
Szdllitfsi szerz6d6s

2.1 Sz6llit6 tudomasul veszi, hogy
iirumennyisdget olyan rn6don koteles
szabillyozdsra kertil.

a Megrendel6 az l.l pontban meghatirozott
tole megv6s6rolni, uhogy ez a jelen pontban

Megrendelo az inden elt6r6s n6lkiil elfogadottajanlat szerinti
sz6rit6t6t ugy, il"ffiffirildlTffiui #A:lehivdsra keriilj 

1- - L j1 tir tizemeltetds6vel kapcsolatos feltdteleket jelen
szeru(5dds elengedhetetlen r6szdtkepezl kihelyezett bruraktdr szerz6d6startalmazza.
Szdllit6 vfllalja, bogy az OEP-tender beszrillitfsr{t kiivetlen az Int6zetben fel nemhaszndlt k6szleteiict visszaviis6rolja azon aziiron, amin aztMegrendeld megvris:irolta.

2.1 pontban emlftett lehiv6s szerinti furukat a
6s m6retben a tfurgyh6napon behil havonta

Ital erre feljogosftott szervezeteinek, ahogy ez a

A ftlelo szallitas a felek egyezo meg6lsz a Szallito vagy az illtala igdnybe vettsz Sz61lit6 kockfnatfna a Megrendel6
i teljesit6si
fltszdmolva a

SzSllit6 a le
ista alapjdn, min6s6gtanrisitiissal 6s egy6b
k. A csomagolisnak alkalmasnak kell lennie

iirolSs idotartama alatt me g6vj a,
z6khelye. A Megrendelo a leszilllitott termdk
vegz| A Sz6llit6 villlalja, hogy a szeru6d6,s
rendelkez6sre 6ll, konzultilcios lehet6s6get
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amely ldtrejcitt egyrdszt a Budapest, Haller vtca29. szitm alattiszdkhelyti Gottsegen Gy6rgyorszr{gos Kardiol6giai rntliet, Dr. ofner P6ter mint megrendlli (a tov6bbiakban:Megrendel6), m6srdszt
a Raiffasen Bank zrt. banknii vezetett 12010501-0014g77g-001
0L09-161947 cegegyzek sz6mu 1027 Budapest, Ganz utca 16. )

Kft.nevtiszfl|ito,kdpviseletrejogosult,,.-Zly,.D6k6ny-How6t
Szdllit6)

kiizott, az ajdnlatttban felsorolt termdkek szilllititstraa krivetkezo felt6telek mellett:

szeru6dds 1. sz. melldklete tartalmazza. A szer
felolvas6lap is (2. sz. melldklet).



aller u' 29 ',KlheIyezelt fruraklilt)

ettesitds sel megbizott s zem6lY'

en igdnYbe vett alv6llalkoz6 neve'

:...
k6pviseletdbeneli6t6szem6lyneve'el6rhetos6ge:anyaggazd6lkod6si

o' tel: 215-12-20

5 naPot, ug1 aMegrendel6 jogosult

harmadik f61t61 beszerezni 6s a

a Sz6liitonak a jelen pontban foglaltakkal

1./ pontban emliteit elfogadott aitnlat szerinti

6r szolgilL

becser6lni'

szabillyszeru, mindk6t f61 6ltal alfuirt 6tv6telt

banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6nak' a

azolo - a Megrendelot6l szhrmaz6 - ifiveleli

az igy f.iafitoti 6s felszerelt szhmlfit a Szhllit6

6ranYijtiabe'



Amennyiben Megrendell a sz6llit6 szaml6j6t a jelen pontban rogzitetthatririd6n beliil nemegyenlitend ki, k<iteles a Sziilitonak a Ptk. idenonatko z6 szaiillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is meefizetni.

illetve sz6mol el a szerz6d6s
56. g (1) bekezdds k) pontja

rtilnek fel, ds melyek a

A Megrendelo a szeruodes teljesitds6nek teljes idotanama alatt tulajdonosi szerkezetet aSzSllitS szamitta megismerhetovd teszi 6s u kut. 15. g (5) szerinti iigyletekr6l a sz6llit6t
halad6ktalanul drtesfti.

7'/ Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llitrisb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibrikkal kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szabiiyozott teljesitds megt6rtdntdt6l szitmitott
3 munkanapon beltil jogosult aszilllitdval szemben felldpni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkat vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kcivet6 3 naponleliil brirmikor kifog6s thrgyhvateheti asz6llit6n6l, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6zo kdt bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon 

"ib, 
u lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

rkcinyv felv6tel6re meghivni.
yis6gi fogyatdkossrigok eset6n, de akkor is ha
) nem felel meg az l.l pont szerinti ajfunlatban,

nyeknek, a Megrendelo a jelen szerz6d6sben
szabillyozott mdrt6kri minosdgi kdtbdrt 

"tkugy k6rtdrit6si igdnyt 6rv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulatrlban leirt rendsierbeli minos6gi elt6r6st
tapasztalna, f;.gy 6rdekmrilSs6nak igazolisa ndlktil a szerz6dlstol nyomban el6llhat,
meghirisul6si kcitb6rt es kfirteritest kovetelhet.

