
BERLETT szERZ6ons

amely a2012. marcius 2-i felhiv6ssal inditott GOKI-212012 szdmu,a Kbt. 9a.g (2) c)
pontja szerint hirdetmdny ndlkiili t6rgyal6sos kdzbeszeru6si eljdrds alapjdnl6trejcitt
egyrdszr6l a

Gotts egen Gyiirgy O rszd gos Kardiol6 giai Int6zet
cime: 1096 Budapest, Haller utca29.
k6pviseli: Dr. Ofner Pdter f6igazgat6 f6orvos
ad6szdm: 15315386-2-83
tov6bbiakban B6rbevev6,

m6sr6szr6l a
Biomedica Hung{ria Kft.
sz6khelye: 1027 Budapest, Ganz u.16.
k6pviseli: Ddkriny-Horv6thAnna cdgvezeto
cdgtregyzdkszilm: 0I-09-161947
adSszdm: 10658415-2-41
tovdbbiakban B6rbead6

egyiittesen F elek koz<itt.

A b6rleti szerzodds tdrgya a Biomedica Hung6ria Kft. 6ltal forgalmazott Berlin Heart
keringdstrimogatui rendszer (tov6bbiakban Eszkiiz) b6rl6se, az al6bb rlszletezetl
felt6telek szerint:

- Bdrbead6 6s B6rbevev6 meg6llapodnak, hogy B6rbevev6 a jelen szeru6d6s aldfr6sdt6l,
mint hat6rnaptol sz\mftva, stirg6ssdggel, b6rmikor minimum I h6napra b6rbe veszi
Eszkozt a jelen szerz6d6sben rcigzitett bdrleti dij ellendben.

- A szeru6d6s ellendrt6kekdnt B6rbevev6 B6rbead6nak az alabbi cisszeget frzeti:

azels6 k6t h6napban: 2.500.000,- HUF/h6 + AFA

minden tov6bbi h6napban: 980.000,- HUF/h6 + AFA

- A szerzodds id6tartama al|irhstol szhmitva 12h6nap.

- A szerzodds id6tartam a alatt B6rbevev6 6ltal felhas znillhato clsszeg nem haladh atja meg
a 4L760.000,-Ft +AFA rendelkez6sre 6116 keretet.

-Bdrbevev6 a 2. pontban meghatitrozott szerz6ddses ellen6rteket Bdrbead6 szirnira a
szfimla kitllitdsat6l sz6mitott 60 napon beltil ritutal6ssal egyenliti ki a B6rbead6
Raiffeisen Bank Zrt-nelvezetett 12010501-00148778-00100000 szdmibankszimlhjina"

-B6rbead6 ktitelezettsdget villlal affa vonatkoz6an, hogy az Eszkdzt B6rbevev6
kiviinalmainak megfelel6en siirg6ss6ggelleszilllitja. 6s B6rbevev6 rdszlre 6tadja.

-B6rbevevo feladata a telepitdshez sziiksdges feltdtelek biztosit6sa. B6rbevev6 vrillalja,
hogy a b6rlet idltartama alatt az Eszkozt annak hasznillati utasit6s6ban foelaltaknak
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megfeleloen rendeltet6sszertien hasznillja, tov6bb6 azt megfeleki szakismerettel
rendelkezo, kdpzett munkat6rsaival mtikddteti.

-Bdrbead6 vallalja az Eszkdz szfilitdsdval, tizembe helyezds6vel 6s uzemeltetdsdvel
cisszeftigg6sben felmertil6 valamennyi kcilts6get. Kivdtelt k6peznek a fogy6anyagok
kciltsdgei.

-B6rbead6 villlalja, hogy az Eszkozt hib6tlan, mrikodok6pes 6llapotban, valamennyi
tartozekiwal egytitt, a felek 6ltal kolcsondsen allirt ittveteli elismerv6ny ellendben
bocs6tja Bdrbevevo rendelkez6s6re.

-Bdrbevev6 kijelenti, hogy rendelkezik minimum az Eszkdz beszerz6si 6rt6k6nek
megfelel6 nagys6grendti biztosit6ssal.

-Kapcsolatt arthsra kij elcilt szemdlyek:

Bdrbevev6 r6szdrol: Balogh Attila mtiszaki ovh. tel: 701379-609I
tel/fax: 215-7274

Bdrbead6 reszer6l : D6k6ny-Horvdth Anna tel: 301951-2510
fax: 201-2684

- B6rbevev6 indokol6ssal azonnali hat6llyal jogosult a Bdrleti Szerzlddst ir6sos
form6ban megszi.intetni. Bdrbead6 kciteles a b6rlet tfrgyht a szeruodds megsziin6s6t
kdvet6 kdt napon beliil saj6t kcilts6g6re elsz6llitani Bdrbevevot6l.

-Jelen szeruodlsben nem szabillyozoft k6rd6sekben a Ptk. 6s az egyeb vonatkoz6
iogszabillyok az ir6nyad6ak. Jogvita esetdn a Felek megkis6rlik azt kozvetlen t6rgyal6s
ritj6n rendezni. A targyal6sos rendezds kudarca esetdn a B6rbevev6 szdkhelye szerinti
bir6 srlg kiz6r6lagos illet6kessd gdt kotil( ki.

-A B6rbead6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesitdsdvel <isszefiiggdsben olyan
kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds ft/ pontja szerinti felt6teleknek nem
megfelel6 tdrsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a B6rbead6 ad6kriteles
jrivedelmdnek cscjkkentds6re alkalmasak.
A B6rbead6 a szerzodds teljesitdsdnek teljes id6tartama alatl tulajdonosi szerkezetdt a
Bdrbevevo szinnira megismerhet6vd teszi ds a Kbt. 15. $ (5) szerinti i.igyletekr6l a
B6rbevev6t haladdktalanul 6rtesiti.

-A B6rbevev6 jogosult 6s egyben ktiteles a szerzlddst felmondani - ha sztiks6ges olyan
hat6rid6vel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerzoddssel drintett feladata ell6t6s6r6l
gondoskodni tudjon - ha
a) aBerbead6ban kdzvetetten vagy kcizvetlentil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szetez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo gazdasdgi
tarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghathrozott
felt6teleknek.
b) a Bdrbead6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdasdgi
t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatdrozott
felt6teleknek.
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A fentiek szerinti felmond6s esetdn a B6rbead6 a szerzodds megsztindse el6tt m6r
telj e s itett szolgilltatds s z erz6 dd s szeri p 6nzbe I i el I endrtdkdre j o go sult.

Ielen szerz6d6s magyar nyelven, rit eredeti p6ld6nyban k6sztil, amelyekb6l a Bdrbevev6
ndgy, a B6rbead6 egy eredeti pdldanyt kap.

A szerz1dds mindkdt f6l kolcsdncjs al6ir6s6val egyidejrileg ldp hatilryba.

A jelen b6rleti szerz6ddst a szerz6d6 felek akaratukkal mindenben megegyez6nek
ismerik el, 6s a mai napon al6ir6sukkal ldtjrik el.

Budapest, 2012. dprilis 2.
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