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PRE-\r\ltsULUi\t

\ján]rtLérri a közlleszerzésekól szóIó 201.1. á-j (-\'TTL tiln-ónr (a tcx,álll;iekben ].:bt,) 83, ii

szcrirrri nií]t közbeszerzési eljárást bonyolítort ]c ,,Míitéti izolációs anl,agok beszetzése
szállítási szerződés keíetében" tálgrben, Száütó IéSzl íett.Z eljárásban, és l bcllriltott
.riánllrokat mcaizsg'aló l]ítáló bizottság jaraslaLl elapján, Áián].lkéíó dóttése sz.rrnt czen
cJjárást a szerzódés rnellékletében specifüált áruJ< tckintctól)clr, e Kbl, l1, ]i (Z) bekezdés l
polrtiát,lfl riig7ítcltc,klrc,k nrcgfctcliicn Száütó, rnini nyeítes xjánlattcwó 201.1, nor c,mllcr ] ón kelt
a;inlrra (a tor-ábbialrbrn nl,ettes ajánlat) ahpuh ótclér,el:r 1,2,3, 1,5, ó,8.9. 10. 11, 12, 13, ](l, 18.

]0. ]1, rész tekntetébei meg ,velre, az alábbi aj./rnlati elemnel:

1, rész
\iinlxü áí (J{ctt<1 F't ban a íós7cnkónü

r szcrzócli:s rdies ir1

(Ncttó Ft baír a rószcnkóntl telies

-!ó 5()0 (]()() ] t

1 |)6l) í).)l) F|\1ántlti
a ,.cl,.]J.s relles i

2. ftsz

\rinlan ár (Ncttó Ft l)xn ] ] l() (X)() l,i
a szcrzódós tclics i

§cttó ],i bxn 1 részenkéiti tcljcs 23 9.+0 0()0 lt
n,zerz,lJi]s rcllts i

l,::1lrn ár §etró Ft-berr 2 íészelrkófltj teli€s

:::e:]llsóelc. r ;rctzódés teljes idejére vorurkozóen)



ijánhti át (Nert(') F'r bill ll íés,cnliénb telies ls s()()()()1) 1.1

nrentrisórc. a szcyijtlés teljes lclejére ronatkoz<lan)

,\jánlati il (Ncú]) Fr ban a részerrlrónti
merrnrjséglc, a su clzódés teljes idejére tonntJ<ozrlrrt

9. íész

] l .105 -l()l) ]J

,\jálnati ár §c,Ltrl Fr llen r lószc,nkéntr tcljcs
ocnnrisógrc,, e szcrziidis tdjcs iclcjólc, vonltkozóan)

.\jár .rtr át Q{ertil Ft berr a részen]rónti tclies
rncnrrriségre. e szerzódés I€]jes ic]ei.]Ie \,ónlrtko?Ll1 )

l(, .t,,c!/,]Ll.\ r.l;rl iJLlrLr \ t1,1tkuzulrl

.\ján]ari át (1.\eL1(', ].i l;an a rószenként]
mcnllrisógtc, a szctziidós tcljcs iclcjórc i on.rtkozilatl
18, tósz
,\jánLlti 3L Gi€rt,] ] l l]aLl ]

r,.L .,cLz,lJs rlllr. iJc

i ó2{) 7l0 |t

5:l7{l1]()í) l r

_l+ ixt t:o t',

10. rósz

részenkéntl tcllcs 2 880 ()(x) |t

20. íész

2L rész
-\iánhti át (Ncttó Fr b{]n a ras7cnkénü relies

nlcnnviségre, a szerzódés teljes idejéte r-orratkoz<ien

l 850 00l] Ft

,+ ó3_] 6í]i) l t

Fenuek alapján a: cllárá* rncgrndnó fcllri,ásbln (rx,ábbi;Lldlan lc]hn,ás) is az ,\jádanéteL
dokumentációbln (tor:ábbiakban Dokumcntició) íögzített lelrérehek eleger tévc felck az alábbi

l. szerződós táíg-]--a

1,1 l\ szcrzódés Lárgra az ajánlatLóró átrat a TL]l) cn 2tJ1,1/S 0E9 155033 szárnon 201,1, nijus
lt, napiih kij77ótctt ],clhn.ásban, nejd hálom,20].+/S ]09 ]913j5 s7ámon 201,1, lúflius l,
tlpján, 201,1/5 122 216655 számon 201,1. lilrtlus 28. rrlrpján, majd 2011,/5 133 2_]799ó

szárnot 2l]1.1. jillrus 15, napján lrözzéLett korigendumokbarr és l Dokumentációbart
rrcghatátozotr, és .r ielen szetzórlés rnc ékret(ci)ében rrlegncrezett műtéü izdáció§
aniagok a tor,ál;bia]iban: ,irrLrk adásr ótclc, szállításe ós cllcnórékének rleglrzerése. ,\
szerzódés mellékte(ei)ében rncghatározott áturnerrrrl,iségtól a 1chírásol< során Nlegterrdeló
+s 0,1, k,] eltéíl]ef.



