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amely ldtrejott egyrdszt a Budapest, Haller ttca 29. szitm alalti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giai lntlzet, Dr. Ofner P6ter mint rnegrendelo (a tov6bbiakban:

Megrendel6), m6srdszt a UniCredit Bank Hungary Zrt. bankn|l vezetett 10900028-00000002-

39220000 bankszSmlaszdmu, 0l-09-462762 cdgegyzlk szhmu 1123 Budapest, Alkotis u. 50.

szdlchelyri Medtronic Hung6ria Kft. nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szemdly: Tam6s Viktor
tigyvezet6 (a tov6bbial<ban: Szfllit6)

lcozott, az alilnlatdban felsorolt tenndkek sz6lIit6s6ra a kovetkezo feltdtelek rnellett:

l.l Szrillit6 ezen szerzodds al6ir6s6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt ,,L2Int6zet
Implantdlhat6 Cardioverter Defibrill6torok, pacemakerek 6s elektr6ddik beszerz6se"

megnevezdstj GOKI 812012 azonosft6 szhmikdzbeszerzdsi elj6r6s sor6n tett al|nlata elfogad6sa

eredmdnyelcdrrt l<cjtelezettsdget vlllal arra, hogy az ajhnlatkero 6ltal az ai6nlat\ dokurnent6ci6ban

felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott termdkmennyisdget (azzal, hogy Megrendel6
jogosult a rnegjelolt mennyisdgekhez kdpest + 30 o/o lehiv6s6ra, az ti m6dositdsa ndlktil) az

ugyanott meghatdrozott rninosdgben a Megrendel6 r|szere lesz6llitja. A szerzodes idotartama a

szerzodes al6ir6s6t lcovet6en 2012. szeptember 30-ig tart. A szerzodeses 6rat, termdkeket, fizetdsi

hat6rid6ket a jeten szerzodes 1, sz. melldklete tartalmazza. A szerzodds melldkletdt kdpezi az

ajilnlatba becsatolt felolvas6lap is (2. sz. melldklet).

2.1 Szdllit6 tudorn6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghat6rozott

6rumennyisdget otyan m6don koteles tole megv6sdrolni, ahogy ez a jelen pontban szab|lyoz|sra
l<erij [.

Megrendel6 az l./ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott aifinlat

szerinti terrndkeit havonta azin. Lehiv6si nyilatkozat forrn6j6ban v6s6rolja meg a Sz6llit6t6l irgy,

hogy Szfllit6 v611alja, hogy az OEP tender besziilithsft kovetoen az Intdzetben fel nem

haszn6lt kdszleteket visszav6s6rolja azon az 6ron, amin a Megrendel6 megv6s6rolta.

3.1 Szdllit6 kotelezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti Arukat a

lehiv6sban foglalt mennyisdgben, vdlasztdkban ds mdretben at6rgyhonapon beltil havonta olyan

titemez6sben sz|llitja le a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

leh iv6sban m e ghat6roz6sra keriilt.
A lehiv6snal< megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg

szab|lyszenien, lra a Sz6llit6 vagy az |ltala igenybe vett Fuvaroz6 az |rukat tartalmazo egyes

sz6llitm6rryokat a Sziilit6 kocl<6zat6ra a Megrendel6 6Ital erre feljogositott szervezetei

telephelyeire illetve a lehfv6sban rnegjelolt kozelebbi teljesitdsi helyekre lesz|llitja, (lesz6llittatja)

ds a kiilderndnyt csomagol6si egysdgenkdnt 6tsz6rnolva a lehiv6sban megjelolt egysdg vagy

szemdly r4,sz6re mennyisdgileg 6tadta. A Sz6llit6 a lesz6llftott term6keket bontatlan gyhri

csomagol6sban, gydri tartoz6klista alapjhn, rninosdgtanfsit6ssal 6s egydb dol<ument6ci6kkal

egytitt adja 6t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdl<ek

6psdg6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt rneg6vja.

A minosdgrnegvizsg6l6s helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendelo a lesz|llitott term6k

mennyisdgi, minosdgi iltvdtelet folyamatosan vegzi. A Sz6llit6 vlllalia, hogy a szetzodes

teljesftdsdnel< id6tartatna alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehetosdget biztosft.

