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Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6giailnt9zet (banksz6mla sz6m: 10032000-0149Ig69-
00000000 sz6mlavezet6: Magyar Allamkincst6r, szdkhely: Budapest, Haller utca 29,
kdpviseli: Dr. Ofner P6ter ), mint vev6 (a tovdbbiakban: Vev6).

m6srdszt a

Variomedic Kft. nevti elad6 (banksz6mla szdm: 16200209-17058627 sz6mlavezet6: MagNet
Magyat Kozcissdgi BankZrt, szdkhely: 1119 Budapest, Andor u. 8. kdpviseli: Szavcsurnd
Kemenes Gabriella ) (a tov6bbiakban: Elad6)

kozcitt, az ajd.nlatdban felsorolt term6kek szfullitdsfiraa k<ivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerz6d6s al6ir6sdval a Vev6 Sltal aKbt. 1221A g. Alapj6n kiirt,,PTFE
folt, miipericardium, human- 6s xenopericardium, valamint 6rprot6zis beszerz6se
gyermek 6s feln6tt ellitisra" tfirgytt GAZD E3l 4 12015 ikt. sz6mri kozbeszerudsi elj6r6s
ajinlata elfogad6sa eredm6nyek6nt k<itelezetts6get villlal ana, hogy az ajdnlatk&b dltal az
ajftnlattlteli felhiv6sban 6s dokumentrici6ban felsorolt 6s a Vev6 dltal elfogadott
term6kmennyis6get az vgyanott meghatdrozott min6s6gben a Vev6 rdszlre lesz6llitia. A
szerzo d6s ido1'p'rtama a szerz6 dds alSir 6sdt kcivet6 en 12 hdnapig tart.

2'l Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatfurozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelenpontban szabdlyozdsra keriil.
Yev6 az' 1./ pontban emlitettek szerint az F,lad,6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajhnlat
szerinti term6keit havonta azun. Lehiv6si nyilatkozatformdjfhan v6srlrolja meg at etaCOtOt
rigy, hogy a szerzoddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb 70 Yo-a lehiv6sra
keriiljdn.

3.1 Elad6 k<itelezi magdt arca,hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, villaszt6kban 6s m6retben a tfugyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szdllitja le a Vev6 6ItaI er:.e feljogosftott szewezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sb an me ghathr o z6sra kertilt.
A nyertes aiilnlattevo jogosult a szerz6d6s id6tartama alatt rij fejleszt6sti innovativ termdket
sz5,llitanr, az 6r vagy egy6b szerzlddses felt6telek m6dositdsa n6lkiil. Az dr-6rt6kar6nyoss6got
6s a szakmai min6sdgi megfelel6st az ajSnlatkdr6 k6pvisel6j6vel k<iteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelell szhllitds a felek egyez6 meg6llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg
szabfiyszenien, ha azF,lad6 vagy az fultala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tartalmaz6.gy.t
szdllitmtnyokat az Elad6 kockfuatina aYev6 kozponti raktfuilba (1096 Budapest, Haller u
29) leszilllitja, (leszdllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt tttszftmolva a
lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szemlly r6sz6re meruryis6gileg htadta. Az p;lad,(t a
leszilllitott term6keket bontatlan gyhri csomagoliisban, gydri tartozdklista alapjfn,
minos6gtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 5t a Vevdnek, A csomagolasnak
alkalmasnak kell lennie ana,hogy a term6kek 6ps6g6t afuvarozds 6s a tarol6s idotartama alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vevd a leszilllitott 6s a fentiek szerint
mennyisdg szerint fttvett termdk csomagol6son beliili mennyis6gi, min6s6gi iltvetelet
folyamatosan vdgzi. Az Eladtf vdllalja, hogy a szerzodds teljesit6s6nek id6tartama alatt
folyamato s an rendelke zd sr e 6ll. konzult6ci6 s I ehet6 s6 set bizto sf t.
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Atv6telre jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.
Abban az esetben, ha az Eladr6 kdsedelme meghaladn| a 15 napot, tgy a Vev6 jogosult a le
nem szdllftott arucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l e161lni.

Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezet6re az Ll pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
6r szolg6l.
Kapc so latt arto a Vevo 16 sz6l61 : anya g gazd6lkodds i o sztilIy v ezeto
Kapcsblattart6 az Elad6 rdsz6r6I: ...

A szerzodds teljesit6s6ben kozremiikcid6, a beszerzds drt6k6nek 10 %-6t rneghalad6
mdrl6kben ig6nybe venni kivdnt alv6llalkoz6k neve, cime: -

4.1 Nem vitatott a felek 6Ital, hogy a lehfv6sban foglalt sz5llit6si kotelezetts6g
teljesil.dsdnek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy a 3./ pontban eldirt kdtelezettsdgek
figyelmen kiviil hagy6sa a jelen ad6sv6teli szerz6d6s rnegszegds6t jelenti, arninek
kovetkeztdben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szahdllozott kotbdr lslvagy k6rl6ritds
fizetes6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s arnennyiben ilyen szei'z6d6sszeg6si eset mdsodik
alkaloinmal is megismdtl6dn6k, ugy a Yev6 'az adSsveteli szerzadds azonnali hatalyri
felmoncl5s6nak a jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezmdnyek 6rv6nyesitdse melielt andlki.il,
hogy 6rdei<mirIilsht igazolni lenne koteles.

5.1 Vev6 a lehivds te[iesit6s6t iga;:zol6 s;z,ab6lyszerrt^ nrindk€t'f6] 6ltal alfiIrt 6tv6teli
elismerv6nnyel felszerelt szdmiJSt, a Kbl 130. $ (1) es (5)-(5)-a , a Ptk. 6:i30. $ (i)-(3)-a, az
1997. evi LXXXIII. torv6ny 9/A. $ a) pont, va.larninl az Art 36/A.$ szerint 50 napon beliil
banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
A teljesit6st igazolo neve, beoszlasa: Falag<ind Lo1's Itdik6 anvaggazddlkoel6si ds

anyagel l6t6si o szt6lyvezet6

Nem vitatotr a szeruad6 felek tiltal,hogy a szerzoddses ici6s2ak folyambn az egyes szdmldkba
csak azok az ftrak, {rk6pz1si tenyezok es kdltsd;gek 6llithat6k b9, md.gpedig ugyan'olyan
m6rL6kben, am,elyeket az 1./ pont drtelrndben u lllad(t elfogadott'ujSnlata Iwttahnaz,
ftiggetleniil attol, hogy a magyarorszdgi vagy a vil6gpiaci drak: rnikdppen alakulnak, 6s hogy
Irogvan v6ltozik az infl6ci6s r6ta, vagy a deviza 6.tsz1rnit6si kulos.
A Vev6 e'loleget nem fizet. : '

A szhmlirttozlartoz6lehiv6s teljesit6sdt igazol6 - a Vev6t6I szhrmaz| - Slvdte.li elisrnerv6nyt
sz61lit61ev611el csatolni kell 6s az igy kirillitot: 6s felszerelt szhmlht azlllad,6 kozvetlen{il az
Intdzet G azd as 6gi Igazgat6 s itg 6ra nyuj tj a b e,

Amennylben Vevd az Elacl6 szfmliljtit a jelen pontban rogzitett'htrfiirid6n'beltii rrem
egyenlitend ki, koteles az Elad6nak a Ptk. iclevonatkoz,o szab|lyat szerrnti minclenkori
dn'6ny9s kesedelmi kamatot is megfize,tni.
Az. Elad6 nem fizel., 

" 
illetve szdmol el. a

kdlts6geket. melyek er Kbt. 56. $ (i) bekezcl6s

tdrsasfg tekinlet6ben mertilnek fel, ds

csokkerrt6s6re aLkalmasak. Az eladd a szetz6cT(:s leliesites6nek telies id6tartarna alatt
tulajclrrnosi szerkezetdt a Vevti szitmhra rnegismerhet6vi teszi 6s a Kbt. 125. os (5) szerinti
ii gvletekr:ol a veiiot haladdktalanul drtesiti.



