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Pacemakerek, implantf lhat6 kardioverter-d

beszerz6se"^zl. sz. mell6kletben meghatr[rozottfajta 6s mennyis6g szerint 2014.04.30.-ig
vary az OEP tender beszdllitisrlig

Addsv6teli szerz6d6s

Kozpontl lktlt6;

amely ldtrejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardioltfgiai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov5bbiakban: Vev6),

m6srdsztaK&Hbankn6lvezetett102101006-50200906-00000000bankszrlmlaszfrmu,0l'
09-715435 cegtregyzek szirm.iu 1119 Budapest, Feh6wfri ft 89-95 sz6khelyti ST. Jude
Medical Kft. nevu sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Mikl6s Kriroly (a tov6bbiakban:
Elad6)

kozott, az ajdnlatiban felsorolt term6kek szfilitdshra a k<ivetkezo feltdtelek mellett:

Ll Elad6 ezen szetzod6s al6ir6s6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapj{n kiirt ,,Pacemakerek,
implantdlhat6 kardioverter-defibrillitorok (ICD), 6s elektr6driik beszerz6,se" GOKI-
212014 sz. kozbeszerzesi elj6rris sordn telt ajfinlata elfogad6sa eredm6nyek6nt k<itelezettsdget

v6llal arra, hogy az ajtnlatkero 6ltal az ajtnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vevo 6ltal

elfogadott term6kmennyis6get (azzaI, hogy VevS jogosult a megjeldlt mennyis6gekhez k6pest

- 30 % lehiv6s6ra, az fr m6dosit6sa ndlktil) az ugyanott meghatirozott min6s6gben a Vevd

reszere leszSIIitja. A szerzodds id6tartama a szerzodes aIilirhsifi kcivetoen 2014. rlprilis 30-ig
vagy az OEP tender beszilllithsig tart. A szerzodeses 6rat, termdkeket, fizet6si hat6ridoket a
jelen szerzod6s 1. sz. mell6klete tartalmazza. A szerzod€,s mell6klet6t k6pezi dz ajinlatba
becsatolt felolvas6lap is (2. sz. mell6klet).

2.1 Elad6 tudom5sul veszi, hogy a Vevo az l.l pontban meghatinozott rirumennyis6get

olyan m6don koteles t5le megv6s6rolni, ahogy ez a jelenpontban szabirlyozdsra keri.il.

Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott ajfinlat

szerinti term6keit havonta az un. Lehfvrisi nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az elad6t6l

rigy, hogy Elad6 villlalja, hogy az OEP tender beszfilitfts6t kovet6en az Intdzetben fel nem

hasznillt kdszleteket visszav6s6rolja azon az 6ron, amin a Vev6 megv6s6rolta.

3.1 Elad6 kcitelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti ttrukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vfiasztdkban 6s m6retben a thrgyh6napon beliil havonta

olyan i.itemez6sben szfilitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehf v6sban me ghathr oz6sra kertilt.
A lehiv6snak megfelell szilllitas a felek egyez6 meg6llapod6sa szerint akkor tcirtdnik meg

szabillyszerien, ha azeladovagy azilltala ig6nybe vett Fuvarozo az arukat tartalmaz6 egyes

szilllitmhnyokat az elad6 kockdzathra a Vev6 k<izponti raktdrihaleszttllitja, (Ieszitllittatja) 6s a

kiildem6nyt csomagol6si egysdgenk6nt ffiszilmolva a lehivdsban megjeldlt egys6g vagy

szem6ly reszdre mennyisdgileg tfiadta. Az elado a leszfilitott termdkeket bontatlan gyari

csomagol6sban, gydri tartoz6klista alapjin, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal

eg).utt adja ffi a Vev6nek. A csomagokisnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek

6psdg6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.



A minos6gmegvizsg6l6s helye a Vevo sz6khelye. A Vevo a lesz6llitott term6k mennyis6gi,

min6s6gi atv6iel6t iolyamatos an vegzi. Az elado v6llalja, hogy a szetzodes teljesit6sdnek

idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehetos6get biztosit.

