
.q.uAsvErEt,r sznRz6nns

amely l6trejott egyr1szt a Gottsegen Gyiirgy Orszfgos
szhm: 1 003 2000-0 1 49 1 8 69-00000000 szhmlav ezeto :

Budapest, Haller utca29. k6pviseli: Dr. Ofner Pdter) mint

m6sr6szt a

Kardiol6giai Int6zet,
Magyar Allamkincst5r, szdkhely:
vev6 (a tov6bbiakban: Yev6),

Hartmann-Rico Hungfria Kft. nevri szallit6 (bankszdmla szhm: 10918001-00000413-
70830020 szhmlavezet6: UniCredit Bank sz6khely: 205I, Biatorb6gy, Budapark, Paul

Hartmann u.8 . kdpviseli: Hornydk Ldszl6 J6nos) (a tov6bbiakban: Elad6)

kcjzcjtt, az ajdnlathban felsorolt term6kek szdllithsfua a kovetkez6 feltdtelek mellett:

Ll Elad6 ezen szerz6dds al6irSs6val a Vev6 6ltal a Kbt. 1221A $. alapjdn kiirt
,,Ktitszerek beszerz6se" thrgy:io GAZD E3ll 12015 ikt. sz6mri kdzbeszerz6si eljar6s aj6nlata
elfogad6sa eredm6nyek6nt kotelezettsdget v6llal arra, hogy az ajfrnlatkdro 6ltal az ajfinlatteteli
felhiv6sban 6s dokumentdcioban felsorolt 6s a Vevd 6ltal elfogadott term6kmennyisdget az

ugyanott meghatftrozott minosdgben a Vevd rdszerc leszdllitja. A szerzodds idoi.artana a

szer z6 d6s al6ir 6sdt kovet6 en 12 h6napig tart.

2.1 Eladr6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatflrozott Srumennyis6get

olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozilsra keriil.
Yev6 az 1,/ pontban emlitettek szeint a Elad6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott ajdnlal
szerinti term6keit havonta M un. Lehiv6si nyrlatkozat formhjhban v6s6rolja meg a Eladrit6l
irgy, hogy a szerzoddses id6szak v6gdig a teljes mennyis6g legal6bb 70 % - a lehivdsra
kgriiljon.

3.1 Eladtf kotelezi magffi arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti termdkeket a
lehiv5sban foglalt mennyis6gben, v6lasztdkban 6s m6retben a thrgyh6napon beliil havonta
olyan Utemez6sben szfilitja le a Vev6 ftltal erre feljogositotl szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sb an me ghatfir ozdsra keri.ilt.
A nyertes ajhnlattevo jogosult a szerzodes id6tartama alatt rij fejlesztdsti innovativ term6ket
sz|llitanr, az 6r vagy egy6b szeruoddses felt6telek m6dosit6sa n61k0l. Az fu-ertek ar6nyoss6got
6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajhnlatk6ro k6pviseldj6vei koteles egyeztetni.

A lehivfsnak megfelelo szitllittts a felek egyez6 megdllapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabhlyszenien, ha azBlad6 vagy az lltala igdnybe vett Fuvaroz6 az in,tkat tartalmaz6 egyes

szilllitmdnyokat az Elad6 kockfnat6ra a Y evt kozponti raktirftba (1096 Budapest, Haller u,

29) leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildemdnyt csomagoldsi egysdgenkent iltszdmolva a
lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szemely rdszdre mennyis6grleg 6tadta. Az F,lad6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban, gydrt tartoz6klista alapjftn,
minosdgtanrisitfssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyi.itt adja 6t a Vev6nek. A csomagoiSsnak

alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t afuvarczds 6s a t6rol6s rdotartama alatt
meg6vja,
A minosdgmegvrzsgftl6s helye a Vev6 szdkhelye, A Vev6 a Iesz|llitott 6s a fentiek szeflrrt.

mennyis6g szerint dtvett termdk csomagol6son beltili mennyisdgi, min6s6gi 6tv6tel6t
folyamatosan vdgzi. Az Elad6 villlaIja, hogy a szerzodls teljesit6s6nek idbtartama alatt
fo lyamato s an rendelke zdsr e ftll, konzult6ci6 s lehet6 s 6 get bizto sit.



Atvdtelre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6iy.
Abban az esetben, ha az Elad6 kdsedelme meghaladnh a 15 napot, fLgy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l ei6llni.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet&e az I.lpontban emlitett elfogadott ajhnlit szerinti
6r szolg6l,
Kap c s o I attart6 a v evo r 6 sz6r 6l : any aggazd6lko d 6s i o sztilryv ezeto
Kapcsolattafi6 az Elad6 rdszdrll: ...