1,j

1,2 \ Szli]Iiti] krltelezenséget r-iJtal arta. bogr, :rz árukat l dokunrcnLáciilllrn toq]r\
ntnóségben száüria lc, Ilcgtcndetó részért o1r,rnódrln. lrog| lz íru lcsziütr..,r.r .r

szerzódéslit]tóstcjl szánriton 12 hrlnapcin belúI sor: kerri]hessen.

Nlegrendeló az árukat kizáróhg sa;át cóljrura használhatja 1i1. ;rnnil Lrl . r icr
rug|ke,rcsLedelni t<x áblllltól<csítisirc ncn jogosult,

2. Szerződéses étték:
2-I _\ szeródós cllenétéke: ]8.:09.875, li+ il,Á, x7x7 hc,rvcnnr olcnillió kétszáZlien.ez.r

rrr-o]cszászhen enót Fo.,l,,t*Át ,t. ,1. ;.l.n s,cDódós alatián lcs?á]]ítlrs|r l,criil<j áruk riLclts
e]lenértékét a szerzódés melléIdete(i) lalt?Im,t,,x(ák), ,\z ;itali \ícglcndcl<'i ;zikhthórc
]eszáüt()tt és \lcgrc,ndclri lószórijl án-et íruk szánlázási értékére torutkozrrnl. ]]nlc]r
ncgfcleiiien az árl]r l Szállítr] által jelen szerzódés alapján teliesitendó rlleolctlnit
szolgált:rús cllcnórtóliót txfta]Ina77ák, igr, ezekcn tú]rncllijcn x Száüti1 setntl i.n
jogcfucn nenl jogoslL]t l{cgíc]rdclótói to\-álrbi díi í,g\ költsógtéilés igéni1..cL.,

].] l-cnti.lrx]i x jclcn srcróc]as hatlilia elerr kiltóttnek lcklnlcnd(ik, euoL rnrjcLrlsnisárl lz
llábbi 2.3 porrr és 2,.l ponr k]\-érel€kkel kizárrllag a lelck násos mcgáIlaporJásr, r ellnlnt
x K]rt, 132, i lr alapjárr ketiilher sor, \z .\jállIlnci il ált:rl mcg:tlott ;iiánlrti ink ,tz

aiánlattc\ó s7ánráíx a szcrzóclós l1atálrb2 1épésétól száaított 12 hiitlplq krltcltrnclr
tckintc,ndii]i,

2,3 SZá]lító kótclczettséger r,állel etra, hogl iclcn szcrziidés hatirlva alett kr'lzi ctlcniil r,rgI
kiizlen-e áltell rneglirderen relerrrennri akciós 1uorl trlttórró i:rtókesírós fcltirclcit az rcLrltr

idószakban lícgrcnclclci rós7ólc töltén(i szá]lításokrl is krteíieszt1, Ennek nregfelclrlicll c

száütások tckrr-rtetében a jelen szerzórlósbcn rilgzítctt árek, I]clck nlcg:lllapod:isa allp]án l
Száütó á]tr1 meghúdet€rr :rkcrós átaknak mcglelclócll mrjdosulnak 1 Kbt, 12i -: (1t])

llckczc]ésének rnc,gfc,lclócn, .\z a]rcrrj idóratanráról és az ennek sorát érr-énr es árr]rlr'll
Szállítrl lcgkósóllb az alrcó nlcgindítását megelózó 10 n2pp21 éttesíiefu txl,tozili
lIegrentieliit,

2.1 Szállító a fcnnck szclinn móclon és lormában kőteles e szetzódés haráita ahtt a jclcn
szerzóclós tát5át képezó átulira i onatirozó, az .rnrrak gl,ártój.r ált.rl nreghrrrlctctt
kedvezmérrr-eket a \ier-ó részéte biztosfuni. azzal e fc]tótcl]cl, hogi c,zeIalek r
kccil czmérrr eknek az igérri-berételéte a nrcghl,dctctt akció fcltótclci szcrirrt a Száütó
jogosr,ilt,

2,5 \ jelen szerzl]rlés alapját Létrejór-r1 c§cti nlegrcndclósck cllcnórtékc a fclck áitl] lz ánlk
án-ételekot a fur-arler-élerr/száüróler-élcn áluci].lienkóllt fclnirrtctctt mcnnvislg alrpjírr e
kósóbl;ickbcn mcghatár,ozcltteli s:tcinr eserenkérrt krá]Litott számlák e]apján a jclcrt

szelzódós 3, pontjában foglalteknak megfeietóen ketűl krfizetésre,

3. Fizctósi mód, kötbór:
3,1 i\lcgrenrteló r jelen szerzódés alapján teljcsítósrc Lcniló cscti lchir-/rso]r cllcnéttékét az

átuLnlk a jclcn szcLzódés 4, ponqában tögzitettek szeinn ieszállitását liörctóen, a Száütó
által krállírotr számla alapján a számlt Nícgrendeló áiLati kézhezrérelének i2pját kij\ ctó ól]

napon betül a Száütónak a Cll] l}atl<nál \ czctctt 10700024-020,12509-51100005 sz.:Lnlú

szárnlájárl tiirténó :ítLLtalással {izetr tneg, _\ szállító álta1 benr,írjtott szánlánlk tattal,naznir
kcl] az ált:rle nyújtott kedi cl r,rérrrt ragr amclrnlibcn a Szál'lít<'l lz árukedrezrnérrr
osszegét kai]ön szárnlában szcrcpclteú - a ketlvczmén,l,t taltalnlazó §7ilnlát x íonerkoz.j



