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noAsvnrElr szERz6nns

amely l6trejott egyrdszt a Gottsegen Gyiirgy Orszdgos Kardiol6giai Int6zet, (banksz6mla
szhm: 10032000-01491869-00000000 szhmlavezeto: Magyar Allamkincstrlr, sz6khely:
Budapest, Haller utca29. kdpviseli: Dr. Ofner P6ter) mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a

Miilnlycke Healt Care Kft. nevri sz6llft6 (banksz6mla szhm: 1070024-02042509-51100005
szhmlavezet6: CIB Bank sz6khely: i134 Budapest. D6vai u.26-28. k6pviseli: Dr. Szokodi
Szllfird Csaba ngyvezetS) (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajanlal|ban felsorolt termdkek szfllithsdra a kovetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodds al6irhs6val a Vevd r{ltal a Kbt. I22lA $. alapjdn kiirt
,,Kiitszerek beszerz6se" tilrgytt GAZD E3l1 12015 ikt. sz6mri kozbeszerz6si elj6r6s ajfinlata
elfogad6sa eredm6nyek6nt kotelezetts6get vfllal arra, hogy az aj6nlatker6 6ltal az ajSnlatteteli
felhiv6sban 6s dokumentdci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal elfogadott termdkmenrtyiseget az
ugyanott meghatfirozott min6sdgben a Vev6 rdszere Ieszfilitja. A szerz6dds id6tartama a
szerz6dds alSirfsdt kovetoen 12 h6napig tart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatfirozott arumennyis6get
olyan m6don kcjteles t61e megv6sdrolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajfunlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyllatkozat formfijdban v6siirolja meg a Elad6t6l
rigy, hogy a szerzoddses id6szak vdgdig a teljes mennyis6g legal6bb 70 % - a lehiv6sra
keriiljcin.

3.1 Elad6 kcitelezi magffi arra, hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti termdkeket a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, vflasztdkban 6s mdretben a tingyh6napon beliil havonta
olyan titemez6sben szftllitja le a Vev6 fital erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
I ehivSsban me ghatitr o z6sra keri.ilt.
A nyertes ajhnlattevo jogosult a szerzodds id6tartama alatt rij fejlesztdsu innovativ term6ket
szdllitanr, az ir vagy egy6b szerzod6ses feltdtelek m6dosit6sa n6lkiil. Az tr-drtdkarSnyoss6got
ds a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajdnlatkdr6 k6pviseldj6vel koteles egyeztetm.

A lehiv6snak megfeleI6 szilllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabillyszenien, ha az Elad6 vagy az |ltaIa ig6nybe vett Fuvaio zo az irukat tartalmaz6 egyes
sziilitmdnyokat az Elad6 kocktaatfra aYev6 kozponti raktinilba (1096 Budapest, Haller u.
29) Ieszflllitia, (Iesz|llittatja) 6s a ktildemdnyt csomagol6si egysdgenkent ifiszhmolva a
lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemlly rcsz5re mennyis6gileg 6tadIa. Az F,ladi a
leszSllitott termdkeket bontatlan gytrt csomagol6sban, gydri tartozdklista alapjin,
min6sdgtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie ana,hogy a termdkek 6ps6g6t afuvarozhs 6s a t6ro16s idotal,;tama alatt
meg6vja.
A min6sdgmegvizsgll6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott 6s a fentiek szerint
meruryis6g szerint ffivett term6k csomagol6son beliili mennyis6gi, min6sdgi tfivetelet
folyamatosan vegzi. Az Elad6 vfilalja, hogy a szerzSdds teljesitdsdnek id6tartama alatt
folyamato san rendelke z6 sr e 6II, konzult6ci 6 s lehet6 s d g et bizto s f t.



Atvdtelre jogosult szem6l)r: rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szemlIy.
Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, :iu;gy a Vevd jogosult a le
nem szilllitott rirucikkek tekintet6ben a megrendeldst6l el6llni.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt kdlts6gei fedezeterc az I.l pontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti
6r szolgfi.
Kap c s o 1 att arto a V evo r 6 szdr 6l : any aggazd6lko d6 s i o szthlyv ezeto
Kapcsolattart6 az Elad6 rdsz6r6l: ...