096 BudaPest, Haller u.29.,
os illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly'

Elad6 kdpviseletdben elj6r6 szemdly neve, el6rhetos6ge: " '
Elad6 teljesit6s6ben io o/o-ot meghalad6 m6rt6kben igdnybe vett alv5llalkoz6 neve,

el6rhet6s6ge: ...
Vevo k6prTiselet6ben eljhr6 szem6ly neve, el6rhetos6ge: anyaggazdflkod6si oszttiyvezet6, tel:

06-1-299-81 86

k6sedelme meghaladnh a 15 napot, :irgy a Vev6 jogosult a le

elad6 k6lts6g6re harmadik f6ltol beszerezni 6s a vev6

abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

fedezetdre i t.tpontban emlitett elfogadott ajilnlat szerinti

4.1 Meg6llapodnak a szerz6do felek, hogy a 2.1 6s 3.1 pontban szabillyozottakon

trilmenoen a Vevonek joga van al'rhoz, hogv v6ratlanul jelentkezo fnuhi6nyaik p6tl6s6ra

azowtali megrendel6seket - a keretszerzodeshez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6

nyilatkozatokat - adjanak fel az elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil' raktari

kd szlet6bol lartozik kiel6 giteni.

A soron kiviili tigyint6z6st - felhiv6sra - az elad6 k<iteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a

felek, hogy ilyenisetekben a sz6llit6si hat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg'

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kotelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6tu, a. ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezettsdgek

fijyehen kiviil hagyisa a jelen sz6llit6si szeruodes megszeg6s6t jelenti' aminek

kovetkezt6ben az .riaot a jeien szerzoddsben szabiiyozott kdtbdr lsluagy kirtlritd's

fizet6s6nek a k6telezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegesi eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, iryy a Vevo a sz6llit6si szerzodlstol va16 el6lllsanak a joght

gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lki.il, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne k<itele s.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6sdt igazolo szabillyszeru. mindk6t f6I6ltal alilirt iltveteli

elismerv6nnyel felszerelt szilmlfLt 60 napon beliil banki 6lutal6ssal egyenliti ki az elad6nak,

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

Nem vitato tt a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzoddses idoszak folyam6n uLz egyes szhmlilkba

csak azok az 6rak, trkepzesi tdnyezok 6s koltsdgek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket ; l.l pont 6rtelm6ben az elad6 elfogadott aifinlata tartalmaz'

fiiggetleni.il att6l, hogy u 
^ugyuiotsztryi 

vagy a vilagpiaci 6rak mikdppen alakulnak' 6s hogy

ho-gtan vdltozik az infl6cios rhta,vagy adevizi trtszhmititsi kulcs.

Abban az esetben, ha az elad6

nem sz6llitott 6rucikkeket az

sz6khely6re sz6llittatni.
Egyet6rtenek a szetzodo felek
kapcsolatban felmeri.ilt kciltsd gei

in szols6l.

A Vevo el6leget nem fizet.
A szhmlilhoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazolo -

elad6lev6llel csatolni kell 6s az igy kiSllitott 6s

Intezet G azdasdgi lgazgat6 s6g 6ra nyrij tj a b e.

a Vev6t6l szitrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

felszerelt szfumlitt az eIad6 kdzvetleniil az



Amennyiben Vev6 az eladS sz6ml6jdt a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
egyenliten6 ki, kdteles az elad6nak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

