felek, hogy ^ 2./ 6s 3./ pontban szabllyozott, illerve
v'gehajtand6 kihelyez ett 6rurakt6t rendszer alkalmazdsiln tulrnen6en a Vev6nek joga van ahhoz,

Ientkez6 6r I megrendel6seket - akeretszetz6d6shez
lehiv6snak _ adjimk feI az Elad6hoz, akj ezeket a
oron kiviil, kiel6giteni.

1. 
t:t9" kiviili rigyint6z6st - felhiv6sra - az Elad6 kciteles lguzolti, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekb en a' sz6lit6sihat6nd6 a 3 napotr.--ikeppen sern haladha{a meg.

szer(i, a kthelyezett 6tuakt6tb6l tort6nt lehiv6s
Ptk. 6:130. \-a, az 1997. 6vt LXXXIII. torv6ny
60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenlitt lct az

A Vev6 el6leget nem frzet.
A sz6ml6hoz t^ttoz6 lehi-r6st igazolo eJismerv6nyt csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszetelt
sz6ml6t azElad6 kozvetlentil azlnt6,zet Gazdasdgilgazgat6sdgan nyujtjf,Le postai riton.
Amennyiben vev6 az Elad6 szdnl6i6t a jelen pontbrn"ro gzitetthathlid6nb-eltil nem egyenliten6ki, koteles az Elad6nak a Ptk' idevonatkoz6'szab6lyai 

"i.rtnn ^-a"nkorl-e*!rry., k6sedelrni
kamatot is megfizetni

teljes id6tattam^ alatt Ea,Iajdonosi szerkezet6t 
^

halad6ktala'ul6rtesiti. 
t' 1'25' $ (5) szednti rigyletekr6l a Yev6t

7 etz6d6 felek abban, hogy a sz6lhtasb6l, ill. fuvaro z6,sbolered5 hib;kkal
f ^ 3'/ pontban szabilIyozott teljesit6s megtort6nt6t6l sz;mitottr srilt azElad6val szemben fell6pni.

mennyis6gr e1t6r6sekker, hidnyokkal kapcsoratos ig6nyeket a
n behil b6rmikor kifog6s t6rgy6v6 tehei az Elad6nZL ielt6ve,
en van.



Az eI6z6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartoz:tk - a jelzett 3 napos
hat6rtd6n beliil - az Elad6t kozos jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban ernlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss4gok eset6n, de akkot is ha
kidenil, hogy a tetm6k tipus6ban (tendszet6ben) nem felel tneg az 1,./ pont szedntt ajinlatban, tJl.
az altnlatban foglalt min6s6gr kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6.sben szab6lyozott

l9tt6krl min6s6gr kotb6t 6sfvagy k6rt&it6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a- jelen
bekezd6s misodik fotdtiat6bzn leirt tendszerbeli min6s6g1 elt6r6st tapasztalna, igy
6rdekmul6s6nak igazolLsa n61kiil a szerz6d6st6l nyomban e76llhat, rneghirisul6si kotb6rt Zs
k6rt6tit6st kovetelh et.

8./ Szetz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossilg 6.s )ot6llhs
|7ab:Iyara - az 1'./ Pfntban foglaltak friggv6ny6b en - az eifogadott ajlnlattafidrrna azi6nyado.
Ha Blad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hrbabejelent6st kovet6 15 munkanapon behil nern cser6li
ki, a Vev6nek jog6ban 6)l a fent emlitett 6rvt harnadik szem6lyt6| ieszercznj az Elad6
kolts6g6re.
Ha az Elad6 a 16tilI6si kotelezetts6ge alatt kicset6li aleszillJ;itott eszkozok b6rmely rlsz6t, annak
)ot61l6siideje a cserc narpj6,val rijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatossilgot v6l7a| az6rt, hogy a jelen szerz6d6.s t6tgy6t k6pez6 term6kek
tendelkeznek 6rv6nyes fotgalomba hozatals. enged6llyel.

