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Szfllftr[si szerz6d6s

amely l6trejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszigos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6), m6sr6szt a

m6sr6szt a UniCredit Bank bankn6l vezetett 10900028-0000002-39220000
banksz6mlaszlmi, 0l-09-462762 cegSegyzdk szdmri 1123 Budapest, Atkotfs rfit 50.
sz6khelyti Medtronic Hungdria Kft.. nevri sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Tam6s
Viktor igyvezet| igazgat6 (a tovribbiakban: Sz{llit6)

k<izdtt, az ajinlathban felsorolt term6kek szilllitdsttra a kdvetkez6 feltdtelek mellett:

Ll Sz6llit6 ezen szerzodes alilirdsflal a Megrendelo 6ltal a Kbt. alapjhn kiirt
,,Transzkat6teres aorta billentyii ( TAVI) beszerz6se ,,GOKI -1012012 kdzbeszerzlsi
elj5r6s sordn tett ajinlata elfogad6sa eredm6nyek6nt k<jtelezetts6get v6llal arra, hogy az
aj6nlatk6r6 itltal az ajhnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendelo 6ltal elfogadott
term6kmennyis6get (azzal, hogy Megrendel6 jogosult a megjelolt mennyis6gekhez k6pest -30
oh lehivhsitra, az 6r m6dositiisa ndlktil) az ugyanott meghatdrozott min6s6gben a Megrendel6
r6szlreleszilllitja. A szerzodes id6tartama a szerzodes al|irfndt kovet6en 2012. okt6ber 31-ig
tart. A szerzoddses 6rat, term6keket, fizetdsi hat6ridoket a jelen szeruodis 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szerzod6s mell6kletet kepezi az ajanlatba becsatolt felolvas6lap is (2. sz.
mell6klet).

2.1 Sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az I.l pontban meghatfrozott
6rumennyis6get olyan m6don kciteles tole megv6srirolni, ahogy ez a jelen pontban
szab 6,ly ozhsra keriil.
Megrendelo az l./ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott
ajanlat szerinti term6keit havonta az ttn. Lehivrlsi nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a
Sz6llit6t6l.
A kihelyezett firuraktdr iizemeltetds6vel kapcsolatos feltdteleket jelen szerz6d6s
elengedhetetlenrdszdtkepezo kihelyezett 6rurakt6r szerzod€,s tarlalmazza.

3./ Szillit6 kotelezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti itrukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, viilaszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beltil havonta
olyan i.itemez6sben szilllitja le a Megrendel6 6ltal er::e feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghattnoz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo szilllitds a felek egyezo megSllapodiisa szerint akkor t<irtdnik meg
szabSlyszenien, ha a Sz6llit6 vagy az illtala igdnybe vett Fuvaroz6 az tnukattarlalmazS egyes
szSllitmdnyokat a Sz6llit6 kockdzatfua a Megrendelo tital erre feljogositott szervezetei
telephelyeire illetve a lehivdsban megjel<ilt k<jzelebbi teljesit6si helyekre lesztilitja,
(leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt csomagolSsi egys6genkent irtszttmolva a lehiv6sban megjekilt
egys6g vagy szemdly r6sz&e mennyis6gileg 6tadta. A Sz6llito a \eszftllitott termdkeket
bontatlan gy6ri csomagol6sban, gy6ri tatozdklista alapjfn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b
dokumentiici6kkal egyiitt adja 6t a Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie
arra, hogy a term6kek 6psdgdt afuvarozds ds a t6ro16s idotartama alatt meg6vja.
A minos6gmegvizsg6l6s helye a Megrendelo szdkhelye. A Megrendell aleszilllitott termdk
mennyis6gi, minos6gi 6tv6tel6t folyamatosan v6gzi. A Sz6llit6 vftllalja, hogy a szerzodds
teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzultilcios lehetos6get
biztosit.

Teljesit6si hely: Kcizponti raktir 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett ilruraktdr)
Atv6telre jogosult szemdl)': rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szem6ly.



Sz6llit6 k6pviselet6ben elj616 szemlly neve, el6rhetos6ge: .. .

Sz6llit6 teljesit6sdben 10 Vo-ot meghalad6 m6rt6kben ig6nybe vett alvitllalkoz6 neve,
el6rhet6s6ge: . . .