Teljesitdsi heli': Kiizponti raktdr 1096 Budapest, Haller u.29.,
Atvdtelre iogosult szerndl)r: Sommer Ballzs ruktdrvezeto illetve a helyettesit6ssel megbizott

szerndly.
Sz6llit6 k6pviseletdben elj516 szerndly neve: Tam6s viktor tigyvezet6
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Megrendelti l<dpviseletdben elj 616 szemdly neve, eldrhet6sdge : anyaggazdhlkod6si
tel:215-12-20

oszthlyvezeto,

Abban az esetben, ha a Szfllit6 kdsedelme meghaladnh a 15 napot,
le nenr sz|llitott 6rucikkeket a sz6llit6 koltsdgdre harmadik fdltol
szekhelydre sz6l I ittatn i.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a Sz6llit6nak a
kapcsolatban felmertilt kciltsdgei fedezetdre az r.l pontban emlitett
szolg|l.

rigy a Megrendel6 jogosult a
beszerezni 6s a Megrendel6

jelen pontban foglaltakkal
elfogadott ajhnlat szerinti 6r

4.1 Megrlllapodnak a szerz6dS felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabiiyozott, illetve
vdgrelrajtand6 kihelyezett 6rurakt6r rendszer alkalmazhsSn trilmen6en a Megrendei6nek joga van
ahhoz, hogy vdratlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendeldsekei - a
kererszerzod6shez l<dpest ugyancsak lehfv6snak minostilo nyilatkozatol<ai - adjanal< fel a
Sz|llitohoz, alci ezel<et a megrendeldseket soron kiviil , raktfiri kdszletdbol taftozil<kieldgiteni.
A soron l(ivi.ili tigyintdzdst - felhiv6sra - asziilitl kcjteles igazolni, de abban is egyetdrtenel< a
felek, hogy ilyen esetel<ben a sz6llit6si hat6rido a 3 napot sernmikdppen sem haladhada meg.

5./ Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllithsi kotblezetts6g teljesit6sdnek
kdsedehne vagy ehnulaszthsa, de ugyanigy az 4./pontban eloirt kotelezettsdgek figyeimen kiviil
hagy6sa a jelen sz6llit6si szerzodds megszegdsdt jelenti, arninek kcjvetkeztdben a Sz6llit6t a jelen
szerz6ddsben szab6lyozott kotbdr eslvagy k6rtdrftds fizetdsdnek a kcitelezettsdge terheli, ds
amennyiben ilyen szerzoddsszegdsi eset m6sodik alkalommal is megismdtl6dn6k, ,igy a
Megrendel6 a sz6llitSsi szerz6ddstol val6 el6ll6s6nak a jog6t gyakorolhatja a 

-jogi
kovetkezmdnyel< drvdnyesitdse mellett andlki.il, hogy 6rdekmril6s6t igazolni lenne kcjteles.

6.1 Megrendel6 a lehfvris teljesftdsdt igazol6 szabSlyszerii, mindkdt fel 6ltal aldirt 1tveteli
elismervdnnyel felszerelt sz6ml6t 60 napon beltil banki 5tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llft6nak, a
Kbt. 305. $ (3) rendell<ezdsei szerint.
Nern vitatott a szerz6d6 felek 5ltal, hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes sz6ml6kba csak
azok az 6rak, |rkepzesi tenyezok 6s kcjltsdgek Sllithat6k be, mdgpedig ugyanolyan mdrt6kben,
amelyeket az l.l pont drtelmdben aSzi.Jlit6 elfogadott ajdnlatatartalmaz, fliggetlentil att6l, hogy a
magyarorszirgi vagy a vilSgpiaci fuak mikdppen alakulnak, ds hogy hogyan v6ltozik az infldcios
r|ta, vagy a deviza 6tsz6mitdsi kulcs.
A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A sz6nl6hoz raft.ozo lehiv6s teljesitdsdt igazolo - a Megrendel6tol szdrmaz6 - 6tvdteli
elismervdnyt sz|Ilitolevdllel csatolni kell es az igy ki6llitott ds felszerelt szilmlit a Sz6ilit6
kcjzvetlentjl az Intezet Gazdashgi lgazgat6shg6ra nyrijtja be.
Amennyiben Megrendel6 a Szfllitf szhml6j6t a jelen pontban rogzitett hat6ridon beliil nem
egyenlitend ki, koteles aSz6llit6nak a Ptk. idevonatkozo szab|lyai szerinti rnindenkori drv6nyes
kdsedehni kanatot is rnegfizetni.