9./ Szetz6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mintpedig a min6s6ghibLs szillJrtas, s v6giil a
szerz6d6.st6l vzl6 Vev6i e16ll6s eset6re egyatilnt kotb6rt kotnek ki az Elad6 teth6re, umefn.k
m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen szillitott 6rucikkek nett6 6r6k6nek frgyelernbev6tei6vel
napilz ezrel6k,legfeljebb azonban az 6rntett dra-6rt6k 6 oh-a,

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6tintett nett6 616 lttlklnek 30oh-a nagysi*6 min6s6gi kotb6rt
lehet kovetekri, de ugyanilyen m6t6kri aYev6 6\tal 6w6nyesitett m"ghiiruLsi kotb6iis akkot,
amikor eI6ll6si jogit voh k6nytelen gyakorolni.

Elad6 az 6rintett tern6kek nett6 a)6riLatt 6t6ta vetitve, 30 % nagysilgi meghifsul6si kotb6r
megftzetes6tv6l)alja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek szilllitasilvaftobL, mint 15 napon k6sik,
vagy el6ll a szerz6d6.s ezen r6,sz6nek teljesit6s6t6l.

Ttsztilbzn vannak z szerz6dS felek azzal, hogy a kotb6tkovetel6s behajtisin tulmen 6en zyev6 a
szerz6d6.sszeg6sb6l ered6 kLdinak megt6dt6s6t is kovetelhei az Elad6t6l, a k6r osszeg6be
azonban a tn6r behajtott kotb6t clsszege belesz6tnit.
A kotb6r akkor is)fu,haa Vev6nek karunemmedilt fel.
A kotb6t a Yev6 jogosult a benyfjtott sz6rnl6b6l vtsszatartani 6s azt a v6.gsz6nla nett6
osszeg6b6l levonni.

10./ 
- . A J9v6 egyoldalf, itdsb lntlzett nytlatkozatdval azonnalt hatilltyal elillhat

az addsv6telt szerz6d6.st6I,vagy .ha:
- az Elad6 az egyes ft.sszlllitS.sotkal 15napgt k6sett;

- 
^z 

Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, oncSbdcit jelentetr illetve ellene cs6dot ielentettek be.
felszilmolilsi elj6t6s folyik ellene;

- 
^z 

Elad6 szerz6d6sellenesen besziintette sz6llit6sait.
Ha a Vev6 a szerz6d6,st a fenti b6rmely okb6l megszrinteti egyoldahi nyrlatkozatdval, az Elad6
nem jogosult a Vev6t61 tovdbbi kifizet6seket kovetelri.

A Vev5 jogosult 6s egyben koteles a szetz6d6.st felmondani - ha sziiks6ges olyan hatfuid5vel,
agelf lftet6v6 teszi, hogy a szerz6d6,ssel 6rintett feladata elliltilsfu6lgondoskodni tudjon - ha



\
a) az Elad6ban kcizvetetren v d6 tulajdoru t6szesed6st szetez

szetvezet, amely nern felel rneg
t6tel.

s ed6st szerez valatnely

rneghathrozott valarnery felt6ter. 
nem felel rneg a I(bt.

eset6n az Erad6 a szetz6d,6.s megsziin6se er6tt rn6t teljesitettszolg|ItatSs szet;z6dlsszerfi, plnzbeli ellen6r6k6re j ogosult.

11./ Az Elad6t az 6w6nyes jogszab6\yok szennti m6don utszetz6d6s teljesit6se sor6n a vev?vel innuk *"er.*yrigu"a
mrndennemii adat, inform6ci6, isrneret vonatko z6s6ban. E ttElad6 aka*nazottafua, munkat6tsata, besz6iltt6tta, akiket
koteles az Elad6 a tttoktatt*sra hitelt 6rdeml6en ngy"i_.r;_i.

