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amely ldtrejott egyrdszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
orszfgos Kardiol6giairnt6zet, mint vevo (a tov6bbiakban: vev6),

masreszt MagNet Magyar Kdzdssdgi Bank Zrt. bankndl vezetett 16200209-17059295
banksz6mlaszfumi,0l-09-951575 cdglegyzek szdmu Pharmics Kft. nevti elad6, sz6khelye:
1023 Budapest, Lubl6i utca 4.I.12 kdpviseletre jogosult szem6ly: Dr. Szavcsurnd Kemenes
Krisztina igyvezeto (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott' az ajinlatdban felsorolt term6kek szilllithsdraa kovetkezo felt6telek mellett:

I'l Eladri a Ptk. 6:231. $ [Fajta 6s mennyisdg szerint meghatdrozott dolog hatdridrjs addsvdteleJ
szerintiielen szerzod's al6ir6s6val a vev6 i,Jtil a Kbt. 83. $ alapj6n TED 2015/s 203-36s416
sz6mon kiirt ,,Kaniiliik beszerzdse" targyu GOKI-l2 12015 iki. sz6mri kozbeszerz6si eljrirds
16.,40.,41., sz. r6szekre vonatkoz6 ajinlata nyertesk6nt tcirt6no kihirdet6se eredmdnyek6nt
kcitelezetts6get v6llal arra, hogy az ajailatkero iltal az ajdnlatteteli dokument6ci6ban felsorolt
6s az Vev6 6ltal el6irt termdkmennyisdget az ugyanott meghatilrozott minos6gben Vev6
rdszdre leszallitja. (Az Elado jogosult a szerz6des idotartami alatt rij fejlesztesri innovativ
term6ket sziilitani, az 6r vagy egydb szerzoddses feltdtelek m6dosit6sa nercU. A szakmai
min6sdgi megfelel6st a Vevo k6pviseloj6vel koteles egyeztetni.) Az rijabb fejleszt6sri
term6knek meg kell felenie a jelen elj6r6s kozbeszerzesi mriszaki leir6sriban rogzitett
param6tereknek, valamint az Elad6nak M fj fejlesztdsri term6keket a vonatkoz6
jogszabirlyokban el6irt gyttrt6i megfelelos6gi nyrlatkozattallervenyes tanrisitv6nnyal egyiitt a
teljesit6sbe tort6no bevon6s 6rdekdben elozetes j6vdhagy6s c6lj6b6l 6t kell adnia a Vevo
teszere"

A szerzodes idotartama a szerzodds al6ir6s6t kovetoen 12 h6napig tart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yevo az 1./ pontban meghattrozott iirumennyis6get
olyan m6don koteles tole megv6siirolni. ahogy ez a jelen pontban izabiiyoz1sra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint azElads ajinlata szerinti term6keit havonta Mvn.
Lehivrisi nyilatkozat form6jriban v6sarolja meg az Elad6t6l rigy, hogy a szerzod1ses id6szak
vdgdig a teljes mennyisdg legal6bb 70 yo-alehivdsra kertil.

3.1 Eladri kcjtelezi magifi arra, hogy a 2.1 pontban emlftett lehiv6s szerinti 6rukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, v6lasztdkban 6s mdretben a t6rgyh6napon beltil havonta
olyan iitemez6sben szilllitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, - legfeljebb a
lejelent6st kciveto 4-ik munkanapon - ahogy ez alehivttsban megh atdroz1srakertilt.
A lehiv6snak megfelelo szillliths a felek egyezo megdllapodiisa szerint akkor tortdnik meg
szabiiyszerien, ha az EladS vagy az iitala igdnybe vett Fuvaro zo az trukat tartalmazo 

"gy.,szi'llitminyokat az Elad6 kockdzatdra a Vev6 kcizponti rakthritba (1096 Budapest, Haller u.
29.) lesz|llitja, (lesz6llittatja) es a krildemdnyt csomagol6si egysdgenkdnt tfisz1molva a
Iehiv6sban megjeldlt egysdg vagy szemdly rdszdre mennyisdgil eg ifiadta. Az Elad6 aleszdllitott term6keket bontatlan gyfrr csomagol6sbary gy6ri tartoz6kokkal,
min6sdgtanrisft6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egytitt uaiu at a Vev6nek. A csomagoliisnak
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek dpsdgdt a fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt
meg6vja.