3.2

j,,l

3,5

árrszánl]árai eg\xtt kcll l)cn\újtlrni, ,\ fizctés abben az iclőponLblrr szánn ttll.,::. ::...
enriko a krlrzetéslc tcLülő ósszcggc,l Níegrentle]ó ll:rnkszánlálát Drelwr]]u:,i
Nlcgl,cndclr'l az eJlcrrsz<l1gáltrrásbó] crcdl] raíi.)z;s;!i] szcnben csalr .r Szi]ln" ,

eJlsmcrt. cglrrernű és lcjilrt ki,rete]ósór számidutja bc, Nlcgrc,ndeló trzcris ktl:,,i,i:l,
eseiűr a Polgál1 tórl énr kijnrr szetmti l,ósec]elru kamat fclszánitásárl j<lgosult

Szíütó a iclcn szerzódésbctl li;gzit€rt kőtclezetrségek ]rósccLclncs teJjcsítósc es,r,lt ,,u

cíedrllénrre]clllil chclr teljesítési haritidót kinc,ró tn]rrdeí lrapti nnp után lz násllrn
mcgLcrrclelt. 1c ncn sziüron árr, .it .{ lé1],.i1 számirorr szc1,7ó.li\cs éItékanck 10 '] i a 27xz

dz százalékl, legfcljcbb ezotban az ét]ntcrt:íru tet]es szcrzódéscs cllerrértrlliónck

nregfclcló rrrértélrű liósede]rTLi ki]tbér fizctósétc kiitetes, SzáIlítrj ,r jclcn szerzijr]r:sbrn

r;g'zítctt kilrelezettsigclncL lribás tcljesítése csclófl x libás l€1iesítósscl érntett, ez ál,n \l \

né]]rú] szimitc,rt szcrzócLéses értó]le 30% ának, azy harminc százalékárrak megfclclri

méttékú hil;ás rcliesítési korbót úzetésóíc kór€le§. Á \Icgrcndetó clcclnénies mcnrr Js,gi

klfogása csetén }Iegrcndclii rá]asztása szetrnt lclgosult a késedelni kötbér vagr hbás
Lellesítési 1iilrbét köretc]ósórc,,\ késcclclni kötbét lá]esztása esetíír NlegÉ]rdcl(i 12r

csupin a (1,3, porrtben foglalr hatáldri crc,dméryrelerr c]tcltót k.j\-etljcn joi]osulr kóflt,]nj

Nlc,grendeJr1 cl<ílcgtL nenr b jztosít.

Szá]lító tudornásrr] lcszi, ho§ Jnint níeítcs ajánlatter,ó ncnl fizet, illcn,c, szílo] c] c

szetzr]dós rcliesítésérc1 i;ssrcliiggósllcn olran killtsigeket. ficl\ck a Kbt, 56, i, (])

bekezrlós k) pontii s,cfinti feltétc]cltrck nem nlcgfclclri titsaság tc,klrrteréllcn nletrilnrti

fel. és mcllc]i Száűtó adilkótclcs jór-eclclrnérrek csó]rLcrrtésórc e]kalnlasak,

Nlcgrcncleló az adózás tcndiétól sz<ilri 2t]í]3. éri \CiT. n-. 3ó/.\ ,li a frgclcnber,étllór cJ

teljesít kifr zetéseket.

,l. Szállítási feltótelek és hátáridőki
,+,1 Sz./rlliti! lz ár,u]rat Nlc,grendeló i]te] esetcnliérrt íehdásta ]rcriilij nregtcnclclések al;Lpj:ín és

heráticlórc száűtja Jc ]\lcgrenclcIó részérc, \1cgrcrrdetó lz átukat Nlegrcndeló ikrl
csetenként írásbarr negl<rildiltt, és jeten szctzóclós meüéklctóberr taláIható árulira

\.oíratkozó megfcndclések liapj:ln kótclcs a szerző,lő lelek c]tótri rr-regállapodás:t

lriánr,:iban, a negrcndetés kézhczr,ét€lér kö\,etó 3 napon bcliil, 07,00 1,10() 1ir,i l(őziitti

idópond;an leszáütani,
.\ teljesítós helíe:
l'étet§, SáncLot L-tcai Iiórb./rz Rendclóirrtézet és J)aIcseú Iiőzpont
10]6 Budapcst, Péteífi Sán<jor u,8 2i]. t,.]g} óllrrr a!,íalltár