8'l Szenldo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

1o!6llas,szab6lyaira - az 7./ pontban foglaltak ftiggv6nydb en - az elfogadott ajhnlat tartalma az
rranvado.
HaSz6llit6 a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelentdst kciveto 15 munkanapon beli.il nem

gsereli ki, a Megrendel6nek jogriban ill a fent emlitett 6rut harmadik feltdl beszerczni a
SzSllito kcilts6gdre.
Ha a Sz'llito a kicser6li a leszilllitott eszkcizcik b6rmely r6sz6t,
annak j6t6llisi i d6dik.
SzilllitS kijele azert, hogy a jelen szeruodls t6rgy6t kepezo

termdkek rendelkeznek 6rv6nyes forgal om b a hozatali engedeilye l.

9'l Szerzod6 felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llft6s, s
v6giil a szetz6d6st6l val6 Megrendel6i elill6s eset6re egyafttnt k6tbdrt kcitnek ki a Sz6llft6
terh6re, amelynek m6rtdke k6sedelem eset6n a k6sedeimesen sz6llftott ilrucikkek brutt6
6rt6k6nek figyelembev6teldvel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az drintettbrutt6 6ru-6rt6k
6 Yo-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett 6ru brutt6 6rt6k6nek 30%o-a nagysdgri
minos6gi kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen mdrtdkri a Megrendel6 riltal 6rv6nyesftett
meghirisul6si kcitbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.
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Sz6llit6 a teljes brutt6 ajdnlati 6na vetitve, 30 oA nagys6gf meghirisul6si kcitb6r megfizet6s6t

villlalja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek szilllitilsdval tdbb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll

a szeru\ des telj e sit6 s6to1.

Tisztilban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rk<lvetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendel o a szeru6d6sszeg6sb6l eredo khrilnak megtdritds6t is kovetelheti a Sz6lIit6t6I, akdr
d s sze g6be azonban a mdr behaj tott kotbdr ci s s ze ge b ele sz6mit.
A kdtbdr akkor is j6r, ha a Megrendelonek k6ra nem mertilt fel.

A kdtbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szdmI6b6l visszatartani 6s azt a vdgsz6mla nett6

<isszeg6b6l levonni.

rc./ A Megrendelo egyoldahi, irSsbeli, a Sz6llit6hoz intezett nyilatkozathval azonnali

hatilllyal el6llhat a szilllitirsi szerzodlstol, vagy bdrmely ftszdtol,ha:
aSzallit6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

a Szdllit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, dncsdddt jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be,

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;
aSz6llit6szerzoddsellenesenbesziintetteszilllitisait.

Ha a Megrendel6 a szeruodest a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, a

Sz6lIit6 nem jogosult a Megrendel6t61 tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6dest felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata e116t6s6r6l

gondoskodni tudjon - ha
a) aSz6llit6ban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalado tulajdoni r6szeseddst szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezb gazdashgi t6rsas6g,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghathrozott felt6teleknek.

b) aMegrendel6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni.r6szesed6st szercz

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazdasdgi t6rsas6gban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghatftrozott felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llit6 i szerzodes megsztin6se elStt m6r teljesitett

szolghltatds szerz6 d6 s szeri p 6nzb el i e I len6rt6k6re j o g o sult.

A Felek tudomfsul veszik a 4612012. (IIL 2S.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szerzldest felbont6 feltdtelt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagr\ orvostechnikai

eszkozre vagy fert6tlenftoszerre vonatkoz6an a kcizpontositott kozbeszetzlsi rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy szerz6dds keriil megk6t6sre, a kozpontositott kdzbeszetzds

rendszer6ben kell a beszer z6st me gval6 sitani".

ll.l A SzilllitSt az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzod|s teljesitdse sord.n a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra
jut6 mindennemti adat, inform6ci6, ismeret vonatkozdsttban. E titoktart6si kdtelezetts6g

kiterjed a Sziilito alkalmazottaira, munkat6rsaira, beszilllitoira, akiket tev6kenys6giik

megkezd6se el6tt koteles a Sz6llit6 a titoktarlasra hitelt 6rdeml6en fi gyelmeztetni.

