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Gottsergen Gyiirgy Orszigos Kardiol6giai. Int6zet (banlsznimla sz6m: 10032000-
01491869-00000000 sz6mlavezet6: Magyar Allamkincstdr, sz6)khely: Budapest, Haller
utca2'9, k6pviseli: Dr. Ofner P6ter), mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6s16szt

ALLEGRO Kereskedelmi, Kivitelez6 6s Szolg6ltat6 Kft. nevf ela<16 (cfgSegyzlk szdm: 01-
09-16it930 banksz6mla szixn: 10300002-20208217-00003285, szfrrlavezet6: MKB Bank
Zrt., sz:61<hely: 1045 Budapest, Berlini u.47-49., k6pviseli: Kov6cs Iiva Zsuzsanna:irgyvezetl
igazgato (a tov6bbiakban: Elad6)

kozcitt. az ajdtnlatirban felsorolt term6kek sziilithsitra a kcivetkez6 felt6telek mellett:

l./ Elad6 ezenszerzod6s al6ir6s6val a Vev6 6ltal a Kbt. 2015. 6vi CXLIII. Tdrv6ny 115.

$. alapj6n ,,Szivbillentyilk 6s 6rprotezisek beszerz6se" t6rgyban kiirt GAZD-83-212016
szdmri kdzbeszerz6si eljar6s alinlata elfogad6sa eredmdnyekdnt kdtelezellslget vfillal ana,
hogy irz aj6nlatk6r6 6.ltal az ajrinlattdteli felhiv6sban 6s a kdzbeszerzdsi dokumentumban
felsoro,lt ds a Vev6 6ltal elfogadott termdkmennyis6get M ugyanott meghatarozott
min6sdgben a Vev6 rdsz€re lesz6ilitja. A szerzodds id6tartama a sz<>rz6d6s al6ir6s6t kovet6en
2016. okt6ber 31. napj6ig vagy a k6szlet erej6ig tart.

2.1 Ye'vo az l.l pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajanlat
szerinti term6keit azun. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6sarolja rneg az elad6t6l rigy, hogy
Elad6 v6llalja, hogy az OEP tender beszSllitds5t krivetoen M Int6zetben fel nem haszn6lt
k6szleteket visszav6s6rolja azon az itron, amin a Vev6 megv6silrrclta. Az Elad6 a lehiv6st
kovet6en azonnal, rakt6n6l kdteles a k6rt term6ket lesz6llitani.

3.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l./ pontban meghatarozott 6rumennyisdget
olyan rn6don k<iteles t6le megvfsarolni, ahogy ez a jeLen pontban sztbdlyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint azF,lad6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott ajanlat
szerinti term6keit havonta viisiirolja meg az Elad6t6l irgy, hogy a szzerzfid{ses id6szak v6g6ig
a teljes mennyisdg legal6bb -30 "/o-a (azaz a teljes meruryisdg legal6bb 70 %-a) lehiv6sra
kertiljcin.
A mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3

munkarrapon beltil barmikor kifog6s targyhvdteheti azElad6ndlEzen esetben a Vev6 tartozik
- a jelzlett 3 munkanapos hat6ridon beltil - azElad6t egyeztetesre felhivni.

4.1 Elad6 kdtelezi magdt arra, hagy a 2.1 pontban emlftett leh:[v6s szerinti term6keket a

lehiv6r;ban foglalt mennyisdgben, v6laszt6kban 6s mdretben a t6rgyh6napon beltil havonta
olyan titemez6sben szdllitja le a Vev6 6ltal ene feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

