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amely l6trejott egyr6szt a Budapest, Haller utca29. szttm alattr sz6khelyu Gottsegen Gyiirgy
Orszigos Kardiol6giailnt6zet, mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

mfsrdszt CIB Bank Zrl.banknti vezetett 10700536-68263128-51100005 banksz6mlaszhmu,

01-09-176034 cegSegyzek szttmi ReplantMed Kft. nevu elad6, szdkhelye: 1119 Budapest,

N6ndorfejdrv6ri u. 35. k6pviseletre jogosult szemdly: Hanga Pdter tigyvezeto
(a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajhnlatthan felsorolt term6kek szftllitirsttra a kdvetkezo felt6telek mellett:

l.l Elad6 a Ptk. 6:231. $ [Fajta ds mennyisdg szerint meghatarozott dolog hatdridris adasvdtele]

szerinti jelen szerzodes alttirindval a Vev6 riltal a Kbt. 83. $ alapj6n TED 2015/5 203-368416

sz6mon krirt ,,Kanill1k beszerzdse" tfirgyi GOKI-12 12015 ikt. sz6mri kdzbeszerz6si elj6r6s

5., 17., 22., sz. r6szekre vonatkoz6 ajinlata nyerteskdnt tort6no kihirdet6se eredm6nyekdnt

kotelezetts6get v6llal arra, hogy az ajinlatkdro altal az aj|nlatteteli dokument6ci6ban felsorolt
es az Vev6 6ltal eloirt term6kmennyiseget az ugyanott meghattnozott min6s6gben Vev6
rdszerc leszdllftja. (Az Elado jogosult a szerzodes idotartama alatt rij fejleszt6sti innovativ
term6ket sziilitani, az tr vagy egydb szerzodeses felt6telek m6dosit6sa n6lktil. A szakmai

minos6gi megfelelest a Vevo kdpviselojdvel kdteles egyeztetni.) Az rijabb fejlesztdsri

termdknek meg kell felenie a jelen elj6r6s kozbeszerzest mtiszaki leir6sfban rdgzilett
param6tereknek, valamint az Eladonak az fj fejlesztdsri term6keket a vonatkoz6
jogszabflyokban eloirt gytrt6i megfelel6sdgi nyilatkozattal/erv6nyes tanrisitv6nnyal egytitt a

teljesitdsbe tort6no bevon6s 6rdek6ben elozetes j6vdhagy6s celj6b6l 6t kell adnia a Vevo
tlszere.

A szerzodes idotartama a szeruodes al6ir6s6t kovetoen 12 h6napig tart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a YevS az 1./ pontban meghatttrozott 6rumennyisdget

olyan m6don koteles t6le megv6sarolni. ahogy ez a jelenpontban szabtiyozitsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az Elad6 ajhnlata szerinti term6keit havonta azrtn.
Lehiv6si nytlatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Eladt6t6l rigy, hogy a szerzodeses idoszak

v6gdig a teljes mennyis6g legal6bb 70 %o-a lehiv6sra kertl.

3.1 Elad6 kotelezi magtfi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivfs szerinti drukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6lasztdkban ds mdretben a t6rgyh6napon beltil havonta

olyan titemez6sben sziilitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, - legfeljebb a

lejelentdst koveto 4-ik munkanapon - ahogy ez alehivttsban meghatarozfsra kertlt.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabtiyszenien, ha azElad6 vagy az tiltala igenybe vett Fuvarozo az itrukallarlalmaz6 egyes

sz6llitm6nyokat az Elad6 kocklzatira a Vev6 kdzponti raktdr6ba (1096 Budapest. Haller u.