A minosdgmegvizsgiil6s helye a Vev6 szdkhelye. A Vev6 a lesz6llitott termdk csomagol6son
beltili mennyisdgi, minosdgi etv6teldt folyamatos an vegzi. Az F,ladS viilalja, hogy a
szerzodds teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzulttici6s
lehetosdget biaosit.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt kciltsdgei fedezet6re az l.lpontban emlitett ajanlat szerinti dr szolg6l.
A szerzodes teljesitdsdben kozremrikodo, a beszerzes drtdk6nek 10 yo-At meshalad6
mdrt6kben igdnybe venni kiv6nt alviilalkoz6k neve, cime: -
Kapcsolattartok adatai: ...

4.1 Nem vitatott a felek iital, hogy a lehiv6sban foglalt sztilitilsi kotelezetts6g
teljesitds6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy z3.l pontban el6irt kcitelezetts6gek
figyelmen kiviil hagy6sa a jelen adhsvdteli szerz6d6s megszegdsdt jelenti, aminek
kdvetkezt6ben az Elad6t a jelen szerztiddsben szabiiyozott k0tb6r 6s/vagy k6rt6rit6s
fizetds6nek a kotelezeffsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod6ss zegdsi eset m6sodik
alkalommal is megismdtlodndk, ugy a YevS az ad6svdteli szerzodestol val6 el6ll6sanak vagy
az adott rendel6s vonatkoz6sttban azonnali hat6lyu felmondfs jog6t gyakorolhatja a jogi
kdvetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett andlki.il, hogy 6rdekmiil6s6t igazolni lenne kdteles.

5.1 Vev6 a lehfv6s teljesit6s6t igazol6 szab6,lyszer(i. mindk6t f6l d,ltal alhirt htveteli
elismerv6nnyel vagy sz6llit6levellel felszerelt sz6ml6t, a Kbt. 130. g (1) ds (5)-(6)-a, a ptk.
6:130. $ (1)-(2)-a, az Arr 36lA.$-a, valamint az 1997. dvi LXXXIil. torvdny 9/A. S a) pont
szerint a sztrnla kezhezveteldtol sz6mitott 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az
Elad6nak.

Nem vitatott a szerz5do felek 6ltal, hogy a szerzodeses idoszak folyam6n M egyes sz6mlakba
csak azok az 6rak, ilrkepzesi tenyezok es kolts6gek allithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az l.l pont drtelm eben az Elad6 ajfunlata tartalmaz, ftiggetleniil att6l,
hogy a magyarorsz6gi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan viitozik az
infl d'ci6 s r ifia, v agy a dev iza fttszitmititsi kul c s.

A Vev6 eloleget nem fizet.
A szdmldhoz lartoz6lehivAs teljesit6sdt rgazolo - a \/ev6t6l szilrmazo - 6tvdteli elismervdnyt
vagy sziilit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szftmlilt az Elad,6 kcizvetleniil
az Intdzet G azdas 6gi I gazgato sitg 6ra ny rij tj a b e,

Amennyiben Vev6 az E,lad,6 szfml|jit a jelen pontban rlgzitett hat6rid6n beliil nem
egyenlitend ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatko zo szabtiyai szerinti mindenkori
drvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni (Ptk. 6:155. $ (r)-(2) szerint).
Az Elad6 nem fizet, illetve sz6mol eI a szerzod6s teljesit6sdvel dsszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem rnegfeiel6
t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 adokoteles jovedelmenek
csdkkentdsdre alkalmasak. Az Elad6 a szerzod.es teljesitds6nek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vevo szhmira, megisrnerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekrol a vevot halad6ktalanul drtesiti.
'Ieljesitest igazolo neve es beosztdsa: Irarag6ne l,oys Ildik6 Anyaggazd6lkodrisi 6s
anyagell.os zt.vez,

6'l Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a szallit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabflyozott teljesit6s megtdrt6nt6tol sz6mitott
3 napon beltil jogosult az Elad6val szemben fellepni.



Az egydb minosdgi hibrlkkal vagy a mennyisdgi el okkal kapcsolatosigdnyeket a lehiv6 azok eszleldsdt fciveto 3 napon Leltil ffrgyivit tehetr azEladrinril, felteve, hogy a ptk. szerinti szavatoss6ei ido m
uljon elo, a lehiv6 tartozlk - a jelzett3 napos
felv6tel6re meghivni.

A kotelezett penz fizetesdre kcitelezi magrit afia az estre, ha olyan okb6l, amely6rt felelos,

ffi-.t"T:t 
a szerzSdest' Mentesul a kotbdrfizetdsi kdtelezettsdg al6l, ha szerzod,esszegdsdt

a jelen szerzddes tfurgyat kepezo term6kek
dokumentumokkal.