1081 BLrdepesr. Firrmci ílt 17, Kaj7ponú í3ktár

1.2, Á megrcrrdcléseklek álucikkenként tarralmaznjuk ke]l a ]cszáütlrrj kir,ánl áruk

rnerur is égót,

.+,3, ,A. ncgrcndeléseknek tart:rlrnaznluk ket1 llcgtendeló nevót, a szállítási cínret, a rcncLc,lt iru
pontoi mcgnc. czését, kiszcrclési e5,sógét és tlambszámát, l rcndeléseket rl rlább] cinte
kclL feladrri faxon r-lg e-mailbcn:
Név: Sirnon Nírjnika
'1'e]cfon: 06-1 ,177 3090
Far; i_)ó 1 210-7600
E,majl cílr-r: srrnon,monikafaincnnclt,cke,con



r,]
csomagolás
SzáLütó l leszáütlnrló írut szillrscrg szertnt gongíóieglren, r.rgr n szá]litlís rrrócljárrak. ;llen c
az elóításo]nak neglclcló cEyóL csomngolásban szliüLjl lc, ,\ csomagcnasol l
szlratossági lejár,rLot jr'll lárh:Ltrl:ln rrrtg 1re]] jeló]ir,

Az áru átvétele, rnenn)iségi és mnrőségi kilog?isok
,\z áruk leszá]Lirislkor Xíegrcrrde]ó képr.rselóle az ánrr rrrennr,rségrleg átleszi .\, ll\ilc] .L

csomlgolási eg\.ség .lxllbsZántánxk rrregszárrrllillisárel tolrc ]i, j\z ,ifu n]!1lrll].i-l
át\-ótcLónclr tólr\,ót. r]]ctlc tz csctlcges lriánr-oklL t\legtendr:ló l száütóler-é]re liljc9ui, \
szállítólevólte kcii1 feljegn, zésrc lr áruben lrcnircr óLc]cz ósset nregiJllrpithlt,lln
bekóvetkezert károsodás, llierr-e nrllósigi l,ilil3:is is

féres áruszíüLis. cir-tlzós csctén llegrendcLó ez e]térésr l szlnl ,,t tlg szillitrllcrii
rnásolatár:t rtvezetr és Sziütó rlegbíu ottlllr rl llijrrn a lz irut erericti csumxgillaL,ilrl|jl
ltsszladjl; urólagos észrc\ét.l .seLén \Ieglelldc]ó ]e]zést]rt Szi]Litrj rz iru elszj]]íti,irLn ]

l]pon belli1 Sá]ár köliségérr lrrLézkedrk

i száütói gl,újtLicsorn:L3olivltt be]uL mcnnrlsóur ltiíttt,, elróIis, sirrLlis mrrn
\ícgrcndelónelr :rz íru iLn ótclót<jL szirrrit,ltt _] nlpon be1,,]1 rln lelrctősége relrllllictr-lrrJ
éJrrl, Áz utólegosln ncgílirpirott nennrrségt hránlokól iegt zólronrlct kc]] tilr ulrli \

jcgl,zó]rónr-r- lclr étciéhcz _\ziLürr'lL :L lriloglis,lk és sztrlJc i<tópolltjárrek. rllrmtrlt
hetlének epl,idejú negjelijlésér,el tc]ci|norl rlgr tlrlort mcg ]lcl] ltnltl _iziLl]L,] r
belelerrtett ilerr-e az uLóhgils rnennrrségi htogás eserén a 1e9zókónllbcn cllsrlcn
nTennr,rségr kifogáss.rl ónrtcrt terlrréket 5 nrurrlmnlpc,n llelLr] ]róte]es urills7i]líii\\ ll
pótolu, Sz/LlJitót czcll hllilifu]ó clccLm!nlLclcn cllcltói lil\ ctócl1 jogolult LósedelLllL

kótbérr köretelnr

,\z litu leszáütásár köl-ctócn ésrlelt mhóség1 trtfogásr \{egtendeló haladéktalarrrrl lrotclcs
ításban bejelcntcni Szállítóo;rk, .\ nllnőségi ktfogís én.énlesítését,el kepcsohtos kóltségek
t lrifoglrs rnegltapozotrsága esetón Sz/rllítrlt,.rl.rprelensigr csctón }icgrcncLcliit LcrlicLk,

\Iegrendeló a szerzrjdés LeljesiLésének e]Lyneréséról (teljesitésrgtzolís) vlp1 az rli_nli r.
negugadásárrll lcakésllbb Szillítrl teljesítéséról, tagl lz crrr'll szólLj nísbeL éLrtsit.l
Lózhczvérelétól számítort t]7cn(]t lrrpon lrtlill irlisl;rn kijtel.s rriilerl<lu ni

6.
(1

0,5

].2

,]

6-2

,+

7. Szavatosság
l1 SziLütó jclen szerzijclós tl.inásárrl r.llc, ka;Iű s,aflt(,ssígrlt i,illr1 e 1tszál]itisrr Lcrul,]

'Terné]re]r lelheszn|LlhatóságliLL, i1l!nc llrx. lroql rzok mcgli]clnclr e lonrtl<<lrr] hllr'l:.i!.
clijíiLso]rnr]r,

Sz;1llító szai ltcnjl, hoqt, a rerrlléliclr ftlllarnlto:lll ai];rtmesn]r l rerrdrltercsszcLLr

Sr:illító kötelczcttsógci rá1l.rl ll,r:L, ho;1r,oIren tcrmiLckct lzíllír \Icglcnclclónck. rnlelicJi
.r leszáütás idópontjáben nóg lcgalibb 2.1lrónapos lejírlu rctiivel rerrde]keznek

SzáIlító szlratolja iol-ábbá, hogr ballrrlik szcnrilrncir 1trr)cs o11an logr. lrtlil, r
les2áűrctt tclmékek hlsztiletát lkadállozzr lagr: 1rorl,:Ltozzl.