A Szrillit6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesitdsdvel dsszefi.iggdsben olyan
koltsdgeket, melyek a Kbt. 56, $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek a Szi.JlitS ad6koteles jovedelm6nek
cscjkkentdsdre alkalmasak. A Szdllit6 a szerzodds teljesitdsdnek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetet a Megrendelf szfimitra megismerhetovd teszi ds a Kbt. 125. $ (5)
szerinti iigyletekr6l a Megrendeldt haladdktalanul drtesiti.
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7.1 Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llft6sb6l, ill. fuvarozilsbol eredo hib6kkal
kapcsolatban a lehfv6 a 3.1 pontban szabitlyozott teljesit6s megtortdntdtol szfimitott
3 munkanapon beli.iljogosult a Sz6llit6val szemben felldpni,
Az egydb min6sdgi hib6ld<al vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos igdnyeket a
lehiv6 azol< eszleldsdt kcjvet6 3 napon beliil b6rmikor kifog5s tfrgySvd teheti a Sz6llit6n6l,
feltdve, hogy a szavatossiigi ido mdg drvdnyben van.
Az elozo kdt bel<ezdds bSrmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6ridon beltil - a szi]lit6t kcjzds j egyzokonyv felvdtel6re meghfvni.
A jelen pontban emlitett rninosdgi vagy mennyisdgi fogyatdkoss6gok esetdn, de akkor is ha
kidertil, hogy a terrndk tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az 7.1 pont szerinti aj6nlatban, ill.
az ajrinlatban foglalt rnin6sdgi kovetelmdnyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sben
szabSlyozott rndrtdkil minosdgi kdtbdrt lslvagy k6rtdrftdsi igdnyt drvdnyesithet, ds amennyiben a
jelen bekezdds rn6sodik fordulat6ban lefrt rendszerbeli minosdgi eltdrdst tapasztalna, Agy
drdelcnfrfdsinak igazol6sa ndlkiil a szerzoddstol nyomban el6llhat, meghifsul6si kotbdrt ds
k6rtdrftdst kcivetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossdg ds j6t6ll6s
szab6lyaira - az l.l pontban foglaltak fiiggvdnydb en - az elfogadott ajlnlat tartalma az ir6nyad6.
Ha Szrillit6 a rnin6sdgi hib6s termdket a hibabejelentdst kcjvet6 l5 munkanapon beliil nem cserdli
ki, a Megrendel6nel< jog6ban 6ll a fent ernlftett 6rut harmadik fdlt6l beszerezni a Sz6llit6
koltsdgdre.
Ha a Sz:illit6 ai6tdIl6si kcjtelezettsdge alatt kicser6li a lesz6llitott eszkozok b6rmely rdsz6t, annak
j6td'lf dsi ideje a csere napj6val Ajra kezdodik,

Szfllit6 kijelenti ds szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodes tdrgyitt kepezo termdkek
rende I l<eznek drv dnye s forgalomba hozatali engeddl lyel.

9,1 Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesitds, mint pedig a minosdghibSs szilllitits, s vdgi.il a
szerz6ddstol val6 Megrendel6i el6ll6s esetdre egya6nt kcjtbdrt kcitnek ki a Szillit6 terh6re.
amelynek rndrtdke kdsedelern esetdn a kdsedelmesen sz6llftott 6rucikkek brutt6 drtdkdnek
figyelembevdteldvel napi % ezrel6k,legfeljebb azonban az erintett brutt6 6ru-drtdk 6 %o-a.
Hib6s teljesftdssel kapcsolatban a hib6val 6rintett 6ru brutt6 drtdkdnek 3OYo-a nagys6gri min6sdgi
kotbdrt Iehet kcjvetelni, de ugyanilyen m6rt6kii a Megrendel6 6ltal drvdnyesftett meghifsul6si
kcjtbdr is akl<or, amikor el6ll6sijog5t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes brutt6 ajhnlati 6rra vetftve, 30 oA nagys6gf meghirisul6si kcjtbdr megfizetds6t
v|llalja, amennyiben a sz6llitand6 termdkek sz|llithsdval tdbb mint 15 napon kdsik, vagy el6ll a
szerzo d6s te I i es itd sdto I .