Az Elad6 a Yev6 enged6lye n6lkril hatmadik f6lnek nem h.ozhatja tud.orn6s6ta a szerzdd6.sbenfoglaltakon tir, az uztilk^pr"olatbanbdrrneryrn6s dokurnent6ci6 vagy inform 6ci6 adatait.

A m6sik f6l er6zetes 
,)ovdhagy6sa n6rkril f6r sern tehet k6zz6, harrnadikszern6ly rendelkez6s6re nem bocsdthat, 6s 6rv6nyes jogszab6ly atapj6nv.alarnely m6s hat6s6s kotele

Az Elad
tt6sban 

n te1jesit6s6r6l a teljes tern6kmennyis6g atad6s-6tv6tel6t kcjvet5en a vev6
referenciaristttl'nr.,*",JJIu;"t#"'-""^:rr::I:t:^*T*#dx"*,;J.t
matketingtev6kenys6g6ben a felha szn6ltterrn6kmennyis6gre vonatkoz6an felhasznd.lhassa.

Jelen szab6lyozott k6rd6sekvagY ott Ednlzta tanalmilt
iogsz 6nt a I(BT 6s Magyar
s z ab 6Iy ait f o gj 6k alkaknaznj.
A vev6nek 6s az Flad6nak rneg kell tennie rmndent annak 6tdek6ben, hogy kozvetlentfugyalilsokon b6k6s 6ton rende "r.i.k rninden olyun na:z.telt6r6st, vagy vitIt,amely kozotnik aszerz6d6ssel kapcsolatban rnerril :el.

'lelen szerz6d6sb5l sz6rnaz6 6s peres irtta kenilt jogvit6k dlet6kess6ge mindenkor a vev6s z 6khely6he z igaz o dtk.
Ezt az adisv6teli sz'erz6d'6st a szerz6d,6 felek rmnt akaratukkal 6s nyilatko zztaiwarmindenbenrne ge gy ez 6t h elyb enha gy ola g al6fu t6k.

A szerz6d6st et6k6szitette:

Nei.dd [oi\ i'\t%
' i'. I t i... r..................'.r"

mint Elad6
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Al5ir6s:....'........|t....,.....,......



(rr 
rro^pest Kn. Haemod inami kai 6s an g iog rdfi6s anyagok beszerz6se

az lntfzet felnStt 6s gyermek osztdly6nak r6sz6re,
kihelyezett f ru rakt6r l6tesit6suivel

GOKI-14t2014

1, sz mell6klet

Budapest, 2015. augusztub 03.
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mint Elad6

A szerz5d6st e16 kEszitette:

?015 AU$ CI $.

N6"AN}*H tr*s L"ttfu'

Megaj{nlott term6k neve
6s kridszdma

Berman tipusir
angio grSfiits kat6ter 4F, AR-AI-O7134 I 033 725

Berman tfpusri
angio gr i.frits kat6ter 5 F,

8Ocm
AR-AI-O7135 1 033 725

Berman tipusri kat6terek
5F, 1 10cm 6s 4F 1 10cm

m6retekben

AR-AI-07122 AR-AI-
07124

PF-1473T5

Sheath femorrilis
punkci6hoz

AR-CL-O8 403-A AR-CP-
08503-A AR-CP-08603
AR-CP-O8703 AR-CP-

08803

fSigazgat6 foorvo's
mint Vev6

1, ,

At5ir5s:.........1.!.5.1.,..........IJ\



SZE,RZODES
Kihelyez et t fitutakthr i.iz emeltet6 s 6re

Amely l6trejott egyt6.szt6| azElad6: CPp Budapest Kft.
telephelye: 1145 Budapest, Amerikai rit 33.