8. Engcdé\,ek
|]1 SzáJlítójeienslerzódósallrpjinkrzáró]lgnhltálr,os;:lLlrirlrrlllralr.rninóségi cJrin;í.r;htrJ;

negfeleló, l f<llq;Llonlbx 1rozetrlrl r-clnntlrozó crrgccLilvcl,1rcI lcn,lcll<czó tcInl:]r, t
száüther \íegtcrtcLcló tószére.

,J.2

9,]

3.1

9.
(,) 

]

,\rncrrnIibcr-r bármel_r, termók tel(rlltcrabcn i7 clajift crtgedélr€kei rrsszlvonjík. l LerrrriL
forglrnazásánrlr lchctőségit lilfLiggcsztiL, \-l!a neg_rzüntebk, e Szál]itrl llilr.lr. l
Lóriilmón,,,cktól \íegrendelrit ]rahdéLtehnul irisll:rn ór tcsirctl],

Á iilrtiek}el k2PcsolxtLxfl lrclcikc7ctr ig.i7o]l Lilhslecli Szá]ütór terhelü

ll]csctt áruc]Lket pótolhrtjl. l fe1,:k .rról,{nenrrriben r,.rrr rl]ran tcnlólr. enlclv e
cscrcn]rént kiizöserr llr]llptlcLltrt nlcg,

szcíződésszegés
Szetzőctésszcgósnck nrrnrjsül rmden olr.lrn
bímelyrk lé1 jogs,xbiLlr. Ll]en-e a szerzijdós
tellesirését dmulrs:tjr,

tnxq2txtl:'t§ \xq] mulas,l:Ls, in]clrlr.]!i !ol1]l
llrpián r'lt tcüdri lliLrrnc]r lriltclczctrsiglrlr:ll

Ánlennviben a Suíl]írr]l n szerzódélt mlgszcri, kótllér és L,irLi]ríLési litelr'lssóggc) LrrLollll.
],rvéve, Ll l,rzonriijlr, hogl x Jzerzódés tcl;csitése sorlirr úgr jirt el. elro3r .rz .u .rdrlrr
helr zctbcn á]talábln e]rárhltó

,\ fcntl szcrzódésszegés kil cLlrerrnénlei aló] ncnr nrcncic:it x, 1liorli].rarl1, lr1,1,1 :i

srcrzódisszcgést a Száütr'l, nnrt glzcllílkoctó szetr czct ill'lllir;isiLrlr. fclig clctirr. tlqtl:LrJr
szeI1- rité2kedésc ok{r77x

l\ kötbór osszegér \lcgrcnclclr'1 :r Szíütii srinlilr cIlcrrólré]réból l 3,1 porrr szt'rLnL

;, , tl ,..z l .l - ..//.,|

Ot rrrunkanapot nlcghdlrló késcrlcltlcs szl'Ll]itás eserén.\tcgrcrrdclóncl. rotil]xl1 :'tll

hatmadü lélLijl r nlcgrendelt tetrlólrct bcszcri,znr, é5 iz tscdcgcscn rilmcliiL,,
]résede]ml Liltl.lór r]sszegér.el nenr itlriczctt tóbll]e t],illLsigcL Szlrütrlr,rl ,lcLIlllcrl

.\ korbér megúzctósc, n.m allj]t] \lcqlcndlló rzon joq,ir, llo9 a szerzódéssz.gilscl
okozort és a kijüór rlsszcgói cl ncrn ri.Lclclt ]til'Lnxk nleqtérítését kör-etel]e, ]€Lrecj1l]
igéruetr én-énr,esítsc,

10, A szerződés hatályi
]l],] Jclcrt szerzódés .rrrnll eláíL:'Ls:r llrplíll lóp lrrta!hl)x, és t2 hónlrp hxtírozotL icliltrrLrnrrr ;oll

1éue. }íegrenclcl<i a,59i201l (I\:,12,) T<otn rendelc,L ],/\,i.lr] pilntjlLllll trl9lrlrr]r
elltpján lelrnon.]ási és ellillási jogot köt kt rrre ez csctrc, hr r h]l atlirl7otr k.jlLtl,'tjl\ .jr(1.1(,t

alapjín rncgadott te|esíLósi hrr;'rrlclil lc;:1rte ckírr iicrct rrreqá]hp.,dás lép 1rlrtálr,b,,l

96

1a],2 l\ srclzódis lrozös rnegáJl.rpodássel bárnúol eBsziinlcdrctó \lgl íelllolrth;Ltil.