Hi a hib6val drintett termdkek kicserdldsdig napt6ri naponta 0,5

Ti, 
al erintett termdk nett6 drt6kdre vetitve, legfeljebb azonban az

r el6lldsi vagy a megrendeldstol val6 azonnali
olni. Ha az elado a minos6gi hib6s termdket a

cserdli ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a le nemI el6llni es az adott termdket harmadik
6rucikkek nett6 ellendrt6kdre vetftett 20 %

otbdr egytittesen nem 6rvdnyesithet6.
a kcjtbdrkcivetelds behajt6s6n trilmenoen a

gtdritesdt is kovetelheti az Eladrit6l, a k6r
e belesz6mit.

err.ilt fel.
6b6l visszatartani es azt a vegszilmla nett6
) bekezd6sben foglaltak fenn6llnak.

9' '{ \-evti li. az Elad 6hoz intezett nyilatko zatiwal azonnah hat6llyaleldllhat az adds I amennyiben teljesites meg nem tdrtdnt, vagy a szerzodestazonnali hatdlll a..- az Elad6 az eg\ es resszdllitasokkal l5 napot kdsett;



- a fizet|si halad6k id6tartam6nak letelt6t kovetden amennyiben az Elad6 fizet6sk6ptelenn6

v6lt, 6ncsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be, felsz6mol6si eljar6s folyik
ellene;

- az Elad6 szerzoddsellenesen besztintette sz6llit6sait
- a Vevo az Elado val6tlan tartalmu di,ltfihat6sitgi nyilatkozata alapjin kotdtte meg a

szeruod1st.
Ha a Vev6 a szerzod|st a fenti barmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizetdseket kovetelni.

A Vev6 jogosult es egyben koteles a sz.erzodest felmondani - ha szi.iksdges olyan hat6ridovel,

amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodessel drintett feladata ell6t6s6rol gondoskodni tudjon - ha

a) az Elad6 t6rsas6g6ban kcizvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szemely vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szewezet, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjitban meghatarozott

valamely felt6tel.
b) az Elad6 tarsasig kozvetetten vagy kozvetleniil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst

{o"r", valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,

amely tekintetfben fenn6ll a Kbt, 56. $ (1) bekezdds k) pontjfhan meghattrozott valarnely

felt6tel"
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az F-lad6 a szerzodes megszrindse el6tt mir teljesitett

szolgtitatds s z erzo d d s szeri p enzb e I i e I I endrt6k6re j o g o sult.

10./ Az Elad6t az ervenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a

szerzodes teljesit6se sor6n a Vev6vel. annak tevdkenyseg6vel kapcsolatban tudom6s6ra juto

mindennemu adat. inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktartesi kdtelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazottaira. munkat6rsaira, besz6llitoira, akiket tev6kenysegtik megkezd6se elott

kdteles azElad6 a titoktafiAsra hitelt drdemloen figyelmeztetni"
Az Elad6 a Vev6 engedelye ndlktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod6,s,

illetve azzalkapcsolatban bdrmely m6s dokument6cio vagy informhci6 adatait a Kbt. 31. $ (l)
d) 6s e) pontokban meghathrozott adatain feli.il.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa ndlktil titkos inform6ci6t egyik f6l sern tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kivdve ha ez7 hat6lyos 6s drr'dnyes

jogszab6ly atapj6n valamely bir6s6g vagy m6s hatos6g kotelezo erv6nnyel elrendeli.

Az Elad6 kifog6stalan sztilititsin6l a teljes termdkmennyis6g 6tad6s-6tvetel6t kovetoen a

Vevd ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy az adott

termekek Vevo r|szerc tort6no lesz6llitdsa vonatkozds6,ban a Vev6t referencialistfjfn

felti.intesse es ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenysdg6ben

felhaszn6lhassa. A Vevo a lesz6llitott termdkek megfelelos6gdrol referenci6t krzftr6lag a

term6k felhasznillits6t kovetoen 6llit ki.
A kiilf6ldi adoilletosdgu Elad6 koteles a szerzodlshez arra vonatkozo meghatalmazdst

csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hatos6gtol a magyat adohatos6g kozvetleni.il

beszerezlrett arhvonatkoz6 adatokat az orszdgok kozdtti jogsegely ig6nybevdtele n6lki.il.