29.) leszlllitja, (lesz6llittatja) ds a ktildemenlt csomagoldsi e-e1'segenkdnt 6tsz6molva a

lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szemdll' reszere mennlisdgileg 6tadta. Az Elad6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan g)'ari csomagol6sban. $'eri tartoz6kokkal,

minosdgtanrisit6ssal es egyeb dokumentiici6kkal egytitt adja in a Vev6nek. A csomagol6snak

alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek 6ps6g6t a fuvarozds 6s a tarol6s idotartama alatt

meg6vja.
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A minos6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott termdk csomagol6son
beliili mennyis6gi, minosdgi ifivetelet folyamatosan vegzi. Az Elad6 v6llalja, hogy a
szerzbdes teljesitds6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezesre ell, konzult6ci6s
lehetosdget biztosit.
Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeri.ilt koltsegei fedezetere az | .l pontban emlitett ajtnlat szerinti 6r szolg6l.
A szerzodl,s teljesitds6ben kdzremrikcido, a beszerzes drtdkdnek 10 %-at meghalad6
mdrtdkben igdnybe venni kivAnt alv6llalkoz6k neve, cime: -
Kapcsolattartok adatai: ...

4.1 Nem vitatott a felek iital, hogy a lehivdsban foglalt sz|llitf.si kotelezettsdg
teljesftdsdnek kdsedelme vagy elmulasztdsa, de ugyanigy z3.l pontban eloirt kotelezetts6gek
figyelmen kiviil hagy6sa a jelen ad6svdteli szerzodes megszegeset jelenti, aminek
kovetkezt6ben az Elad6,t a jelen szerzod6sben szabiiyozott kotber 6s/vagy k6rtdritds
fizetdsdnek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzoddsszegdsi eset m6sodik
alkalommal is megismdtlodn6k, rigy a Yev(i az ad6svdteli szerzodestol valo el6ll6s6nak vagy
az adott rendelds vonatkoz6silban azonnali hat6lyri felmond6s jog6t gyakorolhatja a jogi
kovetkezm6nyek drv6nyesitdse mellett an6lkiil, hogy drdekmril6s6t igazolni lenne koteles.

5.1 Vev6 a lehivfs teljesitdsdt igazolo szabiiyszeni, mindkdt fel 6ltal al|irt iiveteh
elismerv6nnyel vagy sz6llit6levdllel felszerelt szimlttt a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a, a Ptk.
6:130. $ (1)-(2)-a, az ArI36/A.$-a, valamint az 1997. evi LXXXIII. torvdny 9/A. S a) pont
szerint a szitmla kezhezveteldtol sz6mitott 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az
Elad6nak.

Nem vitatofr. a szerzildo felek 6ltal, hogy a szerzodeses idoszak folyam6n az egyes szitmltl<ba
csak azok az itrak, 6rkdpzesi tenyezok ds kdltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyeket az I.l pont drtelmeben az Elad6 ajitnlatatartalmaz, ftiggetleniil att6l,
hogy a magyarorsz6gi vagy a vilagpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy hogyan vfiltozik az
infl 6cios rdta, v agy a deviza 6tsz6mitdsi kulcs.
A Vevo eloleget nem fizet.
A szdml6hoz tartozo lehiv6s teljesitesdt igazolo - a Vev6t6l szdrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt
vagy szfilit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llitott ds felszerelt szitmlffi azElad6 kcjzvetleniil
az Intezet G azdasilgt lgazgato sitgdra nyuj tj a be.
Amennyiben Vev6 az Eladd szhmlilit a jelen pontban rogzitett hat6ridon beli.il nem
egyenlitend ki, kdteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkozo szabfiyai szerinti mindenkori
drvdnyes kdsedelmi kamatot is megfizetni (Ptk. 6:155. $ (1)-(2) szerint).
Az Elad6 nem ftzet, illetve sziimol el a szerzodds teljesitdsdvel dsszefligg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo
tdrsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kciteles jovedelm6nek
csokkent6s6re alkalmasak. Az Elad6 a szerzodes teljesit6sdnek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetet a Vevo szitmina megismerhetovd teszi ds a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a vevSt haladdktalanul drtesiti.
Teljesitdst rgazolo neve 6s beoszt6sa: Farag6nd Loys lldik6 Anyaggazd6lkodfsi 6s
anyagell.oszt.vez.