A szeru6d6s teljesitds6ben kozremrikod6, a beszerzls 6rtdk6nek 10 %-6t meshalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve, cime: -

4./ Nem vitatott a felek iital, hogy a lehivrisban foglalt sziilititsi kotelezettsdg
teljesitds6nek k6sedelme vagy elmulasztfusa, de ugyanfgy a 3./ pontban el;irtkotelezetts6gef
figyelmen kivril hagyilsa a jelen ad6svdteli szeruodl,s megszeg6sdt jelenti, amiiek
kcjvetkeztdben az Eladdt a jelen szerz6d6sben szabillyozott kotb6r 

"t/uugy 
kdrtdrft6s

fizetdsdnek a kcitelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6ss zegdsi eset m6sodik
alkalommal is megism6t16dn6k, rigy a Vev6 az addsvdteli szerzodds azonnali hatdlyu
felmond6sdnak a jogdt gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek drv6nyesitdse mellett an6lkil.
hogy drdekmrilis6t igazolni lenne koteles.

5.1 Vev6 a lehiv6s teljesitds6t igazol6 szabfiyszeni, mindk6t f6l 6ltal aldirr dtvlteli
elismerv6nnyel felszereltszdml6t, aKbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a a,aptk.6:130. g (1)-(3)-a,, a
1997' evi LXXXIII. tcirv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 36lA.$ szerint 60napon'beitil
banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szeru6do felek iltal,hogy a szerzoddses id6szak folyam6n az egyes sz6ml6kba
csak azok az ftrak, firkepzdsi tenyezok 6s koltsdgek 6llithat6k be, megpeJig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelmdben az F,lad,6 elfogadott uJadit"lartalmaz,
ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorszdgi vagy a vililgpraci 6rak mik6ppen alakulnak, ds hogy
hogyan v5.ltozrk az rnfl6ci6s rhta, vagy a devrza futszfnrtitilsi kulcs.
A Vevo el6leget nemfrzet.
A szftml|hoz tartozo lehiv6s teljesitdsdt igazolo - a Vev6toI szdrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt
elad6levdllel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szdml1t az 11lad6 kcizvetleniil az
IntezetGazdasdgilgazgatosdgriranyrijtjabe.
Amennyiben Vev6 az F,lad,6 szfumlajdt a jelen pontban rogzitetr hathridln beliil nem
egyenliten6 ki, koteles az Elad.Snak a Ptk. idevonatko zo szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIad6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerz6dds teljesit6s6vel osszefligg6sben olyan
kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfeiel6
t6rsas6g tekintetdben menilnek fel, ds melyek a Elad6 ad6kcjteles jdvedelm6nek csokkent6s6re
alkalmasak' A Elad6 a szeruodes teljesitds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet1t a
Vev6 sz6m6ra megismerhet6vd teszi ds a Kbt. I25. g (5) szerinti rigyletekr6l a vev6t
haladdktalanul drtesiti.
A teljesitdstigazolo neve, beosztdsa:Faragone Loys Ildik6 Anyaggazdrilkod6si 6s nyagell.o.v.

6.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szfilitdsb6l. ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibdkkal kapcsolatban a Vev6 a 3./ pontban szabilIyozott teljesitds megtcirt6nt6t6l szhmitotl
3 munkanapon beliil jogosult azBlad(tval szemben fell6pni,



Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatosigdnyeket a vev6 azok 6szrel6sdt lovet6 3 munk'anapon beliil b6rmikor kifog6s t,rgyavdteh a szavatoss6gi ido meg ervenyben van.Aza LL yik esete ismu Eladt6t kozo

igazolilsa ndlktil az adott rendel dst6 I nyomban
szerzodest, meghirisul6si kcjtbdrt ds kertdrftdst

7 'l szetzSdS feiek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6sj6trili6s szabfiyaira - az 7./ pontban foglaltak niglvenyef ,err - &zelfogadott ajanlat tartalma azirdnyadS.
Ha EIad6 a min6s6gi hib6s termdket a hib
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll ale nem sz
el6llni ds a fent emlitett termdket harmadik sz
az esetben a harmadik szem6lynek fize
beszerz6ssel kapcsolatban felmerdl6 koits6s

cserdli a leszdllitott eszkcizok bdrmely r6sz6t.
dik.

gy a j elen szerz6des t6r gydt kepezb term6kek
o16 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba

mint ped
azonnali
mdrt6ke

vdteldvel napi 1 szdzallk,legfeljebb azonban

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val drintett termdkek nett6 6rt6kenek rIyo mdrtdkumin6sdgi kcttbdrt lehet kovetelni, de ugyanily." -Jrtetu a vev6 6ltal 6rv6nyesitettmeghirisul6si kotb6r akkor is, amikor el6llasi ,igy uto*ali hatillyit felmond6si jog6t voltk6nytelen gyakorolni.