A Szfllit6 a Megrendelo enged6lye ndlktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudomhshta a

szeruldls,illetve azzalkapcsolatban b6rmely mfs dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik fel ellzetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,

harmadik f61 rendelkezdslre nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly

alapjfunvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelezl 6rv6nnyel elrendeli.

A Sz6llit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-fivetelet kcivet6en a

Megrendelo ir6sban nyilatkozik. A Megrendelo e nyilatkozattal felhatalmazza a Sz6llit6t,



hogy a Megrendel6t referencialist6j6n felttintesse 6s ezt - elozetesen frtisban egyeztetetl
m6don - marketingtevdkenys6gdben felhaszn6lhassa.
A kiilfdldi ad6illet6s6gri Sz6llit6 k<iteles a szeruodeshez arca vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kcizvetleniil
beszerczheti afi vonatkoz6 adatokat az orsz6gok koz<itti jogseg6ly ig6nybevdtele n6lki.il.
Jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6t
fiigg6en vagy a Szrillft6 elfogadott ajinlata, vagy pedig a kozrjs jegyzokdnywel m6dositott
ajhnlatatartalmht tekintik a felek irfnyadonak azzal, hogy t6teles jogszab:ilyi rendelkezdsk6nt
aMagyar Polg6ri T<irvdnykcinyv idevonatkoz6anmegfelel6 szabiiyait fogj6k alkalmazni.
A Megrendel6nek 6s a Szrillit6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s fton rendezzenekminden olyan ndzeteltercst, vagy vitdt, amely kcizdtti.ik
a szeruSd1ssel kapcsolatban meriil fel.
Ha a szerz6do felek a szerzoddsb6l eredo brirmely jogvita rendez6s6t kozvetlen t6rgyaliisos
riton nem tudj6k megoldani, ugy e jogvit6juk elddnt6s6re a megrendelo sz6khelye szerint
illetdkes bir6stig kizrlr6lagos illetdkessdgdt kdtik ki.
Jelen szerz6d6sbol szttrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a
Megrendel6 szdkhely ehez igazo dik.
Ezt a szSllitdsi szerz6ddst a szerzbd6 felek mint akaratukkal 6s nyilatko zatailrkal mindenben
mege gy ez6t helybenha gy 6lag alSirtak.

Budapest, 2012. okt6ber 02.

mint Szillft6

enjegYzd

fdrrtaz-aat6 azdas6ci helYetlece
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Jogi szemPontbSi aldirhatd



Szivbillentyfi beszez6se
GAZD E3-2t2012

1. sz mell6klet

R6sz M6ret,
megnevez6s

Ig6nyelt
mennyis69

(db)

Megajdnlott
term6k

megnevez6se

Nett6 Ft/db Nett6
Ft/iisszes db

1

K6tlemeze s mechanikus mribillentli aofta pozici6ban
varr6keret turbosztatikus szerkezetri szdn bevonattal.

Ao 19
,f

uonn tstcaroon
Aorta Slimline 246 900 1 728 300

Ao21 t4
ljonn Utcarbon
Aorta Slimline 246 900 3 456 600

Ao23 11

Sorin Bicarbon
Aorta Slimline 246 900 2715 900

Ao2l 1

uofln btcaroon
Aorta Slimline 246 900 246 900

Nett6 dsszesen: 8 147 700
AFA27 Yo 2 199 879
Brutt6 osszesen: 10 347 579

Biomedica HungAria Kft.
H-1027 Budapest, Ganz u. 13.
Tel: 0Sl 22t3850 Far 0&1 lCl ^-'t,

AdoszAm: 10658 1'!5-1 I

mint Szdllit6

enjegvzi;

Pei-hi--'ne

mint Megrendel6



Az ajdnlattev6 neve:

Aj 6nlattev6 sz6khelYe:

Clgtregyz5k szfima:

Kapcsolattart6 neve:
Tel. sz6ma:
Fax:
E-mail cime:

FELOLVASd T,,q,P

Szivbillentyii beszerz6se

Biomedica l{ung6ria kft.

7027 Budapest, Ganz u' 16.

01-09-161947
Horv6th P6ter
+36-1-2253850
+36-1-2012684
phorvath@biomedi ca.hu

1. sz. r6sz: K6tlemezes mechanikus mribillentyti
turbosztatikus szerke zet:j. szdn bevonattal.

aofia pozici6ban varr6keret

- Ao19
- Ao21
- Ao23
- Ao27

Nett6 dsszesen ajfunlali 5t:.

Fizet6si hat6rid6:

Budapest, 2012. szeptember 1 8.

7db
14 db
11 db
1db
8.147.t00,- Ft (+AFA)
60 nap

Dikdny-Horvdth Anna
c6gvezeto

Biomedica Hung6ria kft.
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