
szERZoDES '( 
la'
G;h.L /

amely ldtrejdtt egyreszt a 29. szitm alatti szdkhelyii Gottsegen
orszdgos Kardiol6giai In mint vev6 (a tov6bbiakban: vev6),

m6srdszt a bankn6l vezetett 16300000-04008751-90006402
banksz6mlaszSmf,0l-09-164646 cegtregyzdk szt+mu 1025 Budapest, Sz6pviilgyi rit 6. III. em.

Ydlchelyii Fresenius Kabi Hungary Kft. nevii elad6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Dr. Tajthy
Eva Judit (a tov6bbiakban: Elad6)

kozdtt, az ajinlatiban felsorolt termdkek sziilitls|ra a ktjvetl<ez6 feltdtelek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes al6irds6val a Vev6 filtal a I(bt. alapj6n kiirt GOKI-I 5/2014 sz,

,,Cell saver szettek beszerz6se" l<ozbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajdnlata elfogad6sa
eredmdnyek6nt kotelezettsdget vdIlal arra, hogy az aj6nlatkdr6 6ltal az ajfinlati dokument6ci6ban
felsorolt 6s az Vev6 6ltal elfogadott tenndlcnennyisdget az ugyanott meghatfirozott min6sdgben a
Vev6 rdszdre lesz6llitja. A szerzodds id6tartama a szerzodls al6ir6s5t kovet6en 12 h6napig tart, A
szerz6d6ses 6rat, tenndkeket, fizet6si hat6rid6ket a jelen szerz6dds L sz. rnelldldetetartalmazza.

2.1 EIad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az l,/ pontban meghatdrozott 6rumennyisdget olyan
m6don koteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a lelen pontban szab|Iyozitsra kerijl.
Yevo az 1,/ pontban emlitettek szerint azF,lad6 minden eltdrds ndlkiil elfogadott ajdnlat szerinti
termdkeit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az elad6t6l rigy, hogy a
szerz6ddses idoszak vegdig a teljes rnennyis6g -30 ''/o-a lehiv6sra keriiljon.

3.1 Elad6 kotelezi nag6t arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukata lehiv6sban
foglalt mennyisdgben,v|lasztdkban ds rndretben atdrgyhonapon beliil havonta olyan Utemezdsben
sz|llitja le a Vevo Sltal erce feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a lehivilsban meghatlrozilsra
keriilt. A nyertes aj6nlattev6 jogosult a szeruodes id6tartama alatt rij fejlesztdsr.i innovativ
termdket szilllitant, az 6r vagy egydb szeruoddses feltdtelek m6dosit6sa n6lkiil. Az tr-ertek"
ar6nyossdgot 6s a szakmat rninosdgi megfeleldst az ajdnlatkero k6pviselojdvel koteles
anrt azt alniw5J w4rwrrrr,

A lelriv6snak megfelelo sz6llitfs a felek egyezo rneg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg
szab6lyszenlen, ha az elad6 vagy az 6ltala igenybe vett Fuvaroz6 az |rukat tartalmazo egyes
szSllitmfinyokat az EIad6 kock6zat6ra a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesftdsi helyekre leszfilitja, (lesz|llittatja) 6s a
kiildemdnyt csomagoliisi egysdgenkdnt Stszdmolva a lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szemdly
rdszdre mennyisdgileg 6tadta. Az Elad6 a leszdllitott termdkeket bontatlan gy6ri csomagol6sban,
gy6ritartoz6klista alapjdn, rninosdgtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6.
A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a tenndl<ek dpsdgdt a fuvarczds ds a t6rol6s
idotartama alatt rneg6vj a.

A min6sdgmegvizsg6l6s helye a Vev6 szdl<helye. A Vev6 a lesz6[itott termdk mennyis6gi,
rninosdgi fiwdtelet folyamatosan vegzi. Az Elad6 v|llalja, hogy a szerz6dds teljesftds6nek
idotartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6sdget biztosft.

Teljesftdsi hely: Kozponti raktir 1096 Budapest, Haller u. 29.
Atvdtelre jogosult szemdl)r: rakt6ros illetve a helyettesitdssel rnegb izott szemlly.
Elad6 kdpviseletdben eljiir6 szemdly neve, eldrhet6sdge: ,,,
Elad6 teljesitdsdben l0 Yo-ot rneghalad6 rn6rt6kben igdnybe vett alv6llalkoz6 neve, el6rhet6sdge:

Vev6 kdpviseletdben elj6r6 szemdly neve, eldrhet6sdge: anyaggazd|lkod6si osztSlyvezet6, tel:
2t5-12-20



Abban az esetben, lta azF,lad6lcdsedeh-r-re meghaladn6 a 15 napot, figy a

sz|llitott 6rucikkeket az Elad6 koltsdedre harmadik fdlt6l beszerezni
Vev6 jogosult a le nem
ds a Vev6 szdkhelydre

szrillittatni.
Egyet6rtenek a szerzodo felek
kapcsolatban felmeri.ilt koltsdgei
szolgSl.

abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
fedezetdre az Ll pontban ernlftett elfogadott ajfinlat szerinti 6r

Kapcsolattarlo az Elad6 rdszdr6l: .,.

