
Szdllitfsi szerz6dfis 3'urt

amely l6trejott egyr6szt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giai lntflzet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo (a tov6bbiakban:
Megrendeld),
mdsreszt a UniCredit Bank Hungary Zrt. bankn|l vezetelt 10900028-00000002-39220000
banksz6mlaszfumi, Cg.01-09-462762 cegtregyzek szftmu 1123 Budapest, Alkotfs u. 50.
sz6khelyri Medtronic Hungdria Kft. nevii sziilit6, k6pviseletre jogosult szemdly: Tam6s
Viktor (a tovdbbiakban: Sz:illft6) (a tov6bbiakban: Szfllit6)
kdzcitt, az ajfinlatfban felsorolt term6kek sziilitislraa kovetkez6 felt6telek mellett:

l.l Sz6llit6 ezen szerzodes alfiirits6val a Megrendel6 6ltal a Kbt. alapjhn kiirt GOKI-
612013 sz. ,,Transzkat6teres aorta billenfyii (TAVI) beszerz6se" hirdetm6ny ndlkiil indul6
t6rgyaliisos kdzbeszerz6si elj6rris sor6n tett ajdnlata elfogadrisa eredm6nyekdnt kdtelezetts6get
v6llal arra, hogy az ajanlatkerb iltal az ajdnlati dokumentiici6ban felsorolt 6s a Megrendelo
6ltal elfogadott term6kmennyis6get (azzal, hogy Megrendel<i jogosult a megjel<ilt
mennyis6g el<hez k6pest +30 yo lehfv6s6ra, az fn m6dosit6sa n6lkiil) az ugyanott meghatdrozott
min6sdgben a Megrendel6 r6,szdre leszilllitja. A szerzldds id6tartama a szerzbd6s al6ir6s6t
k<jvet6en 2013. szeptember 19.-ig tart. A szeruoddses irat, term6keket, frzetdsihatfuridoket a
jelen szerztid6s 1. sz. mell6klete tartalmazza. A szerzbdds mell6kletetkepezi az ajilnlatba
becsatolt felolvas6lap is (2. sz. melt6klet).

2.1 Sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az I.l pontban meghatiirozott
rirumennyis6get olyan m6don k<iteles t6le megv6siirolni, ahogy ez a jelen pontban
szab 6ly o zftsra keriil.
Megrendelo az L.l pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6rds n6lkiil elfogadott
aifinlat szerinti termdkeit havonta az un. Lehfvrisi nyilatkozat florm6j6ban v6srirolja meg a
Sz6llit6t61.

3.1 SzhIIitS kdtelezi magftt ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivris szerinti inukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, viiaszt6kban 6s m6retben a tirgyh6napon beli.il havonta
olyan i.itemezdsben szfilitja le a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
I ehivrisb an me ghatftr oz6sra kerrilt.
A lehiv6snak megfelell szilllitits a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabfiyszenien, ha aSzallito vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az furukattartalmazo egyes
szilIlitminyokat a Sz6llit6 kockdzatfrra a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szervezetei
telephelyeire illetve a lehivdsban megjelcilt kcizelebbi teljesit6si helyekre Ieszillitja,
(leszrillittatja) 6s a ki.ildemdnyt csomagoldsi egys6genkent 6tsz6molva a lehiv6sban megjelcilt
egys6g vagy szemdly ftsz&e mennyis6gileg i,iradta. A Sz6llitS a leszilllitott term6keket
bontatlan gy6ri csomagol6sban, gyfui tartoz6klista alapjin, min6sdgtanrisitrissal 6s egy6b
dokument6ci6kkal egyiitt adja ttt a Megrendelonek. A csomagoliisnak alkalmasnak kell lennie
arca,hogy a term6kek 6ps6gdt a fuvaroziis 6s a t6ro16s idotartama alattmegovja.
A min6s6gmegvizsgilLis helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendell aleszilllitott termdk
mennyis6gi, mincis6gi :itv6tel6t folyamatosan v6gzi. A Sz6llit6 villlalja, hogy a szerz<id6s
teljesit6s6nek id<itartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get
biztosft.
Teliesit6si hely: Kcizponti rakttr 1096 Budapest, Haller u.29., Atv6telre jogosult szem6lv:
rakt6ros illetve a helyettesftdssel megbizott szem6ly.
Sz6llit6 k6pviselet6ben elj6r6 szem6ly neve, eldrhetosdge: ...
Sz6llit6 teljesitdsdben 10 %o-ot meghalad6 m6rt6kben ig6nybe vett alvfullalkoz6 neve,
el6rhet6s6se: . . .
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7./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroztnbol ered6

hibSktal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabilIyozott teljesitds megtdrt6ntdt6l szdmitott

