
anAsvnrnlr szERz6uns

Gottsegen Gyiirgy Orszdgos Kardiol6giailntflzet (banksz6mla szftm: 10032000-01491869-
00000000 szdmlavezeto: Magyar Allamkincst6r, sz6khely: Budapest, Haller utca 29,
k6pviseli: Dr. Ofner Pdter ), mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6srdszt a

Twiinmed Kft. nevti elad6 (banksz6mla szdm'. 10800007-30000000-13237018.
szdmlavezet6: Citibank bank, sz6khely: 1096 Budapest, Sobieski J6nos u. 16. fszt. 12.
kdpviseli: Csasztvan Zita) (atov6bbiakban: Elad6)

kdziitt, az ajfinlatttban felsorolt term6kek sziilitdsdra a k<jvetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezenszerzod6s al6ir6s6vala Vev6 6ltal a Kbt. 121 $ (1) b) pontja. Alapjdna
,,VSD zhrfieszkdz beszerz6se" thrgyu GOKI-3/2015 ikt. szdmt kozbeszerz6si elj6r6s
ajitnlata elfogad6sa eredm6nyekdnt kotelezettsdget v6llal arca, hogy az ajdnlatkerb 6Ital az
aj6nlatt6teli felhivdsban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal elfogadott
termdkmennyis6get az ugyanott meghatdrozott min6sdgben a Yev6 reszdre leszilllitja. A
szerzodls tdotartama a szerz6dds alilirdsht kovetoen l2h6napigtart.
A szeruldds t6rgya:

Velesziiletett perimembrin kamrai siiv6nyhidny zhrilsi,rla alkalmas eszkdz
per-ventricularis (seb6szi minimal invaziv feltfrfssal, dobog6 sziven) technikrival
tiirt6n6 zfrfshhoz.
mely 5lljon: implant6tumb6l, bejuttat6 rendszerb6l, rovid dr6tb6l6s punkci6s tribol
1. nitinol mesh-b6l k6sziilt, speci6lisan perimembr6n kamrai sdv6nyhirlnyok zhrdshra
alkalmas e szkd zb ol (azaz implantatumb 6 I )
2.Tegye lehet6v6 subaortikus VSD z6r6sAt4 -I0 mm-ig. Azeszkoz ffimlro legyen 4-
10 mm-ig lmm-es l6pt6kkel, Az eszkozvillasztdk tartalmazzon szimmetrikus
eszkcizoket a felsorolt m6retben illetve a kis aortikus peremi.i sdv6nyhi6nyok sz|milra
u,a. mdretsor 6lljon rendelkez6sre aszimmetrikus eszkozbol is.
3. a bejuttat6 rendszer legyen alkalmas per-ventricularis beiiltet6sre (6,7,8,9,10F), a

sheath legyen < 30 cm (20cm), az effektiv sheath hossz 150mm
4. a bejuttat6 rendszer 6s az eszkcizlegyen j6 rcintgen 6s j6 ultrahangos Itttathat6shgf
A behelyezds sorSn v6gzend(5 manipuldci6k miatt az UH-os lintathat6sdga megfelel6
kell, hogy legyen, mert a beiiltet6st nem rontgenkdp erositS, hanem transoesophagialis
(TEE) ultrahang vez6rl6s mellett vegezzijk.
5. az eszkoz tegye lehetov6 kis, 3 mm-s subaortikus peremmel rendelkezo kamrai
sov6nyhi 6n y ok zhr 6sht is
6. a m6ret-tartom6ny 4 -I0 mm-es VSD-ig mind szimmetrikus, mind aszimmetrikus
e s zko zb 6 I fo lyam ato s an 6llj anak rende lkez 6 sre.

7 . ilIIjon rendelkez6 sre hazai tapasztalat
A term6keknek rendelkezm kell 6rv6nyes, az orvostechnikai eszkozcikr6l sz6l6 412009 (IL
17.) EtiM rendeletnek, vagy a 93142 EC ir6nyelvnek va16 megfeleldst igazolo
dokumentummal, tov6bb6, amely eszkcizcjkn6l a megfelel6sdg 6rt6kel6s6n61 kijelolt szervezet
szi.iks6ges, azokban az esetekben a kijelolt szewezet 6ltal a 412009 (III. 17.) EiiM rendelet
alapjfin ki6llitott tanrisitv6nnyal - mely dokumentumokat a szerzodds megkot6sekor kcjteles az
Elad6 bemutatni. Ennek elmaradiisa a szerzodlskotdstol val6 visszal6p6snek min6stil.