Iehiv6r;ban meghat6rozAsra keriilt.
A nyertes ajdnlattevo jogosult a szerz6d6s id6tartama alatt rij fejleszt6sti innovativ term6ket
sz6llitani, az itr vagy egy6b szerz6ddses feltdtelek m6dosit6sa n6lki.il. Az 6r-Ert1k ariinyoss6got
6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az aj6nlatk6r6 kdpvisel6j6vel kciteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelel6 sz6llitris a felek egyezo meg6llapod6sa s:zerint akkor tdrt6nik meg
szab6l",yszeruen, ha azElad6 vagy az 6,ltala igdnybe vett Fuvaroz6 ttz 6rukat tartalmaz6 egyes



szdllitrndnyokat az Elad6 kockdzatitra a Vev6 krizponti raktiritba t(l096 Budapest, Haller u.
29.) l<>szillitja, (leszitllittatja) 6s a ktildemdnyt csomagol6si eg'ys6genk6nt 6tsziimolva a
lehiv6r;ban megjelcilt egys6g vagy szemely rdszere mennyis6gileg ifiadta. Az Elad6 a
lesz6llitott termekeket bontatlan gyari csomagoldsban, gydti tartozdklista alapjdn,
minostigtanrisit6ssal 6s egydb dokumentici6kkal egyutt adja 6t a V,ev6nek. A csomagol6snak
alkalm.asnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvarczds 6s a t6rol6s id6tartama alatt
meg6vja.
A minos6gmegvizsg6lds helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott 6s a fentiek szerint
mennyis6g szerint dtvett term6k csomagol6son beltili mennyisdgi, min6s6gi 6tv6tel6t
folyanratosan v€gz| Az Elad6 v6llalja, hogy a szeruldls teljesft6sdnek idotartama alatt
fo lyanrato s an rendelke zdsr e 6ll, konzult6ci6 s I eheto sdget b izto sit.

Atvetelre jogosult szemdly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbiztott szemdly.
Egyetirrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezetdre az I.lpontban emlitett elfogadott ajanlat szerinti
5r szolgil.
Kapcs<

Kapcsolattart6 az Elad6 r6sz6rol : Kov6cs Ev a Zsuzsarrra igyv ezet6
A szeruodds meghat6rozotl rlszei tekintetdben, a teljesft6sben kdzremtikdd6 alv6llalkoz6k
neve, Oime: -

5./ AZELLENSZOLGALTATASTELJESITESE
Vev6 a megrendel6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeri, mindk6t fel 6ltal alfuirt 6tlr6teli
elismenv6nnyel vagy szrlllit6lev6llel felszerelt szfumlifi a Kbt. 135. g-a, a Ptk. 6:130. g (3)
bekezdldse, az 1997.6vi LXXXIL torv6ny 9/A. $ a), valamint az Art 36lA.$ szerint a szilmla
.kdzhez v6teltol szAmitott 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenlfti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzodo felek 61tal, hogy a szerz6deses id6szak folyaman az eryes sz6mlikba
csak azok az inak, irklpzesi t€nyezok 6s k<iltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az Elad6 elfogadott ajtnlata tartalmaz,
fiiggetlentil att6l, hogy a magyarorszdgi vary a vil6gpiaci arak mikdppen alakulnak, 6s hogy
hogyarr v6ltozik az infl6ci6s rdta, vagy a deviza iltszftmititsi kulcs.
A Vevr5 el6leget nem fizet.
A sz6nrlrihoz tartozo lehiv6s teljesitds6t igazol6 - a vev6t6l sztrmuz6 - 6tvdteli elismerv6nyt
vagy s:ziilit6levelet csatolni kell 6s M igy ki6llitott 6s felszerelt szdr.nldtt azF,lad6 k<izvetleni.il
azIntdzetGazdasdgrlgazgat6sdtg6ranyrijtjabe.
Teljesitest igazol6 szem6ly neve, beosztdsa: farag6n6 Loys Ildik.6 Anyaggazdrilkodrlsi 6s
anyage ll6t6si o szt6lyvezet6
Amenrryiben Vev6 az E,lad6 szamliljht a jelen pontban rogzitett hatarid6n beltil nem
egyenliten6 ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabdlyai szerinti mindenkori
6rvdnyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.