6.1 Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabdlyozott teljesitds megtortdntdtol sz6mitott
3 napon beliil jogosuh. az Elad6val szemben felldpni.
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Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6szle\6s6t koveto 3 napon belill b6rmikor kifog6s tfngy6v6 tehetr az

Elad6nfl, felt6ve, hogy a Ptk. szerinti szavatoss6gi id6 mdg 6rv6nyben van.
Az elozo k6t bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 lartozik - a jelzett 3 napos

hataridon beltil - azE,ladst koz6s jegyzokdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideri.il, hogy a term6k tipusdban (rendszer6ben) nem felel meg az |.l pont szerinti aj6nlatban,

foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsben szab6lyozott m6rt6kti

min6s6gi kdtb6rt 6s/vagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezdds

m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, rigy drdekmril6srlnak

rgazolfusa n6lki.il a szerzodlst6l nyomban el6llhat vagy ail. azonnali hat5llyal felmondhatja,

meghirisul6si k6tb6rt 6s k6rt6rit6st kdvetelhet.
A kritelezett p6nz fizet6s6re kotelezi maght afia M estre, ha olyan okb6l, amelydrt felelSs,

megszegi a szerzodest. Mentesiil a kotb6rfizetdsi kdtelezettsdg al6l, ha szerzod6sszeg6s6t

kimenti.

7.l Szeru6do felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

jot6ll6s szabtlyaira - az l.lpontban foglaltak friggv6ny6ben - a Ptk. szab6lyai az ir6nyad6k.

Ha az Elad6 a j6t6ll6si kotelezettsege alatt kicserdli a lesz6llitott eszkozok b6rmely r6szet,

annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val tlra kezdodik.
Etad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodds targyittklpezo term6kek

rendelkeznek j o gszeni forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal.

8./ Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llitds, s v6giil a
szerzod6stol val6 Vev6i el6ll6s vagy azorrrrali hat6lyu felmond6s esetdre egyariint kdtb6rt
kdtnek ki az Elad6 terh6re, amelynek mdrtdke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott
6rucikkek nett6 drt6k6nek figyelembev6teldvel napi 0,5 szilzalek, legfeljebb azonban az

drintett nett6 6ru-6rtek ljYo.-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett term6kek kicser6l6sdig napttri naponta 0,5

Yokotblr 6rv6nyesithet6 a hib6val 6rintett term6k nett6 6rt6k6re vetitve, legfeljebb azonban az

6rintett nett6 aru-6rtdk IjYo.-a.
A Vevo meghirisul6si kotb6rt kovetelhet, amikor el6ll6si vagy a megrendel6st6l val6 azownh
hat6lyri felmond6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni . Ha az elad6 a minos6gi hib6s term6ket a

hibabejelentdst koveto 20 naptfni napon beliil nem cser6li ki, a Vevdnek jog6ban 6ll a le nem

sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendeldstol el6llni es az adott termdket harmadik
szemdlytol beszerczni es a le nem sz6llitott 6rucikkek nett6 ellen6rt6k6re vetitett 20 %
meghirisul6si kotb6rt 6rv6nyesiteni.
A k6sedelmi (hib6s teljesit6si) 6s a meghirisul6si kritbdr egytittesen nem 6rv6nyesithet6.
Tiszt6ban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kotb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Vev6 a szerzoddsszeg6sbol eredo k6ranak megt6rit6s6t is kovetelheti az Elad6t6l, a kar

osszeg6be azonban amitr behajtott kotbdr osszege beleszdmit.
A k<itb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meri.ilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szitni6b6l visszatartani 6s azt a v6,gsz6mIa nett6
6sszeg6b6l levonni, amennyiben a Kbt. 130. $ (6) bekezd6sben foglaltak fenn6llnak.

