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nnAsvnrElr szERz6uns

amely ldtrejott egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alattr sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszigos Kardiol6giai Int6zet, mint vevo (a tovdbbiakban: Vev6),

m6sreszt Magyarorszilgr Yolksbank Zrt. banknilI vezetett 14100464-91353349-01000002
banksz6mlaszitmu, 13-09-082861 cdgjegyzek szdmri Medlines Kft. nevti elad6, szdkhelye:
2314HaIfusztelek, Ovoda u. 7-9. k6pviseletre jogosult szemely: Izs6k Barnab6s iigyvezeto

(a tov6bbiakban: Elad6)

kdzott, az ajdnlatfrban felsorolt term6kek szitllitbsdra a kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Elad6 a Ptk. 6:231. $ [Fajta ds mennyisdg szerint meghatdrozott dolog hatdridds addsvdteleJ
szerinti jelen szerz6dds al6fr6s6val a Vev6 6ltala Kbt. 83. $ alapj6n TED 2015/5 203-368416
sz6mon ktirt ,,Kaniiliik beszerz.lse" tfirgyi GOKI-12 12015 ikt. sz6mri kozbeszerzdsi eljrir6s
7., 28., sz. r6szekre vonatkoz6 ajttnlata nyerteskdnt tort6n6 kihirdetdse eredm6nyek6nt
kdtelezettsdget v6llal arra, hogy az ajitnlatkero itltal az ajdnlatteteli dokument6ci6ban felsorolt
ds az Vev6 altal eloirt termdkmennyiseget az ugyanott meghal"firozott minos6gben Vev6
rcszdre leszilli\a. (Az Elado jogosult a szerzodes idotartama alatt rij fejleszt6su innovativ
term6ket sziilitani, az itr vagy egy6b szerzod6ses felt6telek m6dosit6sa n6lktil. A szakmai
minosdgi megfelel6st a Vevo kdpviseloj6vel koteles egyeztetni.) Az rijabb fejlesztdsti
term6knek meg kell felenie a jelen eljar6s kozbeszerzdsi mriszaki leiriis6ban rogzitett
param6tereknek, valamint az Elad6nak az fj fejleszt6sri term6keket a vonatkoz6
jogszab6lyokban eloirt gy6rt6i megfelelosegi nyilatkozattallewenyes tanusitvdnnyal egytitt a
teljesit6sbe tortdno bevon6s drdekdben elozetes jov6hagy6s c6lj6bol 6t kell adnia a Vev6
reszdre.

A szerzodes idotartama a szerzodes alfiirhsitt kovetoen I2h5napig1art.

2.1 Eladtf tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan m6don kciteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szabiiyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint azF,lad6 ajhnlata szerinti termdkeit havonta azun.
Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Elad6tt6,l rigy, hogy a szerzodeses idoszak
vdgeig a teljes mennyis6g legal6bb 70 %o-a lehiv6sra keriil.

3.1 Eladr6 kotelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti furukat a
lehivdsban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a tttrgyh6napon beliil havonta
olyan iitemezdsben sz6llitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, - legfeljebb a
lejelentdst kciveto 4-ik munkanapon - ahogy ez alehivttsban meghatirozilsra kertilt.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg
szab|lyszerien, ha az Elad6 vagy az iitala ig6nybe vett Fuvaro zo az fuukat tartalmaz6 egyes
szillitmftnyokat az Elad6 kockfuatira a Vev6 kozponti raktitriha (1096 Budapest, Haller u.
29.) leszfilitja, (leszalliltatja) 6s a ktildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt ffiszdmolva a
lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szemlly reszdre mennyis6gileg ffiadta. Az Elad6 a
leszdllitott termdkeket bontatlan gyari csomagol6sban, gyitri tartozdkokkal,
min6sdgtanirsft6ssal 6s egydb dokument6ciokkal egyiitt adja at a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie arra,hogy a termdkek epseget a fuvaroz6s 6s a t6rol6s idotartama alatt
megovja.



A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k csomagol6son
beltili mennyis6gi, minosdgi 6tv6tel6t folyamatosan v€gzi. Az Elad6 v6llalja, hogy a
szerz6dds teljesitds6nek iddtartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzultdci6s
lehet6s6get biztosit.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt kolts6gei fedezet6re az 1rIpontban emlitett ajrlnlat szerinti 6r szolgil.
A szerzodds teljesitds6ben kdzremrikddo, a beszerzls dttdk6nek 10 yo-iLt meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kivant alvdllalkoz6k neve, cime: -
Kapcsolattart6k adatai: . . .

