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4. T'eljesit6s,6tadfs-r{tv6tel:
4.r A szeru6dds td,gydnak lesz6llit6s6t, a megadoll helyis6gben

i.izembe helyezds6t 6s betanitris6t Szrilllit6 a teiiesiidsi hat6r
megtenni.

-4

sv
ki

Gottsegen Gyiirgy Orsz{gos Kardiot6gi

Sz6khelye: 1 096 Budapest, Ilaller u.29.

Kdpviseli: Dr. Ofner Peter fbigazgat6 f(
Ad6sz6m: I 53 I 5386-2-43

mint megrendeld, a tov6bbiakban Mesrendel6

m6sfel6l a Biomedica Hungfria Kft.

sz6khelye: 1027 Budapesl:, (ianz u"16.

kdpviseli: D6k6ny-Horv6th Anna

cdgtregyzekszttm: 01-09.-l 61947

ad6szitm: t06584t5-2-41

mint szr{llitri, a tov6bbia"kban Szrillit6 kozdtt az atdbbifelt6telek mellett.

L A szerzfidfis tfrgya:
1db Maquet CS300 intraaortikus ballonpurmpa konzol
helyez6se ds betanitiisa.

A teljesitds helye:
Gottsegen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi aj Intez:,eI
1096 Budapest, Haller u"29.
IV . emeleti F eln6tt Kardi o 16 gi ai lntenz,.iv O sztitlv

I'elj esit6si hartfrid6 :

A szerzo dds tdr gy 6b an me ghatin o zott rlel adat te Li e s; f td si hat6ri dej e :
a megrendeldst6l szilm{tott 42 nap, el6sz6llit6si jog fenntart6sdval.

IntEzet

2.

3.

lit6sa. iizembe

elhelyezl6s;61,
jafifiig koteles

megjelolt

az arnak

A stzerzodds akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha:
a sz6llit6s az 6rv6nyes szabvdnyok szrerinti I.o. min6s6eben
a k6 s ziildk rendeltet6 s szeri hasznillal:r a alkalrnas.

szilllto az ffiadils-htv6teli elj6r6s keretdberL, a teljesilt6s felt6tel

id6ket



2 db magy at: nyelvti ke zel 6 s i -karb antartilsi ftmutat6t,
A kezelo sz emely zet betanitftsttt es tu iizembe hLelyezdst i
vagy annak megfelel6 dokument6ci6t.

A s ikerte I e t Sta.dhs- Stv6teli e lj ar6s kd lts 6 ge i s z6ll itdt terhe I ik,
S zdIlitl 6rdekk0r6b en felmeri.il o okra v e>zethetl vi s sza.

4.2 Kapcsolatt art6sra. kij el6lt szemdlyek:

Megrendel6 reszerll Balogh Attila
mriszaki ov.

Sz6llit6 rdszdrol D6k6ny-Horv6th Anna
c6gvezeto fax:

A kapcsolattartdsra kijelolt szem6l.yek kcitelesek a
k<irtilm6nyekrol halad6ktalanul ir6sban drtesiteni egyrniist
szriks6 ges int6zlked6st. S zem6lyiikben tortdnt v 6ltaz6sr 6l a fel

5. Az ellenszolgfltatfs:
5'1 Megrendel6 a s:r,erzod6s szerint teliesftend6 munl.6drt sz6llit6

13. 000.000.,-F1-t + 3.510.000,_r,t ApA_t
azaz 6.5 1 0.000.-Ft-t fizet.

5.2

5.3

A Sz6llit6 kritelezettseget villlal arca, hogy a szet:zodls
v6llalt 6r ellen6ben maraddktalanul, Lo. minirs6sben
invfitozdsra nincs lehetos6g. Az fn Etrtalmaz minden. a
kapcsolatban fe.lmeriil6 j6rul6kos kciltsdget, amely a re
kOrti biztos itdsillrroz sziiksdses.
Az ellenszo lg6ll atds fedezete Me grendeJ 6 kci lts6 gve t6 sdben

tr'izet6si felt6t,elek:
A Megrendel6 el6leget nem biztosit.
A sz6llft6 a teljesitdst kcivet6 els6 munkanaponL nyrijthatjabe
jegyz6krinywel, vagy az annak megfelel6 dokirmentici6v
melyet Megren<lelo az tftvetelt6l sz6mitott d0 napon beliil
szallit6 Raiffeisen Bank zrt-nel vezetett 120lt0s0l-0014

6.

6.r
6.2

foly6szdml6jara,
6.3 Fizetdsi kdsedelem esetdn a szdllit6 a ptk. szerinti k6sedelr

jogosult.

7. T'itokv6delmi rendelkez6sek:
7.1 A felek kijelentik, hogy szerz6d6siik nyilv6nos, annak tarial

mirr6siil.
7 '2 A szeruodo felek kciterezetts6get v6rlalnak arra, hogy a

szabillyozott kapcsolatok foly6n tudomrisukra jutott c6g siero,
adatokat, t6nyeket a mdsik f6l elozetes hozzfijer,uldru.rZktil
termdszetes vag,F iogi szem6ly tudom6s6ra, nefir teszik hz*r
hoz,zdferhet6vd, 6s abb6l ad6d6an kiildn ]ozletiel6ny szerz6s6re

7.3 A szerzod6 fel,ek a jelen szerz6d6ssel szab6llyozott kapcsr
egym6s ijzleti 6s erkiilcsi elony6nek kdlcsrinds maximalizillZ
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8.

8.1

8,2

8.3

8.4

8.5

8,6

11. A tulajdonjop; 6s a kdrvesz6ly:
11.1 A szerzodl,s tfrgytnak tulajdonjoga

Mogrendel6.re.

