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BENI,ETI S Ztr'R.ZOUNS

amely a2013.m6jus 16-i felhiv6ssal inditottGOKL-412013 szSmri, a Kbt. 94.$ (2) c)

pontja szerint hirdetm6ny n6lki.ili t6rgyal6sos kozbeszeru6si elj6rSs alapjhn l6trejott

egyrdszrol a

Gottsegen Gyiirgy Orszigos Kardiol6giai Int6zet
cime: 1096 BudaPest, Haller utca29.
k6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6 f6orvos

adoszdm: 15315386-2-83
tovdbbiakban B6rbevev6,

m6sr6szr6l a
Biomedica Hungdria Kft.
sz6khelye: 1027 Budapest, Ganz u.16.

k6pviseli: D6k6ny-Horv6thAnna cdgvezeto

cegSegyzekszhm: 0l-09-161941
ad6szhm: 10658415-2-41
tov6bbiakban B 6rbeadtf

egyiittesen Felek kozott.

A b6rleti szerzod6s tfirgya a Biomedica Hung6ria Kft. 6ltal forgalmazott Berlin Heart

keringdsttimogatd rendszer (tov6bbiakban Eszkiiz) b6rl6se, az alfhb rdszletezett

felt6telek szerint:

1. - B6rbead6 6s B6rbevevo meg6llapodnak, hogy B6rbevev6 a jelen szerzodds

al6irhsdt6l, mint hat6rnapt6l szfimitva, stirgossdggel, b6rmikor minimum t h6napra

b6rbe veszi Eszkozt a jelen szerzod6sbenrdgzitett"b6rleti dij ellen6ben.

2. - Aszerzodes ellen6rt6kek6nt B6rbevevo B6rbead6nak azalilbbi osszeget fizeti

az elso k6t h6napban: 2.600.000,- Ft/h6 + AFA

minden tov6bbi h6napban: 1.020.000,- Ft/h6 + AFA

3. - A szerzod6s idotartama aliliritstol szdmitva 12 h6nap.

4. - A szerzod{s idotartama alatt B6rbevev6 6ltal felhasznhlhat6 osszeg nem haladhatja

meg a 41.760.000,-Ft +AFA rendelkezdsre 6llo keretet.

5. - B6rbevevo a 2. pontban meghatdrozott szerzod6ses ellendrt6ket B6rbead6 szhmina a

szttmla ki6l1it6s5t61 sz6mitott 60 napon beltil 6tutal6ssal egyenliti ki a B6rbead6

Raiffeisen Bank Zrt-nel vezetett 12010501-00148778-00100000 szitmubarkszftmlfijilra.

6. - Bdrbead6 kotelezettseget v6llal arra vonatkozoan, hogy az Eszk6zt B6rbevevo

kiv6nalmainak megfelel6en si.irg6ss6ggel lesz6llitja, 6s Bdrbevevo reszlte 6tadia.

7. - B6rbevev6 feladata a telepit6shez sziiks6ges felt6telek biztosit6sa. B6rbevevo

v6llalja, hogy a b6rlet idotartama alatt az Eszkozt annak hasznftlati utasit6sdban
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foglaltaknak megfelel<ien rendeltet6sszerrien hasznillja, tovftbbh azt megfeleloszakismerettel rendelkez6, lpzettmunkat6rsaival mtikridteti.

8' - Bdrbead6 v6llalja az Eszklz sziilitirshval, tizembe helyez6sdvel 6s iizemeltet6sdvel

ffirt r?"t:'sben 
felmenil6 valamennvi kciltsiget. Kivoteli kdpeznek a fogyounyagok

9' - B6rbead6 villlalia, hogy az Eszkozt hibatlan, mrikcid6k6pes rillapotban, valamennyitartozektwal egytitt, a felek 6ltal kcilcsdndsen aldirt 6tv6teli elismervdny ellendbenbocs6tj a B 6rbevev6 rendelkez6s6re.

10' - B6rbevev6 kijelenti, hogy rendelkezik minimum az EszkLz beszerzdsi drtdkdnekmegfelel6 nagysiigrendti biztositdssal.

1 1. - Kapcsolattart6sra kijeldlt szem6lyek:

Bdrbevev<i r6sz6r6r: Barogh Attila mriszaki ov. tel: 701379_6091
tellfax 215_7274

Bdrbead6 rdszer6l : Ddk6ny-Horviith Anna tel: 30rg5r_2510c6,gvezet6 fax: 20I_26g4

72' - Berbevev6 indokol6ss al azonnalihatSllyaljogosult a Bdrleti szerz6d6st ir6sosform6b an me gsziintetni' B 6rb ead6 kcitel e s u a eri"ilit gy it a szerz6 d6sme gszrin6s6tkoveto kdt napon beltil saj6t kriltsdgdre elsz6ilitani B6rbevev6t6r.

13' - Jelen szerz6desb"+ 1"- szabslyozotJ k6rddsekben a ptk. 6s az egyeb vonatkoz6
iogszabillyok az fu6nyad6ak Jogvita esetdn.a Felek -"gkirertik azt kozlietlsn t6rgyal6sritjrin rendeznl A trirgyal6sos rendezds kudarca eset6n a Bdrbevev6 szdkhelye szerintibir6s6g kizdrolagos illet6kessdgdt k6tik ki.

14' - A Bdrbead6 nem fizet, illetve szilmol el a szerz6d6s teljesitdsdvel risszefligg6sbenolyan kdlt Kbt. 56. $ (1) bekez des Q fontiu szerinti feltdteleknek nemmegfelel6 6ben meitiinek fel, es'rietyet a Bdrbead6 ad6kcjtelesjcivedelm6 akalmasak.
A k teljes idltartama alatt tulajdonosi szerkezet6t aBd teszi 6s a Kbt. 15. $ (5) szerinti rigyletekr6r aBd siti.

15' - A B6rbevev6 jogosult ds egyben koteles a szerz6d6st felmondani - ha sztiks6gesolyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 ieszi, hogy a szerzo,dlssel 6rintett feladata ell6t6srir6lgondoskodni tudjon - ha
kcjzvetetten vagy kcizvetleniil 25%o_ot
lyanjgsi szemdly vagy jogi szem6lyis
em felel meg a Kbt. 56. g (1) bekezdds

feltdteleknek.

vagy kozvetleniil 25yo_ot
zemely vagy jogi szem6lyi

feltdteleknek. 
I meg a Kbt' 56' $ (1) bekezdds
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A fentiek szerinti felmond6s eset6n a B6rbead6 a szerzod6s megszrin6se

telj e s itett szolgilltaths s zerz6 d6 s szeri p lnzbeli el I en6rt6k6re j o go sult'
el6tt m6r

16. - Jelen szerzodds magyar nyelven, cit eredeti p6ld6nyban k6sziil, amelyekb6l a

B6rbevev6 negy, a B6rbead6 egy eredeti p6ldany kap.

I7, - Aszerz6d6s mindkdt f6l kdlcsonds al6ir6s6val egyidejrileg l6p hatillyba.

A jelen b6rleti szerz6ddst a szerzod6 felek akaratukkal mindenben megegyez6nek

ismerik el, 6s a mai napon al6ir6sukkal l6tj6k el.

Budapest, 2013.jrilius 23.

B6rbead6
Ddkdny-Horvdth Anna

cdsvezet6

2013 
jol 26.
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