]!.j :\ kózös rnegegleziscn túimcnócn a ícle]r .r szcrzljdist cg1,olddli joglr Llat]ozlrttlt
(tcndlír-üLi feLnondássrl) is nlegszüntcLltcu]r az l]illbilk szerjlt, FeL1,lrr.],iss.r] l
szerzódés a sórclrncr szerrvedett liL 1rltal tirtéűtésr rgénr,ének ferrnterL:'rsr rlrc]]rLL

szültetheró rncg, rmcrlrllibcrr n nlis]k fól l szcrzódésben meglretiirozott é: rillrlL



lrcitclczcttsógcit isrrrételrerr nerr' teljesitr és l felelr 3t] n.rpon bciiil rirgralrrs uron scnl
turlollr mcgcglezru e szelzódósszegés nl€gítélésénelr LeünLcróbcn, \ szcrzőcLó Él 1,1go,uh
r s:crzijrlóst fe]nondtnr l rrrisrl íél sir]r os szetzódésszet,isc csetón,

1|.+ ,\ 10,3, pofltbln szerepló feLrrondás esllólrcrl x f€]rnondí_§t léluyerénlcs l]ánlotL lcLrl
útján is meg keJl küldeni,

l0.5 .\rncnnr.]bcn jdcn s,cr,ódés egr tcnctcllrczisc tclics rgiszóbclr ll9 rószbcrl ilrirllrciclr
lcnne vag! órr.ónvtclcnnó válne, :L szerzódis irvénrcs.ógc cevc,bclrben izonlrrl1
icnnnrtlct, lJr.ór,c, hr c tósz tlóllrul e tn]e]r a szeru ijclésL ntn Liltr]tlé]r r-oltl neg

1l szetzínléstnrirlosítás
11,1 .\ szerzódést nrlrldkét til belegl-ezésórcl fiziró]at l l{bt. l.}] 'á]lrn í'oglrltrlr rlrpjllrl

iti,brn ]chet nir]rlositen],

1'1,2 Ncnr 1 ósu1 szelzajdéntródositisn,rk l tilclr ccqlcgr;ókl)cll rlrihlrrtrrton ad.Lrlillrn.:gl
kulonósen a széLlrelr,éLen. képí§e]óibcll. b;rnLszánr]aszinában. ll1en-c íLrr-l9
telefonszárrrabln bc]rilvct]rcuij t-áltozás, roríbbá l szerzódésk,ltés és re]jelr., l ], l
kapcsolatt.rrtók :rdlteillen Lckrl cL]rezó rá]tozis. ,\z enr]íten r-álrozisoLlól lz órrltcrr iil l
olisik iclet az cscr lolu]rnan\ crllil luqgóen .l9r tk]zeLcscn írásben 10 nlpls
llltárldóvcl rlgv l váLrozás bclorci]rczólót illc;cgrzóliL] tril có 1l] n.tp.!l be]iil irlte]es
értesíteni, lor,ér,e jelen szerzódés 2 3, ponl:ír, mclr rc ez rll1lan íoglrltl]r az iLinr lclr'lL.

12. Egl,ütünűködés
12I Száütó a hszáütás llrcLill oztetisa .scrón ólr€n rílékoztlrrjr Xlcgrcnt1,:lór ;lz

llrlcli]vokról és e lriszállnls i1 irlrlponq:írr1l,

2.2 ,\ hltóf<xrl cglutonííkódés órdckóbcn llcgrtndcló r rcrrnilrck lclcrrLil_. rntnl lelr LqcLl c
cscrón, r lgr rcnr]Ln u[ hclr;ctbcn crrrj],r kóri]]ninlrr'j] és .r r árlrató igénlekróJ inlilniJlr
Szállítót,

13, Álkalmazandó jog

Jclcn szctzr'l<1óst \Iagrarcrsz,iLg jogtcndje szetnt kcll érLelL-rrezru, ,{ szerzóL]ésbell lcnl
szzbálvozott lrérdésekben elsósorbln :r lll cdrc;ij ;rlg,zrLlilr ol,rt kcJl figr c]cltbe lentl: ,l

szerzódés a]áírás.rkor hxiáh,.]s polgií ú1l,in\. r lrc]zbcszcrzósclrrr]l .7(')l(') 2|Lt é\1(-\']l1
tijI(ény

14, Eljárás jogr.ita esetén
JcLcrl szcrzórlés r-ógrclrnitásárel k;Lpcsoletos rnrrrdcn vrtis lrérdósr a lelck békés úton
kísérelnek nreg rerrrlezni,,\ Lékés irton tlcll rcrrrlezlretó r-itás kért]ósck cldcjnti.itc lL

szerzódó felek \Iegrendelii széklrelr e szclrnü lrilóság llleték€sségét kótik ]it

15, Eg,vó]r
15,1 ]clcn szelzridós ttr,íh kozbcszct,zisi cljlLriLs tcioil,trtisr utin ji]rt ]ótJc. nicli Lilzllcszerzlst

clj:iLás árubcszcr!src 1riLrlluJt,

152 \hden jelen szerzódés keretéberr l lclck iLltll cgl miLsnllr liulcliitt értesítésncl iroLr

lolnrábln (elsősoüen Leleíe-rrln, ll]enc l1ánlrlt 1crólbcll) llcll ialrónn]e, ]lrcn irLcliLéstl
lutálr,l a cirlzetr áltllr véte]]ror, !lctlc ncki Li]Ilónaj 1ró7Lc,ítisLlol á]l ]re.