Tisztdban vannak a szerz6d6 felek azzal, hogy a kcitbdrkcivetel6s behajt6srin trilmenoen aYev6 a szerzSdd'sszegdsb6l ered6 kdrdnak mlgtdritdsdt is kcivetelheti az Elad6t6l, a k6rdsszegdbe azonban amar behajtott kotbdr cisszegJ belesz6mit.
A kotb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meri.ilt fel.A kdtbdrt a Vevd jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a v1gszitmla nett6cisszegdb6l levonni.

azonnah hatiillyat
dnt, vagy elilllhx a
ha:

15 napot k6sett;



- az Elad6 fizetdskdptelennd v6lt, 6ncs6ddt jelentett illetve ellene cs6d<it jelentettek be,
felsz6mol6si elj rirris folyik ellene ;

- azElad6 szerz(5dlselienesen besziintette szilllitSsait.
Ha a Vev6 a szerzodest a fenti bSrmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozatSval, az
Elad6, nem jogosult a Vev6t61 tov6bbi kifizet6seket kcivetelni.
A Vev6 jogosuit 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6d6,ssel drintett feladata ellzrtlsar6l gondoskodni tudjon - ha

a) az Elado tdrsasdgftban kcjzvetetten vagy kozvetlentil25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdl,s k) pontj6ban meghatttrozott valamely
felt6teleknek.

b) azElad6 thrsashghban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szewezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatdrozott
valamely feltdtelnek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elado a szerzodds megsztin6se el6tt mrir teljesftett
szol g6ltat6s szerz6 dd s s zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

Vev6 szerz6d(ses kotelezettsdget a Polgdri Tarvdnykdnyvr1l sz6l6 2013, dvi .V. tlrvdny 6;I16.
$ (2) bekezddsdre tekintettel bontd feltdtellel vagy aruq az esetre ragzitett felmonddsi joggat
vdllal, hogy amennyiben a beszerzds tdrgydra vonatkoz6an a kozpontositott k\zbeszerzdsi
rendszerben vagy a fenntart1 dltali tdrsdgi szinten osszevont kozbeszerzds keretdben
keretmegdllapodds vagy -szerzddds kertil megkotdsre, a kozpontositott kozbeszerzds
rendszerdben vagy afenntart1 dltali tdrsdgi szinten 6sszevont kozbeszerzds keretdben val6s{tja
meg a beszerzds,lt, Vevfnek semmilyen hdtrdnyos kovetkezmdnye nem szdrmazhat a
szerzddds felmondds db 61.

I0.l Az Elad6t az lwdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a
szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, arurak tev6kenys6gdvel kapcsolatban tudomris6ra jut6
mindennemu'adat, inform6ci6, ismeret vonatkozhshban. E titoktart6si kcjtelezetts6g kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatilrsaira, beszilllit6ira, akiket tev6kenysdgtik megkezd6se el6tt
koteles az Elad6 a titoktartilsra hitelt 6rdeml6en fi gyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 engeddlye n6lktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzldds,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhcio adatait.
A m6sik fel elozetes j6vahagy6sa ndlkUl titkos informrici6t egyik f61 sem tehet kiizz6,
harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
iogszabilly alapjhn valamely bfr6s6g vagy mds hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Eladrf kifog6stalan teljesitds6rol a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvdtel6t kcivet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azF-lmrd6t,hogy az adolt
term6kek Vevo rdszere tortdn6 lesz|llitilsa vonatkozfushban a Yev6t referencialist6j6n
feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben
felhaszn6lhassa.
A Vevo a lesz6llitott termdkek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizdr6lag a term6k felhasznillfusdt
kovet6en Ailit ki.

A kiilfdldi adoilletos6g,fi Elado koteles a szerzoddshez arl:a vonatkoz6 meghatalmazilst
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil
beszerezhetr ard vonatkoz6 adatokat az orczdgokkozotti jogsegdly igdnybev6tele n6lkiil.