Jelen szerzoddsben nem szab6lyozott kerd6sek tekintettiben az 1./ pontban foglaltaktol

fiiggoen az F;lad6 ajdnlata tartalmdt tekintik a felek ir6nyad6nak azzaI, hogy t6teles

jogszab6lyi rendelkezeskent a Kozbeszerzdsi Torv6nyt es a Magyat Polg6ri 'l'orv6nykonyv

idevonatkoz6an megfelelo szab6lyait, a szetz6dds m6dosit6sa kapcs6n a Kbt. i32. $ szerinti

szab6lyait fo gj ak alkalmazni.
Az Elad6 teljesites6ben - a lenti kiv6tellel - koteles kozremukddni az olyat alv6llalkozo ds

szaliember. amell' a kdzbeszerzesi eli6r6sban resz vett M Elad6 alkalmass6gdnak

ieazol6-{han \z Elado kdteles a \-eronek a teliesites sorin minden ollan - akar a kor6bban

Ir



megjelolt alvilllalkoz6 helyett igdnybe venni kivant - alvdllalkoz6 bevon6srit bejelenteni,
amelyet az aiinlatilban nem nevezett meg 6s a bejelent6ssel egytitt nyilatkoznia kelt an6l is,
hogy az ftltala ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6ll az 56. $ - valamint, ha a megel1zo
kozbeszerz6si elj6r6sb art azi aj6ntatk6r6 eloirta, az 57 . $ - szerinti kizfr6 okok hat6ly a alatt.
Az olyan alvtillalkoz6 vagy szakember (a tovribbiakban: alv6llalkoz6) helyett, aki vagy amely
a kcizbeszerzdsi eljdtrdsban r6szt vetl az Elad6 alkalmassiig6nak igazoli,riiflart, csak a Vevd
hozzilirdits6val 6s abban az esetben vehet r6szt a teljesit6sben m6s alv6llalkoz6, ha a
szerz6d6sk<it6st k<ivet6en - a szerz6d6skot6skor el6re nem l6that6 ok kovetkezt6ben- berillott
ldnyeges k<irtilm6ny, vagy az alvilllalkoz6 bizonyithat6 hibrls teljesit6se miatt a szerziSdls
vagy annak egy r6sze nem lenne teljesitheto a megjelolt alvilllalkoz6val, 6s ha azEIad6 az uj
alv6llalkoz6val egyiitt is megfelel azoknak az alkalmass6gi kcivetelm6nyeknek, melyeknek az
Elad6kdnt szerzodo f6l a kozbeszerzdsi eljar6sban az adott alvrlllalkoz6val egytitt felelt meg.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent arurak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan nlzeteltlrdst, vagy vit6t, amely kcizdtttik
a szerzoddssel kapcsolatban meri.il fel.
Ezt a halasztott adiisvdteli szerzoddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nvilatkozataikal
mindenben me ge gyez6t helybenhagy6 lag alfuirtdk.

Budapest, 2016. m6jus 25.
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Megajfnlott term6k
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Nett6 Ft
ellen6rt6k / db Nett6 Ft iisszesen

l6

Retrograd cardiopldgi6s kani.il :27 cm hosszti, ballonos, hajlitott
merev/nem alakithat6 I vezeto ny6rssal ell6tott kantil.

14 Fr 60

Retrograd
cardiopl6gi6s kaniil

RC O14T 26 200 | 572000

40.

Termodiluci6s kat6terek

a) Termodiluci6s ballonkatdter (Swan-

Ganz) 7.5 F 70

Ihermodiluci6s
rallonkatdter (Swan

3anz) -831HF75P 18 10t t267 000
b) a szethez csatlakoztathat6 folyad6k

adagoliishoz szi.iksdges CO m6ro
szet kiilon csomasolva 70 CO szett -936f 0 4 85C 339 500
c) Corodv T darab 50 Corody T -93505 2 45C 122 sja

d) Introducer kdszlet SF-es Swan-Ganz
katdterhez 80

Introducer kdszlet
1351BF85H 9 6sC 772 004

4t.

Termodihici6s Swan-Ganz Kat6ter folyamatos perct6rfogat
m616shez

A Swan:Ganzkateter 20

Thermodiluci6s Swan

Ganz kateter folyamatos

perctdrfogat merdshez -

777IJ88 80 60c | 612 AjC

A Swan-Ganz katdter l0

Thermodiluci6s Swan Ganz

katdter folyamatos

perctdrfogat mdrdshez -

l77HF75 66 50C 665 00C

Introducer kdszlet 9F-es Folyamatosan m616

Swan-Ganz Katdterhez. 30

rlluuuulEt NSSzlEL

folyamatosan rn6r6 Swan

Ganz kat6terekhez -

135IBF7 9 65C 289 50C

Nett6 iisszesen: 6 639 500

AFA27 oto
1792665

Brutt6 iisszesen: 8 432 165
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