6.1 Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit5sb6l, ill. fuvarozfsb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a Vevo a 3./ pontban szabfulyozott teljesit6s megtortdnt6t6l szhmitolt
3 munkanapon beliil jogosult azF.la'd.6val szemben felldpni.
Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a Vev6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifog6s targy6v6
teheti azBlad6nftl, feltdve, hogy a szavatossdgi id6 mdg 6rv6nyben van.
Az elozo k6t bekezdds b6rmelyik esete is forduljon el6, a Vevo tartozik - a jelzett 3

munkanapos hatririd6n beliil - azEladSt kcizcis jegyzdkdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minds6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az I.lpont szerinti ajfinlatban,
foglalt minos6gi kovetelm6nyeknek, a Vevd a jelen szeruoddsben szabillyozott mertdki
minos6gi kotb6rt 6s/vagy k6rtdrftdsi igdnyt 6rvdnyesfthet, 6s amennyiben a jelen bekezdds
m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi elt6r6st tapasztalna, ugy 6rdekmril6s6nak
rgazolilsa ndlktil az adott rendel6st6l nyomban el6llhat, vagy azoffralihatilIlyal felmondhatja a
szeruod5st, meghiirsul6si kotb6rt 6s k|rteritest kdvetelhet.

7.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6trillSs szabillyaira - az I./ pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajhnlattartalma az
ir6nyad6.
Ha.az elad6 a min6sdgi hib6s termdket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Vev6nek jog6ban 6ll ale nem sz|llitott 6rucikkek tekintetdben a megrendelestol
elAllni 6s a fent emlitett term6ket harmadik szem6lyt6l beszerezni azF-lad,6 kolts6gdre. Ebben
az esetben a harmadik szem6lynek frzetett 6r, valamint valamennyi, a szilIIithssal,
beszerz6ssel kapcsolatban felmeriilo kcilts6gek kiterhelhet6ek azElad6 rdszdre.

Ha az Elad6 a j6t5ll6si k<itelezettslge alalt kicserdli alesztilitott eszkdzok bfrmely rdszet,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj6valujrakezd6dik.
Elad6 kijelenti ds szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodds tdrgyrit kepezl termdkek

rendelkeznek jogszeni forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal, 6rvdnyes forgalomba
hozatah engeddllyel.

8.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s szSllit6s, s vdgtil
az adottmegrendeldst6l val6 Vev6i el61l6s vugy atoialihatillyffelmond6s eset6re-egyar6nt
kotb6rt kotnek ki az Eladtf terh6re, amelynek m6r16ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen
szfllitott 6rucikkek nett6 drt6k6nek figyelembevdtel6vel napi I szSzalek., legfeljebb azonban
az eintett nett6 6ru-6 rtek 20%o. -a.
Hib6s, teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val drintett term6kek nett6 6rt6k6nek 10% m6rt6kri
min6sdgi kdtbdrt lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 Sltal 6rv6nyesitett
meghirisul6si kotb6r akkor is, amikor el5ll6si vagy azonnali hatillyi felmond6si jog6t volt
kdnytelen gyakorolni.

Trszthban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkovetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Vev6 a szerzoddsszeg6sbol ered6 k6r6nak megtdrit6s6t is kovetelheti az Eladrit6l, a k6r
osszegdbe azonban a mdr behajtott kotber osszege belesz6mit.
A kcjtbdr akkor is j6r', ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szitml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszdmla nettS
osszeg6b6l levonni.



g.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az F-ladilhoz intlzett nytlatkozatixal azonnali

el6llhat az adhsvdteli szerz6dest6l, amennyiben kordbbi teljesit6s nem t<irt6nt, vagy
hathllyal
eIfillhal a

az adotlmegrendel6st6l vagy azownli hat6llyal felmondhatj a a szerzod6st ha:

- azElad6 az egyes ressziilitdsokkal tobb mint 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek

felsz6mol6si elj 5r6s folyik ellene;
- azElad6 szeru6ddsellenesen besziintette szhIIitilsait.