Elad6
a) nern frzethet, illetve szdmolhat el a szerz6dds teljesitds6vel dsszefiiggdsben olyan
koltsdg;eket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek
nem rnegfelelti tarsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajdnlattev6
ad6koteles jdvedelmdnek csdkkent6sdre alkalmasak;
b) a szeruod6s teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetlt az qinlatkerc
szitmitta megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. I43. $ (3) bekezddse: szerinti tigyletekr6l az
aj 6nlatJkdr6t haladdktalanul 6rtes iti.



A szerzodes teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt az Elad6 a tulajclonosi szerkezetdt a Vev6
szitmfi.ra megismerhet6vd teszi, ds a fenti i.igyletekr6l a Vev6t haladdrkfalanul drtesiti.

6 . I A SiZERZ6OP S T B IZTO S i TO MELLETTO TETPZETT S EGE](

A Ptk. 6:186. $ (1) szerint,,A kdtelezettp6nz fizetdsdre kd,telezheti mag6tarraaz esetre, ha
o lyan rrkb6 l, amely 6rt fel el 6 s, me gszegi a szer z6 ddst."
SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szerz1do felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6l16s
szabdl'yaira az elfogadott aj6nlat tartalma azirtnyad6.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szerz6d6s trirgy6t kdpezo term6kek
rendellkeznek jogszerti forgalonnba hozatalt igazol6 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali enged6llyel.

A j6t6lll6s elv6rt m6rt6ke: 12h6nap

KES E D ELM ES TE LJES iT ES, A:ES E D ELMI KOT B E R

A mennyis6gi eltdr6sekkel, hiarLyokkal kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok 6szlel6s6t kcivet6 3

munkanapon beli.il b6rmikor l:ifogds tirgyhvd teheti az Elad6nil. Ezen esetben, a Vev6
tartozi"k - a jelzett 3 munkanapos hatarid6n beltil - az Elad6t egyeztet6sre felhivni.
A kcitlbdr m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llftott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelermbev6tel6vel napi I szitzal1k,legfeljebb azonban azerintetlnett6 ilru-6rt1kl5%.-a.
A kdsredelmi kotb6r maximunr6nak el6rdse esetdn a Vev6 el6llhrat k6sedelemmel 6rintett
term6kek megrendel6s6tol 6s m oghiirsul6si kotbdrt 6rvdnyesithet

HrBlsi TEUES|TES, HrBAs Tt LJES|TEST (MTNO;EGD KOTBER

Egyetdrrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6 hib6khal
kapcsc,latban a Vevo a teljesit6s megtiirt6ntltll azowral jogosurlt az Elad6val szemben
fellepnri. A min6sdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos
igdnyeket a Vevo azok lszlel(isdt kdvet6en barmikor kifog6s t6r1gyiv6 teheti az Elad6n6l.
Ezen esetben, a Vev6 tartozik a:z Elad6t kdzcis jegyz6kdnyv felv6teldre meghivni.
Vev6 hib6s teljesit6s esetdn k,5ri a hib6val drintett term6k kicser6l6s6t. A hib6val 6rintett
term6k. kicser6l6s6ig azBlad6 a k6sedelmi kdtb6r szabillyai szerint kdteles kdtb6r fizet6s6re.

MEGEUUSUL4SI KOTBER

A 7.1. pontban felsorolt okok nriatt az adott megrendel6st6l val6 Vrsv6i el6ll6s vagy azorunli
hatdlyii felmond6s esetdre egyaftnt kotbdrt kdtnek ki az Elad6 terh6ne.
A 7.1. pontban felsorolt el61l6s vagy felmond6s oset6n az 6rintett term6kek nett6 6rt6k6nek
20Yo-a m6rt6kri me ghirisul6si ktitb€rt kclvetelhet a Vev6.
Tiszt6ban vannak a szerz6db :lelek azzal, hogy a kotbdrkdvetel6si behajt6san tulrnen6en a

Vevd a szerz6ddsszegdsb6l ered6 karanak megtdrit6sdt is krivetelheti az Elad6t6l, a krir
<isszeg6be azonban a miir behajtott k<itb6r osszege belesz6mit.
A kcjtbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel,
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszitnia nett6
osszeg6bol levonni.