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkcjvetelds behajt6srin trilmenoen a
Megrendelii a szerzoddsszegdsb6l ered6 k6r6nak megtdrftdsdt is kovetelheti a Szrillit6t6l, a k6r
dsszegdbe azonban a mhr behajtott kotbdr cisszege beleszdmit.
A kotbdr akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem rnertilt fel.
A kcjtbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani ds azt a vlgszhmla nett6
dsszegdbol levonni.

l0.l A Megrendel6 egyoldalf, ir6sbeli, a Szfltit6hoz intdzetr nyilatkozatival azonnali hat6llyal
elSllhat a sz6llitdsi szerzoddstll, vagy bdrmely rdszdtol, ha:

a Szillit6 az egyes rdssz6llft6sokkal l5 napot kdsett;
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a sziilit' fizetdskdptelennd v6lt, cincs6dcit jelentett illetve ellene csodcjt jelentettek be,felsz6rnokisi elj6r6s folyik ellene;
a szi,llitd szerzo dd s e l l ene s e n be sztintette sz6|It6s ait.

Ha a Megrendel6 a szerzodest a fenti b6rmely okb6l megszinteti egyoldahi nyilatkozat 6val, aSzrillit6 nem jogosult a Megrendel6trjl tov6bbi kifizetdseket kdvetelni.

sult 6s egyben kciteles a szerzodest felmondani - ha szi.iksdges olyanlehetovd teszi, hogy a szerzoddssel drintett feladata er[tdsardl
ha

25Yo-ot meghalad6 tulaj doni rdszeseddst szerez
dlyisdggel nem rendelkezo gazd,as6gi tiirsas6g,
k) p ontj 6b an me ghattr o zott feltdteleknek.

lennl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni tszerez valamely olyan jo_gi szemdly yugy jogi szem6ryisdgger nem rende il<ezb itdrsas6gban, amely 
'em 

felel meg a r<uJ. iol g (r) beke ide, g pontjriban me tfeltdteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s esetdn a sz6llit6 a szevod,es megszundse elott m6r teljesitettszol gilltatits s z e rz6 d6 s szeri p 6nzbe l i e l l endrtd <6re j o g o s ult.A Felek tu a 4612012. (III. 2g.) kolrrr. rendele ddse szerintiszerzodest lt, miszerint ,,amennyib en az ad,ott vostechnikaieszkozre v szeffe vonatkoz6an u kOrpontosftot rendszerbenkeretmegallapod6s vagy szerzod'es kerr.il megkotisre, a krizpontositott kozbeszerz1srendszereb en kell a b eszer z6 st me gval6 s itanr,, .

ll,l A Szdllit6t az drvdnyes io
szerzodes teljesftdse soran u Vfeg
jut6 mindennemti adat, inform6ci6.
Szdllit6 all<al nazottaira, rn unk atir sair a, besz6l
kciteles a Sz6llit6 a titoktart6sra hitelt drdeml6en

rmadik felnek nem hozhatja tudornri s6ra a
okument6ci6 vagy informrici6 adatait.