A szerz6d6s teljesit6s6ben kozremrikod6, a beszerzds 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kiviint alvilllalkoz6k neve, cime: -

4./ Nem vitatott a felek {Iltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit5si kdtelezettsdg
teljesit6sdnek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy a 3,/ pontban el6irt kotelezettsdgek
figyelmen kivtil hagydsa a jelen ad6svdteli szerz6dds megszeg6s6t jelenti, aminek
kcivetkezt6ben az Elad6t a jelen szerzod6sben szabilyozott kotb6r 6s/vagy kSrt6rit6s
fizetdsdnek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik
alkalommal is megismdtl6dndk, rigy a Vev6 az adfsvdteli szerzodls azonnali hatfulyit
felmond6s6nak a jogat gyakorolhatj a a jogr kcivetkezm6nyek 6rvdnyesitdse rnellett an6lkiil,
hogy 6rdekmril6s6t tgazolni len-ne koteles.

5.1 Vev6 a lehivris teljesitds6t tgazol6 szabillyszeni, mindk6t fel 6ltal alfiirt iltveteli
elismervdruryel felszereltszhmlffi, aKbt. 130. $ (1) ds (5)-(6)-aa, aPtk.6:130. g (1)-(3)-a,, a
1997.6vi LXXXIII. torvdny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 3614..$ szerint 60 napon behil
banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzodo felek 6ItaI,hogy a szerzodeses id6szak folyam6n az egyes szhmlilkba
csak azok az 6rak, 6rkdpz6si tdnyez6k ds koltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az F,la;d6 elfogadott ajfnlata tartalmaz,
fiiggetleniil att6l, hogy a magyarcrszhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vfitozlk az infl6ci5s rhta, vagy a deviza fiszttmitilsi kulcs.
A Vevo eloleget nemftzet.
A szfimIilhoz tartozS lehiv6s teljesit6s6t rgazolo - a Vevdt6l szfrmazS - 6tv6teli elismervdnyt
elad6lev6llel csatolni kell ds az igy ki6llitott 6s felszerelt szdmlilt az F,lad6 kozvetleniil az
Intezet G azdas 6gi I gazgat6 s 6ghr a ny ujtj a b e .

Amennyiben Vev6 az E,ladS szhmlfijdt a jelen pontban rogzitett hat6ridon behil nem
egyenlitend ki, kcjteles az Eladilnak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori
6rvdnyes k6sedelmi kamatdt is megfizetni.
Az Elado nem fizet, illetve sziimol eI a szerz6d6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan
kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56, $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfeielo
tarsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re
alkalmasak. A Elad6 a szerzodes teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Vevo sz6m6ra megismerhetSv6 teszi 6s a Kbt, 125. $ (5) szerinti iigyletekr6l a vev6t
halad6ktalanul 6rtesiti.
A teljesit6strgazol6 neve, beoszt6sa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd6lkod6si 6s nyagell.o.v.

6.1 Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llitdsb6| ill. fuvaroz6sb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a Vevo a3.l pontban szab|lyozott teljesit6s megtortdnt6t6l szhmitott
3 munkanapon beltil jogosult azBladfval szemben fe116pni.



Az egy6b min6s6gi hibdkkal vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a Vev6 azok 6,szlel6s6t kovet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifog6s tdrgydvd
teheti azBlad6n6l, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 mdg 6rv6nyben van.
Az el6zo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon e16, a Vev6 tartozik - a jelzett 3

munkanapos hat6rid6n beliil - azE,ladft kozos jegyz6konyv felv6tel6re meghfvni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajfinlatban,
foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzod6sben szabLlyozott m6rt6kti
min6sdgi kotb6rt 6s/vagy k6rt6ritdsi igdnyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s
m6sodik fordulat6ban lefrt rendszerbeli min6s6gi elt6rdst tapasztalna, :6gy 6rdekmril6s6nak
rgazolilsa n6lkiil az adott rendel6st6l nyomban elfilhat,yagy azonnalihatilllyal felmondhatja a
szerzoddst, meghirisul6si kotb6rt 6s kertdrft6st kovetelhet.

7.l Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossdg 6s
j 6t6ll6s szabtlyaira - az L / pontban foglaltak ftiggvdnydb en - az elfogadott ajdnlat tartalma az
ir6nyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban ilI ale nem sz6llitott 6rucikkek tekintet6ben a megrendel6st6l
e161lni ds a fent emlitett term6ket harmadik szem6lyt6l beszerezm azElad.6 kolts6g6re. Ebben
az esetben a harmadik szemdlynek frzetett itr, valamint valamennyi, a sz|llittssal,
beszerz6ssel kapcsolatban felmertil6 kolts6gek kiterhelhet6ek azElado rdszdre.