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 ds 3./ pontban szab6lyozott, illetve
vdgrehajtand6 kihelyezett firural<thr rendszer alkalmazilsfin trilmen6en a Vev6nek joga van ahhoz,
hogy v6ratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6t16s6ra azonnali megrendel6seket - al<eretszerzodeshez
kdpest ugyancsak lehivSsnak min6siilo nyilatl<ozatokat - adjanak fel az Elad6hoz, alci ezeket a
megrendeldseket soron kivijl, rakt6ri kdszletdb6l tartozik kieldgiteni,
A soron lciviili iigyintdzdst - felhiv6sra - az Elad6 koteles igazoln1 de abban is egyetdrtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a sz6ll(t6si hat6rid6 a 3 napot semrnikdppen sem lraladhatja meg.

5./ Nem vitatott a felek fital, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kcjtelezettsdg teljesitdsdnek
kdsedehne vagy elmulasztdsa, de ugyanfgy az 4.1 pontban el6frt kotelezettsdgek figyelmen kiviil
hagy6sa a jelen ad6sv6teli szerzodes megszegdsdt jelenti, aminek kdvetkeztdben az Elad6t a jelen
szerz6ddsben szab6lyozott kcjtbdr lslvagy k6rtdritds fizetdsdnek a kotelezettsdge terheli, ds
amennyiben ilyen szerzoddsszegdsi eset rn6sodil< all<alommal is megisrndtl6dndk, irgy a Yev6 az
ad6svdteli szerzoddstol val6 el6ll6s6nak a jog6t gyalcorolhatja a jogi kcivetkezrndnyek
drvdnyesftdse mellett andlkiil, hogy drdekmril6s6t igazolni lenne kdteles.

6.1 Vev6 a lehivfs teljesitdsdt igazol6 szabSlyszeri, rnindk6t f6l fital allift 6tvdteli
elismervdnnyel felszerelt sz6ml6t 60 napon belijl banki 6tutal6ssal egyenliti ki az EIad6na,k, a
Kbt. 130, $, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art 36l,4',$ rendelkezdsei szerint.
Nern vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerz6ddses id6szal< folyam6n az egyes sz6ml6l<ba csak
azol< az 6ral<, 6rkdpzesi tdnyez6l< ds kolts6gel< 6llithat6l< be, rndgpedig ugyanolyan mdrt6l<ben,
anrelyeket az 1.1 pont drtelmdben azEladb elfogadott ajdnlata latlalmaz, fiiggetleniil att6l, hogy a
magyarorszhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, ds hogy hogyan v6ltozik az infl6ci6s
ri+ta, vagy a deyrza |tszitmitdsi kulcs.
A Vev6 el6leget nem frzet.
A sz6ml6hoz tartoz6 lehiv6s teljesitdsdt igazol6 - a Vev6t6l szirtnazo - 6tvdteli elismervdnyt
sz6llit6lev6llel csatolni kell ds az igy ki6llftott ds felszerelt szdmlSt az Elad6 kozvetleniil az
Intlzet G azd as 6 gi I gaz gato s 6 96r a n y ri j tj a b e .

Arnenrryiben Vev6 azElad6 sz6ml6jht a jelen pontban rdgzftett hat6rid6n belijl nem egyenlitend
ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatl<ozo szabiiyai szerinti mindenkori drvdnyes kdsedelmi
l<amatot is megfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesitdsdvel osszefirgg6sben olyan
koltsdgeket, melyek a Kbt, 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintetdben meri.ilnek fel, 6s melyek az Elad6 adokoteles jovedelm6nek
csokkentds6re alkalmasak. Az Elad6 a szen\dds teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vevd szdmilra megismerhetovd teszi 6s a Kbt, 125, $ (5) szerinti
rigyletekrol a Vev6t haladdktalanul 6rtesiti.
7.l Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llitdsb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo hib6kkal
l<apcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szab|lyozott teljesitds megtortdntdtol szdmitott
3 munkanapon beltj I j ogosu lt az Elad6v al szenr ben fe I ldpni.
Az egyeb minosdgi hib6kl<al vagy a mennyis6gi eltdrdsekkel, hi6nyol<kal kapcsolatos igdnyeket a
lehiv6 azol<eszlelesdt kovet6 3 napon beltil b6rmil<or kifog6s t|rgyfxdteheti azElad6n6l, feltdve,
hogy a szavatoss6gi ido mdg drvdnyben van,