.f



15 ] Sz/rlliLr] a szerzódés tcljc.ítisérrek tcljcs rdriL.rrtlnu :1alt Luhidol]osi s,clkc,.lll
N{egíendelíj számáre megi.nlctlretóré rcszi és .rz aláLbi iigterehó1 N{egt€11dclőr

halrclólrt anul értesíu:

Szir]lítób.rrr közlerctrcn ilgr 1rözretlcniil 25"'" ot mcgh.Llrcli! tuhjdolll 11,1rw,l]i,t

szerezvalemcLiolr,rnjogrszenlilrrrglszcrlólr,cs1o3eszeurrrioglripesszen..t,.lri
tekrntetóbcn {cnnir]1ez 5ó.: (1) bclt.rdés L] |rltrq:ib,rn rlreglletíllzrlLr1- afuclf f!ll!l€1;

Száütó közvetcttc !xg] Lózíct]círiil 25'" or nlcghlledo trrlrjclrllrr résztlscclóst szetz
vai:rmell olren jog1 szcrnélr,ben vlrgr szenrélrcs ;rlg.r szeLTnr ;ogtipcs szen-czctilcn lll,:ll
tektrrtctében ltnnáll tz 56 ! (1) bekcldés k) pontjiLl)rn nreghxtixr,(lrL rllatrlc],, fclLétel,

Ebllcrr az esetbcn \Iegtcncleló jogrlsult és cgrLlcn kijtelcs a szclzódésr lilrlonclrrll hr

sziilrsé.qes olr,an h:Lt/uidói el, tlclr lehetóri tcszi, lrogr n szcrzórtésse] é|nn,lr i"lid,lli
eJlátl:isirr]l gorrdoskodlli ruJion,,\ tclnmnclás csr'tórl r .'\ziüró a szctzifi,l m" rl, r

elótt nlLr tel]esíten árrr szclzi!désszelű pórrzbelL ellerlirriLirt iogoslrlt

15,.l .\nennlibcn S7'LllíLó kűtfildj rcLilrJlerósógii l,ilte]es e szcl,zijc]óshez llr rort,trl;oz,-,

rncgherlLnezást csxtolni, ltogí lLz iilctrlségc sr,cILrltl rclóhatósiLgtrjl :r rrrrg,u rrlrllr,,lL,l,s,ig

kózvet]eniil beszerczhct Száürórl rllnltkozó ltletrlLet ez orsziLgol kózoni lrlgse;!1l
igérrlbcr.ltclc néllrűl,

L55 Á kór.ctkcző dokurnennrnrolr r szerzóclós ek,álisztharxtllll részét képczilr (\ e,zLl ! il
kezeicrrclóLl

' F]lliLiLlt nregrnditr] lil]rirás js rrinl.rrtt]teL dolrunlcrrLáció

' \Ycltes xjinlirt§{'j x]it xtx

l5 ó ]clcn sreúődés ó db egl,r ssal szil szelrrt nlcqcglczrl pélclárrr btrl lrószűlt \ szcrlr]Ll,s ]

ctb etedeu példánlr Nlcglcndelót ls L eredctl póLtiLnr:r peclrg Szállít<'lt leu nlcg,

15,1 j]ulíton lelclr ,,r jclcn szerzódó* eLlrnru]ikrl nc3eglezórlck rlllilták, ós jrj,,ilrrlll,,lrl
.rliLíLt]r]i,

J]urllpesr, 201,1, rlccerlbeI hóúxlr 31 nxp],l

\1r Szokoü Szrlirld CslLl

_Srj]litó részóLijl

jí) l]i Ya,: i- ] !r ] a/r|lE ír i
].],:: ] il ] ,:l ]. aj

..._ .) ::)): .:,.41|

"',", 'i ;i.l§



PétédysándorUicaiKh

1076 Budape§t Pét€riy s,

lúegajánlott iemék gyáítóia, lermék neve
egysé9

l9ényélt

Mólnlvcke Health cáleAB

7!0500 1 686,490 240 404 758

Boi rJ080

8l0 sE 40252 Göleboí]], sVédo6zág

15ax24a

]60x175

]8"25

ÁIta án.s sZ9tt lsirútél.dó! len

']40l]90 fijlölnlyche Health care AB

97064061.00 5123,490 ] 2aa 6 148 l88

79x]45

sE 40252 Göieborq Svédo§zá!]