Megrendel6 k6pviselet6ben elj616 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: anyaggazdSlkod6si
oszthlyv ezet6, tel : 21 5 -12-20

Abban az esetben, ha a Sztllit6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, rigy a Megrendelo jogosult
a le nem szilllitott drucikkeket a Sz6llit6 kdltsdg6re harmadik fdlt6l beszerezni 6s a

Me grendel6 s z6khely er e szilllittatni.
Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a Szdllit6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezetdre az 7.l pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
6r szolg6l.

4.1 Megrillapodnak a szerzod6 felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabillyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett fururaktar rendszer alkalmazhs6n trilmen6en a Megrendel6nek joga
van ahhoz, hogy v6ratlanul jelentkez6 inthifnyaik p6tl5s6ra azonnali megrendeldseket - a
keretszeruod6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

Sz6IIit6hoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kiviil, rakt6ri k6szlet6bol tartozik kiel6giteni.
A soron kiviili iigyint6z6st - felhiv6sra - a Sz6llit6 koteles igazoln| de abban is egyetdrtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a sztilitdsi hat6rid6 a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek itltal, hogy a lehiv6sban foglalt szfllithsi kritelezetts6g
teljesit6s6nek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kcitelezetts6gek

figyelmen kiviil hagy6sa a jelen szilllitasi szerz6dds megszeg6s6t jelenti, aminek
kcivetkezt6ben a SzfllitSt a jelen szerzoddsben szabftlyozott kotb6r 6s/vagy k6rtdrit6s

fizet6s6nek a kcitelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzoddsszegesi eset m6sodik
alkalommal is megismdtlodn6k, ugy a Megrendelo a szilllithsi szerzoddst6l val6 eliililsdnak a

joght gyakorolhatja a jogi krivetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmtililsdt
igazolni lenne k6teles.

6.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, mindk6t fel iital alflirt iltvdteh
elismerv6nnyel felszerelt sz6ml6t 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6nak,

a Kbt. 130. $ (3)-(4) bekezd6sek rendelkez6sei szerint.

Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes szdmlilkba

csak azok az 6rak, 6rk6pzesi Ienyezok 6s k<ilts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Sz6llit6 elfogadott ajanlata tartalmaz,
fiiggetlentil att6l, hogy a magyarcrszdgi vagy a vil6gpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy

hogyan vdltozik az infl6ci6s rtfia, vagy a deviza iltszdmithsi kulcs.
A Megrendel6 el6leget nem frzet.
A szhmlilhoz tartoz6 lehiv6s teljesit6s6t igazolo - a Megrendelot6l szttrmaz6 - 6tv6teli

elismerv6nyt szilllitolev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlilt a Szillit6
krizvetleniilazlntezetGazdasiryilgazgatosttg6ranyrijtjabe.
Amennyiben Megrendelo aSz6llit6 szdmliljdt a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem

egyenliten6 ki, kciteles a Szdllit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabhlyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

A Sz6llit6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesft6s6vel tisszefiigg6sben olyan

kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Szallit6 ad6kciteles jovedelm6nek

csokkent6s6re alkalmasak.



A Szrlllit6 a szerz6des teljesit6s6nek teljes
Megrendel6 szhmfura megismerhet6vd teszi 6s
Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigyletekr6l a

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szrillit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibrikkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtortdnt6t6l szdmitott
3 munkanapon beltil jogosult aSziilitoval szemben felldpni.
Az egyeb min6sdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kciveto 3 napon beli.il b6rmikor kifog6s targyilvi teheti a
Sz6llit6nill, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6zo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatdrid6n beliil - a sz6llit6t kcizcis jegyz6k6nyv felvdtel6re meghivni.
A jelen pontban emlftett min6s6gi vagy mennyisdgi fogyat6kossdgok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipusriban (rendszerdben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajinlatban,
ill. az aitnlatban foglalt min6sdgi kovetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szeru6d6sben
szabiiyozott mdrtdkti min6sdgi k6tb6rt eslvagy k6rt6rftdsi igdnyt 6rv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezdds mdsodik fordulatriban leirt rendszerbeli minosdgi eltdrdst
tapasztalna, rigy 6rdekmril6sdnak igazolilsa n6lktil a szerzoddstol nyomban eldllhat,
meghirisul6si k<itb6rt es kdrteritest kcjvetelhet.