Az elozo kdt bekezdds b6rrnelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 taftozik - a jelzett 3 napos
hat6ridon beli.jl - azElad6t kdzds jegyzokonyv felvdteldre rneghivni,
A jelen pontban emlftett min6sdgi vagy mennyisdgi fogyatdl<oss6gok eset6n, de alckor is ha
kideriil, hogy atermdktipus6ban (rendszerelben) nem felel rneg azl.l pont szerinti aj6nlatban, ill,
az aj6nlatban foglalt minosdgi kcjvetehndnyeknel<, a Vev6 a jelen szerz6ddsben szabiiyozott
mdrtdk(r minosdgi kotb6rt eslvagy k6rtdritdsi igdnyt drv6nyesithet, ds amennyiben a jelen bekezdds
m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6sdgi eltdrdst tapasztalna, ugy drdekmril6s6nak
igazolilsa ndlkiil a szerzoddst6l nyomban el6llhat, meghirisulSsi kdtbdrt ds k6rtdritdst kovetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a tern'rdkkel kapcsolatos szavatoss6g ds j6t6ll6s
szab|lyaira - az T.lpontban foglaltal< fliggvdnydben - az elfogadott ajdnlattartahna azirinyad6.
Haz elad6 a rnin6sdgi hib6s termdl<et a hibabejelentdst kdvet6 15 munkanapon beli.il nem cserdli
ki, a Vev6nek jogriban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szemdlytolbeszerezni az Elad6 kolts6gdre.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kotelezettsdge alatt kicserdli a lesz|llitott eszkozok b6rmely rdszdt, annak
j6t6ll5si ideje a csere napj6val irjra kezd6dik.
Elad6 kijelenti ds szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodes t|rgyht kepezo termdkek
rendelkeznek drvdnyes forgalom ba hozatali en gedd I lyel.

9.1 Szerzodo felel< irgy a kdsedelmes teljesitds, mint pedig a min6sdghib6s sz6llit6s, s vdgiil a
szerzoddstol va16 Vev6i el6ll6s esetdre egyar6nt kotbdrt kotnek ki az EIad6 terhdre, amelynek
mdrtdke kdsedelem eset6n a kdsedehresen sz6llitott 6rucikkek nett6 drtdkdnek
figyelembevdteldvel napi Yz ezrel6k,legfeljebb azonban az ertntett 6ru-drtdl< 6 o/o-a.

Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rri 6rt6k6nek 30"/o-a nagys6gfr rninosdgi kdtbdrt
lehet kcivetelni, de ugyanilyen rn6rtdkii a Vev6 Sltal drvdnyesitett meghifsut6si kdtbdr is akkor,
amikor e16l l6si j o g6t volt kdnytelen gyakorolni.

Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6rua vetftve, 30 %o nagys6git meghirisul6si kcjtbdr megfrzetesdt v6llalja,
amennyiben a sz6llitand6 terrndkek sz|llitds|val tobb, rnint l5 napon kdsik, vagy el6ll a szerzodes
teljesitds6t6l.

Tiszt6ban vannak aszerzodo felel<azzal, hogy a kotbdrkovetelds behajt6s6n tfilmen6en a Vev6 a
szerzoddsszeg6sbol ered6 k6r6nak megtdritdsdt is l<dvetelheti az Elad6t6l, a k6r osszegdbe
azonban am6r behajtott kotbdr cisszege belesz6m[t.
A kotbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyr.ijtott sz6ml6b6l visszatartani ds azt a yegszlmla netto
dsszegdb6l levonni.

I0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intezett nyilatkozatlval azonnali hat6llyal
el6llhat az addsveteli szerz6ddstol, vagy b6rmely rlszetol,ha:

- az Elad6 azegyes rdssz6llit6soldcal 15 napot kdsett;

- az Elad6 fizetdskdptelenn6 v6lt, oncs6ddt jelentett illetve ellene cs6d6t jelentettek be,
felsz6rnol6si elj6r6s folyik ellene;

E Ia d 6 szerz6 d d se I I ene sen besziintette sz|llitdsait.
Ha a Vev6 a szerzoddst a fenti b6nnely okb6l megsziinteti egyoldalir nyilatkozatdval, az EIad6
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizetdseket k6vetelni.