6cd- s 
ftors

C



2.1 EIad6
orvan m6don 3;Jj:,ffi'3tr, n::#r,;';;H?ffii"'is6get
Yev6 az r'/ 

r r.^..^_+^ , " 
Elad6 minden elt6r6s neml elfogadott ajinlatszerinti termdkeit havonta az vn' Lehiv6si nyilatkozat formfijilbanv6sarolja meg azelad6t6ltigy, hogy a szerz6d6ses id6szak vdg6ig u t.1.1", mennyisdg legal6bb 70 %o-a lehiv6srakeri.ilj<in.

megrendel6st faxon vagy
ennek felad6srit kcivet6 3

pontban emlitett lehivils szerinti term6keket a
6s m6retben a tfirgyh6napon beliil havonta

erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

A Kbt. 125. g (10) bekezd6s szerint a szerziJ
minden ajdnlattevl szfumfua el6re megis
meghatdrozott tartalmi elemei k6s6bbi v
rendelkez6sek eset6ben nem kell vizsg
ellirdnyzott vfitozilsok azonban nem

min6 s6 gi me gfeleld s t az aj 6nlatk6r6 k6pvi s eldj

A felel6 sz6l lapoddsa szesz azBlad6 F.uvarozo azsz Elad6 ko ruktar1ba (I
yt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6molva a
reszdre mennyisdgileg ifiadta. Az Elad6 a

megrendelds m6solat6val, esetleg sz6ml6val)
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6
meg6vja,
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a vev6 szdkhelye. A vev6 a leszilllitott 6s a fentiek szerintmennyisdg szerint tfivett on beltili mennyis6gi, min6s6gi ifiveteletfolyamatosan vdgzi' Az E a szerz6d6s teljesft6sdnek id6tart ama alattfolyamatosan rendelkez6sre et6s6get biztosft.

4tv6tqlre jogosult szem6lE rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizottszem6ly.
Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy'az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkalkapcsolatban felmenilt kdltsdgei fedezet6re iz i.lpontban emlitett elfogadott aj1nlatszerinti6r szolgti.
Kap c s o I att arto a vey6_ r e sz6r ol : arry aggazd6lko dris i o sztillyv ezeto
Kapcsolattarto azElad6 r6sz6r6l: . . . 

--

A szetzi'dds teljesft6sdben kcizremrikod6, a beszerzls drt6k6nek 10 %-6t meghalad6m6rt6kben igdnybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve. cime: _



4.1 Azellenszolgilltatfusteljesft6se
Vev6 a lehiviis teljesit6sdt igazold alilirt 6tv6telielismervdnnyel vagy sziilit6levellel felsz
6:130. g (1)-(3)-a, az 1997. dvi DC(XIII. t )-(6)-a, a Ptk.

szerint a srai{a k6zhezv6tel6t6l szamitott az Art 3614'$

Elad6nak. 
L\vz'vz vwLwrvLur DZarrULULL egyenliti ki az

Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal,hogy a sz
csak azok az itrak, 6rk6pzesi t6nyezok ds

- a Vevdt6l sz6rmaz6 _ 6tv6teli elismerv6nvt
ott 6s felszerelt sz6ml ftt azF.:lad,6 kozvetlentil

jelen pontban rogzitett hatiridcjn behil nem
. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

drv6nyes k6sedelmi kamatot is mesfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve sz{mol el a szerz6des fii
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontja ktarsasfg tekintet6ben meriilnek fel, ds nelyek az s
cscikkent6sdre alkalmasak. Az elad6 u t 

"rr6des 
teljesit6sdnek teljes id,btartama alatttulajdonosi szetkezetdt a Vev6 szfumdra megismerhet6vi teszi 6s a Kbi. 125. $ (5) szerintiiigyletekrol a vev6t haladdktalanul 6rtesiti.

5 . I A szerzod6 st bizto sit6 melldkkcitelezettsd gek

,q: Ptk' 6t186' $ (1) szerint ,,A kdtelezettpenz frzetlsdre kotelezheti magtfi affa azesetre, haolyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi aizeruod6st.,,

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szer.zbdo felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos j6t6llls szab;lyafuaa ptk.
rendelkezd sei az irdnvad6k.

a jelen szerzodls targyfit kepezo termdkek
6 dokumentumokkal, drvdnyes forgalomba

5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI KOTBER
A menn
munkan nyeket a Vev6 azok 6szle76s6t kcjvet6 3

tartozlk az Eladfindl Ezen esetben, a Vev6
lad6t e gy eztet6 sre felhivni.A kotb6r m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen sziillitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nekfigyelembev6tel6vel napi 1 szfaallk,legfeljebb azonban az lrintettnett6 6ru-d rtek20yo.-a.