A Vevo nem fizet, illetve szdmol eI a szerz6d6s teljesftdsdvel dsszefligg6sben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo
tiirsasSg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6kciteles jdvedelm6nek
cs<ikkent6sdre alkalmasak.
Az elado a szeruodes teljesft6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Vevo
szdm|ramegismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti tigyletekrol a Vevot halad6ktalanul
6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz611it6sb61, ill. fuvaroz6sb6l eredo
hib5kkal kapcsolatban a lehfv6 a 3./ pontban szab|lyozott teljesit6s megtcirtdnt6t6l szimitott
3 munkanapon belUl jogosult az elad6val szemben felldpni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6s6t kdveto 3 napon beliil brirmikor kifog6s tirgyf:it teheti az

elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo kdt bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehfv6 tafiozik - a jelzett 3 napos
hatrlridon beliil - az elad6t k<izcis jegyzdkonyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipusriban (rendszer6ben) nem felel meg az 1rlpont szerinti ajfinlatban,
ill. az aj6nlatban foglalt minos6gi krivetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben

szabiiyozott m6rt6kri min6s6gi kotb6rt eslvagy kArtdritdsi iglnyl 6rv6nyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezd6s mrisodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st

tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lktil a szerz6d6st6l nyomban el6llhat,
meghirisul6si k<itb6rt 6s k6rt6rft6st k<ivetelhet.

8./ Szerzodb felek egyetdrtenek abban, hogy a termekkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabillyaira - az l./ pontban foglaltak fiiggv6nydber' - az elfogadott ajfulattartalma az

ir6nyad6.
Ha az elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdveto 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vevonek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik f6lt6l beszerezni az elad5

kolts6g6re.
Ha az elad6 a j6t6l16si kdtelezettsege alatt kicser6li a leszillitott eszktizcik bSrmely rdszet,
annak j6t6116si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodes tirgytfikepezo term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz611it6s, s

v6giil a szerzbddstol va16 Vevoi el6116s eset6re egyaritnt kdtb6rt kcjtnek ki az elad6 terh6re,

amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott iirucikkek brutt6 6rt6k6nek

figyelembev6tel6vel napi % ezrel6k,legfeljebb azonban az lrintett nett6 iiru-6rtek 6 Yo-a.

HibSs teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett 6ru nett6 drt6k6nek 30o/o-a nagys6gri

min6s6gi kdtb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 6ltal 6rv6nyesitett
meghirisul6si kcitb6r is akkor, amikor eldllisi jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Elad6 a teljes nett6 ajanlati 6na vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kcitb6r megfizet6s6t
villlalja, amennyiben a szlIlitarrd6 term6kek szfllitds|val tcibb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szer zodds telj esit6 s6t6 l.



Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkovetelds behajt6san trilmen6en a

vev6 a szerz6d6sszegdsb6l eredo kfuhnak riegt6rit6sdt is k<ivetelheti az eladbt6l, a k6r

6sszeg6be azonbart amfr behajtott k6tb6r osszege belesz6mit.

n krit66r akkor is j6r, ha a Vev6nek k5ra nem meriilt fel.

A k6tb6rt a vevo jogor"rt a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a v6gsz6mla nett6

dsszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldali, ir6sbeli, az elad6hoz intdzett nytlatkozathval azonrrali hatallyal

el6llhat a sz6llit6si izerzodestol, vagy b6rmely r6sz6tol'ha:

az elado az egy es r6ssz6llit6sokkal 1 5 napot k6sett;

az elad6 fizetesk6ptelenn6 v6lt, dncsodot .lelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felszilmollsi elj ar6s folyik ellene ;

azelad6szerzodlsellenesenbesziintetteszftllitilsait.
Ha a Vev6 a szerzod*st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozat6val' az elad6

nemjogosultaVev6t6ltov6bbikifizet6seketkdvetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szetzodlst felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6ridovel'

amely lehetov6 teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

a) az elad6ban kozvet.ti.n lougy k<izvetlentil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly"iagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdashgi tarsas6g'

amely nem felel *Eg 
" 

rur. io. S (r j b"ekezdes i1 poiilaaunmeghat'rozott feltdteleknek'

b) a yevo k<izvete?en vagy k"<izvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasilgit6rsas6gban'

amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1) bekez dei trl fo"qaU* meghathtozott felt6teleknek'

A fentiek szerinti felmond6s esetdn az e!ad6'a- szeiz6d6's megszrin6se el6tt mar teljesitett

szolg6ltat6sszerzod6sszeriplnzbeliellen6rt6k6rejogosult.