4.1 Nem vitatott a felek iital, hogy a lehivfsban foglalt sz6llit6si kcitelezetts6g
teljesit6sdnek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy z 3.1 pontban el6irt kotelezetts6gek
figyelmen kiviil hagy6sa a jelen ad6svdteli szerzod!,s megszeg6sdt jelenti, aminek
kcivetkeztdben az Eladrit a jelen szerz6ddsben szabitlyozott kotbdr ds/vagy k6rt6ritds
fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik
alkalommal is megism6tlodn6k, rigy a Yev6 az ad6sv6teli szerzodestol val6 el6ll6s6nak vagy
az adott rendel6s vonatkoz6sdban azonnali hat5lyri felmondds jog6t gyakorolhatja a jogi
kovetkezm6nyek drv6nyesit6se mellett an6lktil, hogy 6rdekmril6s6t rgazolni lenne koteles.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t rgazol6 szabillyszeri. mindkdt f6l 6ltal alilirt fivdtelr
elismerv6nnyel vagy sz6llit6lev6llel felszerelt sz6ml6t, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a, a Ptk.
6:130. $ (1)-(2)-a, az Art 36lA.$-a, valamint az 1997. dvi LXXXIIL torvdny 9/A $ a)
szerint a szirmla kdzhezveteldtol sz6mitott 60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti
Elad6nak.

Nem vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzod6ses idoszak folyam6n az egyes sz6ml6kba
csak azok az 6rak, firkepzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az I.l pont drtelmeben az Elad6 ajttnlatatartalmaz, fiiggetleniil att6l,
hogy a magyarorszdgr vagy a vilagpiaci irak mikdppen alakulnak, ds hogy hogyan vfitozlk az
infl 6ci 6 s r 6ta, v agy a dev rza ifiszitmitilsi kulc s.

A Vevo el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartoz6 lehiv6s teljesitds6t igazolo - aYev6t6l szdrmazo - 6tv6teli elismerv6nyt
vagy szilllit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llitott ds felszerelt szftmlifi azElad6 kozvetleniil
az Intezet Gaz das 6 gi lgazgato s6g6ra nyrij tj a b e .

Amennyiben Vevd az Elzd6 szaml|jat a jelen pontban rogzitett hatdridon beltil nem
egyenlitend ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkozo szabfiyai szerinti mindenkori
drv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni (Ptk. 6:155. $ (1)-(2) szerint).
Az Elad6 nem frzet, illetve szdmol el a szerzod6s teljesitds6vel osszefligg6sben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (i) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo
t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek
csokkent6s6re alkalmasak. Az Elad6 a szerz6d6s teljesit6sdnek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vevo szitmfira megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a vevot halad6ktalanul drtesiti.
Teljesitest tgazolo neve ds beosztdsa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd6lkod6si 6s

anyagell.oszt.vez.

6./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabiiyozott teljesitds megtort6nt6tol sz6mitott
3 napon beltil jogosult az Elad6val szemben fell6pni.
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Az egyeb min6s6gi hib6{<kal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tirgyilvdteheti az
Eladrfndl, felt6ve, hogy a Ptk. szerinti szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo k6t bekezd6s biirmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 taftozik - a jelzett 3 napos
hatriridon beliil - azEladfit kcizds jegyzokonyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyis6gi fogyatdkossdgok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajtnlatban,
foglalt minos6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben szab6lyozott m6rt6kri
min6s6gi kotb6rt 6s/vagy k6rtdritesi ig6nyt ervdnyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezdds
m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minosdgi eltdrdst tapasztalna, rigy 6rdekmril6sanak
igazolSsa n6lktil a szerzodestol nyomban el6llhat vagy azt azowrali hat6llyal felmondhatja,
meghiirsul6si kdtbdrt 6s k6rteritdst kovetelhet.
A kotelezett pdnz fizetdsdre kotelezi magit affa az estre, ha olyan okb6l, amely6rt felelos,
megszegi a szerzSdest. Mentesi.il a kotb6rfizetdsi kotelezetts6g a161, ha szerzod6sszeg6s6t
kimenti.

7.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabtiyaira - az I.l pontban foglaltak fiiggvdny6ben - a Ptk. szabrilyai az iranyad6k.
Ha az Eladri a j6t5ll6si kdtelezettsdge alatt kicser6li a lesz6llitott eszkozcik b6rmely r6sz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdval rijra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v611al azeft, hogy a jelen szerzod6s targy6t kepezo term6kek
rendelkeznek j ogszerti forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal.