5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MIN6SEGI) KOTBER
sz6llit6sb6l, ill. fuvarozilsb6l ered6 hibrikkal

szdmit beliil jogosult az
vagy a ekkel, hi6nyokkal
veto 3 brirmikor kifos6s

L



tdtgydv6 teheti az Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezenesetben, a Vev6 tattozik - a jelzett 3 munkanapos hatririd6n beltil - az Elad1t egyeztet6sre
felhivni.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val drintett term6kek nett6 6rt6kenek l}yo-a merteki
min6sdgi kdtb6rt lehet kcjvetelni.

"A 
min6s6gi Stv6tel sorfn az alilbbifeladatokat kell elv6g eznie az 6tvev6nek (rakt6ros) :

felttintetett min6s6gben 6rkezett_ e meg. A
(szabvrinyjel, osztillyba soroliis stb.) ciisze

kkel
-me g6rzdsi, il I etve sterilizdsi hatdridi5t. Hib6s an

- n6l rcividebb vagy a sterilit6si hatdrido leltelt
az {truifivdtel id6pontj6ban. Ekkor a megrendelS nem kciteles 6tvenni a sz6llitm6nyt.
' Meg kell vizsgillni, hogy az iiru rendelkezik-e magyar nyelvii haszniiati, kezel6si
ritmutat6kkal, a sziiks6ges kell6kekkel, tartoz6kokkal.

ges esetben mriszeres vizsgdlattal meg kell
el6ir6soknak, azonos-e a csomagol6son,

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6' 1' pontban felsorolt okok miatt az adott megrendel6st6l val6 Vevoi el6ll6s vagy azowrali
hatSlyi felmond6s eset6re egyarintkdtb6rt kcttn& ki az Eladr6 terh6re.
A 6' 1' pontban felsorolt az erintert term6kekre (egyedi megrendel6sekre) vonatkoz6 el6ll6svagy felmond6s eset6n az lrintett term6kek nett6-6rt6k6nek 20Yo-a m6rt6kri meghirisul6si
kdtbdrt kdvetelhet a Vev6.
A teljes szetzoddstol val6 el6ll6s, illet6leg a teljes szeruodes meghirisul6si okb6l tdrtdno
felmondrisa eset6n az Elad6 a teljes netto sierz6ddses 6rtek 20 o/o-a mertekiikotbdr frzet6s6re
kdteles.

5'5' Tiszt6ban vannak a szerzldo felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en aVev6 a szerzodlsszegdsb6l eredo kdrrinak -"gt6tit6r6t is kovetelheti iz Elad6t6l, a k6r
cisszegdbe azonban amdr behajtott kotbdr osszege beleszhmit.
A kcitb6r akkor is j6r, ha a vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a v6gsz6mla netto
dsszeg6b6l levonni.

6.1 A szerz6d6s megsztin6se, megsztintetdse

6.r.
A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6ho z intdzett nyrlatkozatdval azonnali hatdllyal eldllhat azadrlsvdteli szerzlddstol, amennyiben kor6bbi teljesit6s nem tcirt6nt, vagy elillhat az adott
megrendeldstol vagy azonnarihat6lryal felmondhatj a a szerz6d6st, ha:- az Elad6 az egyes r6ssz6llft6sokkal t<ibb mint 20 napotkdsett;- sz|llitdsi kotelezettsdg teljesit6s6nek k6s_edelme vagy elmulaszt1sa, amennyiben ilyen

szeruo dlssze gdsi eset m6s o dik alkalommal i s me gi smZlo d.r6k,- a leszilllitott term6k min6s6gi fogyatdkos



elrillhat' vagy azonrrali hatdllyal felmondhatja a szerzodkst, meghirisul6si kcjtbdrt 6sk6rt6rit6st kcivetelhet,
- Ha az elad6 a min6s6gi hibris temrdket a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon beltil nemcser6li ki' a vev6nek jogriban 6ll a le ,r.- sz6llitott arucitt et tekintetdben amegrendeldst6l eldllni 6's az adott termdket harmadik szem6lyt6l besze rezni az Eladr6,kdlts6gdre' Ebben az esetben a harmadik;;;iil k frzetett *,-iutu^in valamennyi, a

;?:f:t"' 
beszerz6ssel kapcsolatban felmenii6 kciltsegek tit".t.it.to.t az Elad6

- a frzetdsi halad6k id6tartam6nak letelt6t kcivet6en amennyibe n az Eladdfizet6skdptelenn.

