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Pacemakerek, implantflhat6 kardioverter-defibrillftorok (ICD)' 6s elektr6driik
beszerz6se"az l. sz. mell6kletben meghatr[rozott fajta 6s mennyis6g szerint 2014.04.30.-ig

vary az OEP tender beszfllitis{ig

Adfsv6teli szerz6d6s

amely l{trejdtt egyrlszta Budapest, Haller ttca29. szinn alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailnt1zet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a UniCredit Bank Hungary ZrL banknSl vezetett 10900028-00000002-39220000

banksz6mlaszfumit, Cg.01-09-462762 cegSegyzek szinrtt 1123 Budapest, Alkotds u. 50.

sz6khelyri Medtronic Hungfria Kft. nevti sz611it6, k6pviseletre jogosult szem6ly: TamSs

Viktor (a tov6bbiakban: Eladt6)

kozcitt, az ajlnlatthan felsorolt term6kek szfilitilshra a k<ivetkezo felt6telek mellett:

I.l Elad6 ezen szerzodls al6ir6s6val a Vev6 iital a Kbt. alapj6n kiirt ,,Pacemakerek,
implantflhat6 kardioverter-defibrilkltorok (ICD), 6s elektr6dfik beszerz6se" GOKI-
2t2014 sz. k1zbeszerz|si elj6r6s sor6n tett ajhnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezetts6get

v6llal arra, hogy az ajdnlatkero 6ltal az ajfunlati dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vevo 6ltal

elfogadott term6kmennyis6get (azzal, hogy Vevo jogosult a megieltilt mennyis6gekhez k6pest

- ZO N lehiv6s6ra, az ir m6dositiisa n6lkiil) az ugyanott meghatarozott minos6gben a Vevo

r6sz6re leszS\Iitja. A szerzodls idotartama a szerzodes aliirhsdt kovetoen 2014.6pri1is 30-ig

vagy az OEP tender beszilllitdsig tart. A szerzoddses 6rat, term6keket, frzetdsi hatririd6ket a

jelin szerzod6s 1. sz. mell6klete tartalmazza. A szerzodls mell6kletetkdpezi dz ajdnlatba

becsatolt felolvas6lap is (2. sz. mell6klet).

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yevo az 1./ pontban meghatdrozott drumennyis6get

olyan m6don k6teles tole megvdsarolni, ahogy dz a jelenpontban szabhlyozdsra keriil.

Yevo az 1./ pontban emlitettek szerint az elado minden e1t6r6s n6lki.il elfogadott aj6nlat

szerinti term6keit havonta azun. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban vSs6rolja megaz elad6t6l

irgy, hogy Elad6 viilalja,hogy az OEP tender beszitllitlsiit kdvet6en azlntdzetben fel nem

hasznflt k6szleteket visszav6sarolja azon az 6ron, amin a Vevo megvdsiirolta.

3.1 Elad6 kdtelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti trukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban ds mdretben a t6rgyh6napon beliil havonta

olyan iitemez6sben sziilitja le a Vev6 6ltal en:e feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban me ghatfr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelel6 szrlllit6s a felek egyezo meg5llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szab1lyszerien, ha az elad6 vagy az Sltala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tattalmazS egyes

sz6llitmanyokat az elad6 kocktr;atira a Vevo k<izponti raktlxitbaleszillitja, (leszdllittatja) 6s a

kiildem6nyt csomagol6si egysegenk6nt ifiszhmolva a lehivdsban megjeldlt egys6g vagy

szem6ly reszere mennyisdgileg 6tadta. Az elad6 a leszfilitott term6keket bontatlan gydtt

csomagol6sban, gySri tartoz6klista alapjfn, minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal

egytittldja 6t a Vevonek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek

6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.
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A minos6gmegvizsg6l6s helye a Vevo szdkhelye. A Vev<i a lesz6llitott term6k mennyis6gi,
mintlsdgi fftvetelet folyamatosan v6gzi. Az eIad6 villlalja, hogy a szerzodds teljesftds6nek
idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzultiici6s lehetos6get biztosit.