A Szrillitrii kii telezetts6gei:
A Sz6llit6 saj6t. t.ev6kenLys6gi kor6ben gondoskodik
biztonsrlgteohnikai, vagyonvddelmi 6sr trizvddelmi
Ie t;zfillitits tar gy 6nak 6l I a gme g6rzd s 6ro l.
Arnennyiben bizonyos tevdkenys6geh elv6g:zr5se csak m i nrryokon
lelretsdges, azt aSz6llit6 minden esetben az MegrenLdel6vel kol.eles,

ala
rendlsza lyok

murkav6delLmi,
betart6s6161, a

i, ide drlve
m arumoragatas

A Sz6llft6 a tr;vdkenys6ge soriin felmeriil6 kd,ltr;6geit dn6l
ki.ilondsen az ersetlegesen sztiks6gessd'v616 6tnrLeneti tiirolds,
kcilts6geit is.
Sz6llit6 kijelenrti, hogy rendelkezik a k6sztil6k
szemdlyzettel.
Sz6llit6 a j6td115.si id6 leteltekor egy alkalommal s4j6t
k6szi.il6kek telj ers koni, gy 6ri el6 ir6sok szerinti karbantart6s6t.
Het sz6llit6 a hiba kijavit6s6t a bejelent6s k6zhezv6tel6tol
hat6ridoben nern kezdi rneg 6s azt folyamatosan nern v6gzi el 1

k<iteles Megrenrlel6nek cserek6sziildket biztositarri.

sztiks6ge,s kikdpzett

iltseg6re elvegzi a

8.7
8.8

A kijavitott, kicser'6lt dolgokra aszfilit<i a jotfrrfst kiterjesizti.
sz6llit6 10 6vig k<itelezetts eget villrar a rteljes krjrii alkatrdsz u1

sztkszenitlen hasz;n6lat, illetve t6rol6s, sz6nddkor; rongiil6s, v
elemi k5r miatt ktivetkez;ett be.

Kfresetek. kiirt6rft6s :

Kdreset bekcivetkeztekor minden alkalommal. aL leheto

az ellenszolgaltatas

l.ottan a vtllalt
beltil,

5rt az izembe

behat6s,

idon beli.il a
kel

kcive 24 6rfrnbelil

ben ,oga van.

m6clon
a SzdllLit6

felelossdggel

i

6s a felek kcilcsrirros
a ttrl'.a Szallito egy eredeti| -'

9, Jt6trill6s:
A sz6llit6 a sziullitils tdrgyfuert 6s a v6lalt munkdrk hib6tlan el
helyez6 st6 I szfirnitott I 2 h6nap j 6t6l I 6st vril I al.
A Sz6llit6 j6t6ll:isi kritelezetts6ge megszrinik, Lra a hiba llenes vagy

10.

k6rokoz6, a Melgrendelo 6s a sz6llit6 j elenl6tdben j e gyz6krjnyvt
Amennyiben a liz;allit6 nincs jelen, rigy a jegyz6k,0nyv futvetelet
(munkasziin eti (!s iinnepnapok kiv6tel6vel) kciteler; eszrevdtelt t
Ennek elmulasztdsa esel.dn a jegyzoklnyvben fbglaltak ut6bb
tirgyitt. A Sz6llit6nak a k6resem6ny kiv.izsg6l6s l,hoz; ak6sribbie

vita

r1.2 A kinveszely visel6se a. mriszaki iiadiis-tftvetellel (iizembe
szttll 6t a Megrendel6re.

11.3 A szerzod6s tfngy6nak szfilitfusa Megrerxlelo artal j6v,
szdllit6lev6llel trirtdnik. Mind a helyszini trirollis, min<l a fuv
f'elel6ss6gi 6s k6lvesz6ly visel6si kor6be tartozik, azert M
nem tartozik.

12. A, szerzfidfls hatdtybal6p6se:
r2.r A szerzodds magyar nyelven, ot eredeti p6ldri:nvban kdszril

al6ft6sdval egyidejrileg 16p hat6lyba. ,/, Megrendel6 ne1y,
p6ldrinyt kap.



13.

13.1

13.2

13.3

13.4

Zirf rend,elklez6sek:
A szerzbdds cszLk a szerzldo felek kdzcis megegyezds6vel, friisban

ajdnlott levdlbern is meg kell ism6telrri. Ezen 6rtesft6sek hatillva
6tv6telkor (kdzlrczv etelkor) all be.
Kdsedelmes teljesit6s eset6n sz6llit6 napi O,Sya-os kcitb6rt k
beszerzdsi 6rt6k utrln. A kritb6r maximdlis 6rt6kr: a nett6 6r I
k6sedelem a20 napot e16ri, Megrendeld jogosult a szerzodlst6l el6
beszerzdsdre miis sz6llit6v al szerul dni.
A szerzodlsb6l ered6 jogvit6kat a felek b6k6s fton, t6rgyal6s
rendeznr, sziiksdg szerint szakertl bevoniis6val. A targ, alis alap

Minden, a jelenL szerzodds keret6ben a lelek altal egymfusnak ktil
formdban (aj6rflott lev6l, fax) 6rv6nyesek. A faxon krildott

dokument6ci6, valamint a szerz6dds. dmennyiben a t6rgyar6s 30
vezet eredmdnyre, szerzldo felek a vita elbfriildsrira Megrendel6
Bir6s6g kiztu6lagos illet6kess6g6t kcitik ki.

13.5 A jelen szerz6ddsben nem szabiilyozcttt k6rd6sek tekintetdben a
szabillyai azfudnyad6k.

Budapest,2013.
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