7 .r A szERz6nes vncsztn.rEsE. vpcszuNTETESE

7 .1.

A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intezett nyilatkozatixal azowralihatilllyal elilllhat az

ad6sv(iteli szerz6d6st6l, amennyiben kor6bbi teljesit6s nem tcirt6nt, vagy el6llhat az adott
megrendel6stol vagy azowrali hat6llyal felmondhatjaaszerz6d6st (kiv6ve a Cstv. 11. $ (2)
bekezd6s6ben foglaltakat) ha:
- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tObb mint 15 napot k6sett;
- sztllitdsi kdtelezetts6g teljesitdsdnek k6sedelme vagy elmulasztiisa, amennyiben ilyen

sz<>rzi5 dlssze gdsi e set mrisodik alkal ommal is megismetl6 dn6k,
- a',leszfilitott term6k min6s6gi fogyatlkoss6ga eset6n, de akk,or is ha kideriil, hogy a

termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az 1.1 pont sizerinti ajfnlatban, foglalt
min6s6gi ktivetelm6nyekneJ<, a Vev6 a jelen szerz6d6sben szabiilyozott m6rt6kti min6s6gi
kdtbdrt eslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesfthet, 6s amennyiben rendszerbeli min6s6gi
elt6r6st tapasztalna, rigy 6rrlekmirl6s6nak igazolilsa ndlkiil az a.dott rendel6stdl nyomban
eldJlhat, vagy azorffiali hat6llyal felmondhatja a szerz1dlst, meghirisul6si kdtbdrt ds

k6ntdritdst kdvetelhet,
- Ha, az elado a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st krivet6 15 napon beltil nem

cser6li ki, a Vevdnek jog6ban 6ll ^ le nem sz6llitott iirucikkek tekintet6ben a

mergrendeldst6l el6llni €s tz adott term6ket harmadik szem6lyt6l beszerezri az Elad6
k<ilts6gdre. Ebben az esetben a harmadik szem6lynek ftzetett 6r, valamint valamennyi, a

sz6llit6ssal, beszerz6ssel liapcsolatban felmenil6 koltsdgek kiterhelhet6ek az Elad6
rdszere.

- a fizetesi halad6k idotartamanak leteltdt kdvet6en amennyiben az Elad6 fizet6skdptelenn6
v6llt, oncs6ddt jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be, fr:lszdmol6si eljar6s folyik
ell,sne; kiv6ve a Cstv. I 1. $ (2) bekezd6s pontjdban foglaltakat;

- azElad6 szerz6d6sellenesen besztintette sz6llit6sait.
Ha a Vev6 a szerzoddst a ferrti brirmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az
Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tovdbbi kifizet6seket k<jvetelni.

7.2. A. Vev6 jogosult 6s egylben kdteles a szerzodlst felmondani - ha sztiks6ges olyan
hatariclovel, amely lehetov6 tesd, hogy a szerz6ddssel 6rirrtett feladata ell6t6s6r6l
gondoskodni tudjon -, ha
a) az lilad6ban kdzvetetten vap;y kdzvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamr:ly olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintetdben fenn6ll a Kbt. 62. {i (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6barn meghatdrozott felt6tel;
b) az Elad6 krizvetetten vagy krizvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamr:ly olyan jogi szem6lybern vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szewezetben, amely
tekintertdben fenn6ll a Kbt. 62. {i (1) bekezdds k) pont kb) alpontj6ban meghatdrozott felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s ersetdn az Elado a szerz5dds megszlin6se el6tt m6r teljesitett
szo I g6ltat6s szerz6d6ss zeri plnzbeli ellen6rt6k6re j o gosult.