A Vev6 jogosult ds egyben koteles a szerz6ddst fehnondani - ha sziiksdges olyan hat6ridovel,
amely lehetovd teszi, hogy a szerz6ddssel drintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) az EIad6ban kozvetetten vagy kozvetleni.il 25%o-ot rneghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56, $ (1) bekezdds k) pontj6ban neghatdrozott valamely feltdtel.
b) az Elado kozvetetten vagy kozvetlerrijl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valanrely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet,, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjriban meghatSrozott valarnely fettdtel,



F; i:i i:ri i: ;'Jii!ri li J." l.i i : i i i i\j{-i A RY ;{ FT

I ior,,l] L-]1r ii:l;rvolqyi ri 0

iel : ';ri-r lllil | f,;u: 25C {Jll7l
l:.Lir.::i:r:ir i-r'i 07'3GStl] -? /1 1

szlasv. rirr: 1 ii300fi10-04008/5 1

A fentiek szerinti felmond6s esetdn az elado a szevodes megszundse el6tt 116r teljesitett

szol g6ltat6s szerzodlsszerti p6nzbe I i ellenertdkdre j o go sult.

ll.l Az Elad6t az lrvenyes jogszab6lyol< szerinti modon titoldaft6si kdtelezettsdg terheli a

szerzod6s teljesitdse sor6n a vev6vel, annak tevdkenysdg6vel l<apcsolatban tudom5s6ra .iut6

mindennem i adat, inforn-r6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoldaft6si kotelezettsdg kiterjed az

Elad6 allcalmazottaira, munkatdrsaira, besz6llit6ira, akiket tevdkenys6giik megkezddse el6tt

kdteles azElad6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyeln-reztetni'

Az Elad6 a Vev6 engeddlye n6lktil harrnadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzoddsben

foglaltakon tul, az urialkupcrolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inforrn6ci6 adatait, azzal,

1,o"gy u Kbt. 31. $ (1) bekezdds e) pontja Vevb l<oteles sajdt honlapj6n l<ozzetenni al<ozbeszerzesi

e tj 6r6s alapjfn megk6tdtt szerzod 6sel<et.

A rn6sik f6l elozetes j6v6hagy6sa ndll<Lil titkos infonn6ci6t egyil< fdl sern tehet lcozze, harffradik

szer.n6ly rendelkezdsere nem bocs6that, l<iv6ve ha ezt hat6lyos 6s drvdnyes jogszab6ly alapj6n

valameiy bir6s6g vagy rn6s hat6s6g kotelezo drvdnnyel elrendeli.

Az Elad6 kifog6stai;n teljesftdsd.l u t.1.1.r term6kmennyis6g 6tadas-6tvetel6t kovetoen a Vev6

ir6sban nyilatliozik. A Vev<i e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy a Vev6t

referenciaiist6j6n felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett Il6don - a felhaszn6lt

termdl<mennyisdgre vonatkoz6an nrarl<etingtevdker"rysdgdben felhaszn6lhassa.

A kiilfoldi ad6il1etos6gu Elad6 koteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni,

hogy az illet6sdge szirinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetlenijl beszerezhetr a 16

vonatkozO adatokat az or szdgok kozdtti j o gse gd ly i 96 nybev6te I e n6 lkti I'

Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott l<drddsek tel<intetdben az l.l pontban foglaltaktol fi.iggoen

vagy az Elad6 elfogadott ajililata, vagy peclig aj6nlata tartalm6t tel<intik a felek ir6nyad6nak

u"|il, hogy tdteles logyuUatyi rendelkezdsl<dnt a Kbt, ds a Magyar Polg6ri Tolv6nyk6rryv

idevonatkoz6an n-re gfe lel o szab6 lyait fo g 6k al kal mazni'

A Vev6nek 6s az' Elad6pal< meg kell tennie mindent annak 6rdel<6ben, hogy kozvetlen

t6rgyal6sokon b6kds irton rendezzenel< minclen olyan ndzetelter6st, vagy vit6t, amely kozotti'ik a

szerzoddssel kapcsolatban mertil fel'
Ha a szerzodo f'elek a szerzoddsbol eredo b6rrlely jogvita lendez6sdt kdzvetlen t6rgyal6sos riton

nem tudj6k megoldani, fgy e jogvit6juk eldontds6re a Vevo szdlchelye szerint illetdkes bir6s6g

kiz616lagos illetdkess6gdt kdtil( ki.

Ezt az ad6svdteli szerzoddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail1<al rnindenben

n-r e ge gyez6t he lybenhagy6 la g al|ittitl<.
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S.sz6m Megnevez6se
Megaj6nlott
termdkk6d Meunyis6s Egvsds iir Ossz. iir

Fizet6si
hat6rid6

naD

I

Tartdly (AT-R:
autotlansfusion
reservoir): 910841 1 170 17 400 2 958 000 60

V6rsejtszepardl6,

,,centrifuga"( ATI
:autotransfusion): 9005101 140 21 200 3 808 000 60
Sziv6 szett (ATS
:autotransfusion

suction line): 9108481 r90 6 500 1 235 000 60
Nett6 dsszesen: 8 001 000
AFA27 % 2 160 210
Brutt6 risszesen: 10 16t 270

Fresenius Kabi Hungary Kft.

Budapest, 201 5.jirnius 08.

r. Ofner P6ter
Foigazgat6 f6orvos

mint Vev6
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