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amely ldtrejtitt a vusz-E3-212012 azonosit6 szimru, a Kbt. 122.5 e)-(8) felhatalmaz6s6val
indftott egyszeti, hirdetmdny ndlkiili t6rgyal6sos kozbeszerz6si elj6ias ahpj1n
egyfelol a Gottsegen Gyiirgy orszf gos Kardiol6g iai rntlzet

Szdkhelye: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner p6ter
Foigazgato foorvos
Ad6szrim: 153 I 53 86-2-83

mint megrendel6, a tov6bbiakban Megrendelo

m6sfelol a Mediszer Kft.
Szdkhelye: 1037 Budapest, B6csi it267.
K6pviseli : LSrincz Zolt6n
rJgYvezetl
Ad6sz6m: 10321056-2-41
CdgSegy zekszhm: 0 1 -09-065 2 5 5

mint szfllitf' atovitbbiakban Szrillit6 - egyiittesen Felek - kcizritt az alhbbifelt6telek mellett:
1. Aszerzfidfis tdrgya:

3db h6rom Maquet I 100 tipusri vil6git6testb6l6116 mennyezeti mritol6mpa
rendszer szdllitdsa 6s iizembe helyez6se.

2. A teljesit6s helye:
Gottsegen Gyorgy Orsz6go s Kardi o16 gi ai Intezet
1096 Budapest, Haller u.29.

3. Teljesit6si hatfridfl:
A szerzod6s t6rgy6ban meghathrozotl feladat teljesit6si hatarideje: a szerzodls
al6fu6s6tol szirmitott g h6t. El6sz6llftris lehetsdses.

4. Teljesit6s,dtadr{s-6tv6tel:
4.1 A szetzSdes titrgydnak lesz6llit6s6t, tizembe helyez6sdt 6s betanit6s6t Sz6llit6 a

te lj e s itd s i hatfu ido lej 6rtdi g kcitel e s me gtenni.
A szerz6dds akkor tekinthet6 teljesftettnek, ha:

a sz|llittts az ervenyes szabv6nyok szerinti Lo. min6s6gben megt<irt6nt,
a ke s ziil dkek rend e ltet6 s s ze^i hasznillatr a alkalmas ak,
az iizembe helyez6st 6s a betanitdst Megrendelo 4.3. pontban megjeldlt
kapcsolatta rtoja igazolta.

A Megrendel6nek joga van az dtvdteli jegyzokdnyvben a hi6nyok megszi.intetds6re
vonatkoz6 hat6rid6ket megj eldlni.

4'2 Sz6llit6 az ffiadfs-irtv6teli elj6r6s keret6ben, a teljesit6s feltdtelek6nt iftadja:
Akezeloszemelyzet betanit6s6t es azizembe helyez6st igazol6 jegyz-6krinyvet.
Magy ar nyelvti kezel6si-karbantartdsi ritmutat6kat.

A sikertelen ifiadds-irtvdteli eljdrhs kriltsdgei SzSllit6tterhelik, amennyibe n ez a
sztilit6 drdekkor6ben felmeriil6 okra vezetheto vissza.

4.3 Kapcsolattartdsrakijelcilt szem6lyek:
Megrendelo teszercl: Balogh Attila

mriszaki ovh.
Sz6llit6 rcsz5rol: Balogh Zoltfun

igyvezet6

tel: 06-70-379-6091
tellfax: 06-l -21 5 -727 4
tel: 06-1-453-0615
fax: 06-l-453-0616



5.