8./ Szerzodl felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabillyafua - az I./ pontban foglaltak fiiggv6ny6ben - az elfogadott ajinlattartalma az
irrlnyad6.
Ha SzSllit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beltil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek jogdban 6ll a fent emlitett itrut harmadik fdltol beszerezni a
Sz6llit6 kdltsdgdre.
Ha a Sz6llit6 a i61all6si kcitelezettsdge alatt kicsereli a leszfilitott eszkozdk b6rmely r6szet,
annak j6t6lllsi ideje a csere napjtnahijra kezdodik.

Sz6llit6 kijelenti 6s szavatoss6got villlal azert, hogy a jelen szerzldds tdrgyht kepez6
term6kek rendelkeznek 6rv6nye s forgal omba hozatali enged6l lyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesitds, mint pedig a minosdghibris szrillit6s, s
v6gtil a szeruoddst6l val6 Megrendeloi el6ll6s esetdre egyaftnt kdtbdrt kcitnek ki a Sz6llit6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen szdllitott 6rucikkek brutt6
6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az eintett brutt6 aru-drtdk
6 o/o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hibhval 6rintett 6ru brutt6 6rt6k6nek 30Yo-a nagysdgri
minos6gi kdtb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Megrendelo iitaldrvdnyesitett
meghirisulSsi kotb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

SzSllit6 a teljes brutt6 ajilnlati tma vetitve, 30 yo nagys6gri meghirisul6si kcjtb6r megfizet6s6t
villlalja, amennyiben a sz6llitand6 termdkek szallitfustwal t<ibb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szerz\ dds telj e sit6s6t6 l.

Tisztdban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkrivetelds behajt6s6n trilmen6en a
Megrendelo a szerzod6sszeg6sb6l ered6 ktrdnak megt6rit6sdt is kcivetelheti a Szilllitotol, ak6r
Osszegdbe azonban a mhr behajtott kotb6r osszege belesz6mit.
A kdtb& akkor is j6r, ha a Megrendelonek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szirml6b6l visszatartani 6s azt avegszdmlanett6
cisszeg6b6l levonni.
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Ha a szerz6d6 felek a szerzod6sb6l ered6 b6rmely jogvita
fton nem tudj6k megoldani, rigy e jogvit6juk elddnt6s6re
illet6kes bir6s6g kizar6lagos illet6kess6g6t kcitik ki.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra kertilt
Me grendel6 sz6khely 6hez igazo dik.
Ezt a szilllitSsi szerz6ddst a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s
me ge gy ezot helyb enha gy6 I ag alfuirtak.
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Medtronic H. Kft.

Budapest, 2012. okt6ber 03.
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,,Transzkat6teres aorta billentyii ( TAVI) beszerz6se ,,coKl -10t2012
1. sz. mell6klet

mint Szdllit6

MCS-P3-2334 23 mmperkut6n
aortabillentyii vagy MCS-p3_640
26 mm perkut6n aortabillentSni vagy
MCS-P3-943 29 mm perkut6n

illent;ni vagy MCS-p3-3 I 43
31 mm perkutiin aortabillentlni ds
DCS-C4-18 FR felhelyez6 katdter
rendszer ds CLS-3000-1g FR
t0lt6rendszer

Nettd dsszesen:
FA2] %
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Transzkat6teres aorta biltentyii (TAVI) beszerz6se

Aj6nlattevo megnevez6se: Medtronic Hungdria Kft.

Aj6nlattev6 szdkhelye: 1123 Budapest, Alkotfs ft 50

Kapcsolattart6 - neve: Tak6cs Viktor
cime: 1123 Budapest, Alkot6s rit 50
telefonsz6m: +36 30 349 6076
telefaxsz6ma: *36 i 889 0699
e-mail cfme: viktor.takacs@medtronic.com

Nett6 Ft ellendrtdk dsszesen (r0 db vonatkoz6s6ban); 20.000.000 Ft

Megaj6nlott fizetdsi hat6rid6 (napt6ri nap, min. 30, max. 60 nap): 60 nap

Kelt:Budap est, 20 12-09 - 19
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Medtronic Hung6ria Kft.
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valamennvi kdztis ajdnlattev6t meg kell nevezni, kiemetve a k6pviseletre feljogositott
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