misft,szr6Ia

Gottsegen Gyorgy Orszilgos IGrdtol6gia t Int6,zet
Cime: 1096 Budapest, Hallet u. 29.
I(6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb arri,,a K6thhz",

tnrnt Szerz6d6 felek kozott zz alilbbiak szerint:

l. Aszetz6d6s tiltgya
A Haemodinamikai 6s angiogtdfths anyagok beszetz6se az Intlzet feln6tt 6s gyermek
osztfilyfinak t6sz6te, kihelyezett ilrutaktht l6tesit6s6vel" tilrgybankilrt GOKI 14/2014 sz6rni
kozbeszetzl.st e\6t6s 10., 11., 12., 22, 31.., sz. t6.szajhnLaa, totb"n meghatLrozott term6kek,
osszesen 1.700 db - 30o/o mennyis6g6te vonafkoz6an.
Elad6 az ad6sv6teh szerz6d6.sben foglalt td6tartamta kihelyezett 6ru nkt6rk6szletet bocs1t saj6t
ko1t6s6g6re, a K6thhz rendelkez6s6te, amely azt sajilt nkt6tdban helyezi el a felhasznillilsrg. A
kilrelyezett 6nxakt6t indul6 alapk6szlete minden m6retb61 t havi mennyis6get tartalmaz - .rutolt
kimutat6s szetint. Az alapk6.szlet 2015. augusztus 17.-6n8-14. 6nk6z6ttkeriil lesz^llit6sta.

2. Elad6 iogai 6s k<itelezetts6gei

A kihelyezett 6ru takt6rk6.szlet az Elad6 tulajdon6t k6pezr. Az Elad6 kotelezetts6 get v1lga1 az
add'sv6teli szerz6d6.s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek sz6llit6s6ta, valamtnt inu, hogy u
K6tlrhz jelent6se alapi6n a felhasznillt term6kek nytlv6ntart6silt aK6thhzzal egyezteti 6s termZket
p6tolja lehiv6st6l sziltnitotttnaximum 5 napon belul.
Elad6 a K6t}ahz jelent6s6t kcjvet5en jogosult a felhasznilIt term6k ellen6rt6k6t6I szol6 sz1rnla
1<t6[it6s6ta, az ad6sv6telt szerz6d6,sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyeze tt 6ru nkt6tk6.szIet6t
b6rmikor ellen6rizheld'.

Lehivds:

A tendszet a kihelyezett 6rankt6r k6sz1et6t, az Elad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelnt. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym7st61 elkiilonitetten 6s titkosan tartja
nyilvdn. Minden innen kiadott 6tu felhasznillilsnak min6sril. A szoftver kezel6s6vel megbaott
szem6ly az Elad6 t6,sz6r.e rendszetes id6kozonk6nt (egal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxoi, vagy
e-mailben elkiildott) a fogy6st6l, jlletve a nkt6tprllanatnyi k6.szlet6r6|infotm6ctot kirld.



et6s6ge van elektronikus
k6sziet6vel kaPcsolatban.

A fogy6s nyrlv6ntathsa ak6szlet ut4ntolt6s6nek a

Elad6nak meg kell adria a vonalk6dok 6ltalbeolvashat6 karaktetsotozatok bels6 tatalm'nak
kell a cikkek tzonosithsilt olyan tekintetben, hogy

tetm6k mely elad6t6l va\6, hiszen hason16, vagy

a nktltban.

Szfilliths:

Amennyibe n t r6szletezett m6don alehivils tov6bbit6sta keriil azBlad6 maximum 5 napon beliil

eztbesz6lJitja.

Szhml6zhs;

Vevo a rendszer i.izemeltet6s66rt dijat nem sz6mol fel aj6nlattev6 r6sz6re.

3. A'K6thhzjogai 6s kiitelezetts6gei

AK6tr,,6z a kihelyezett tetm6kek htLnytalanshg6lrt 6s min6s6gi 6l7apot66rt,6l]aguk meg6vds66rt

a kihelyezett 6tv rakt6rkl,szletet

e tilrolja 6s megfelel6en k6Pzett, a

6liyel kezeli.

