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amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy
Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo (a tov6bbiakban:
Megrendelti), m6srdszt a MKB Bank Zrt. bankn|l vezetett 10300002-20398215-00003285
banksz6mlaszdrnu, 01-09-161764 cegtregyzek sz6mi 1025 Budapest, Fajd u. 2lb szdkhelyri
BIOTRONIK Hung:iria Kft. nevii sz6llit6, kdpviseletre jogosult szemdly: Dr. Jakus Lhszll
iigyvezet6 (a tov6bbiakban : Szdllit6)

k6zott, az ajhnlatdban fe lsorolt termdkek sz|llititshraa kcjvetkez6 feltdtelek mellett:

l.l Szfllit6 ezen szerzodds al6irSs6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapj6n l<ifrt ,,Azlnt6zet
Implantdlhat6 Cardioverter Defibrill6torok, pacemakerek 6s etektr6ddik beszerz6se"
rnegnevezdsii GOKI 812012 azonosft6 sz6mukozbeszerzdsi eljrlr6s soriin tett ajhnlata elfogad6sa
eredmdnyel<dnt kotelezettsdget v|llal arra, hogy az aj5nlatkdro 6ltal az ajilnlati dokument6ci6ban
fefsorolt 6,s az Megrendel6 6ltal elfogadott termdkmennyisdget (azzal, hogy Megrendel6
jogosult a megjelolt mennyis6gekhez k6pest + 30 o lehiv6s6ra, az tt7 m6dosit6sa n6lkiil) az
ugyanott meghatdrozott min6sdgben a Megrendel6 reszere lesz5,llitja. A szerzodds idotartama a
szerz6dds alSirdsdt kovet6en 2012. szeptember 30-ig tarl. A szerzodeses 6rat, termdkel<et, frzetesi
hat6ridoket a jelen szerz6d6s 1. sz. melldklete tartalmazza. A szerzod6s rnelldkletdt kepezi az
ajSnlatba becsatolt felolvas6lap is (2. sz. rnelldklet).

2.1 Sz6llft6 tudorn6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghat6rozott .

6rumennyisdget olyan m6don kciteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelen pontban szabillyozilsra
keriil.
Megrendel(i az l./ pontban emlitettek szerint aSziilit6 minden eltdrds n6lkijl elfogadott aj|nlat
szerinti tenndkeit havonta azun. Lehivrisi nyilatkozat forrn6j6ban v6s6rolja meg a Sz6llit6t6l rigy,
hogy Sz{llit6 v6llalja, hogy az OEP tender beszfilitdsit kcivetoen az Intezetben fel nem
haszn6lt keszleteket visszavds6rolja azon az 6ron, amin a Megrendel6 megv6s6rolta.

3.1 SzSllit6 l<dtelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlftett lehiv6s szerinti 6rukat a
lehiv6sban foglalt rnennyisdgben,vilasztdkban ds mdretben atSrgyh6napon beli.il havonta olyan
tjternezdsben sz|llitja le a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szervezeteinel<, ahogy ez a
leh iv 6s ban ne ghat|r oz6sra keri.ilt.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrtdnik meg
szabSlyszert"ien, ha a Szdllit6 vagy az illtala igenybe vett Fuvaroz6 az lrukat tartalmaz6 egyes
sz6llitrn6nyokat a Sziilit6 kocklzatSra a Megrendel6 Sltal erre feljogositott szervezetei
telephelyeire illetve a lehivdsban megjeldlt kozelebbi teljesitdsi helyekre lesz|llitja, (lesz|llittatja)
ds a lciildemdnyt csomagol6si egysdgenkent |tszSmolva a lehiv6sban megjelolt egysdg vagy
szemdly rdsz6re mennyisdgileg 6tadta. A Sz6llit6 a lesz6llitott termdkeket bontatlan gyhri
csorrago[6sban, gydri tartoz6klista alapj6n, minos6gtanrisit6ssal ds egydb dokument6ci6l<kal
egyiitt adja 6t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnal< kell lennie arra, hogy a termdkek
dpsdgdt afuvarozSs ds a t6ro16s idotartama alatt rneg6vja.
A minosdgrnegvizsg6l6s helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendel6 a lesz|llitott termdk
rnennyisdgi, rninosdgi |tvetelet folyamatosan v6gzi. A Szrlllit6 v|llalja, hogy a szerz6des
teljesitdsdnel< idotartarna alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehetosdget biztosit.

