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amely l6trejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alatti szdkhelyii Gottsegen Gyiirgy
Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendll6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6),
mdsr6szt a K & H bankn6l vezetett 102101006-50200906-00000000 banksz6ml asz6mu,0l-
09-715435 c6gSegyz6k szttmu 1119 Budapest, Feh6rvr{ri ft 89-95 szdkhelyti ST. Jude
Medical Kft. nevti sz6lLit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Mikl6s Kriroly (a tov6bbiakban:
Szr{llit6)

ktizdtt, az ajdnlatdban felsorolt term6kek szilllitSsdraa k<jvetkez6 feltdtelek mellett:
Ll Szfllit6 ezen szerzodes al6fu6s6vaI a Megrendell 6ltal a Kbt. alapjhn kifrt GOKI-
212013 sz. ,,Elektrofiziol6giai, rfdi6frekvencifs abl6ci6s 6s .ryouii6.i6r anyagok
beszerz6se feln6tt 6s gyermek elldtfsra" cimi- kozbeszerzdsi elj6rris soriin tett ajdnlata
elfogad6sa eredm6nyek6nt kcjtelezettslget villlal arl:a, hogy az aj1nlatker6 6ltal u, ii1nluti
dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendell 6ltal elfogidott termdkmennyis6get (minusz
legfeljebb 30 %-ot) az ugyanott meghatdrozott mincis6gben a Megrendeld rlszdre leizdllitja.
A szeru6 d6s id6tartam a a szerz6 des al6ir dsdt kcivet6en 12 hdnapig tart.
A szilllit6jogosult a szerzodds id6tartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket sz1llitani, az
6t vagy egy6b szeru6d6ses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az fu-ertek ar6nyoss6got 6s a
szakmai minos6gi megfelel6st a megrendel6 kdpviseloj6vel k<iteles egyeztetti.
A szetzod6ses 6rat, term6keket, frzetlsi hat6rid6ket, valamint a birillatra keriil<i egy6b
16 sz szemp ontokat a j e len szer z6 d6 s me I I 6kl ete tafialmazza.

2.1 Szfllit6 tudomiisul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghathrozott
rirumennyisdget olyan m6don kciteles t6le megv6sSrolni. ahogy ez a jelen pontban
szabillyozilsra keriil.
Megrendelfi az l.l pontban emlitettek szerint a Sziirlfttl minden eltdr6s n6lkiil elfogadott
ajdnlat szerinti termdkeit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat for-rndjdban v6s6ro1ja i"g u
Szr[llit6t6l rigy, hogy a szerzoddses idoszak vegeig a teljes mennyisdg, illetve a teljes
mennyis6gt6l -30 o/" erejlig lehiv6sra keriiljdn. A kihelyezett Sruraktir izemeltet6s6vel
kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6s elengedhetetlen rdszlt kepezl kihelyezett 6rwakt6r
szerz6ddstartalmazza.

3./ Sziilitf kdtelezi magifi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti fuvkat a
lehfvdsban foglalt mennyisdgben, vllaszt6kban 6s m6retben a tfrgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szSllitja le a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sb an me ghatdr o z6sra keri.ilt.
A lehiv6snak megfelell szdLlitds a felek egyezo megrillapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg
szabillyszenien, ha aSzflllitf vagy az lltala ig6nybe vett Fuvaroz6 az firukat1rrrtalmaz6.gy.i
szilllitmdnyokat a Szfllit6 kockdzatfura a Megrendel6 Sltal megjeldlt teljesft6si helyii<re
(kcizponti raktdr kihelyezett raktSr r6szlege) leszilllitja, (leszSllittatja) 6s a ki.ildemdnyt
csomagol6si egys6genk6nt StszAmolva a lehfv6sban megjeldlt egys6g vagy szemely rcszere
mennyis6gileg 6tadta. A Szfllitf a leszSllitott term6keket bontatlan gydri csomagol6sban,
gyini tartoz6klista aIapj6n, min6s6gtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egytitt 

-adja 
at a

Megrendeldnek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek epieget a
fuvarozds 6s a t6rol6s idltartamaalatt meg6vja.
A min6sdgmegvizsg6l6s helye a Megrendeld szdkhelye. A Megrendell aleszhllitott term6k
mennyis6gi, min6s6gi 6tv6telet folyamatosan vdgzi. A Szfllit6 villIalja, hogy a szerz6d6s
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teljesit6s6nek id6tartama alaIt folyamatosan rendelkezlsre 6ll, konzultSci6s lehet6s6get

biztosit.
Teljesit6si hel)': Kiizponti raktdr (1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett druraktfr)
F6telre jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abb"" "" "r"tb.rr, 
hu u S"6llit6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, :iogy a Megrendel6

jogosult a le nem szilllitott 6rucikkeket a Szillit6 k<ilts6g6re harmadik szem6lyt6l beszerczni