Ha a Vev6 a szerulddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, az

Etad6 nem jogosult a Vev6t61 tov6bbi kifizetdseket kovetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben kdteles a szerzoddst felmondani -ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,

amely lehet5v6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ellfltilsfulI gondoskodni tudjon - ha

a) az Elad6 thrsashghban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szewezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghathrozott

valamely felt6teleknek.
b) az Etad6 t6rsas6g kozvetetten vagy kozvetleniil 25oh-oI meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghathrozott

valamely felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodds megsztin6se elott m6r teljesitett

szolgilltaths s zerz6 d6 s s zeri p enzbe li e I I en6rt6k6r e j o go sult.

rcl Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a

szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6sihat. E titoktart6si kcltelezettsdg kiterjed az

Elad6 alkalmazoltaira, munkathrsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

koteles azBlad' a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom5sara a szetz6d6s,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatait.

A m6sik feI elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos informSci6t egyik f6l sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabilly alapjhnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-irtv&eI6t kovet6en a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az E,la;d6t, hogy az adott

termdkek Vev6 rdszdre t<irt6n6 IeszSllithsa vonatkoz6sSban a Vev6t referencialist6j6n

felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6gdben

felhaszn6lhassa. A Vev6 a Ieszilllitoft term6kek megfelel6s6gdr6l referenci6t kizfu6lag a

term6k felhasznilIits6t kcivet6en 611it ki.

A kiilf6ldi ad6illetos6gri Elad6 koteles a szerzodlshez arlra vonatkoz6 meghatalmazilst

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6sdg kozvetleniil

beszerezheti ar|vonatkoz6 adatokat az orszdgokkozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l

fiiggoen vagy azElad6 elfogadott ajdnlatatarlalmhttekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy

t6teles jogszabfiyi rendelkez6sk6nt a K)zbeszerz;lsi Tdrv6nyt 6s a Magyat Polg6ri

Torv6nykonyvidevonatkozSanmegfelel6szabSlyaitfogi6kalkalmazni.
A Vevdnek es az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan nlzeteltdrdst, vagy vit6t, amely kozottiik

a szerzoddssel kapcsolatban mertil fel.

be,



Vev6 szerz6ddses kcitelezetts1,get azzal a bont6 felt6tellel vagy arra az esetre rogzitett
felmond6si joggal vhllal, hogy amennyiben a beszerzds tdrgyfiravonatkoz6an a kdzpontositott
kdzbeszerz6si rendszerben vagy a fenntart6 6ltali tdrsdgi szinten dsszevont kdzbeszeruls
keret6ben keretmeg6llapod6s vagy -szerzodls keriil megkrit6sre, a krlzpontositott
kdzbeszeru6s vagy afenntart6 6ltali tdrs6gi szinten cisszevont kozbeszerz6s keretdben val6sitja
meg a beszerulsdt, Vev6nek semmilyen h6tr6nyos kovetkezmdnye nem szdrmazfiat a
szerz6dds felmonddsSb6l.

Ezt az ad6sv6teli szerz6d6st a szerzodl felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s
nyilatkozataikkalmindenbenmegegyezothelybenhagy6lagal6irt6k.

ILI A szerz6ddsm6dosft6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak ir6nyad6k.

Budapest, 2015. december 07.

mint Vev6
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A szerz6d6st el6k6szitette
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R6sz Megnevez6s M6ret Term6k
k6dsz6ma

Mennyis6g
db

Term6k
kiszerel6si

egys6ge

Term6k
nett6

egys6gfra

Term6k
nett6

0sszdra

Ft
Teflon folt 1,65 mm-
es falvastags6gri

teflon alapf folt
15,2x15,2 cm 007837 36 5 db/dob 35 000 I 260 000

2

PTFE folt 0.6 mm-es

falvastags6gf
polytetrafluoretil6n

alapanyagri folt

100mmx150

mm
100Pr5006 z I db/dob 230 000 460 000

a
J.

PTFE folt 0.6 mm-es
falvastags6gri
polytetrafluoretildn

alapanyagri folt

50mmx100m
m

50P15006 l2 I db/dob 180 000 2 160 000

Netto 0s szesen:
3 880 000
1 047 600
4927 600

Fbigazgat6 foorvos
mint Vevd