Tefjesitdsi hely: Kiizponti raktfr 1096 Budapest, Haller u.29.,
Atvdtelre jogosr.rlt szerndl)r: Sommer Ballzs raklilrvezeto, illetve a helyettesitdssel megbfzott
szemdly.
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Sz6llit6 kdpviseletdben eljdr6 szemdly neve:
Megrendel6 kdpviseletdben eljrir6 szemdly
tel:215-12-20

Dr. Jakus Liszl6 igyvezeto
neve, e I drhet6 s d ge : any aggazdill ko d6s i o sztiiv v ezeto.

tigy a Megrendel6 jogosult a
beszerczni ds a Megrendel6

jelen pontban foglaltakkal
elfogadott ajlnlat szerinti 6r

Abban az esetben, ha a sz6ilit6 kdsederme rneghalad nd a 15 napot,
le nem sz|llitott 6rucikkeket a sz6llit6 kc;ltsdgdre harmadik feltol
szd kh e I yd re sz|llittatni.
Egyetdrtenel< a szerzldo felek abban, hogy a sz6ilit6nak a
kapcsolatban felmenilt koltsdgei fedezetdre ui' t.t pontban emlitett
szol96l.

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek,
vd gre lr aj tan d 6 l<i h e lyez ett 6rur akt6r rendszer
ahhoz, hogy v6ratlanul jelentl<ez6 firuhid
keretszerzoddshez l<dpest ugyancsak lehiv6
Sz|llftohoz, aki ezeket a megrendeldseket soron
A soron lcivijli iigyintdzdst - felhiv6sra _ a Sz6t
felek, lrogy ilyen esetekben a sz6llit6si hat6rido

kcjvetkezmdnyek drvdnyesitdse mellett andlktil,

6l Megrendel6 a lehfv6s teljesitdsdt igazolo szabiiyszeni, rnindkdt fel dltal al[irt dtvetelielismervdnnyel felszerelt szdmlilt 60 napon beltil banki6tutal6ssal egyenlfti ki a sz:[1it6nak, aKbt. 305. g (3) rendell<ezdsei szerint.

ddses id6szak folyarn6n az egyes sz6ml6kba csal<
6llithat6k be, rtdkben,
adott ajdnlata , hogy a
alakulnak, ds nflaciOs

A Megrendel6 eloleget nem frzet.
A sziml'hoz tartozo lehfv6s teljesftdsdt igazolo - a Megrendel6t6l szdrmaz6 - 1tvetelielismervdnyt sz|llitolevdllel csatolni kell es az igy ki6llitott ds felszerelt sz6nl6t a Sz6llit6kcjzvetlenr"il azlntezet Gazdasitgilgazg e.
Arnennyiben Megrend el6 a Sz6llit6 pontban rogzitett hat6rid6n beli.il nemegyenlftend ki, Icoteles a Sz6llit6nak a szab1lyai sierinti mindenkori drvdnyeskdsedelmi kamatot is mesfizetni.

szdmol el a szerzodes efri
g (1) bekezdes k) pontja ek
ek fel, ds melyek a es
Szrillit6 a szerzodes teljesitdsdnek teljes id,btartama alatttulajdonosi szerkezetet a Megrendell szitmfna megismerhet6vd teszi 3s a Kbt. 125. $ (5)szerinti iigyletekrol a Megrender6t haladdktal rul drtesiti.
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7,l Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozdsbol eredo hib6kkal
f<apcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szab|lyozott teljesitds megtort6ntdtol szdmitott
3 munkanapon be lii I j o gosult a Szi,Jlit|v al szemben fel ldpni.
Az egyeb rninosdgi hib6kkal vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hirlnyokkal kapcsolatos igdnyeket a
Iehfv6 azok eszleldsdt kovet6 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tdrgydvit teheti a Sz6llit6n6l,
felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido mdg drvdnyben van.
Az elozo l<dt bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rld6n beliil - a Sz6llit6t l<ozcjs jegyzokdnyv felvdteldre megh[vni.
A jelen pontban emlitett min6sdgi vagy mennyisdgi fogyatdkossdgok esetdn, de akkor is ha
kideriil, hogy atenndktipus6ban (rendszerdben) nem felel rneg azl.l pont szerinti ajdnlatban, ill.
az aj6nlatban foglalt min6sdgi kovetelmdnyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sben
szab|lyozott mdrtdkui rninosdgi kotbdft eslvagy k6rtdritdsi igdnyt drvdnyesithet, 6s amennyiben a
jelen bekezdds m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli rninosdgi eltdrdst tapasztalna, ugy
drdef<mfrl6sdnal< igazokisa ndlktil a szerzodest6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kotbdrt 6s
l<6rtdritdst l<civetel het.