6s a Megrendel6 sz6khely6re szilllittatnl
Egyet6rtenek a szerzOdO felek abban, hogy a Szrlttit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kipcsolatban felmeriilt k6lts6gei fedezetere az l.lpontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

6r szolg6l.
Kap c s o latt ent6 a Me grendel o rcszer ol: any aggazd6lko d5s i o sztillyv ezet6

Kapcsolatt art6 a SzhIIit6 r6sz6t6l . . .

4.1 Meg6llapodnak a szerz6d6 felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabhlyozott, illetve

v6grehajtaid6 kihelyezett anxaktar rendszer alkalmazds6n trilmen6en a Megrendeldnek joga

uui uhho", hogy v6ratlanul jelentkez6 Sruhi6nyaik p6tI6sfua azornali megrendel6seket- a

szerzodeshez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szillit6hoz, aki ezeket a=megrendel6seket soron kiviil, raktari k6szlet6b6l tarlozik kiel6giteni.

A soron kiviili iigyint6z6st - felhivasra - a Szfllit6 kdteles igazolni, de abban_is egyetdrtenek a

felek, hogy ilyen esetekben aszilllitdsihatfirido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv5sban foglalt sz6llit6si kdtelezettsdg

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulasztSru, A. ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezetts6gek

fijyehen kivtil hagyhsa 
- 

a jelen szSllit6si szerzodds megszeg6s6t jelenti, aminek

kdvetkezt6ben a Sze-iiitot a jelen szerz6d6sben szabillyozott kcitb6r lslvagy kdrt6rit6s

fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzoddsszegesi eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6Jn6k, iugy aMegrendell aszilllithsi szerzodlst6l val6 el6ll6sanak a

jogrit gyakorolhatja a jogi kovetkJzm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy drdekmrilSs6t

igazolni lenne kdteles.

6.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, mindk6t f6l 6ltal alfuirt 6tv6teli

elismerv6niyel felszerelt szhmlfit a Kbt. 130. $-a valamint az Arr 36/A.$ szerint 60 napon

beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szdllit6nak.

Nem vitato tt a szerzodO fetet< 6ltal,hogy a szeruodlses id<iszak folyam6n az egyes sz6ml6kba

csak azok az 6rak, 6rk6pzesi tlnyezok 6s k0lts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket aL 1./ pont 6rtelm6ben a Szillit6 elfogadott ajhnlata tartalmaz,

fiiggetlenfll att61, hogy u 
^ugyitorszilgi 

vagy a vil6gpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy

ho gy* v 6Ito zik az infl 6c i 6 s r 6ta, v agy a dev iza 6tsz6mithsi kulc s.

A Megrendel6 el6leget nem frzet.
A sz6ml6hoz tanoZ6 lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Megrendel6tol szirmaz6 - 6rv6teli

elismerv6nyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szitmlfut a Sz6llit6

kdzvetleni.ilazlntlzetGazdashgilgazgat6sdgfranyrijtjabe'
Amennyiben Megrendel6 a Szdllitl szhmliljht a jelen pontban rcgziten hatSrid6n beliil nem

egyenliien6 ki, koteles a Sz6llit6nak a P k. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Szallit6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6sdvel tisszefiiggdsben olyan

k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek' fel, 6s melyek a Sz6lIit6 ad6kdteles jdvedelm6nek

csokkent6s6re alkalmasak. A Sz6llit6 a szerzodds teljesft6s6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezel1t a Megrendelo szhmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)



szerinti rigyletekr6l a Megrendel6t halad.ktalanul .rtesiti.

61, ill. fuvaroz6sb6l ered6
6s megtrirt 6nt6t6l szfumitott

el, hi6nyokkal kapcsolatos
or kifog6s tdrgyilva teheti a

uljon el6, a lehfv6 lrrrtozik _ a jelzett3 napos
felvdteldre meghfvni.