Jelen szerz6d6sben nem szabillyozotl k6rddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajfnlatahrtalmdttekintik a felek ir6nyad6nak azial,hogy
tdteles jogszab|lyi rendelkez6sk6nt a Kdzbeszerzesi Tcirvdn5,t 6s a Magyar polg6ri
Tdrv dnykonyv i devo n atko z6 an m e gfe I el 6 szab dly ait fo gj d,k aLkarmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon bdkds fton rendezzenekminden olyan nezeteltdrdst, vagy vit6t, amely koz6ttrik
a szeru\ ddssel kapcsol atb an mertil fel.
Ezt az ad6sv6teli szerzoddst a szerz6do felek elolvas6s utdn mint akaratukkal 6s
nyilatkozataikkalmindenbenmegegyezlthelybenhagy6lagalilirtdk.

Il'l A szerzoddsm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132, g bekezddsdben foglaltak irrlnyad6k,

Budapest, 2016. febru6r 15.

mint Elad6

f6l gazgat6 gazdasi)gi helyettese

i01$ F$R 15,

A szerz6d6st el6k6szitette:

AlSir5s:



R6sz Megnevez6s M6ret Me.e.
Merrnyis69 Termdk

megnevez6se

Term6k
k6dszIma

Term6k
kiszerel6si

egys6ge

Term6k
nett6

egys6g{ra

Ft/db

Term6k nett(
iissz6ra

Ft

3
Sebkiittiz6szer 5 cm x 15 cm
phrn{va,l +l-l0o/o

9-10 cm x
19-21 cm

db 140

Hydrofilm Plus

filmk.sebp l0x
)Onm t/1(rlh\ 685778 2: t22.40 Ft I7 t36

4
Scbkiitiiz6szer 5 cm x 20 cm
phrnhval +l-70%o

9-10 cm x
24-26 cm

db 80

Hydrofilm Plus

filmk.sebp,10x
? snm t'1{rih\ 685779 25 126.00 Ft 10 080

Jellemzok: Steril, egyesevel csomagolt, 6ntapad6, dtl6Isz6, rcg|tereszto, rLrgalmas anyagf,
hipoallergdn filmkdtszer, alkalmazkodik a tesWonalakhoz, sebpiirndja \00 %opolimerizilltviszk6z
anyagri, j6 nedvsziv6 kdpessdgf, konnyen elt6volithat6.Vizall6, ldgatereszto.

9
Sebkiitiiz6szer 6cmX2,5 cm
pfuniNnl+l-llVo

)-1 1- cm x
j-7 cm

db 800
Cosmopor E st

szigetkotsz.
1 Ow6cm r'? Srlh) 900871 25 14.56 Fr lt 64f

t0
Sebkiitiiz6szer 10cmX2,5cm
pirn{val +/-l0o/o

14-16 cm x
5-7 cm

lb 700
Cosmopor E st

szigetkdtsz
l5w6nm t'r5dh) 900872 25 22.80 Ft 15 96(

ll Sebkiitiiz6szer 15cmX5cm
pfrnfval +l-70Vo

19-20 cm x
9-11 cm

lb 200
Cosmopor E st

szigetkotsz.

20xl 0cm(25db'
9008'7( 25 35.40 Ft 7 080

t6 Kaniilriigzit6
10-12 cm x
12-l4cm

tb 3 000

-tslyqrorlm
filmkdtszer

l0x12,5cm
68575 8 100 69.00 Fr 207 00t,

Jellemz6k: Steril, egyesdvel csomagolt, 6tl6tsz6, szemiokluziv, rintapad6, poliureten filmkotszer,
hipoallergdn akril-ragasa6val, centrdlis ds periferi6s v6nds kanijlok, dializis kanijl6k 6s artdrrds
kat6terek rdgzitdsdhez, bevdgas 6s sebpdrna ndlkiili kivitelben

21 Kaniilrtigzit6 6-7cmX1-
8cm

db 2 400
Hy0rolllm
filmkotszer

6v1em ( 1 nnAh 6857 s6 100 39.00 Fr 93 600
Jellemz6k: Egyesdvel csomagolt, steril, atl6tsz6 ,legitteresrtiS, filmkotszer, amely kitiinoen idomul a
testvoqalakhoz. Fe.lhelyezdsdt papirkeret, vagy a teljes k<itszert befed6 papirrdteg segiti ek!. Bevrigds
n6lkiili kivitel.

30 Puha vatta (100 % pamut) 500 g kg 60

sebeszetl

pamutvatta
SOOo 804041 I 589.00 Ft 35 344

iellemzok: Nem steril, 100 %
1amrt

3l Szem6szeti vatta 500 g kg 40
Szem6szeti

70604 I 696.00 Ft 27 840
lellemz6k: nem steril, 100 %
lamuf

Nett6 iisszescn: 425 684

Brutt6 iisszeen:
i 14 935
s40 619

v
/3

Hartmann-Rico Hung6ria Kft.

Budapest, 2016. febru6r 1 5
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