8.1 Szerz6do felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llft6s, s v6giil a
szerzod5,stol val6 Vev6i el6ll6s vagy azonnali hatdllu felmond6s eset6re egyarfnt kdtb6rt
kotnek ki az Elad6 terhdre, amelynek mdrt6ke kdsedelem esetdn a kdsedelmesen sz6llitott
6rucikkek nett6 6rt6k6nek figyelembevdtel6vel napi 0,5 szhzallk, legfeljebb azonban az
drintett nett6 aru-6rtek IjYo.-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hibdval drintett termdkek kicserdldsdig naptari naponta 0,5
o/okotbdr 6rvdnyesitheto a hib6val 6rintett term6k nett6 6rt6k6re vetitve, legfeljebb azonban az
6rintett nett6 iiru-6rtek ljYo.-a.
A Vev6 meghirisul6si kdtb6rt kdvetelhet, amikor el6llisi vagy amegrendel6stol val6 azownli
hat6lyir felmond6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni . Ha az elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a
hibabejelent6st kovet6 20 naptftn napon beltil nem cserdli ki, a Vev6nek jogdban 6ll a le nem
szrillitott 6rucikkek tekintetdben a megrendel6stol el6llni es az adott term6ket harmadik
szemdlytol beszerezni 6s a le nem sz6llftott arucikkek nett6 ellen6rt6k6re vetitett 20 %
meghirisul6si kdtbdrt 6rv6nyesiteni.
A kdsedelmi (hib6s teljesitdsi) ds a meghirisul6si kotb6r egytittesen nem 6rv6nyesithet6.
Tiszt6ban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kdtbdrkovetelds behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszegesbol eredo k6r6nak megtdritds6t is kdvetelheti az Eladrfrt6l. a ktr
cisszeg6be azonban amdr behajtott kotb6r osszege belesz6mit.
A kdtbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyijtott szftmltb6l visszatartani 6s ad. a vegszftmla netto
cisszeg6bol levonni, amennyiben a Kbt. 130, $ (6) bekezddsben foglaltak fenn6llnak.

9J A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intlzett nyilatkozathval azonnali hat6llyal
el6llhat az aditsveteli szeruodestol amennyiben teljesitds m6g nem tort6nt, vagy a szerzodest
azonnali hat illyal felmondhatj a, ha :

- az Elad6 az egyes r6sszdllit6sokkal 15 napot k6sett;



- a frzetesi haladdk id6tartam6nak letelt6t kdvetoen amennyiben az Elad6 fizet6sk6ptelenn6
v6lt, dncsddot jelentett illetve ellene csoddt jelentettek be, felsz6mol6si eljrirSs folyik
ellene;

- az Elad6 szerzodesellenesen besztintette sziilittsait
- a Vev6 az Elado val6tlan tartalmri ifll,thatositgi nyilatkozata alapjttn kcitotte meg a

szerzoddst.
Ha a Vev6 a szerzodest a fenti bdrmely okbol megsziinteti egyoldahi nyilatkozatilal, az
Elad6, nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizetdseket kovetelni.

A Vev6 jogosult ds egyben koteles a szerzodest felmondani - ha szi.iks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzodessel drintett feladata ell6t6s6rol gondoskodni tudjon - ha
a) az Elad6 t6rsas6g6ban kdzvetetten vagy kozvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
reszesed6st szetez valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes
szewezet, amely tekinteteben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjaban meghatdrozott
valamely felt6tel.
b) azEladri t6rsas6g kcizvetetten vagy kozvetleni.il 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjaban meghathrozott valamely
felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s esetdn az Elad.5 a szerzodes megszundse elott m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerzo dd ss zeri penzbeli ellendrl6kdre j o go sult.