5.1

5.2

A kapcsolattart6sra kijeldlt szem6lyek kcitelesek a 1 z6kdrtilm6nyekrol haladdktalanul irdsban 6rtesfteni egymdst a
sztiksd ges intdzkedd st. S zemdlytikben t6rt6nt v iitozitsr-61 a fele

Az ellenszolgf ltatr{s :

Megrendel6 a szerzldes szerint.teljesitendd munkridrt Sz6llit6 reszlre 15.99g.000,-
Ft-t, + 4.319.460-nt Ar''A-t azazbrutto 20.3r7.460.-Ft-t fizet.

y a szerzodes tfngyilt kepezo munk6kat a
inosdgben ut6lagos
minden, o 5itds6vel
y a rendelte lat teljes

Az ellenszolgfitatds fedezete Megrendel6 kciltsdgvetds6ben rendelkez6sre 6ll.

6. Fizetdsi feltdtelek:
6.I A Megrendelo el6leget nem biztosit.62 

;?ir::iffiT:il,'hY,'ffi:3"ft,;'.1?ll'il',H,',Y,7

6.3Fizetesikdsederemeset6ns,^xru2:lj,8,i"?i:l:rr###ffi"ft'3:li1_,kamat
szdmlilzds ira j o go s ult.

6.4 A Sz6llit6 a sz6ml6kat 2
ki6llitott sz6ml6nak az iz

6.5 A Megrendel6 nem fizet,
olyan kctlts6geket, melyek a Kbt. 56. g

nem megfelelo tarsasiig tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6kritelesjcivedelmdnek csokkentdsdre alkalmasak
A Megrendel6 a szerzod,ds teljesitdsdnek teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetdt a Szilllito szitmdra megismerhetovd ieszi 6s a Kbt. 15. g (5) szerintitigyletekr6l a Sz6llit6t haladdktalanul 6rtesiti.

7, Titokv6delmirendelkez6sek:
7'r F:l*.kijelentik, hogy szeru6ddsi.ik nyilv6nos, annak tartalma kriz6rdekti adatnak

mmosul.

a jelen s

eni, tizleti
til nem hoz

em teszik harmadik szemdly szfumfra

7 3 Ferek a jeren szer-6ddsser szab6ryo^,, ffi1ffil;ffin:T#r#yff;Sdll[,,u.
erko I c s i e I ony6n ek ko I c s ci no s maximaliz 6lis 6r a tci reke dne k.

A Szfllit6 kiitelezetts6gei:
A Sz6llit6 saj6t tevdkenysdgi kcirdben gondoskodik a 16 vonatkoz6 munkavddelmi,
biztons6gtechnikai, vagyonvddelmi 6s ttizvddelmi rendszab6lyok betart ds6r6l, alesz6llitiis tdr gy tnak 6llagme gor zesercl.
Sz6llit6 azizembe helyez6seket a mrit6k steril teri.iletenvegzi.Tevdkenys6g6t ennek
fi gyelembe v6tel6vel kell v6greh ajtania.

5.3

8.
8.1

8.2
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a bejelentdst6l szilmftott
6 a berendezdsek nem

vfgezteti el, melynek

lentds klzhezveteletiil szirmftottan a villlalt
amatosan nemv6,gzi el l0 munkanapon beltil,
t biztositani.
6 a j6t6lkist kiterjeszti.

alkalommal saj6t kciltsdg6re elvegzi a
rinti karbantart6sft.

telj e s k6ni alkatr esz ut6np6tlisra.

9. Jritfllds:

10. Kr{resetek,krirt6rit6s:

foglaltak ut6bb nem kdpezhetik vita
sithoz a k6s<jbbiekben joga van.

I I . ^ 

A tulajdonjog 6s a kr{rvesz6ty:
ll'l A szerzodes tingyinak tulajdonjoga az ellenszolgilltatkskiegyenlitd sevel sz6ll 6t aMegrendel6re.
ll.2 A k6rvesz6ly visel6se az itzembehelyez6ssel egy id6ben s l6re.I 1.3 A szerziidls tfurgyfnak szilllitisa fufrg.:.na"iO 6l m6donszilllitolevellel tcirt6nik . A szdllitfus. Sz6llit6 df.iOrregi e, i k6r6betarto zik, azert Me grende I 6 fe I e I 6 s s d g ge I nem tarta irti.