Teljesit6si hely: Kcizponti raktar 1096 Budapest, Haller u.29.,
Atvdtelre jogosult szem6l)z: raktiiros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.
Elad6 k6pviselet6ben elj6r6 szem6ly neve, el6rhetos6ge: ...
Elad6 teljesitds6ben 10 %o-ot meghalad6 m6rtdkben ig6nybe vett alvrillalkoz6 neve,
el6rhetos6ge: ...
Vev6 k6pviselet6ben elj6r6 szemdly neve, eldrhetos6ge: anyaggazd6lkod6si osztiiyvezet6, tel:
06-r-299-8186

Abban az esetben, ha az elad6 k6sedelme meghaladna a 15 napot, ugy a Vevo jogosult a le
nem sziillitott iirucikkeket az elad6 kdltsdg6re harmadik f6lt6l beszerezni 6s a Vev6
sz6khely6re sz6llittatni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt k<ilts6gei fedezet6re az I.lpontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
6r szolg6.l.

4./ Megrillapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabillyozottakon
trilmen6en a Vevonek joga van ahhoz, hogy vSratlanul jelentkez6 aruhirlnyaik p6tl6sira
azonnali megrendeldseket - a keretszerzodeshez k6pest ugyancsak lehivSsnak minSsiil6
nyilatkozatokat - adjanak fel az elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kfviil, raktdri
k6 szlet6b6l tartozik kieldgiteni.
A soron kiviili iigyint6zdst - felhiv6sra - az elad6 koteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szilllitdsihataridl a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek fital, hogy a lehfviisban foglalt sz6llit6si kdtelezetts6g
teljesit6s6nek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezetts6gek
figyelmen kfviil hagy6sa a jelen szfllitlsi szerzodls megszeg6s6t jelenti, aminek
kovetkezt6ben az elad6t a jelen szerzod6sben szabiiyozott kritb6r eslvagy k6rt6rit6s
fizet6s6nek a kcltelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegdsi eset milsodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, ugy a Vevo a szd.llititsi szerzodlstll val6 el6ll6srlnak a jog6t
gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett andlki.il, hogy 6rdekmrills6t
igazolni lenne k<itel es.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabiiyszera. mindk6t fel6ltal alfuirt dfiveteli
elismerv6nnyel felszerelt sztrmlflt 60 napon beliil banki 6tutalissal egyenliti ki az elad6nak,
a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6), valamint a Ptk. 6:130. g (3) bekezd6se szerint.

Nem vitatotl a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzodlses id6szak folyam6n az egyes szdmlSkba
csak azok az firak, firkepzesi tenyezlk 6s k<ilts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben M elad6 elfogadott ajinlata tartalmaz,
fiiggetleni.il att6l, hogy a magyarorszttgi vagy a vilfrypiaci arak mikdppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vdltozik az infl6ci6s rdta, vagy a deviza ifiszfumitfisi kulcs.
A Vev6 el6leget nemfrzet.
A szdmlirhoz tartoz6lehfv6s teljesit6s6t igazolo - a Vevot6l szirmazb - ifiveteli elismerv6nyt
elad6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szimlfut az elado krizvetlentil az
Intezet G azdashgi lgazgat6 s6g6r a nyijtj a be.
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Amennyiben Vev6 az elad6 szamlirj6t a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beltil nem

egyenlitend ki, koteles az elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

A Vev6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszeftiggdsben olyan

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

tarsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6kciteles jcivedelm6nek

csrikkentds6re alkalmasak.
Az elad6 a szerzodls teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Vevo

szftmframegismerhet6v6 teszi es a Kbt. 125. $ (5) szerinti i.igyletekrol a Vevot halad6ktalanul

drtesiti.

7 .l Egyet6rten ek a szerzod6 felek abban, hogy a szallit{isb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabtiyozott teljesit6s megtort6nt6t6l szirmitott

3 munkanapon beliil jogosult az elad6val szemben fell6pni.

Az egyeb minos6gi hibakkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos

ig6nyeiet a lehiv6 azok eszlel6s6t k<ivet5 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tdtgyixd teheti az

elad6n61, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.

Azelozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik- alelzett 3 napos

hat6ridon beliil - az elad6t kcjz<is jegyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.