Ha az Elad6 a j6t6ll6si kotelezettsdge alatt kicser6li a lesz6llitott eszkozok b6rmely r6sz6t,
annak j6t61l6si ideje a csere napjfxal irjra kezd6dik.
Eladtf kijelenti 6s szavatoss6got v611al az1rt,hogy a jelen szerz6d6s thrgyiltkepezo term6kek

rendelkeznek jogszeni forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali engeddllyel.

8.1 Szerz6do felek fgy a k6sedelmes teljesftds, mint pedig a min6sdghibhs sz6llit6s, s v6gtil
azadott megrendel6st6l va16 Vev6i el6ll6s vagy azonnalihatd,lylf felmond6s esetere egyartnt
kdtb6rt kotnek kt az Elad6 tqrh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen
szitllitott arucikkek nett6 6rt6kdnek figyelembevdtel6vel napi I szdzal1k,legfeljebb azonbarr
az lrrntett 6ru-6rtdk 20o/o.-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val drintett term6kek nett6 6rt6kdnek l0o/o m6rt6kii
min6s6gi kdtb6rt lehet kovetelni, de ugyanilyen mdrtdkri a Vev6 6ltal drvdnyesitett
meghiiisul6si kdtbdr akkor is, amikor el6llSsi vagy azonnali hat6lyu felmond6si jog6t volt
kdnytelen gyakorolni,

Tiszt6ban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kotbdrkovetel6s behajt6s6n tirlmen6en a

Vev6 a slerzoddsszeg6sb6l ered6 kdrhnak megt6rit6s6t is kovetelhetr az Elad6t61, a kfir
d sszegdbe azonban a mdr behajtott kotb6r ossze ge beleszSmit.
A kotb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyijtott szitml6b6l visszatartani 6s azt a v5gszhmla nelto
osszeg6bol levonni.

9.1 A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Eladfihoz intdzett nyilatkozathval azowtali hatilllyal
el6llhat az addsvlteli szerz6ddst6l, amennyiben kor6bbi teljesit6s nem tort6nt, vagy el6llhat a

az adott megrendeldstol vagy azonnahhatilllyal felmondhatj a a szerzod6st, ha:

: dz Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;



I

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

felszdmolSsi elj ar6s folyik ellene;
- az Elad6 szerz6d6sellenesen besziintette szilllitdsatt.
Irla a Vev6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatixal, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni'
A Vev6 jogosult ds egyben koteles a szerzodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan hatarid6vel,

amely lehetovd teszi, hogy a szerzlddssel 6rintett feladata el16tds5r61 gondoskodni tudjon - ha

a) az Elad6 tftrsasdghban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalado tulajdoni

r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatdrozott valamely
feltdteleknek.

b) azElad6 tilrsashgdban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

rdszesed{st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghathrozott

valamely felt6telnek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodes megsztin6se el6tt mdr teljesitett

szolgiitatis szerzoddsszeru p6nzbeli eilen6rt6k6re j ogosult'

Vev6 szerzdddses kotelezettsdget a Polgdri Tdrvdnykonyvrril sz6lo 2013. 6vi V. tArvdny 6:116.

$ (2) bekezddsdre tekintettel bont6 felt|.tellel vagy awa az esetre rogzitett felmonddsi ioggal
vdllal, hogy amennyiben a beszerz,ls tdrg,,dra vonatkoz6an a kozpontosftott kozbeszerzdsi

rendszerben vagy a fenntart| dltali tdrsdgi szinten osszevont kdzbeszerzds keretdben

keretmegdllapodds vagy -szerz\d,ls kertil megkdtdsre, a kAzpontosftott kdzbeszerz,ls

rendszeidbni rogy a feintart| dltali tdrsdgi szintei osszevont kdzbeszerzds keret,iben valLsitja
meg a beszerzdsdt, Vevfnek semmilyen hdtrdnyos kovetkezmdnye nem szdrmazhat a

s zerz6 dd s felmondds db 61,

rc.1 Az Elad6t az lrvenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzodls teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6gdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemri adat, informdci6, ismeret vonatkozhsitban. E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatfnsaira, besz6llitoira, akiket tevdkenys6giik megkezddse el6tt

koteles azBlad6 a titoktart6sra hitelt 6rdemloen figyelmeztetni'
Az Elad6 a Vev6 enged6iye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sara a szerzodls,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A mSsik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet k6zz6,

harmadik szemely rendeikez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatflyos 6s 6rv6nyes
jogszabilIy alapjfnvalarnely bir6s6g vagy m6s hat6sdg kotelezo drv6nnyel elrendeli.