9.1 A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intezett nyilatkozathval azotwrali hat6llyal
elallhat az adisveteli szerzodestol amennyiben teljesit6s m6g nem tort6nt, vagy a szerzod6st

azonnali hatdllyal felmondhatj a, ha:

- az Elad6 Megyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot kdsett;



- a ftzetesi haladdk idotartam6nak leteltdt kdvetoen amennyiben az F,lad6 fizetdskdptelenn6
v6lt, dncsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be, felsz6mol6si elj6r6s folyik
ellene;

- M Elad6 szerzod6sellenesen beszrintette szfilitfsatt
- a Vevo az Elado val6tlan tartalmri 6tl6that6s6gi nyilatkozata alapjfin kototte meg a

szerzodest.
Ha a Vev6 a szerzodest a fenti b6rmely okbol megszi.inteti egyoldahi nyilatkozat|val, az
Eladri nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kcivetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szeruoddst felmondani - ha sztks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehetovd teszi, hogy a szerzldessel drintett feladata e116t6sdr6l gondoskodni tudjon - ha
a) az Elad6 t6rsas6g6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesedest szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szewezet, amely tekintetdben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdban meghat6rozott
valamely felt6tel.
b) az Elad,6 tdrsas6g kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintet6ben fenndll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontlitban meghat6rozott valamely
feltdtel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az EladS a szerzodes megszun6se elott m6r teliesitett
szol g6ltat6s szerzodd ss zeri penzbe I i e llendrtdkdre j o go sult.

I0.l Az Elad6t az ervenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a
szerzodds teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemii adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezettsegkrterjed az
Eladri alkalmazottaira, munkatinsaira, besz6llitoira, akiket tev6kenysegtik megkezd6se elott
koteles azElad,6 a titoktart6sra hitelt erdemloen figyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 engeddlye n6lkril harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodds,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentaci6 vagy inform6ci6 adatait a Kbt. 31. $ (1)
d) 6s e) pontokban meghatfrozott adatain feliil.
A m6sik f6l elozetes j6v6hagy6sa n6lklil titkos inform6ciot egyik f6l sem tehet kozze,
harmadik szemely rendelkezdsdre nem bocs6that, kivdve ha ezt hatdlyos 6s 6rvdnyes
jogszab6ly alapjitn valamely biros6g vagy m6s hat6s6g kdtelezo drvdnnyel elrendeli.
Az Elad6 kifogdstalan sz6llit6sttrol a teljes term6kmennyiseg itadds-6tvdteldt kovetoen a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy az adott
termdkek Vevo reszere tortdno lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialistdj6n
feltUntesse es ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtevdkenyseg6ben
felhaszn6lhassa. A Vevo a lesz6llitott termdkek megfelelosdgdrol referenci6t kiz6r6lag a
term6k felhaszn6l6s6t kdvetoen 6llit ki.
A kiilfdldi ad6illetosdgu Elad6 koteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hatos6gt6l a magyar ad6hatos6g kozvetleni.il
beszerezhett a16 vonatkoz6 adatokat az orszdgok kozcitti jogsegdly igdnybevdtele n6lktil.
Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott kdrddsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltaktol
fiiggoen az Elad6 ajttnlata tartalm6t tekintik a felek irdnyadonak azzal, hogy tdteles
jogszab6lyi rendelkezeskent a Kdzbeszerzdsi Tdrvdnyt ds a Magyar Polg6ri Torvdnykonyv
idevonatkoz6an megfelelo szab6lyait, a szerzodds m6dositdsa kapcs6n a Kbt. 132. $ szerinti
szabfiy att fo gi 6k alkalmazni
Az Elado teljesit6seben - a lenti kivdtellel - koteles krjzremrikodni az olyan alv6llalkozo 6s

szakember, amely a kozbeszerzdsi elj6r6sban reszt vett az Elado alkalmass6g6nak
igazolilsdban. Az Elad6 kdteles a Vevonek a telj esites sor6n minden olyan - aktr a kor6bban
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megjelolt alv6llalkoz6 helyett ig6nybe venni kivant - alv6llalkoz6 bevon6srlt bejelenteni,
amelyet az aj6nlatthan nem nevezett meg 6s a bejelentdssel egytitt nyilatkoznia kell arr6l is,