AI{oth6zv6lva\p,hogy zkonszignici6s :zrktilrb6l a tetm6keket hatmadik f6lfel6. nem 6tt6kesiti,

6t nem ad1a, aztl<tz6rlIagosan csak sa16t felhasznill6s'ta veszi ig6nybe.

A futamid6 kozben Elad6 cseteszabatossigot biztosit aK6thhz t6sz6re valamennyi, a kihelyezett

Lruraktatelhelyezetttetm6kf elhasznhlilshttllet6en'

A K6tl.^6z kozli Elad6va| a konszign6ci6s r ktitk6szletkezel6, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,

beosztksit, telefonszilmit 6s faxszilm6t 6s az ezen adatokban bekovetkezett mindenv|ltozlst'

4. A. szetz6d6.s megszffn6se

Megszrinik a szetz6d6s az adilsv6tel:- szetz6d6's lei6rt6val'

5. A' szetz6d1s megsziin6sekor alkaLtnazott elj6t6s

Jelen szerz6d6s b6tmely okb61 tott6n6
elsz6molrri a kihelyezett 6n nktark6szlette

k6,szit az Elad6 k6pvisel6ie, valamint a K6t}lLhz

meg6lTapitils6ra.
A futamid6 alatt fel nem hasznilt 6s rakt6rkl.szleten maradt kifogistalan min6s6gi illLapot]tr

bontatlan term6keket az ELad6 koteles elszillhtari. Amennyiben az Elad6 ezen eIsz6l\t6si

koteiezetts6g6nek felsz6htils ellen6ben sem tesz eleget, a \{6rhhz jogosult az 6ru

megsemmisit6s6te.
A, K6rhhz koteles a szetz6d6s megsziin6sekor a

EIad6 6Jr;a| tort6n6 elszililtthshig az 6llagmeg6v6s

els zillhtils kolts 6 gei az Elad6t tethelik.

bittok6ban 16v6 tetm6keket a takthtban annak

btztosit6sa meliett meg6ttzti. Az 6tz6s 6's az



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szev6d1sben' nem tendezett k6rd6s"k"- 1--uo ar jog szabillyil mjndenekel 6tt a porg6i
Tcirv6nykonyvr6rsz6r6 2013. 6viv. torv6ny r.ndelkez6*s ei az r6nyad6ak.

Budapest, 2015. augusztus 03.

t

2015 AU6 0 3,

A szerz6d6st eldk6szitettel



/
'CPP Budapest Kft.

Budapest, 2015. augusztus 03.

Dr. Ofner P6ter '.
foigazgat6 fdorvos

mint Vev6

Haemodinamikai 6s angiogrdfids anyagok beszez6se
azlnt6zet feln6tt 6s gyermek osztilyinak r6sz6re,

kihelyezett 6rurakt6r l6tesit6s6vel
coKt-14t2014

1. sz mell6klet

,"-tl
i 1ll._u

2015 Atj$ 0 3,

Resz

sor-
szfma R6sz megnevez6se

Indul6
darab-
szhm

Megajfnlott term6k neve
6s k6dszima

Net16Ft
ellen6rt6k /

db Nett6 Ft iisszesen

10.

Berman tfpusri
angio gt ilfrfts katdter 4F,

50cm
10 AR-AI-07134 18 795 r87 95C

11

Berman tipusri
angio grdft6s kat6ter 5 F,

8Ocm

15 AR-AI-O7135 r8 795 28r 92s

12.
Berman tfpusri kat6terek
5F, 110cm 6s 4F 110cm

m6retekben
10

AR-AI-O7122 AR-AI-
07124

I8 795 187 950

22. Snare eszkoz 5 PF-14731s 87 00c 435 000

a1
Jl.

Sheath femor6lis
punkci6hoz 90

AR-CL-08403-A AR-CP-
08503-A AR-CP-O8603
AR-CP-08703 AR-CP-

08803

1 94C 174 600

Osszesen: 1267 425
AFA27 % 342205
Brutt6: 1 609 630

A szerz6d6st el6k6szitette:


