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OEP tender beszrillit6sdig

Adfsv6teli szerz6des
Anyaggazddlkoddsi oszti5ly:,

amely l6trejdtt egyreszt a Budapest, Haller utca29. szfrmalafrt sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orsz{gos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),
m6sr6szt a MKB Bank Zrt. bankn6l vezetett 10300002-20398215-00003285
banksz6mlasztrnu, Cg.01-09-161764 cegSegyzek sz6mri 1025 Budapest, Fajd u. 2/b.
sz6khelyti Biotronik Hung6ria Kft. nevri elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Jakus
L6szl6 igyvezeto (a tov6bbiakban: Elad6)

kdzdtt, az ajdnlatdban felsorolt term6kek szillitSsira a kovetkezo felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezer szerzodes aI6irSs6val a Vev6 iltal a Kbt. alapj6n kiirt ,,Pacemakerek,
implantilhat6 kardioverter-defibrillitorok (ICD), 6s elektrridriik beszerz6se" GOKI-
2/2014 sz. kozbeszerzlsi elj6r6s sor6n tett aj6nlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezetts6get
v611al arra, hogy az ajfunlatkero ftltal az ajSnlati dokumentiici6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal
elfogadott term6kmennyisdget (azzal, hogy Vev6 jogosult a megjelcilt mennyis6gekhez k6pest
- 30 % lehfv6sara, az 6r m6dosit6sa n6lktil) az ugyanott meghatdrozott minosegben a Vevo
r6sz6re leszallitja. A szerzod1,s idotartama a szerzodes alttirilsdt kdvetoen 2014. 6prilis 30-ig
vagy az OEP tender beszilllitftsig tart. A szeruod€,ses 6rat, term6keket, frzetdsi hat6rid6ket a
jelen szeru6d6s 1. sz. melldklete tartalmazza. A szerzodls melldkletet kepezi az ajinlatba
becsatolt felolvas6lap rs (2. sz. melldklet).

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yevo az 1./ pontban meghatitrozott 6rumennyisdget
olyan m6don kriteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelenpontban szabdlyozirsra kertil.
Yevo az 1.i pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott ajtnlat
szerinti term6keit havonta azun. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban viis6rolja meg az elad6t6l
rigy, hogy Elad6 vilIlalja, hogy az OEP tender beszilllitits6t krlvet6en az Intdzetben fel nem
hasznillt kdszleteket visszav6s6rolja azon az aron, amin a Vevo megv6s6rolta.

3.1 Elad6 kotelezi magifi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivris szerinti 6rukat a

lehiviisban foglalt mennyis6gben, villasztdkban 6s mdretben a t6rgyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben szilllitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehivrisban meghatfiroz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo sztilitas a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg

szabtiyszerien, ha az eIad6 vagy M altala ig6nybe vett FuvarozS az 6rukat tartalmaz6 egyes

szilllitmfinyokat az elad6 kockdzatitra a Vevo kcizponti raktardbaleszillitja, (leszallittatla) 6s a

ktildemdnyt csomagol6si egysdgenk6nt 6tsz6molva a lehiv6sban megjelolt egysdg vagy
szem6ly r6sz6re mennyis6gileg 6tadta. Az elad6 a lesz6llitott term6keket bontatlan gyari

csomagolrisban, gy6ri tartozeklista alapj6n, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal
egytitt adja ifi a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ara, hogy a termdkek
dps6g6t afuvarozfts 6s a t6ro16s idotartama alatt meg6vja.
A minos6gmegvizsg6l6s helye a Vevo sz6khelye. A Vevo a leszitllitott term6k mennyis6gi,
min6s6gi Stvetelet folyamatosan v6gzi. Az eladS vitllalja, hogy a szerzodls teljesit6senek
idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 5ll, konzult6ci6s lehetos6get biztosit.



Teliesit6si hely: Kcizponti rakt6r 1096 Budapest, Haller u.29.,
Atvetelre jogosult szemdly: raktiiros illetve a helyettesitdssel megbizott szem6ly.

Elad6 k6pviselet6ben elj616 szem6ly neve, eldrhet6s6ge: ...
Elad6 teljesit6s6ben 10 o/o-ot meghalad6 m6rt6kben ig6nybe vett alv6llalkoz6 neve,

el6rhet6s6ge: . . .

Vev6 k6pviselet6ben eljfu6 szemely neve, el6rhet6s6ge: anyaggazd6lkod6si osztillyvezet6, tel:

06-1-299-8186

Abban az esetben, ha az elad6

nem szfllitott arucikkeket az

sz6khely6re sz6llittatni.
Egyetdrtenek a szerzod6 felek
kapcsolatban felmeriilt koltsdgei
ir szolgii.

k6sedelme meghaladn| a 15 napot, tgy a Vevo jogosult a le

elad6 k<ilts6g6re harmadik f61t6l beszetezni 6s a Vevo

abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
fedezeterc az l.lpontban emlitett elfogadott ajanlat szerinti

a Vevotol sztrmaz6 - fitveteli elismerv6nyt

felszerelt szirmlffi az elad6 kcizvetlentil az

4.1 Meg6llapodnak a szerzldo felek, hogy a 2,1 6s 3./ pontban szabillyozottakon

trilmenoen a Vevonek joga van ahhoz, hogy vriratlanul jelentkezo Sruhi6nyaik p6tl6s6ra

azonnali megrendel6seket - a keretszerzodlshez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6stil6

nyilatkozatokat - adjanak fel az eladohoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil, raktari

k6 szlet6b6 I tartozik kiel6 giteni.
A soron kiviili iigyint6z6st - felhiv6sra - az elad6 ktiteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a sztilitfrsihatarido a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek iital, hogy a lehiviisban foglalt sz6llit6si kdtelezettsdg

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezettsdgek

figyelmen kivi.il hagy6sa a jelen sz6llit6si szerzod6s megszegds6t jelenti, aminek

kcjvetkezt6ben az etaaOt a jelen szerzod6sben szabflyozott kdtb6r 6s/vagy 'krirt6rit6s

fizet6s6nek a k6telezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod6sszegdsi eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, ugy a Vev6 a szilllithsi szerzodlstol val6 el6ll6s6nak a ioght
gyakorolhatj a a jigi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne ktitele s.

6.1 Vevo a lehiv6s teljesitds6t igazolo szabfiyszeri. mindk6t fel6Ital aIfiirt ltveteli
elismervdnnyel felszerelt szitmlilt 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az elad6nak,

a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130. $ (3) bekezd6se szerint.

Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szerzodlses idoszak folyam6n az egyes szitmlflkba

csak azok az 6rak, irkepzesi tlnyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az elad6 elfogadott ajfnlata tafialmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy a magyalrr:szttgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v 6Ito zik az infl 6c i 6 s r 6ta, v agy a dev iza f.itszttmititsi kul c s.

A Vevo eloleget nem fizet.
A szdmlShoz tartozS lehiv6s teljesit6s6t igazolo -

elad6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llftott 6s

Intezet G azdasiryi lgazgat6 shgat a nyQtj a b e.

Amennyiben Vev6 az elado szamlitjfut a jelen pontban rogzitett hataridon beliil nem

egyenliien6 ki, k<tteles az eladonak a Ptk. idevonatkozo szabhlyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

A Vev6 nem fizet. illetve sz6mol eI a szerzod6s teljesit6s6vel <lsszefligg6sben olyan



kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek M elad6 ad6kciteles jrivedelm6nek
cscikkentdsdre alkalmasak.
Az elado a szerzodds teljesit6sdnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Vev6
szitmttra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigyletekrdl a Vevot halad6ktalanul
drtesiti.

7.1 Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a szdllit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibrikkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megt<irt6ntdt6l szilmitott
3 munkanapon beliil jogosult az eladoval szemben fell6pni.
Az egy6b minos6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t koveto 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tfirgyhvd teheti az
elad6nril, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo kdt bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 :errtozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n belril - az eradot kcizos jegyzok<inyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlftett mintis6gi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajinlatban,
ill. M ajanlatban foglalt minosdgi kcivetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabillyozolt m6rt6kti min6s6gi kdtb6rt eslvagy krirt6ritdsi igdnyt 6rv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s mrlsodik fordulat6ban lefrt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, ugy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lktil a szeruodestSl nyomban eltilhat,
meghirisuklsi kdtb6rt 6s k{irtdrit6st kdvetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossag 6s
j6trlllris szabillyaira - az I./ pontban foglaltak fliggv6ny6b en - az elfogadott ajfnlat tartalma az
ir6nyad6.
Ha az elad6 a minos6gi hibSs term6ket a hibabejelent6st k<jvet6 15 munkanapon behil nem
cserdli ki, a Vevonek jog6ban 6ll a fent emlitett irut harmadik fdlt6l beszerezni az elad,6
kdlts6g6re.
Ha az elad6 a j6tdll6si kotelezettsege alatt kicser6li a leszilllitott eszk<izcik b6rmely r6sz6t,
annak j6t6llisi ideje a csere napjrival rijra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerzodds targydtkepezo term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghibris szrillitds, s
v6gtil a szerzoddstol val6 VevSi el6ll6s esetdre egyarfnt kotbdrt k<jtnek ki az elado terh6re,
amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6teldvel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintettnett6 6ru-6rtek 6 %o-a.
Hibris teljesft6ssel kapcsolatban a hib6val drintett iiru nett6 6rtdk6nek 30o/o-a nagysiigri
minos6gi kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen mdrtdkti a Vevo altal drv6nyesitett
meghirisulisi kcitb6r is akkor, amikor el6llisi jogrit volt kdnytelen gyakorolni.

Elad6 a teljes nett6 ajrinlati ima vetitve, 30 % nagysdgri meghirisuliisi krjtb6r megfizetds6t
vfilalja, amennyiben a szSllitarrd6 term6kek sziilitdsilal tcibb mint 15 napon kdsik, vagy eliil
a szeruo d6s telj esitds6tol.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a k<itb6rkcivetel6s behajtSs6n trilmen6en a
Vev6 a szerzlddsszeg6sb<il ered6 krir6nak megt6rit6sdt is kcivetelheti az eladotol, a kdr
cisszeg6be azonban amdr behajtott kritb6r dsszege belesziimft.
A kiitb6r akkor is jrir, ha a Vevonek k6ra nem meriilt fel.



A kotbdrt a Vevo jogosult a benyfjtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszfmla nett6

6sszeg6b6l levonni.

rc.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbe1i, az eladohoz intezett nyilatkozathval azowtali hat6llyal
el6llhat a szilllitdsi szerzodlstol, vagy b6rmely rdszdtol,ha:

azelado az egyes r6ssz6llitSsokkal 15 napot k6sett;

az elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, <incs6dcit jelentett illetve ellene csod<it jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;
azeladoszeruoddsellenesenbesziintetteszilllitdsatt.

Ha a Vevo a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozatfval, az elado

nem jogosult a Vevot6l tov6bbi kifizet6seket k<ivetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6ridovel,

amely lehetov6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata elliltilsiLr6l gondoskodni tudjon - ha

a) az eladSban kozvetetten vagy k<izvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazdashgi tarsasiig,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatirozott felt6teleknek.

b) a Yev6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdashgi t6rsas6gban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatSrozott felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elado a szerzodds megsztin6se el6tt m6r teljesitett
szo I g6ltat6s szerzo d6 s s zeri p enzbeli ellen6rtdk6re j o go sult.

l1.l Az eIad6t az ewdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcltelezettsdg terheli a
szerz6dds teljesitdse sor6n a Vevovel, annak tevekenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemiadat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6silban.E titoktartAsi kotelezetts6g kiterjed az

elad6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, beszilllit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se elott

k<iteles az elad6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az elad6 a Vevo enged6lye n6lkiit harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sSra a szetzodes,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kiizz6,

harmadik f6l rendelkezlslre nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly

alapjinvalamely bir6srig vagy mds hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

Az elad6 kifog6stalan teljesit6s6r<il a teljes term6kmennyis6g 6tadts-Stvetelet k<ivet6en a

Vevo ir6sban nyilatkozik. A Vevo e nyilatkozattal felhatalmazza az elad6t, hogy a Vevot

referencialist6j6n felti.intesse 6s ezt - elozetesen irdsban egyeztetett m6don

marketingtevdkenys6 g6ben felhaszniilhassa.
A kiilfbldi ad6illet6s6gri Elad6 kdteles a szerzoddshez arra vonatkoz6 meghatalmazdst

csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6s6g161 a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil

beszerezhetr ardvonatkoz6 adatokat az orczdgok kozdtti jogseg6ly igdnybev6tele n6lktil.
Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintetdben az l.i pontban foglaltakt6l

fiiggoen vagy az elad6 elfogadott ajinlata, vagy pedig a Kbt. 132. $ szerint m6dositott

ajinlatatartalmfut tekintik a felek ir6nyad6nak azzaI, hogy tdteles jogszabrilyi rendelkez6skdnt

aMagyar Polgdri Torvdnykonyv idevonatkoz6anmegfelelo szabillyait fogiak alkalmazni.