8./ Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a tern,dkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6ll6s
szab|lyaira - az Llpontban foglaltak fiiggvdnydben - az elfogadott ajdnlattartalna azir6nyad6.
Ha Szfllit6 a rninosdgi hibds termdket a hibabejelentdst kdveto 15 munkanapon beliil nem cserdli
ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik fdlt6l beszerezni a Szhllit6
kciltsdgdre.
Ha a Sz6lfit6 a j6t61l6si kotelezettsdge alatt kicserdli a leszdllitott eszkdzcjl< b6rrnely rdszdt, annak
j6t6ll5si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.

Szdllit6 kijelenti ds szavatoss6got v6llal azert, hogy a jelen szerzodl,s thrgydt kepezo termdkek
rendelkeznel< drvdnyes forgalomba hozatali engeddllyel.

9.1 Szerzodo felek irgy a kdsedelmes teljesitds, mint pedig a minosdghibits szSllitils, s vdgtil a
szerz6ddstol val6 Megrendel6i el6ll6s esetdre egyar6nt kdtbdrt kotnek ki a Sz6llit6 terhdre,
anrelynek mdrtdke l<dsedelem esetdn a kdsedelmesen sz6llftott Srucikkel< brutt6 drtdkdnek
figyelernbevdteldvel napi % ezrel6k,legfeljebb azonban az lrintett brutt6 6ru-drtdk 6 o/o-a.

Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hib6val drintett 6ru brutt6 drtdkdnek 30o/o-a nagys6gri min6sdgi
f(otbdft lehet l<ovetelni, de ugyanilyen mdrtdkri a Megrendel6 6ltal drvdnyesitett meghirisul6si
kcjtbdr is akkor, amikor el6ll6sijogdt volt kdnytelen gyakorolni.

Szdllit6 a teljes brutt6 ajhnlati 6rra vetitve, 30 o/o nagys6gir meghirisul6si kotb6r megfizetdsdt
vSl\alja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek sz|llithsdval tobb mint l5 napon kdsik, vagy el6ll a
szerzo des te lj es itd sdto l.

Tisztiban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkcivetelds behajt6s6n trilmen6en a
Megrendel6 a szerzoddsszeg6sbol eredo k6r6nak megtdritdsdt is kcjvetelheti a Sz6llit6t6l, a kilr
cisszeg6be azonban a m6r behajtott kotbdr osszege belesz6mit.
A l(otbdr al<kor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem mertilt fel.
A kotbert a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani ds azt a vdgsz6mla nett6
osszegdbol levonni.

l0.l A Megrendel6 egyoldalir, ir6sbeli, a Sz6llit6hoz intezett nyilatkozatdval azonnali hat5'llyal
el6llhat a sz|llithsi szerzodestol, vagy bdrmely reszet6l,ha:

aSzilllit6 az egyes rdssz6llit6sokkal 15 napot kdsett;
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a Sz6llit6 fizet6skdptelenn6 v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6dcjt jelentettek be,

felsz6rno | 6si elj6r6s folyik ellene;
a Szri ll it6 sze rzo d d s e I I e ne s en be sziintette sz|llitdsait.

