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amely l6trejott egyrdszt a Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6giai Int6zet, (banksz6mla

szhm 10032000-01491869-00000000 sz6mlavezet6'. Magyar AllamkincstSr, sz6khely:

Budapest, Haller utca29. k6pviseli: Dr. Ofner P6ter) mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

milsrdszt a

1 0403 095-5 0526567 -9705 3 1 006 szhmlavezet6:
a u. 13. k6pviseli: Dr. vdczi G6born6 tigyvezet6)

kozott, az ajanlatiban felsorolt termdkek szilllitdsfra a kovetkez6 feltdtelek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alfiirits6val a Vev6 6ltal a Kbt. l22lA $. alapjan kifrt
,,Kiitszerek beszerz6se" tftrgyu GAZD E3l7 12015 ikt. szd.mri kozbeszerz6si elj6rds ajdnlata
elfogad6sa eredm6nyekdnt kdtelezetts6get vallal ana,hogy az ajhnlatklro 6ltal az ajfnlattdteh
felhiv6sban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az

ugyanott meghatfurozott min6s6gben a Vev6 rdszlre leszilllitja. A szerz6d6s id6tartama a

szerz6 dds altir 6sirt kovet6 en 12 h6napig IarL

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a YevS az 1./ pontban meghatilrozott 6rumennyisdget
olyan m6don koteles tole megv6sarolni. ahogy ez a jelenpontban szab|lyozilsra kertil.
YevS az 1./ pontban emlitettek szerint a Eladrf minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajarlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehfv6si nyilatkozat formhjdban vhshrolja meg a Elad6t6l
rigy, hogy a szerzodeses id6szak v6gdig a teljes mennyis6g legal6bb 70 % - a lehiv6sra
keriiljon.

3.1 Elad6 kotelezi magdt arra,hogy a2.l pontban emlitett lehfv6s szerinti termdkeket a
lehivfsban foglalt mennyisdgben, vftlasztdkban ds m6retben a tdrgyh6napon beliil havonta
olyan iitemezdsben szallitja le a Vev6 6ltal erre feljogositoll szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban me ghatfir oz6sra keriilt.
A nyertes ajiinlattev6 jogosult a szerz6d6s id6tartama alatt rij fejleszt6sii innovativ term6ket
szilllitanr, az 6r vagy egy6b szerzodeses felt6telek modosit6sa n6lkiil. Az fr-ertdk ariinyossSgot

6s a szakmai min6sdgi megfelel6st az ajhnlatkdr6 k6pviseldj6vel kotelos egyeztelni.

A lehiv6snak megfelelo sz|llitas a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg

szab|lyszeruen, ha azBladfl vagy az illtaIa ig6nybe vett Fuvaroz6 az arukat tartalmaz6 egyes

szilllitminyokat az Elad6 kockdzattna a Vev6 kcizponti raktdrilba (1096 Budapest, Haller u.

29) leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a ktildem6nyl csomagol6si egys6genkent iltszdmolva a
lehivdsban megjelolt egys6g vagy szemdly ftszdre mennyisdgrleg tiadta. Az EladS a

lesz6llitott term6keket bontatlan gyiffi csomagol6sban, gy6ri tartoz6klista alapj(n,
minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyritt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie arra,hogy a termdkek epsdg6t a fuvarozds 6s a t6rol6s tdotartama alatt
meg6vja.
A minosdgmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszfllitott 6s a fentiek szerint
mennyis6g szerint fitvett term6k csomagol6son beltli mennyis6gi, min6s6gi 6tv6tel6t
folyamatosan vdgzi. Az Elad6 vhIlaIja, hogy a szerzodds teljesit6s6nek id6tartama alatt
fo lyamato san rendelke zd sr e ftll, konzult6cio s I ehet6 s 6 get bizto sit.
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A szerzodes teljesitdsdben kcizremr.ikdd6, a beszerz6s 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6m6rtdkben ig6nybe venni kivint arvilrarkoz6k neve, ,ir*, -

, mindk6t f6l 6ltal alilirt Stveteli
(6)-aa, a Ptk. 6:130. g (1)-(3)-a,, a
Art 36lA.g szefint 60 napon behil

- aYev6t6l sz6rmaz6 _ fitveteli elismervdnyt
s felszerelt szdmldt az Elad.6 kozvetlenil iz

len pontban rogzitett hatfuridon beltil nem
idevonatkozo szabilyai szerinti mindenkori

A teljesitdst igazol6 neve, beoszt6sa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazdalkod6si 6s nyagell.o,v.