IrSnyad6k a Kbt. 142. $ rendelkez6sei.

A Vevo a szerzod6st felmondheftla, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6d6st6l elillhat,
ha:
a) felt€tlentil szriks6ges a szerziidds olyan l6nyeges m6dositasa, amely eset6ben a Kbt. 141. $-
ban foglalt felt6telek fenn nem iill6sa miatt rij kozbeszerz6si eljar6st kell lefolytatni;



b) az ajitnlattevo nem biztositla a 138. $-ban foglaltak betartAsift, vagy az ajanlattev6k6nt
szerzodo fdl szem6ly6ben 6rv6niyesen olyan jogut6dl6s k<ivetkezett be, amely nem felel meg a

I 39. $-ban foglaltaknak ; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzes szab6lyainak megszeg6se miatt
k<jtele:zettsdgszeg6si eljar6s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga az EUMSZ 258. cikke
alapj6n inditott eljar6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog6b6l ered6 valamely
kdtele:zetts6g tekintetdben kdtelezetts6gszegds tort6nt, 6s a birr6s6g 6ltal meg6llapitott
jogsdrtds miatt a szerz6dds nem semmis.

A Vevo kdteles a szerzodlst felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6llni, ha a
szerzodes megk0t6sdt kdvet6en jut tudom6sara, hogy a szer:zbdo fel tekintetdben a
kdzbetizerzdsi eljrir6s sor6n kizzirb ok 6llt fenn, 6s ez1rtki kellett volna z6rri a kdzbeszerzdsi
eljar6sb6l.

8./ Az Elad6t az 1wdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titollart6si kdtelezetts6g terheli a
szerzo'des teljesit6se sor6n a Vevdvel, annak tev6kenysdgdvel kaposolatban tudom6siira jut6
minde:nnemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozas6ban. E titoktartasi kotelezetts6g kiterjed az
Eladdr alkalmazottaira, munkat6rsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kerrys6giik megkezd6se el6tt
kdteles; azElad,6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az Eladdr a Vev6 enged6lye ndlkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sara a szerz5dds,
illetve azzalkapcsolatban brirmely mis dokument6ci6 vagy inform6r:i6 adatait.

A m6sik f6l ellzetes j6vahagy6sa ndlktil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet k62.26,

harmarlik szem6ly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatalyos 6s 6rv6nyes
jogszabfly alapjan valamely bir6s6g vagy mds hat6s6g kdtelez6 6rvd:ruryel elrendeli.
Az Elad6 kifogastalan teljesitfs6r6l a teljes term6kmennyislg 61ad6s-6tvdtel6t krivet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A V'ev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az E,lad6t, hogy az adolt
termdkek Vev6 r€szdre tdrtdn6 lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6jan
feltuntesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtevdkenys6g6ben
felhaszn6lhassa. A Vev6 a lesz6llitott termdkek megfelel6s6g6rdrl referenci6t kiz6r6lag a

term6k felhaszn6l6s6t kdvet6en 6llit ki.

A Vev6 a Kbt. 35. $ (8)-(9) 6s 138. $ alapjan a kdzbeszerz6si elj6r6sban tdrtdn6 ajrlnlatt6telt
nem koti gazd6lkod6 szewezet alapit6s6hoz, tovdbb| nem teszi hdtelez6v6, sem lehet6v6,
hogy a nyertes aj6nlattev6(k) a szerzodds teljesit6se 6rdek6ben gazd6lkod6 szewezetet
hozzanakl6tre.

A kiilfbldi ad6illet6s6gri Elad6 kciteles a szerzldeshez ana vonatkoz6 meghatalmazilst
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g ktizvetleniil
beszerezheti arh vonatkoz6 adatokat az orczitgok kozdtti jogseg6ly ig6nybevdtele n6lkiil.