Ha a Megrendel6 a szerzodest a fenti b6rmely okb6l megszilnteti egyoldalir nyilatkozat|val, a

Szillit6 nem jogosult a Megrendel6tol tov6bbi kifizetdsel<et kovetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodlst felmondani - ha sztiks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehetovd teszi, hogy a szerzoddssel drintett feladata ell|tdsdrol
gondoskodni tudjon ha
a) aSziilit6ban kozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo gazdas6gi t6rsas6g,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfuozott feltdteleknek.
b) a Megrendel6 kcjzvetetten vagy kozvetleni.il 25o/o-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo gazdasdgr
t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56, $ (1) bekezdes k) pontjdban meghat6rozott
feltdteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s esetdn a SzSllit[ a szerzodes megszrindse elott m6r teljesitett
szolgiltatits szerzo dd s szeri p lnzbeli ellendrt6kdre j o go sult.
A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezddse szerinti
szerzodest felbont6 feltdtelt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszkdzre vagy fertotlenitoszerre vonatkozoan a kozpontositott kozbeszerz1,si rendszerben
keretmegdllapod6s vagy szerzodes kertil megkdtdsre, a kdzpontositott kozbeszerzes
rendszerdben kell a beszerzdst me sval6 sitani".

n.l A Szfllft6t az drvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcitelezettsdg terheli a
szerz6dds teljesitdse sor6n a Megrendel6vel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudom6s6ra
jut6 mindennemii adat, inform6ci6, ismeret vonatkozds6ban. E titoktart6si l<otelezettsdg kiterjed a
Szfllit6 alkalmazottaira, munkatSrsaira, besz6llft6ira, akiket tevdl<enys6giik megkezd6se elott
kdteles a Sz6llit6 a titoktarl6sra hitelt drdeml6en figyelmeztetni.
A Sz6llit6 a Megrendel6 engeddlye n6lktil harmadik fdlnek nern hozhatja tudom6s6ra a

szerz6dds, illetve azzalkapcsolatban bdrmely m6s dokument6ci6 vagy inform6cio adatait.
A n-r6sik fdl el6zetes j6v6hagy6sa ndlki.il titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet kdzz6, harmadik
fdl rendelkezdsdre nem bocs6that, kivdve haezt hat6lyos ds drvdnyes jogszab6ly alapjhnvalamely
bir6sSg vagy m6s hat6s6g kotelezo drvdnnyel elrendeli.
A Szdlfit6 kifog6stalan teljesitdsdrol a teljes termdkmennyis6g |tadhs-Stvdtel6t kovet6en a

Megrendel6 fr6sban nyilatkozik. A Megrendelo e nyilatl<ozattal felhatah'nazza a Szdllit6t, hogy a
Megrendel6t referencialistrijrin feltiintesse es ezt - elozetesen ir6sban egyeztetetL m6don -
marl<etin gtevdkenysd gdben felhaszn6lhassa.

A kiilfcjldi ad6illetosdgri Szfllit6 koteles a szeruodeshez ana vonatkoz6 meghatalmazhst
csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetleni.il
beszerezhetr a16 vonatkoz6 adatokat az orcz|gok kozcitti jogsegdly ig6nybevdtele n6lktl.
Jelen szerzoddsben nem szab6lyozott kdrddsek tekintetdben az 7.1 pontban foglaltakt6l fi.igg6en

vagy a Sz6llit6 elfogadott aj|nlata, vagy pedig a kozos jegyz6konyvvel rn6dositott aj6nlata
tartalnirt tel<intik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy tdteles jogszab6lyi rendelkezdsk6nt a Magyar
Po196ri Tdrvdnykonyv idevonatkoz6an megfelel6 szab|lyait fogJ6k alkalmazni.
A Megrendelonek ds a Szdllit6nak meg kell tennie rnindent annak drdekdben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon bdkds fiton rendezzenek minden olyan nezeteltdrdst, vagy vitdt, amely kozcitttik a

szerz6ddssel l<apcso latban rneriil fel.
Ha a szerzodo felel< a szerzoddsbol eredo b6rmely jogvita rendezdsdt kcizvetlen t6rgyal6sos irton
nem tudj6l< rnegoldani, irgy e jogvit6juk eldontdsdre a megrendelo szdkhelye szerint illetdkes
bir6s6g kizdr6lagos illetdkessdg6t kotik ki.
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Jelen szerzoddsbol sz6tmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitSk illetdkessdge mindenkor a Megrendeli
szdkhe lydhe z igazo dik.
Ezt a sz'llithsi szetzodest a szerz6do felek mint akaratukkal ds nyilatko zataikkal mindenben
me ge gy ezSt he lybenhagy 6 lag al6irt6k.