6 zetz6d'o felek abban, hogy a szdilitisb6l, ill. fuvaroziisb6l eredoh, ff,1tilffii:T;iii^|li;;X,terjesitds megtortJntetot szdmitotl



Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a Vevo azok 6szlel6sdt kovet6 3 munkanapon beli.il bdrmikor kifogds tdrgy1v1
teheti azBlad,6nitl, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo kdt bekezdds barmelyik esete is forduljon el6, a Vev6 161rtozik - a jelzett 3
munkanapos hataridon beltil - azBladst kcizos jegyzokonyv felv6teldre meghivni.
A jelen pontban emlftett min6s6gi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok .r"16rr, de akkor is ha
kidenil, hogy a termdk tipusdban (rendszer6ben) nem felel meg * t.tpont szerinti aj1nlatban,
foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vevd a jelen szerzod1sben szab1lyozott mert1kij
min6s6gi kdtb6rt €slvagy k6rt6dtdsi ig6nyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s
m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi elt6rdst tapasztalna, rigy 6rdekmril6srinak
tgazolfna ndlkiil az adott rendeldstol nyomban eIilllhat, vagy azonrTalih41iyal felmondh atja a
szerzldest, meghirisul6si kcitbdrt 6s k6rtdrit6st kdvetelhet,

7.1 Szetz6d6 felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossrig 6s
j6t6ll6s szabillyata - az l./ pontban foglaltak fiiggv6nydb en - az elfogadott aj1nlattartalma az
iranyad6.
Ha Eladri a min6s6gi hibris term6ket a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon beltil nem
cserdli ki, a Vev6nek jog6ban all ale nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendeldst6l
eldllni 6s a fent emlitett termdket harmadik szemdlytol beszerezni azBlad1 kolts6g6re. Ebben
az esetben a harmadik szem6lynek ftzetett ar, valamint valamennyi, a sz1llitftssal,
beszerzdssel kapcsolatban felmertit6 kciltsdgek kiterhelhet6ek azElado reizere.

Ha az Elad6 a j6tdll6si kdtelezetts ege alatt kicserdli a leszilllitott eszkcjzcjk b6rmelv r6szet-
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt,hogy a jelen szeru6ddstdrgydtkepez6term6kek

rendelkeznek jogszerr.i forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal, 3rvdnyis forgalomba
hozatah enged6llyel.

8./ Szerzod6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghibds sz6llit6s, s v6giil
az adott megrendel6st6l va16 Vev6i elillds vagy azonnalihat6ly6 felmond6s eset6re 

"gy*antkdtb6rt kotnek kr az Eladtf terh6re, amelynek mert6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen
sz|llitott 6rucikkek nett6 6r16kdnek figyelembev6tel6vel napi I szdzalek,legfeljebb azonban
az enntett 6ru- ertek 20o/o. - a.
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hib6val drintett termdkek nett6 drt6kenek I}yo m6rt6kti
min6sdgi kotbdrt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Yev6 dltal 6rv6nyesitett
meghirisul6si kcjtbdr akkor is, amikor el6llisi vagy azonnali hatslyt felmond6si jogat volt
kdnytelen gyakorolni,

Tisztdban vannak a szerzod6 felek azzal, hogy a kdtb6rkcjvetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6d1,sszegdsbol ered6 khrdnak megtdrftdsdt is kovetelheti az Elad6t6l. a kfn
cisszeg6be azonban a mtr behajtott kotb6r osszege bereszfimit.
A kcjtbdr akkor is j6r, ha a Vevdnek kara nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benffitott szdml5b6l visszatartani 6s ad. a v6gsz6mla netl6
osszeg6b6l levonni.

9'l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz tntdzert nyilatkozat|val azonnali hatilllyal
elSllhat az adilsvdtelt szerz6dest6l, amennyiben kor6bbi teljesit6s nem tort6nt, vagy el1llhat a
az adott megrendeldst6l vagy azonnahhat6llyal felmondhatj a a szerzod6st, ha:- az Elad6 az egyes r6ssz6llitdsokkal tobb mint 15 naoot k6sett:



- az Eladr6 fizetdskdptelennd v6lt, <jncs6ddt jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be,
felszdmolfsi elj 6r6s folyik ellene;

- az Elad6 szerzoddsellenesen besztintette szdllitdsait.
Ha a Vev6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az
Elad6 nem jogosult a Vevdtol tov6bbi kifizet6seket kovetelni.
A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szeruoddst felmondani - ha sziiksdges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodlssel 6rintett feladata ell6thsdr6l gondoskodni tudjon - ha

a) azEIad6 tfirsasilgdban kozvetetten vagy kozvetleniil25%o-oL meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatdrozott valamely
feltdteleknek,

b) azElad6 tinsasdghban kcjzvetetten vagy kozvetleniil25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes
szewezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfrozott
valamely felt6telnek.

A fentiek szerinti felmondris eset6n az Elado a szerzodds megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szol gfitatds s z erz o dd s s zeru p enzbe I i e I I en6rt6k 6r e j o go s ult.

Vev6 szerz1ddses kotelezettsdget a Polgdri Tdrvdnykdnyvrdl sz6l6 2013. dvi V. tarvdny 6;1 16.

S Q) bekezddsdre tekintettel bont6 feltdtellel vagy arca az esetre rdgzitett felmonddsi joggal
vdllal, hogy amennyiben a beszerzds targyara vonatkoz1an a kdzpontosftott kozbeszerzdsi
rendszerben vagy a fenntart6 dltali tdrsdgi szinten dsszevont kdzbeszerzds keretdben
keretmegdllapodds vqgy -szerz6dds keriil megkatu!sre, a kozpontosftott kozbeszerzds
rendszerdben vagy afenntarto dltali tdrsdgi szinten 6sszevont kazbeszerzds keretdbenval6s{tja
meg ' a beszerzdsdt, Vevdnek semmilyen hdtrdnyos kovetkezmdnye nem szdrmazhat a
s zer zd dd s felmondds db 6 l.