A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kiieriil, Logy u term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajrinlatban,

ill. az aianlatban foglalt minos6gi kdvetelm6nyeknek, a Vevo a jelen szerz6d6sben

szabilyoiott m6rtdkri minosdgi k6tb6rt 6s/vagy krlrt6ritdsi igdnyt 6rvdnyesithet, es

amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulatriban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st

tapasztalna, rigy drdekmril6s6nak igazolisa n6lki.il a szerzoddstol nyomban el6llhat,

meghirisul6si kotb6rt 6s k6rt6rit6st kdvetelhet.

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

j6t6ll6s szabfllyaira - az L/ pontban foglaltak fiiggv6nydben - az elfogadott ai6nlattartalma az

ir6nyad6.
Ha az elad6 a min6s6gi hibfs term6ket a hibabejelentdst kdvet6 15 munkanapon beliil nem

csereli ki, a Vevonek jog6ban 611 a fent emlitett 6rut harmadik f61t6l beszetezni az elad6

kdlts6g6re.
Ha ai elad6 a j6t6ll6si kcitelezetts6ge alatt kicsereli a leszSllitott eszkoztik b6rmely r6sz6t,

annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val irjra kezdodik.

Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodds tfirgyfi kepezl term6kek

rendelkeznek 6rvdnyes forgalomba hozatali engeddllyel.

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szerzod1stol val6 Vev6i el6ll6s eset6re egyaftnt kotb6rt k<itnek ki az elad6 terh6re,

amilynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek

figyeiembev6tel6vel napi % ezrelek,legfeljebb azonban az 5rintetl nett6 aru-6rtdk 6 %;o-a.

HiUas teljesit{ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett aru nett6 drt6kdnek 30%o-a nagysfgit

min6sdgi k6tbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen mdrt6kti a Vevo itltal 6rv6nyesitett

meghirisul6si kiitb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6rl:a vetitve, 30 % nagysdgri meghirisul6si kotbdr megfizet6s6t

villalja,arnennyiben a szhllitand6 term6kek sz6llitSs6val t<ibb mint 15 napon k6sik, vagy elSll

a szerzodes telj esf t6s6t6l.



Tisztilban vannak a szerzodl felek azzal, hogy a kotb6rkcivetel6s behajt6srin trilmen6en a

Vev6 a szerz6d6sszeglsbiSl ered6 k6r6nak megt6rit6s6t is k<ivetelheti az elad6t6l, a khr
ci ssze g6be azonban a mir behaj tott krjtb6r <i ssze ge beleszrimit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vevonek krlra nem meriilt fel.
A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdmlitb6l visszatartani 6s azt a vegszitmla nett6
6sszeg6b6l levonni.

I0.l A Vev6 egyoldahi, iriisbeli, az elad6hoz intezelt nyilatkozatdval azonrtali hatrillyal
elrillhat a szilllitdsi szerz5ddstol, vagy b6rmely r6szdtol,ha:

azelad6 azegyes rdssz6llftiisokkal 15 napot k6sett;
az elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6ddt jelentett illetve ellene csoddt jelentettek be,
felsz6molisi elj rlr6s folyik ellene ;

az eladS szer z6 d6 s el I ene s en b e s ztintette sz6llit6s ait.
Ha a Vevd a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az elad6
nem jogosult a Vev6t<il tovribbi kifizetdseket krivetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szerzodlst felmondani - ha szi.iks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodlssel 6rintett feladata ell6t6srir6l gondoskodni tudjon - ha
a) az eladSban kozvetetten vagy kozvetleni.il25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasflgi t6rsasiig,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatdrozott felt6teleknek.
b) a Yev6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasdgit6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatdrozott felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elado a szeruodes megsziin6se el6tt m6r teljesitett
szol g6ltatrls szerz6d6s s zeri p enzbel i el lendrt6k6re j o go sult.

fi.1 Az elad6t az ervenyes jogszabdlyok szerinti m6don titoktafiesi kcitelezetts6g terheli a
szerzodds teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenysdgdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktartAsi kcitelezettsegkiterjed az

elad6 alkalmazottaira. munkatarsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenysdgrik megkezd6se el6tt
kdteles az elad6 a titoktart6sra hitelt 6rdemloen figyelmeztetni.
Az elad6 a Vevo enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6silra a szerzodls,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informirci6 adatait.
A m6sik fel elozetes j6vahagySsa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,
harmadik f6l rendelkezdsere nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatdlyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly
alapj6n valamely bir6s6g vagy m6s hat6srlg kdtelez6 6rvdnnyel elrendeli.
Az elado kifog6stalan teljesit6serol a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-ritv6tel6t ktivetoen a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az elad6t, hogy a Vevot
referencialist6jan feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenysd g6b en felhaszniilhas sa.