J,1t"1J*todcit 
jelentett illetve ellene cs6drit jeientettek be, retsr,imotasi elj6r6s folyik

- az Eladri szen6dlsellenesen besztintette szdlitftsait.
Ha a Yev6 a szerz6ddst a fenti b"tf:f okb6l megszrinteti egyoldahi nyilatkoz at6val, azElad6 nem jogosult a vev6t6l tov6bbi kidzet.seket ko?ehi.
6'2'A vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szerz6dest felmondani - ha sztiks.ges olyanhat6rid6vel' amely lehet6* teszi, hogy u ,r.r"6d6rr.l 6rintett feladata elldt6s6r6lgondoskodni tudjon _ ha

a) az Elad6 tinsas6gilbeur kcizvetetten vagy k
rdszeseddst szerez valamely olyan logi ,".riefy
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (i)valamely feltdteleknek.

b) az Erad6 tirrsas6g kcizvetetten vagy kcizvetlenti
r6szeseddst szerez.valamely olyan jogi szem"elyil; ;gy
szervezetben, amely nem felel -.g u fbt. 56. $ (1) beke
valamely felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad,6 a szerz6d,6s megszrindse el6tt m6r teljesitettszolgriltatds szerz6d6 s s zerii p enzbeli ellendrter.et. : 
" 

g" rrrt.

6'3' vev6 szetz6d6ses k<itelezettsdget azzal a bont6 feltdtellel vagy arraaz esetre r*gzitett
ennyib en a b eszer z6s t6r gy fu a voiatkoz6 un a kci zpontJsitotta fenntart6 iitari tersegi szinten risszevont klzbeszerzksvagy -szerz6des keriil megkrit6sre, a kcizpontositott

megabeszeueset,..vevrinekt,3:'Jtri,'rt#i:H""rT:'Llt#;';Xff;:ltr.T5H#:
szerz6dds felmond6s6b6l.

7.l Egydb

A vev6 a Kbt' 27 ' S 0)-@ bekezdds e alapjdn aklzbeszerzesi elj6r6sban tdrten o aj;nlatteteltnem koti gazdillkodS szetvezet alapit6s6hoz, tovftbbft nem-teszi kotelez6ve. sem lehet6v6,

l:::r :^[{;#s 
ajiinlattev6(k) a izerzldes teljesitdse lrdek6be n gazda|i;d6 szervezetet

Az Elad6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart'siszerzodds teljesit6se soriin a vev6vll, annak tevdkenysdglvel kapcsmindennemri adat, info
Eladri uluul^aroiuiru, tartrisi

kciteles utrj,u,ii iii,ok *6r, u '6kenv
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Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodds,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informt.rl'6 adatait.

A m6sik fel el6zetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkezds6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabilly alapj6n valamely bir6s6g vagy m6s hat6sdg kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.

Az Elad6 kifog6stalan teljesites6r6l a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tv6tel6t kovetoen a

Vev6 fr6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad,6L, hogy az adott

term{kek VevS rdszerc tort6n6 leszilllitilsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n

feltiintesse es ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben

felhaszn6lhassa. A Vev6 a leszilllitott term6kek megfelelos6g6r6l referenci6t kizSr6lag a
term6k felhasznfittsdt kovetoen 6llit ki.

A kiilfbldi ad6illetos6gri Elado koteles a szerzoddshez arra vonatkoz6 meghatalmazhst

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hatos6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlentil
beszerczheti arhvonatkoz6 adatokat az orszdgok k<izotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

Jelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiiggoen vagy az Elad6 elfogadott ajfinlatatartalmfit tekintik a felek irSnyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6skent a Kozbeszerzesi Torv6nyt 6s a Magyar Polg6ri

Torvdnykonywidevonatkoz6anmegfeleloszabillyaitfogi6kalkalmazni.
A szerzodesm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt, 132, $-ban foglaltak ir6nyad6k.

A Vev6nek es az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan nlzetelterest, vagy vit6t, amely kdzottiik
a szerzodlssel kapcsolatban mertil fel.

8.1 Ezt az adhsveteli szerz6d6st a szerzodo felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s

ny i I atko zataikkal mindenb en me ge gy ezot he I yb enha gy6 I a g al|irtdk.

Budanest. 2015. november 20"
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