]50x240

160n75

75x90

Áta áno§ szett{aoymúlél böV]leii

]40x190 [4öln]vcké Health carc A8

97064062.00 6938,000 300 2081400

79x]45 Box ]3080

8X40 SE 40252 Göi€borg svédoíszág

]50x240

]60x]75

75x90

A|taLanos szetl-naqVmüiét.bóV ett

]0x10

L

XL

22 es

24ch
1lAa 8 634 346

2. íész
R€ctum/]aparcscopos §zefl

Mölnlvcke l!eálth caíe AB

694241 3 213,102 l80

]óx ] 3080

SE40252 Góleboa, sVéd06Zág

50x50

2001310 Rectum/Laparcszkópos szeit

]8r5
578 466

5 rész

140x190 i|ölnlvcke Hea ih cáÉ AB

888224 2915,660 75 21867585x]3 Box ]3080

175x]i5 SE40252 Golebo€ Svedor§zág

18X25

öasze§en 218675

cs]pösZeil bóVilefl

140x190 lVö nlycke Heallh care AB

97064064.00 8718500 1 l84

Bnx l3080

sE,40252 Gölebúo Svédo§zág

]70x300

200x260

18\25

30r120

]40x190 [4ö]n ycke Health cale AB



Téíd Aíirc§u kópc szefl biv]leil

79^145 8ox 13080

97064079.00 6 914,600 650 4494490

]40x150 sE 40252 GöGbüo svédo6záq

8x40

200}320

]8x25

22\15 íéd Aüo§zkópos szett,bóViteli

]8x240

o 50mm

10x]0

Kéz. ég láb zo]á ó sÉtt bóVitett

140X]90 ltlölnlycke Nealth cale AB

97064071_00 5 411,400 5 000 27 057 000

19x145 Box 13080

SE40252 Göleboro. sVédorczáo

200x300

18x25 kéz- é§ láb zoláló szeti.bóvitéit

o50mdr

XL
22 es

Véglag §ÉíióVilefl

]40X190 Mölnlyche Héálih cale AB

97064081_00 7 064,600 300 2 119 380

79x]45 Box 13r]80

sa40252 Göleboro, sVédoczáq

20013]5

]8x25

22175 Végho szei-bóviiett

]40x]90 lyölnlycke Health caleAB

97064083.00 5361,500 960 5141a4a

79x145 Box 13080

sE_40252 Gdtebúq svédor§záq

XL

22-e§

öss,e§en 54371714
lrlö nlycke Health care AB

903286 1 738,000 ] 963 ] 4 ]]694
1al12 B.x ]3080

150x150 sE 40252 Gól€borq svédo6záq

181,25

sZ€mésret sZell !l bóVitell

150x]50 lilőlnIycke Health carc AB

97064073_00 4168,465 400

140x150 Box ]308r]

SE40252 Góleborc svédo6zág

6x6 5

]5 szemészéti szetl ll. bóvített

xL

összesen 5 079 080

]40x]90
Mölnlycke Héálth carcABBox 13080 sE.40252
Gölébörd svédórszád Asnáhéritó

429,651 240 605

240 605
300530 108.390 2 4aa 2d0 ] ]6

15a\240 80240 591,220 3500 ?a69 27a
2329 406



sr..á s.r.,::rs 9pe.ó 6ás2l
25a\na IlónlyckeHeatlr caíeÁB Box 13080 SE40252

Góteb.m svéd.lq7ád s7éki ó.lpná{ő 65040 4800,000 520 2 496 000

::.:: ,: J:.,á.cs e.edö venkáis
2341320

l,r]ó n ycke Heallhcar€AE Box ]3080 sE 40252
Gölebo$. Svédország speciális opelációs lepedő - 826010 4650,000 22ú

:;::: §.p?l .as ep€aó
50x60

MóniyckeHea(h caleAB Box 13080 sE40252
Gót€boa §Védoíszág spec]á]hoP€Écós épedó- 906693 l65,000 2g7

sp{á s opelá.ö§ epedó
200x300

Möhycke HeallhcarcAB BoX ]3080 sE_40252
Gólebor!. §VédorsZág speciális operáció§ lepedó - 903005 1 650,000 5a

specá § operécós epedó
75x90

1,1öniyckeHealh caíeAB Box 13080 sE40252
Góteborg Svédoíszág spéciá sop*ációs lépedó- 165000 900 313 500

specié]s opeláciö§ lepedö
lüö n ycke Heath carc AB 80{ ]3080 SE 40252
Golebo€ svédot§zág spéciális oPelác]ós lepédó - 175,000 530 92 75a

4304750

18N24|
MölnlyckeNeallh careA8 Boí 13080 sE.40252
Gateborq svédorszáq KanéÉ/kábel izoláció

705330 303,573 ]00 91 072

91072

2n
Mölilycke Health caleAB Eox ]3080 sE 40252
3öleboir §Védorszáo Rönloenlzo]áció

903757 257,863 4 000 03]

1031452

?1.1Ész

50x50
Mölnlycke Neallh carcAB BoX 13080 §E40252
Göt€büg SVédoBZáo Folyadékqyú]tó z§ák

a31200 1013933 800 8í1 146

l,j]o n yck€ Hea]th Care AB BoX ]3080 sE_40252
Göleboío. svéd06záo Fo]vadékovúitó zsák

706035 146,947 133 19 5AA

Fo yadékgyü]lö z§ák inc zós íó áú 100x80
Möhycl€ Heallr car€AB Box 13080 sE40252
Göleboíg svédország Folyadékgyűjiő zsák incjziós 832000 2498,099 2a0

1330310

78209875