3 munkanapon beltil jogosult a Sz6llit6val szemben fell6pni.
Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

igdnyeket a lehiv6 azok eszlel6s6t kdveto 3 napon beliil b6rmikor kifogds t5tgy6v6 teheti a

SziilitlnSl, feltdve, hogy a szavatossagi id6 m6g 6rvdnyben van'

Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tattozik - a jelzett 3 napos

hat6rid6n beltil - aSzilllitst kciz<is jegyzokdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha

kideriil, hogy a termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajhnlatban,

ill az ajdnlatban foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szeru6d6sben

szabfiyozott m6rtdkti minos6gi kotb6fi eslvagy k6rt6ritdsi ig6nyt 6rvdnyesithet, 6s

ameruryiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st

tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolfsa n6lkiil a szerzodlstol nyomban elillhat,
meghirisul6si kdtb6rt 6s k6rt6rit6st kdvetelhet.

8./ Szerz6do felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabilyafua - az L/ pontban fogtaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott aifinlat tartalma az

ir6nyad6.
Ha Sz6llit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st k<ivet6 15 munkanapon beltil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek jogfhan 611 a fent emlitett 6rut harmadik f61t6l beszerezni a

Sz6llit6 k<iltsdgdre.
Ha a Sz6llit6 a j6t6ll6si kotelezetts6ge alatt kicsereli a lesztllitott eszktiz<jk b6rmely r6szdt,

annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Sz6llit6 kijelenti 6s szavatoss6got villIaI az6rt, hogy a jelen szerzodes tdrgydt kepezo

termdkek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali engeddllyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szerzodest6l va16 Megrendeloi e16l16s esetdre egyarint kdtbdfi kdtnek ki a Sz6llit6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llftott 6rucikkek brutt6
6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintett brutt6 fnu-lttek
6 Yo-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett 6ru brutt6 6rt6k6nek 30oh-a nagys6gti

minos6gi kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Megrendelo Sltal 6rv6nyesitett

meghirisul6si kcitb6r is akkor, amikor el61l6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes brutt6 ajfunlati 6rra vetitve, 30 oA nagys6gri meghirisul6si kdtb6r megfizet6s6t
vfullaIja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek sz6llit6s6val tObb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szerzo dds telj esit6s6t6l.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendelo a szeruod6sszeg6sb6l eredo kftrfnak megt6rit6s6t is kdvetelheti a Sz6llit6t6l, akfir
cisszeg6be azonban amdr behajtott kcitb6r cisszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is jiir, ha a Megrendel6nek k6ra nem mertilt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt avegsz6mla nett6
<isszeg6b6l levonni.

rc.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sz6llit6hoz intezett nyilatkozatflal azonnali
hatfllyal e1611hat a szilllitdsi szerzoddstol, vagy b6rmely r6sz6t6l,ha:

aSzSllitS az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
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Ha a szeru6d6 felek a szeru6ddsb6l ered6 brirmely jogvita rcndezdslt kdzvetlen t6rgyal6sos

irton nem tudj6k megoldani, rigy e jogvit6juk elddnt6s6re a megrendel6 sz6khelye szerint

illet6kes bir6s6g kizdr6lagos illet6kess6g6t kdtik ki.
Jelen szerz6d6sb6l szfrrnaz6 6s peres ftra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a

Me grendel6 sz6khely 6hez igazo dik.
Ert a sz6llit6si szerz6d6st a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail&aI mindenben

me ge gy ez6t helyb enh agy 6Iag al6irt6k.

Budapest, 2013.jrinius I 9.

Medtronic Hupgiiria Kereskedelmi fii;.
1123 Budapest, Alkotds u. S0.
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Medtronic H. Kft. ,,Transzkat6teres aorta billentyfi ( TAVI) beszerz6se ,,
GOKI-6/2013

1. sz. mell6klet

MCS-P3-2334 23 mm perkut6n
illent5ni vagy MCS-p3-64 0

26 mm perkutiln aortabillentSni vagy
MCS-P3-943 29 mmperkut6n

illentyii vagy MCS-p 3 -31 43
31 mm perkut6n aortabillent5ni ds
DCS-C4-18 FR felhelyez6 katdter

ds CLS-3000-18 FR

9s 000 000

Brutt6 dsszesen:

Budapest, 2013.jrinius 1 9.

Y;.):

'i,
.fe .r

Medtronic Hungiria Ke kedelmi Kft.

mint Szrillit6