Az Elad6, kifogdstalan teljesit6sdrol a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvetel6t kovet6en a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyiiatkozattal felhatalmazza azElad6t,hogy az adotl

term6kek Vev6 r6sz6re tdrt6n6 leszilllitilsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n
.felti.intesse 6s ezt - el6zetesen frSsban egyeztetett m6don - marketingtev6kenysegdben

felhaszn6lhassa.
A Vevo a lesz6llitott term6kek megfelelosegercl referenci6t krz6r6lag a term6k felhaszndlflsflt

kovet6en 6llit ki.

A. kiilfdldi ad6illetos6gu Elado kdteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmazhsl

csatolni, hogy az illet6sdge szerinti ad6hatos6gt6l a magyar ad6hat6s6g kOzvetlentil

beszerezhett arhvonatkoz6 adatokat az orszhgokkozotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.



Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

fiiggoen vagy az Elad6 elfogadott ajdnlatatartalmffi tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszabillyi rendelkezdskdnt a Kdzbeszerzdsi Torv6nyt 6s a Magyat Polg6ri

T o rv6nyko nyv i dev o n atko z6 an me gfe I e I o szab 6ly ait fo gj 6k alkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kcizvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan ndzeteherest, vagy vit6t, amely kcizotttik

a szerzo ddssel kapcsol atb an mertl fel.
Ezt az ad6sv6teli szerzldlst a szerzodo felek elolvas6s utfn mint akaratukkal 6s

nyllatkozataikkalmindenbenmegegyezlthelybenhagy6lagalilirtdk.

II.l Aszerzodesm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132, $ bekezd6s6ben foglaltak iranyad6k,

Budapest, 2016. febru6r 15.

mint Elad6
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R6sz Megnevez6s M6ret
Mennyis6g

db
Term6k

megnevez6se

Term6k
k6dsz6ma

Term6k
kiszerel6si

egys6ge

Term6k
nett6

egys696ra

Ft/db

Term6k
nett6

iisszdra
Ft

2
Sebk0tiizriszer 5 cm x 10 cm
p6rndval +LlIvo

9-10 cm x
14-16 cm

140
Mepore Film
Pad 9x15cm 275s00 30/doboz 203 28 420

5
Sebkiit0z6szer min. 3 cm x 4
cm p6rn6val

6-7 cmxT-8
cm

8 000
Mepore Pro

ox/cm 670820 60/doboz 21 168 000
Jellemz6k: Steril, egyesevel

csomagolt, dntapad6 szemiokluziv
kiilsti filmrdteggel ell6tott, viz6ll6,
rugalmas anyag[, hipoallergdn,
sebpdrn6ja 100 % polimeriz6lt
viszk6z anyagi, j6 nedvszivd
k6pess6gri (alapanyaga nem

filmalapi)

6
Sebktitiiz6szer min. 3 cm x 4
cm pdrnfval

6-7 cmxT-8
cm

1 000
Mepore
6x7cm 670800 60/doboz t4 14 000

lellemz6k: Steril, egyesevel csomagolt,
)ntapad6, rugalmas nem szritt anyagb6l
(dszUlt, hipoallergdn, sebpArndja 100 %
rolimerizdlt viszk6 z alny agt, 16
redvszivd kdpessdgii

20 KaniilrOgzft6
8-9cmX9-
1Ocm

300
Mepore IV

RxQcm 274200 T0ldoboz r04 31 200
Jellemzrik: Steril, egyesdvel csomagolt,
6t1dtsz6, szeiriokluzlv, rcEiltercszIl,
vlz6lld, hipoallergdn, dntapad6, egyik
oldalon bev6gott, poliuret6n fi lmktitszer
Az intravaszkul6ris katdter rdgzlt6sdt

megkonnyiti a ktitszer merevil6sdr

el6seglt6 papirkeret, mely a kOtszer

szelet kdrben, vagy a teljes kotszefi
befedheti

Nett6 ossz ar: 241 620
LFA.21 0/o

65 237
Brutt6 dssz 6r: 306 857

Mcilnlycke Healt
Care Kft,

"Kcitszerek beszez6se"
E3-7t2015
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