A kiilfbldi ad6illetos6gri Elad6 kriteles a szeruodlshez ar:;a vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy az illetosege szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil
beszerezheti arh vonatkoz6 adatokat az orczigok kozdtti jogseg6ly ig6nybevdtele ndlktil.
Jelen szerz6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg<ien vagy az elad6 elfogadott ajinlata, vagy pedig a Kbt. 132. $ szerint m6dositott
ajdnlatatartalmifi tekintik a felek irrlnyad6nak azzal, hogy t6teles jogszab6lyi rendelkez6sk6nt
aMagyar Polg6ri T<irv6nykcinyv idevonatkoz6anmegfelel6 szabillyait fogl6k alkalmazni.
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A Vev6nek es az elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
trlrgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan ndzeteltlrlst, vagy vit6t, amely kozdtttik
a szerz6d6ssel kapcsolatban meriil fel.
Ha a szerz6d6 felek a szerz6d6sb6l ered6 brirmely jogvita rendez6s6t kozvetlen targyal6sos

fton nem tudjrik megoldani, :6gy e jogvitdjuk eldtint6s6re a vev6 sz6khelye szerint illetdkes

bir6s6g kizar6lagos illetdkess6gdt kotik ki.
JeIen szerz6d6sb6l szitrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvitrik illet6kess6ge mindenkor a Vev6
s z6khely6h ez igazo dik.
Ezt a szilllithsi szerz6d6st a szeru6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

megegy ez6t helybenh agy 6Iag alfiirt{k.

Budapest, 2014. 6prilis 8.
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S.sz{m Megnevez6se

Megajdnlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma Mennyis6g Eevs6g 6r Nett6 iissz. Ar:

Egyiiregti szivingerl6 /SSIRCO

|J,zemil k6szUl6k frekvencia

viilasszal Relia SR RES01 55 98 000 s 390 000

6.

Atriobiventricularis Pacemaker
noninvaziv elektromos repozici6val
(CRT.P)

Syncra CRT-P
C2TROI l8 350 000 6 300 000

8.

Implant6lhat6 loop recorder (ILR)

kdsziildk syncope diagnosztika

funkci6val Reveal DX9528 6 350 000 2 100 000

l0

Egyiiregti implant6lhat6

cardioverter /VVICD ijrzemttJ

defibrill6tor (ICD) sokk

elektr6d6kkal

Maximo II VR
D284VRC II 900 000 r5 300 000

l8
Speci 6lis endocardiSlis (aktiv)

fix6ci6s elektr6drik feln6ttek rcszdte

4076 CapSureFix

Novus 115 40 900 7 157 500

t9

Epi-myocardi6lis felvarrhat6

(f6lgomb) fix6ci6s

unipol6ris,/bipol6ris elektr6d6k

csecsem6k es kisgyermekek r6szdre :

4968 CapSure EPI
(bipokiris) 4965

Capsure EPI
(unipol6ris) t) 139 000 2 085 000

20

Bal kamrai over the wire (OTW)

bipol6ris, elektromos t epozici6ta

alkalmas elektr6dak 6s kiegdszito

eszkOzei (inhoducer, sinus

coronarius es vdna occlusi6s

katdter)

4196 Attain Ability,
4296 AttainAbility
Plus 30 260 000 7 800 000

2l

Hosszti sheat (CS introducer) a bal

kamrai over the wire (OTW)

elektr6d6k implant6ci6i 6hoz

Attain Command

family 30 41 000 l 230 000

41 362 500

Apazl Y"

Brutt6 Osszesen:

12787 875

60 150 375

Medtronic H. Kft. "Pacemakerek,
im p la nt6 | hato ka rd ioverte r-d ef i b ri I litorok ( ICD)'

6s elektr6d6ik beszerz6se" GOKI-21201 4

{. sz. mell6klet

,riedtronic -tlungeria. Ki:rcskecl eift i r'
1123 Budapest, Alkotris u. 50"

mint Sz6llit6
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