fi.1 Az elad6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6

szerz6d6s teljesit6se sor6n a vevovel, annak tev6kenys6g6vel kapcs

mindennemti adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si

elad6 alkal 
^u"ott^iiu, 

munkat6rsaira, besz illlitoka, akiket tev6kenys6gtik megkezd6se elott

koteles az elad6 a titoktafiasra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni'

Az elad6 a Vevo engedelye n6lkiil harmadik f6inek nem hozhatja tudom6shta a szerzod1s'

illetve azzalk b6rmelY m6s

A mSsik f6l v6hagYdsa n tehet kozz6'

harmadik f6l 6re nim boc es jogszab6ly

alapjfn valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g ktitelez6 €rv6nnyel elrendeli' 
-

Az elado kifog6stalan teljesit6s6r6l a tjjes term6kmennyiseg tfiadtts-6tv61el6t k<ivet6en a

Vevo ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyiiatkozattal felhatalmazza az elad6t' hogy a Vev6t

referencialist6j6n feltiintesse 6s "ti - el6zetesen ir6sban egyeztetelt m6don

marketingtev6kenys6 g6ben felhaszndlhassa'

A kiilfdldi aaoiliJo"segu Elado kdteres a szerzodlshez arra vonatkoz6 meghatalmazilst

csatolni, hogy az illet6sege szerinti adohat6s6gt6l a magyaf ad6hat6s6g kozvetleniil

beszerczheti ar(wonatkoz6 adatokat az orszdgoktOlotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lktil'

Jelen szerzoddsben nem szabal yozott k6rdZsek tekintlt6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

fiigg6en vagy az elad6 elfogadott aiinlata, vagy.p.edig a Kbt' 132' $ szerint m6dositott

aj1nlatatartalmifi tekintik u f"t.t ir6nyad6nak uiiil,noe.u t6teles jogszab1lyi rendelkez6sk6nt

a Magyar Polg6ri Tcirv6nykonyv idevon atkoz6anmegfelel6 szabiiyait fogi6k alkalmazni'



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

targyalrisokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan n6zetelt6r6st, vagy vit6t, amely kdzcittiik

a szerzodlssel kapcsolatban meriil fel.

Ha a szerz6d6 felek a szerzodesb6l ered6 bdrmely jogvita rendez6s6t kdzvetlen trirgyal6sos

tton nem tudj6k megoldani, tgy ejogvit6juk elddnt6s6re a vev6 sz6khelye szerint illet6kes

bir6s6g kizar6lagos illet6kess6g6t kdtik ki.
00000b0000000Je1en szerzodesb6l sz6rmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitak illet6kess6ge

mindenkor a Vevo sz6khelydhez igazodik.
Ezt a szfllitfusi szerz6d6st a szeruod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

me ge gy ezot helyb enh agy olag al6irt6k.

Budapest, 2014. 6prilis 8.
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A szerz6d6st el6k6szitette:
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ST. Jude Medical Kft.

Budapest, 2014. 6prilis 08.
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S.sz{m Megnevez6s

Megaj6nlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma Mennvis6s Esvs6s 6r Nett6 iissz. 6r

4

Kdttiregri AV szekvenci6lts

/DDDRO id;zemtr/ kdsziildk

minimaliz6lt kamrai

inserl6ssel

Assurity+
PM2260 75 2s9 000 t9 425 000

9.

Kdti.iregti AV szekvencralrs

/DDDRCO iJ;zemtil kdsziildk

frekvencia viilasszal

gyermekek 6s kisteshi

feln6ttek rdszdre Endurifv PM2l60 l0 2r0 000 2 100 00c

I4

K6tiiregu implant6lhat6
cardioverter /DDDCD
fjzemul defibrill6tor
(ICD) minimaliz6lt
kamrai ingerl6ssel, sokk

elektr6d6kkal
Ellipse DR
cD2377-36 8 l 380 000 r I 040 000

Nett6 iisszesen: 32 565 000

AiFA}7 % 8 792 550

Brutt6 iisszesen: 41 357 550