Jelen szerz6d6sben nem szabflyozott kdrd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fi.iggrien vagy az Elad6 elfogaclott ajilnlata tartalm6t tekintik a felel< iranyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszab6lyi rendelkezr5skdnt a Kozbeszerz6si Tdrv6nyt 6s a Magyar Polg6ri
Td rvd nykOnyv i d evo n atkoz6 an m e gfel el 6 szab iiy ait fo gj 6k alkalmazni.



A Vev6nek €s az Elad6nak meg kell terurie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
targyal6sokon b6k6s fton rende,zzenek minden olyan nezetelter,lst, 'ragy vit6t, amely kdzdttiik
a szer:r6d6ssel kapcsolatban meriil fel.

Vev6 szerz6d6ses k<itelezetts(:get azzal a bont6 felt6tellel vagy afta az esetre rdgzitett
felmorrd6si joggal vrillal, hogy irmennyiben abeszerzls ttrgyfua vorratkoz6an a kcizpontositott
kozbe:szeru6si rendszerben vagy a fenntart6 6ltali tdrs6gi szinten dsszevont kcjzbeszerz6s
keret6lben keretmegdllapod6s vagy -szerzbdes keriil megktit6sre, a kozpontositott
kozbeszerz6s vagy a fenntart6 d.ltali ters6gi szinten dsszevont kozbe:szerzds keretdben val6sitja
meg ir beszerz6s6t, Vev6nek semmilyen h6tr6nyos kdvetkezm6nye nem szitrmazhat a

szerzodds felmond6s6b6l.

9.lA szerz6d6s csak a szerz6cl6 felek k<jzds megegyezlsfvel, irdsban a Kbt. 141. $-6nak
fi gyelembevdtel6vel m6dosithat6.

Ezt az ad6sv6teli szerzbdest a stzerzodl felek mint akaratukkal 6s nvilatkozataikkal mindenben
me geg;y ezot helybenhagy6l ag alurttk.

Att-rcno t7.

Budapest, 2016. augusztus 30.
Kcreskolehni Kivitelczo es Sz.olgriltat6 Kil

l()45 l]udapest. tlerlini u .17-19
'Iblelbn: 

-150-2 |-.{)7. 'lelelax: 329- |g-54
MKII Rt : I 0,30ffi02-202082 I 7-(XXX)-j285

A

miirt Vev6 ':') mint Elad6

Nu, (

.=l^-

2016 l,!j$ ;0.

6". (oJ"k O,ild'K$,tl,
i^-.-: - .-.-.^ ^rr-,-f:r l.l.:..._

A szerz6d6st el6kEszitette:
(l

lL3Lu
ariiris:....:;$ .X*.t.*5.!.......



Alletro Kf1l. Szivbillentyfik 6s 6rprot6zisek beszerz6se

E3-2l201^6

1. sz. mrell6klet

R6sz

sorszdma

R6sz megnevez6se Megaj6nlott term6k neve

6s k6dsz6ma
196nyelt
darab-
sz6m

Nett6 Ft
ellen6rt6k
/db

Nett6 Fl
iisszesen

6

Zselatinnal impr egn6lt, zdro
porozitiisri, szdvcitt 6rprot6zis

Gelweave dacron

szovott, egyenes 6rprot6zis

732528 28mm 25cm

732030 30mm 20cm

732032 32mm 20cm

734034 34mm 40cm

734038 38mm 40cm

66 00( 528 000

Osszesen: s28 000

Lrd,zt N 142 560

Brutt6 dsszesen: 670 560

Budapest, 20 1 6. augusztus 30.

f iln;:i.-_.',

AttEcno t7.
Kereslelelnti Kivilehzo es Szolgdltalo Kil.

It)45 tludapest. Ilerhri u 47_19.

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:

n e.,: #.t grk.* g. I'..9:.hk.r.l :9o\

illi lii$ ;0.

. Ofner P6ter

nrairas:.., #*rk.:.*. I........