d6nyban k6sztil 6s Felek krilcsdncis
grendel6 na1y, aSzdllit6 egy eredeti

8.3

8.4

1" 3Lr



13. Zhr6 rendelkez6sek:
13.1 A szeru1des csak a szeruodl felek kcizcis megegyez€s6vel, ir6sban m6dosithat6.
13'2 Minden, a jelen szerzldls keret6ben Felek 6ltal egymdsnak kiilddtt 6rtesit6sek frott

form6ban (ajrinlott lev61, fax) 6rvdnyesek. A faxon kiilddtt stirg6s 6rtesftdseket
aj6nlott lev6lben is meg kell ismdtelni. Ezen 6rtesitdsek hatillya a cimzett fltali
dtvdtelkor (kezhezv etelkor) rill be.

13.3 K6sedelmes teljesitds eset6n Sz6llit6 napi O,SYo-os kotb6rt koteles fizetni a nett6
beszerzdsi 6rt6k ut6n. A kdtb6r maxim6lis drtdke a nett6 61 10%o-a. Amennyiben a
k6sedelem a20 napot el6ri, Megrendelo jogosult a szerzoddst6l elillni, 6s a term6k
beszerzdsdre m6s sziilitov al szerzodni.

I3.4 A szerziSddsbol eredo jogvit6kat Felek b6kds riton,
rendezni, sziiksdg szerint szakerto bevon6s6val. A
dokumentiici6, valamint a szerz6dds. Amennyiben a
vezet eredmdnyre, szeruodl felek a vita elbirfiilsfra
bir6s6g kiz6r6lagos illetdkessdg6t k6tik ki.

13.5 A Megrendel6 jogosult 6s egyben kciteles
olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi,
ellfltdsirol gondoskodni tudjon - ha
a) a Szrillit6ban kcizvetetten vagy kdzvetleniil 2|o/o-ot meghatadO tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem
rendelkez6 gazdashgi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (l) bekezd1s k)
pontj 6ban me ghatilr ozott feltdteleknek.
b) a Megrendel6 ktizvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem
rendelkez6 gazdashgi t6rsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (l) bekez d6s k)
pontj 6ban me ghatfu ozott felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s esetdn a Sz6llit6 a szeruodds megsztindse el6tt mrir
teljesitett szolgtitatits szerz6ddsszeripenzbeli ellendrt6k6re jogosult.

13'6 A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (IIL 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se
szerinti szerzodest felbont6 felt6telt, miszerint,,amennyiben az adott hat6anyagra,
orvostechnikai eszkdzre vagy fertotlenitoszere vonatkoz6an a krizpontositott
kozbeszeru6si rendszerben keretmegiilapodhs vagy szerzodes kertil megkritdsre, a
k<izpontositott kozbeszerzls rendszerdben kell abeszerzdst megval6s itani".

13.7 A jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rddsek tekintetdben a Ptk. vonatkoz6
szab|ly ar az ir 6ny ad6k.

Melldklet:
A kiilfrldi ad6illet6s6gri Megbizott koteles a szerz6ddshez arra vonatkoz6 meghatalmaziist csatolni, hogy az
illet6sdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar addhat6silg k0zvetleniil beszerezhet a Szilllit6ravonatkoz6 adatoiat az
orsz6gok kOzdtti jogsegdly igdnybevdtele n6lkUl.

Budapest, 2012. aug MnnrszeR ft:F?.
!03? Bdcc! t{t t6?.
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Penzrtgyi ellenjegyzcJ

tingyalils keret6ben kiv6nj6k
tingyalils alapja az ajdnlat es
tirgyalts 30 napon beli.il nem
Megrendel6 sz6khelye szerinti

a szerz1ddst felmondani - ha sziiks6ges
hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata

LlrinczZoltiln
tigyvezet6

Sz6llit6 rdsz6r6l

Jcgi szempontb6i al6irhatd