8'/ szerz6d6 felek egyet6rtenek u}\ul, logy u term6kkel kapcsolatos szavatossrig 6s
liffjn;^bdtvatua 

- az r'l pontban foglalt;ri ttr?1"er*u en - azerfogadott ajdntattntatma az
Ha sz{lrit' a min6s6gi hibris termdket a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon be.il nem
ffi1;lifl.1#;il:"u'l6nek 

jogriban atla fent ."irit.iia*t harmadik ,riitytorbeszerczni a

eli a leszilllftott eszkci zok bhrmely r6sz6t,

hogy a jelen szerz6d6s t6rgydt kepez|
i enged6llyel.

Sz6llit6yllk JflH:_"? {1,:x::,';'ail"fH1TH,:T?::,il.ff#:ffi1

drkrivetelds behajt6srin trilmen6en a
rit6s6t is kcivetelheti a Szillitfitil, ;
eszdmit.

em menilt fel.
l6b6l visszatartani 6s azt avegszdmla nett6

ili-



l0.l A Megrendeld egyoldahi, ir6sbeli, a Sz{llft6hoz intlzelt nyilatkozatdva| azonrnli
hatilllyal eisllhat a szilllitdsi szerzodlstll, vagy b6rmely t6sz6t6I"ha:
- a Szfllit6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
- a Szfllit| fizetesk6ptelennd v6lt, <incs6ddt jelentett illetve ellene cs6d<it jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r5s folyik ellene;
- a Szillit6 szerzldesellenesen beszi.intette szilllitSsait.

Ha a Megrendelfl a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldalti nyilatkozatdval a

Szdllit6 nem jogosult a Megrendeldt6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szeru6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l

gondoskodni tudjon - ha
a) a Sz6lIit6ban k<izvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasilgi titsasitg,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekez dds k) pontj6ban meghat6rozott felteteleknek.

b) a Sz6\lit6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdashgi

tarsasdgtan, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjriban meghathtozott

felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llit6 a szerz6dds megszrin6se el6tt m6r teljesitett

szol g6ltat6s szerz6d6 ss zeri p enzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (IIL 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szevodlst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai

eszkozre vagy fert6tlenit6szerre vonatkoz6an a kdzpontositott kcizbeszerzdsi rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy szerzodls keri.il megk6t6sre, a kd'zpontositott kdzbeszerzls

rendszer6b en kell a b eszerzlst me gval6 s itani" .

ll.l A Sz6llit6t az |rvdnyes jogszabSlyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a

szerzod|s teljesit6se sorSn a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra 3utO mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozhshban. E titoktartrlsi

kdtelezetts6g kiterjed a Szdltit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, beszfullit6ira, akiket

tev6kenys6gi.ik megkezd6se el6tt kdteles a Szfllit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A Szfllit6 a Megrendel6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a

szeru6dds,illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentdci6 vagy informdci6 adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lki.il titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kdzz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszab1ly alapjanvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelezo 6rv6nnyel elrendeli.

A-ktilfrldi adOilletOs6 gi Sz6llit6 k<iteles a szerzldlshez arr:a vonatkoz6 meghatalmazSst

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil

beszerezheti irhvonatkoz6 adatokat az orszhgokkdzcitti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil

A Szfllit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvetel6t kdvet6en a

Megrendeld ir6iban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szfillit6t,
hogy a Megrendel6t referencialist6jdn felttntesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyezletett

m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l

ftigg6en vagy a Szfllit6 elfogadott ajdnlatht, tekintik a felek fu6nyad6nak azzal, hogy t6teles

jogLab6lyi rendelkez6sk6nt a Kdzbeszerzdsi Tdrv6ny 6s a Magyar Polgari Tdrv6nykcinyv

idevonatkoz6anmegf elel6szabillyaitfogi6kalkalmazni.



A Megrendeldnek dtargyiaroGr"bdft, g kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy krizvetlenminden olyan nlzeteltercrt ;"gy;itdt, amely kdz<itttik

o;L.orru 
ritra keriirt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a

megegyez6t helybenhag y6lagxz6d6 
felekmint akaratukkal 6s nyilatko zatail<kalmindenben

Budapest, 2}I3.junius 2g.

Jogi szernpontb6l al6irhatd

mint Szr{Ilitri

Penzrigyi ellenjegyz6

Peth6n6
fdrgazgatd gazdas ur{/

2013 i[1, 0 3



St. Jude Medical Kft.