i6t egyik fdl sem tehet kdzze, harmadik
ds drvdnyes jogszabilly alapjiln valamely

tenndkmennyisdg 6tad6s_6tv6teldt kcjvet6en a
nyllatkozattal felhatalmazza a Sz:lllit6t, hogy a

marl<etingtevdl<enysdgdben felhaszn6lhassa. 
zt - ellzetesen fr6sban egyeztetett m6don -

szerzSdds ghatalmazist
at6s6gt6l kcizvetleniil
ok kozotti ndlkiil.
tekintetdbt

ie mindent annal< drdekdben, hogy kcizvetlen

szerzoddssel r<apcsoratban 
'reri.il 

fer. 
an n''zeteltdrdst' vagy vit6t, amely kcjzottiil< a

Ha a szerzodo felek a sze 6 b6rmely jogvita rendezdsdt l<cizvetlen t6rgyaldsos ritonnem tudjiik megoldani, ri t< eldcintisire" a megrendel6 szdkhelye szerint illetdkesbfr6s6g l<izrir6lagos illetdk i.
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Jelen szerzoddsbol szdrmaz6 ds peres ritra keriilt jogvit6k illetdkessdge mindenkor a Megrendelti
szdkhe lydhe z igazo dik.
Ezt a sz6llitrlsi szerz6ddst a szerzodo felek mint akaratukkal ds nyilatko zataikkal mindenben
me ge gy ezot h e I yb enha gy olag al6ftt6k.

Kelt: Budap est., 2012. augusztus 3 I .

mint Szdllit6

P6nztigYi ellenjegYzo

t
Peth6n *i Erzs6bet I

tgrgo?en* sdei helyetteseF

I

B,l

I



lmplantalhato Cardioverter Defibrilldtorok (lCD)
pacemakerek 6s elektrod6ik

S.sz6m Meqnevez6se
Megajdnlott
term6kk6d Mennvis6q Eqys6q 5r Ossz. dr

Ftzetesl
hat6rid6

nao

3

Atriobiventricularis pacemaker
noninvaz[v elektromos
repozicioval (CRT-P)

Syncra CRT-P
c2TR01 3 330 000 990 00c 60

10

Keturegr-1 implant6lhat6
cardioverter /DDDCD izemiil
defibrill5tor (lCD) minimalizdlt
kamrai ingerl6ssel, sokk
elektroddkkai

Maximo ll DR
D284DRG 2 1 494 000 2 988 00C 60

12

Atriobiventricularis implant6lhat6
cardioverter /CRT-LV-D \zemAl
defibrilldtor (lCD) impedancia
m6r6ssel, sokk elektroddkkal 6s
bal kamrai over the wire (OTW)
bipol6ris elektroddval 6s
kieg6szito eszkozeivel

Concerto ll
CRT-D

D294TRK 3 2 100 000 6 300 000 60
Nett6 cisszesen: 10 278 000
\F427 0/o 2775 060
Brutt6 osszesen 13 053 06C

Budapest, 2012.a
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FEr,oLVAS6lap

Az Int|zet implant6lhat6 cardioverter defi brill6 torok
elektr6d6ik beszerz6se

Ajdnlattev6 megncvezdse: Medtronic Hungriria Kft.
Aj6nlattev6 szdkhelye: ll23 Budapest, Alkotds utca 50.

Kapcsolattarl6 - neve; Melicher ZoltAn
cime: 1 123 Budapest, Alkotds utca 50,
telefonsziim: + 36 30 639 6907
telefaxsziima: + 36 I gg9 0699
e-mail cime: zoltan.melicher@medtronic,com

(ICD), pacemakerek 6s

Megajdnlott
fizetCsi

hat6rido
Atriobiventricul aris pacemaker
noninvaziv elektromos repozici6val
(CRT-P)

Egyiiregtiimpt@
/VVICD izemu/ defibriltdtor flCOl
sokk elektr6drikkal

r)z+-es csailakoz6val 6s hozz6
kompatibi lis sokk elektr6drikkal

8 260 000Fr

[t{.giiimpla@/DDDCD izemi)l defibrilldtor rcDjminimalizttlt kamrai ingerldssei s#k
elektr6d6kkal

2 988 000 Ft,

elektr6d6val 6s ki

Atri obi ventri cut a.isTilplan talhatO
cardioverter /CRT-LV-D iizemu/
defi brill6tor (f CD) impedancia
merdssel, sokk elektr6ddkkal 6s bal
kamrai over the wire (OTWI Uipoiari,

6 300 000 Ft.

MUSZAKI KOVETELMENYEK (a felhiv6s I 1.3. pontjdban foglaltak szerint):
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