Kelt: Budapest., 2012. augusztus 3 l.
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Jogi szernpo 6l aleiirhat6

mint Szdllit6

6ll\", K.Hur,rr
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Biotronik H. Kft.

Budapest, 20I2.augusztus 3 L

P6nzugyi ellenjegYzO

I m plant6lhat6 Card ioverter Defi bri llStorok (l C D)
pacemakerek es elektr6dSik

1. sz. mell6klet

mint Szillit6

AI (.HUNGARA KFT.
Budapest
u.Zlb.
32G4941

Pethon !r,,lot ,

f1igazgato helvettese f^--

S.sz6m Meqnevez6se
Megaj6nlott
term6kk6d Mennyis6g Eqvs6q 6r 6ssz. 5r

Ftzetesl
hatdrid6
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1

EgyUregU szivingerl6
/SSIRCO Uzemtl
keszUlek frekvencia
v6lasszal

Effecta SR
G71 202\ tc 122 000 1 830 00c OU

z

K6tUregrl egyelektr6d5s
/VDDRO izemtl
pacemaKer

Talos SLR
(356 252]) 151 200 756 000 60

4

Atriobiventricularis
pacemaker ielemetria
funkci6val es lekerdezo
telemetri5s eszkdzzel
(CRT-LV-T)

Entovis HF-T
(381 528) 369 000 1 107 000 OU

7

EgyUregri implantiilhato
cardiovefter /single lead
VVICD Uzemul
defibrillAtor (lCD) sokk
elektroddkkal:

Lumax 540 VR-T
DX

(368 852) 965 000 5 790 00c 60
Nett6 cisszesen: 9 483 000

^F427 
% 2 560 41C

Brutt6 risszesen 12 043 4'10

F
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sxce{"[ence ferr life

FELOLVAS6NP

Az Int6zet implantSlhat6 cardioverter defibrill6torok (lcD), pacemakerek 6s elektr6d6ik
beszerz6se

Ajiln lattev5 m egnevez6se :

Ajdnlattev6 sz6kh elye :

Kapcsolattart6 - neve:
cime:

telefonszdm:
telefaxszdma:
e-mail cime:

BIOTRONIK Hungdria Kft.

1025 Budapest, Fajd utca2/b

Dr. Jakus Liiszl6
1025 Budapest, Fajd utca2lb
+361326494L
+3613264945
biotronik@biotronik.hu

MUSZAKI KoVETELMETveT

1' r6sz: Egyuregfi szfvinge116 /sslRco ijzemfil k6sz0f6k frekvencia vdlasszal

Rdsz megnevez6se lg6nyelt
da ra bszd m

Nett6 Ft ellen6rt6k
6sszesen

Megajiinlott
fizet6si

Egyiiregil szivingerl6 /SStRCO izeml/
k6szti 16k frekvencia vd lasszal 1 830 000 Ft

K6ttl reg( egyelektrddiis /VDDRO
ilzemfi/ pacemaker (A k6sziil6k

k6ttiregrli egy elektr6dds p hu116m
vez6relt kamraingerl6ses.

Atriobiventricularis pacemaker
telemetria funkci6val 6s lek6rdez6
telemetriiis eszkcizzel (CRT-LV-

Egyi.i regrli im pla nt:i lhatd card ioverter
/single lead VVTCD ilzemI/ defibrillijtor

ICD) sokk elektr6ddkkal

Progra mozhat6 frekvencia hysteresis
pa ram6terek

3 f6le frekvencia hysteresisi
Frekvencia hysteresis: 19 drt6k (5_90, off), Repetitiv: 1G drt6k (off, 1-15), Scan: 166rtdk (off, 1-15), Ez cisszesen 51 drtdk
13,3 6v (2,5 V (Capture funkcl6
500 Ohml

i frekvenciSval egytitt dsszesen ZOO

5zenzor progra mozhat6 para m6tereinek

6s sz(retlen kamraivagy pituari pt1
ikus 6s statisztikai parameterek

s 6s statisztikai param6terekZJEikEdk GIilzai