L0.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcitelezetts6g terheli a
szeruodds teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vei kapcsolatban tudom6sfra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s 6ban. E titoktart6si kotelezetts egktterjed az
Eladt6, alkalmazottaira, munkatinsaira, beszdllit6ta, akiket tevdkenysdgi.ik megkezd6se el6tt
kotele s az F-ladS a titoktarthsra hitelt drdeml o en fi gyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 engeddlye ndlktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodds,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6cio adatait.
A mrisik f6l elozetes j6v6hagy6sa n6lkUl titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatdlyos 6s drvdnyes
jogszabilly alapjdn valamely bir6srig vagy m6s hat6sfg kotelezo drvdnnyel elrendeli.
Az Elad6 kifogdstalan teljesitdsdr6l a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-futvetelet kcivet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozlk. A Vev6 e nytlatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy az adott
termdkek Vevo rlszerc tortdno leszttllitdsa vonatkozilsftban a Vev6t referencialist6j6n
felttntesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben
felhaszn6lhassa.
A Vev6 aleszfilitott termdkek megfelel6sdgdrol referenci6t kizfn6lag a term6k felhasznhldsdt
kcivet6en 6llit ki.

A kiilfdldi ad6illet6s6gri Elad6 koteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmazdsl
csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlentil
beszerczhett ard vonatkoz6 adatokat az orszhgok kozcitti jogseg6ly igdnybevdtele n6lktil.



Jelen szerz6d6sben nem szabftlyozott k6rd6
ftigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajfinlatat
tdteles jogszab|lyi rendelkez6skdnt a Koz
Torvdnykonyv idevon atkoz6 an me gfelelo szab
A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
targyalasokon bdkds riton rendezzenekminden olyan nlzeteltdrlst, vagy vitftt, amely kozdttiik
a szerz6dlssel kapcsol atban meriil fel.
Ezt az ad6sv6teli szerzodest a szerzodo felek elolvas6s utiin mint akaratukkal 6s
ny ilatko zataikk al m i nd enb en me ge gy ezot h e I yb enhagy6 I a g al6irt6k.

Il '/ A szeruodlsm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132, $ bekezdds6ben foglaltak irdnyad6k.

Budapest, 2016. februdr 15.

mint Elad6

7016 irBt 1 5,

a Ezereod6st 
el6k6szltette:

Al6i 6s:""""""' "r'r"'r"'



3 Med Eg6szs6giigyi 6s Szoci6lis
Szo196ltat6, Kereskedelmi Kft .

Budapest,

" Kcitszerek besze rz6se"
E3-7t2015

1. sz. mel16klet

r 15.

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitettel

R6sz Megnevez6s M6ret
Mennyis69

db
Term6k

megnevez6se
Term6k

k6dsz6ma

Term6k
kiszerel6si

egys6ge

Term6k
nett6

egys696ra

Fr/db

Term6k
nett6

iissz6ra
Ft

19 Kaniilriigzit6
8-9cm X 1 1

13cm
300

1657R Tegaderm

CHG 1657R 25 db 2 130 639 000
Jeliemz6k: Steril,
egyesdvel csomagolt,

6tl6tsz6, szemiokluziv,
ontapad6 filmkotszer,
melynek zselealapja

ki6rhexidint lartalmaz
Centralis ds perifdri6s
v6nds kam.i16k, dializis
kanUldk 6s art6ri6s

katdterek ro gzitdsdhez,

bevdg6s ds sebpdma

ndlkilli kivitelben

1657R Tegaderm

CHG
antimikrobi6lis
kaniilrrigzit6
8,5x11,5cm

24 Miit6ti frilia
80-85cm X
130-135cm

t20

1030 Miit6ti f6lia
80x1 3Ocm

cintapad6 nyil6s:
5.2cmx7.4cm 1030 40 db 112 92 640

Jellemz6k: steril,

egyes6vel csomagolt,

Ldg6tereszt6, megbizhat6

tapadasf, testvonal6t

koveto, atlAts26,

hipoallergdn mfitdti f6lia

1030 Mritdti f6lia
80x13Ocm

dntapad6 nyil6s:
5,2cmx7,4cm

26 Mtit6ti f6lia
50cmx85
)m+l-sYo

I 000

6651 Ioban mrit6ti
f6lia,
antimikribi6lis,
56x85cm 66s1 10 db s 896 5 896 000

Jellemz6k: steril,
egyesdvel csomagolt

mritdti -antiszeptikus,

betadinnal dtitatott- f6lia,
biztonsdgosan tapad a

b6rdn

6651 Ioban mritdti
f61ia,

antimikribi6lis,
56x85cm

Nett6 iisszesen: 6 627 640
AFA 70 1',789 463
Brutt6 iisszesen: 8 417 103

f (5ig*zgatC 
E a zdas{ 0 i he lyettese i01E irDt 1 5,

At5irss:...... A