hogy az illtaIa ig6nybe venni kiv6nt alv6llalkoz6 nem 6ll az 56. $ - valamint, ha a megelozb
kozbeszendsi eljar6sban azt aj6nlatk6ro el6irta, az 5l . $ - szerinti kizfr6 okok hat6lya alatt.
Az olyan alvilllalkoz6 vagy szakember (a tov6bbiakban: alv6llalkoz6) helyett, aki vagy amely
a kdzbeszerzesi ellinfusban r6szt velt az Elad6 alkalmass6g6nak igazolSs6ban, csak a Vev6
hozzdjarulfusdval 6s abban az esetben vehet resil. a teljesit6sben m6s alv6llalkoz6, ha a

szerzoddskcit6st kdvetoen - a szerz6d6skoteskor elore nem 16that6 ok kovetkeztfben - be6llott
l6nyeges koriilmdny, vagy az alvtilalkoz6 bizonyithato hib6s teljesit6se miatt a szerzodds

vagy annak egy resze nem lenne teljesithet6 a megjelolt alv6llalkoz6val, 6s ha azEIad6 azil
alv6llalkoz6val egytitt is megfelel azoknak az alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, melyeknek az

Elad6k6nt szerzodo fel a kozbeszerulsi eljar6sban az adott alv6llalkoz6val egyiitt felelt meg.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
targyal6sokon b6kds fton rendezzenek minden olyan ndzeteltfr€,st, vagy vit5t, amely kdztitttik
a szeruoddssel kapcsolatban mertil fel.
Ezt ahalasztott ad6svdteh szerzod6st a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikal
mindenb en me ge gy ezot he lyb enh agy 6lag aliirtik.

Budapest, 2016. mdjus 25.
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1. sz. mell6klet

R6sz

sor-
szfma

R6sz

megnevez6se
Ig6nyelt darab-

szfm
Megajinlott term6k neve 6s

k6dszr[ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

5.

Pl6gi6s kantil : aorta gydk kantil ,a csricson oldalnyil6ssal, a sziir als6

rcszdnventsziv6val, fix616 oltdsnek helyt ad6 gytinivel ell6tva

7Fr 55C

ARl1114
Aorta gyciki kantil venttel 3 000 I 650 000

t7

Kismdretff speci6lis rij sztilott 6s csecsem6 szivmtit6tel<hez haszn6lhat6

arGrias kaniil. A kantilfej 135fokban hajlitott mtia.-b6l k6szi.ilt A fej

ft lOn miia gall6rral. A kantil szin itban spir6ldr6t ero sit6 s sel, o s szek<it6

relldil-
L6mm-es 1t A272-26N Aorta kantl 9 40C 94 00c

I m-es 7A A272-30N Aorta kantil 9 40C 658 00C

lSms l0 A272-35N Aorta kani.il 9 40C 658 000

{mm-es 40 A272-40N Aorta kaniil 9 40C 376 000

22

Specirilis kaniiltik a v6na cava superior kozvetlen kantil6l6s6hoz,90

fokban haj litott v6konyfalu miia. fejj el,r o gzito
gall€rral,droter6 sit6 ssel, <i sszekot6 n6lkiil. A Ki sebb m6retiiek kdtf6le

meretff ris szekotoh<i z c s atl ako ilathat6k a sz6r I ev6e ils 6val.

IOFR. 10 Vl32-10 V6n6s kantil 8 s00 85 00c

l2Fr. 20 Y132-12 V6n6s kantil 8 500 170 00c

14Fr. 30 Vl32-14 V6n6s kaniil 8 sOc 255 00C

16Fr. 30 Vl32-16 V6n6s kaniil 8 50C 255 00(

1 8Fr. 2C YI32-18 Ven6s kani.il 8 50C 170 000

2OFr, 2C YI32-20 V6n6s kaniil 8 50C 170 000

Nett6 iisszesen: 4 541 000

AFA27 OA 1 226 070

Brutt6 iisszesen: 5 767 070

Budapest,2016
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