Budapest, 2013.jrinius 2g.
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SZNP.ZoDES
Kihelyezet t 6rur aktltr iizem eltet6s 6re

4ht -*f lolt
G,W: t4q; ll3,

Amely l6trejdtt egyr6szr6r asz6,it6: ST. Jude Medicar Kft.
telephelye: 1119 Budapest, X,eh6 wilrift g9-95 

.

mdsr6szr6l a

mint Szerz6d6 felek koztitt az alilbbiakszerint:

1. Aszerz6d,6s tdrgya

:"::ri::;:f.zajanliti 
kdrben meghatdrozott termekek, cisszesen 40 db - 30%mennyis6g6re

szfllftd a sz6llit5si szenod'esben foglalt idhtartamrakihelyezett 6ru nkt1rk6szletet bocs'tsajdt kdlt6s6gdre, a Klrhfz rendelkezdrer., u-.iy"urt sajat rakt4ritban helyezi el afelhasznrllrisig' 4 kihelvezett a;r-;ilar-"i;iitri"irJor.dszlete minden m6retb6l t havimennyisdget tutalmaz - csatolt kimutatSs szerint. Ai alapkkszlet 2013.07.12-6n g-14. 6ra
fi_,"::,#Tij3?i11;_*if:tr,f,fJ#,;ft;t#tente cstitcirrriki napon s _ 1r_ig, ers6

2. Szilllit6jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6rurakteriklszlet a 5z6l
szdllit'si szerz6d6s mell6klet6b"o _. sdget vdllal a
Kilrhiz jelent6se alapjdn a felhaszr 6it terme ana, hogy a
termd-ket p6tolja lehiv6st6l szdmitottmaximum 5 napon berrir. egyezteti 6s
szfirlitf a Kirhdz jelent6sdt kovetoen jogosult ; i.il;rrn 6rt termek ellen6rt6k6r6l sz6r6
:"1ffi,?rf;#ltitrh,,i,fti:tr;"r:::6d6sb-en fosr"rtuk; zerint. szslitl a- kihelyezett 6i

Lehivris:

6rurakt6r k6szlet6t, a Szillitl szempo
ylni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit
Minden innen kiadott 6ru felhas zniidsnak

szemdly a sz6ilIt6 r6sz&e rendszeres id6kciz6nk ent (regarftbb 2

\



hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktild<itt) a fogy6sr6l, illetve a rakt6rpillanatnyi
kdszleteftl informdci 6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztositrisa mellett a Szdllit6nak lehet6s6ge van elektronikus

utni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban"
kell megdllapodjon.

alapja, m6sr6szt a klszlet utrintcilt6s6nek az

Szfllit6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersor ozatok bels6
itrisSt olyan
lit6t6l val6,

Szdllftds:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehfv6s tov6bbit6sra kenil a Szilllit6maximum 5 naponbeliil ezt b e szilllitj a.

Sziml6z6sz

3. AK6rhizjogai 6s kiitelezetts6gei

A futamid6 kdzben Szrillit6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh6z r6sz6re valamennyi, akihelyezett 6rur aktfu elhelyezett term6k f elhasindlds 6t ill et6 en.
A K'rhiz kdzli Szillit6val a konszign6ci6s rakt6rkdszlet kezeli5, kapcsolattart6 szem6ly
nev6t,.beosztds6t' telefonszdmfit es faxszimdt 6s az ezen adatokban bekdvetkezett minden
valtozast.

4. A szerz6d6s megsziin6se

Megszrinik a szerz6d6s a sz6llit6si szev6dlslejfuthval.

5. A szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott elj:irris

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l tdr16n6 megszrin6se eset6n a K1rhiz teljes k6nien k6teleselszimolni a kihelyezett 6ru ruktdrkeszlettet. e szerz6dds lejhrtfi kcivetri egy hdten belilleltdtozdst keszit a Sziilitl k6pviseloje, valamint a Kilrhhz 6ltal kijel6lt szem6ly a fel nem
hasznillt k6 szl etek me 96ll apit itsdr a.
A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s raktdrk6szleten
bontatlan term6keket a Sz6llit6 kdteles elszdllitani.

maradt kifog6stalan minos6gi 6llapotri
Amennyiben a Szdllit6 ezen elszdllit6si

kdtelezetts6gdnek felsz6lit6s ellen6ben sem
megsemmisit6sdre.

tesz eleget, a K6rhaz jogosult M dru



A
Sz birtok6ban l6v6 term6keket araktirbanannak

az v6s biztosit6sa mellett megoizni. Az &z6s 6s

6. Egy6b rendelkez6sek
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