A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent arurak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

trirgyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan nezetelterest, vagy vit6t, amely kciztittiik

a szerzlddssel kapcsol atban meriil fel.
Ha a szeru6d6 felek a szerz6ddsb6l eredo b6rmely jogvita rendez6s6t kozvetlen t6rgyal6sos

fton nem tudj6k megoldani, rigy e jogvitfjuk eldont6s6re a vev6 sz6khelye szerint illet6kes

bir6s6g kizar6lagos illet6kess6gdt kdtik ki.



Jelen szerz6d6sb6l szirmaz6 6s peres ritra keriilt joguitik illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igaz-odik.
Ezt a szilllitdsi szerz6d6st a szerzod6 felek mint akarafirkkal 6s nyilatkozatai?,kal mindenben
me ge gy ez6t helybenhagy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2014. 6prilis 8.

APR O 3.

A szerz6d6st el6k6szitette:
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S.sz6m Megnevez6se

Megajf nlott
term6kk6d Mennyis6g Esvs6s 6r Nett6 iissz. 6r

2.

Egyiiregri MR kondicioniilis
szivingerl6 /S SIRCO izemtl
kdsziildk frekvencia v6lasszal ds

MR vizsgdlatra tesztelt elektr6diiva
szettben

Ecuro SR-T,377
37 | Solia,377
777,377 179,

395 134,377 r8l 35 298 000 l0 430 000

3

Kdtiiregti e gyelektr6d6s /VDDRO
izemitJ pacemaker elektr6diival
(A kdsztildk k6tiiregtl egy

elektr6d6s P hull6m vezerelt

kamraineerl6ses.)

lalos sl-r! J)o
252 Solox 65113-

l4-1s,58/13-15
BP 124 s40,124

541,124 542,

333 900. 333 902 25 225 000 5 625 000

5.

K6tiiregri AV szekvenci6lis

/DDDRO td,zemt.l k6sziil6k dual

szenzorral

Entovis DR-T,
37r 992 '71 349 000 24 779 000

7.

Atriobiventricularis pacemaker

telemetria funkci6val ds lek6rdezo

telemetri6s eszkdzzel (CRT-LV-T)

Entovis HF-T,
381 530, Corox
ProMN OTW
BP,38l 489,381
490,381 487,
381 488,381
492.381 491 18 425 000 7 650 000

ll

Egytire gii implantiilhat6
cardioverter /single lead VVICD
izemv/ defrbrill6tor (ICD) sokk

elektr6d6kkal

Lumax 640 VR-T
DX.381412 t2 I r30 000 r3 560 000

15

K6tiiregri MR kondtctonalts

implant6lhat6 cardioverter

/DDDCD izem..j,l dehbrill6tor
(ICD) telemetria funkci6val, pitvari

6s sokkelektr6d6kkal

Lumax 640 DR-t,

381 470 Solia
s53,377 177

Linox Smart S

ProMRI,3'77 166 8 I 837 500 14 700 000

t7.
MR kondicion6lis pitvari ds kamrai

elektr6da o61 6F-es introducerrel

Solia S53, JT53,

Soliua 560, T60

377 177,377
179,395 134,
377 t8l 95 150 000 14 250 000

Nett6 dsszesen: 90 994 000

Apnzt N 24 568 380

Brutt6 iisszesen: l15 562 380

Biotronik H. Kft. "Pacemakerek,
i m pla nt6 | hat6 ka rd ioverte r-d ef i bri I l6to rok ( | CD),

6s elektr6diik beszerz6se" GOKI-21201 4

1. sz. mell6klet

Budapest, 2114. 6prilis 08.

A szerz6d6st e!6k6szitette:
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