l0.l Az Elad6t az ervenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktan6si kotelezettsdg terheli a
szerzodds teljesit6se sor6n a Vevdvel, annak tevdkenys6gevel kapcsolatban tudom6sdra juto
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6sdban. E titoktaft6si kotelezetts6g kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatftrsaira, besz6llit6ira, akiket tevdkenysdgiik megkezddse elott
koteles azElad.6 a titoktartdsra hitelt drdemloen figyelmeztetni.
Az Elad6 a Yev6 engeddlye n6lkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodds,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informfrcio adatart a Kbt. 31. $ (1)
d) 6s e) pontokban meghatttrozott adatain feltil.
A m6sik fel elozetes jov6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet kozze,
harmadik szemdly rendelkezdsdre nem bocs6that, kivdve ha ezt hatflyos ds drvdnyes
jogszab6ly alapjirn valamely biros6g vagy m6s hat6s6g kotelezo drv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan sztilitfshrol a teljes termdkmennyisdg ttadils-ftvetel6t kcjvetoen a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyrlatkozattal felhatalmazza az F-lad6t, hogy az adott
termdkek Vevo reszere tortdno lesz6llitasa vonatkozds6ban a Vev6t referencialist6j6n
felti.intesse 6s ezt - elozetesen fr6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6gdben
felhaszndlhassa. A Vevo a lesz6llitott termdkek megfelelosdgdrol referencidt kizfrolag a
termdk felhaszniiits6t kdvetoen 6llit ki.
A kiilfbldi adoilletosdgri Elad6 koteles a szerzodeshez arra vonatkozo meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illetos6ge szerinti adohatos6gt6l a magyar adohatos6g kijzvetlentil
beszerezheti ard vonatkoz6 adatokat az orszhgok kcizotti jogsegdly igdnybevdtele n6lki.il.
Jelen szerzod6sben nem szab6lyozotL kdrddsek tekinteteben az 1./ pontban foglaltaktol
ftiggoen az Elad6 ajdnlata tartalmdt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles
jogszabl'lyi rendelkezdskdnt a Kozbeszerzdsi Torvdnlt 6s a Magyar Polg6ri Torvdnykrinyv
idevonatkoz6an megfelelo szab6lyait, a szerzodes m6dosit6sa kapcs6n a Kbt. 132. $ szerinti
szab ily art fo gj 6k alkalmazni.
Az Elad6 teljesit6sdben - a lenti kivdtellel - kcjteles kozremrikodni az olyan alv6llalkoz6 6s
szakember, amely a kozbeszerzdsi elj6r6sban reszt vett az Elad6 alkalmass6gdnak
rgazol6s6ban. Az Elad6 koteles a Vevonek a teljesitds sordn minden olyan - akdr a kor6bban



megjekilt alv6llalkoz6 helyett ig6nybe venni kivant - alv6llalkoz6 bevon6s6t bejelenteni,
amelyet az ajdnlatilban nem nevezett meg 6s a bejelent6ssel egyiitt nyilatkoznia kell arr6l is,
hogy az illtala ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem itll, az 56. $ - valamint, ha a megelozo
kozbeszerz6si eljar6sban azt ajrlnlatk6r6 eloirta, az 57 . $ - szerinti kizir6 okok hat6lya alatt.
Az olyan alv6llalkoz6 vagy szakember (a tov6bbiakban: alv6llalkoz6) helyett, aki vagy amely
a kdzbeszerzesi eljfrhsban rdszt vett az Elad6 alkalmass6glnak igazol6s6ban, csak a Vev6
hozz|jirulits6val es abban az esetben vehet rdszt a teljesit6sben m6s alv6llalkozS, ha a
szerz6d6skot6st k<ivetoen - a szerz6d6skot6skor el6re nem lifihat6 ok kcivetkezteben - be6llott
l6nyeges kdrtilm6ny, vagy az alvfilalkozo brzonyithatl hib6s teljesit6se mtatt a szerzldds
vagy annak egy rdsze nem lenne teljesithet6 a megjelolt alvflllalkoz6val, 6s ha azElad6 azt\
alvftllalkoz6val egyiitt is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, melyeknek az

Elad6k6nt szerzodo fel a kdzbeszerzesi eljar6sban az adotl alvilllalkoz6val egytitt felelt meg.

A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
tri.rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan n€zeteltlrdst, vagy vit5t, amely k<izritttik
a szerzodlssel kapcsolatban meriil fel.
Ezt a halasztott ad6sv6teli szerzodest a szeruodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal
mindenben megegyez6t helybenhagy6lag aIfuirlik.

Budapest, 2016. mrljus 25.

A szerz6d6st el6k6szitette:
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R6sz

sor
sz6m

R6sz megnevez6se
I96nyelt

darabszdm
Megajr[nlott term6k neve 6s

kridszr[ma

Netttf Ft
ellen6rt6k /

dh

Nett6 Ft
iisszesen

I

Aorta kantil: hajlitott hegyti, legal6bb 23 cmhosszri, spir6l dr6ttal
er6sitett, fix616 olt6snek hell ad6 3/8-os v6ggel 6s l6gtelenft6 csappal
ellitott kantil.

22Fr 10
Andocor Aorta Kantil /
B22l62V 3 90C 39 00c

24 Fr 700
Andocor Aorta Kantil /
B24r62V 3 90C 2 730 000

28.

standard antegrad kardiopl6 gi6s kani.il, mandrinnal, r o gzito gallerral.

7Fr, 14cm (+l- 10 %

elt6r6s a hosszbar
megengedett).

100
Andocor Aortagydki Kaniil
/ARCO5 3 000 300 00c

Nett6 iisszesen: 3 069 000

tf l,Zl "tr 828 63C

Brutt6 iisszesen: 3 897 630

MedlineS Kft.

Budapest, 2016. m6jus 25.
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GOKt-12 t2015
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mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:
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