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Pacemakerek, implantflhat6 kardioverter-defrbrilk[torok (ICD), 6s elektr6d6ik

Addsv6teli szerz6d6s

amely ldtrejtitt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szitm alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orsz{gos Kardiol6giailntfizet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

est, Sobienski Jfnos u. 16. fszt.l2.

C s a s ztvan Zita i gyv ezeto igazgat6 (a tovribb i akb an :

kcizd,tt, az ajitnlatdban felsorolt termdkek szillititsfua a

Ll Elad6 ezen szerzodes aliirfts6val a Vevo riltal a Kbt. alapjan kifrt ,,pacemakerek,
implantrflhatr6 kardioverter-defibrillftorok (ICD), 6s elektrridSik beszerz6se,' GOKI-
2/2014 sz. ktizbeszerzdsi eljar6s soriin tett ajtnlata elfogadiisa eredm6nyek6nt k<itelezetts6get
v6llal arra, hogy az ajdnlatkero 6ltal az ajinlati dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal
elfogadott term6kmennyis6get (azzal, hogy VevS jogosult a megjel<ilt mennyis6g elchezk6pest
- 30 % lehiv6siira, az 6r modositdsa n6lktil) az ugyanott meghattirozott minor.gb.r, a VLvo
r6sz6re leszSllitja. A szeruodes idtitartama a szerzodes alfukdsffi krjvet6en 2014. Sprilis 30-ig
vagy az OEP tender besz|llititsig tart. A szerzodlses 6rat, termdkeket, fizetdsi tratariAOtet a
jelen szeruod6s 1. sz. mell6klete tartalmazza. A szerzodds mell6kletet kepezi az aj[nlatba
becsatolt felolvas6lap is (2. sz. mell6klet).

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yevo az 1./ pontban meghatirozott 5rumennyis6get
olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelenpontban szabSlyozfusra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlftettek szerint az elad6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott ajfunlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehfvrisi nyllatkozat form6jriban viis6rolja meg az elad6t6l
rigy, hogy Elad6 villlalja,hogy az OEP tender beszilllitfts6t krivet6en azlntdzef.ben fel nem
hasznfit k6szleteket visszav6siirolja azon az fron, amin a Vev6 megviisrirolta.

3.1 Elad6 kcitelezi magifi arra, hogy a 2.1 pontban emlftett lehivds szerinti Arukat a
lehfv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a tfrgyh6napon beliil havonta
olyan titemez6sben szfllitja le a Vev6 iiltal erre feljogosftott szervezeteinek, ahogy ez a
lehivrisban me ghatir ozdsra keri.ilt.
A lehiv6snak megfelell szillitils a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg
szabilyszenien, ha az elad6 vagy az iitala igdnybe vett Fuvaroz6 az rirukat tartalmaz6 

"gy.iszSllitmSnyokat az elad6 kockinatlra a Vevo kdzponti rcktirilbaleszilllitja, (leszilllittatja) 6s a
kiildem6nyt csomagol6si egysdgenk6nt Stszimtolva a lehiv6sban megjel<ilt egys6g vagy
szem6ly r6sz6re mennyisdgileg ifiadta. Az elado a leszilllitott termdkeket bontattan gyaii
csomagoliisban, gyiiri tartozeklista alapj6n, minosdgtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentrici6kkal
egytitt adia 6t a Vev6nek. A csomagokisnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek
dps6gdt afuvarczds 6s a trirol6s idotartama alatt meg6vja.
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Amennyiben Vevo az elado szdmliljat a jelen pontban rogzitett hatririd6n beltil nem
egyenlitend ki, kciteles az elad6nak a Ptk. idevonatko z6 siabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.

A Vev<i nem frzet, illetve sz6mol el a szerz<ldds teljesitds6vel dsszeftigg6sben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfeielo
trirsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6k6teles jrivedelm6nek
cscikkent6s6re alkalmasak.
Az elado a szetzldds teljesftds6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet1t a Vev6
szdmdta megismerhet6vd teszi ds a Kbt. 125. $ (5) szerinti tigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul
6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a szrillit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabiiyozott teljesit6s megt6rtdnt6t6l szrimftott
3 munkanapon beliil jogosult az eladoval szemben fell6pni.
Az egyeb minos6gi hibrikkal vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hirinyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t ktiveto 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tirgy6v6 teheti az
elad6niil, felt6ve, hogy a szavatossiigi ido m6g 6rv6nyben van.
Az el6z5 kdt bekezdds bdrmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n behil - az eladot k<izcis jegyzokcinyv felv6teldre meghivni.
A jelen pontban emlftett min6sdgi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha
kideriil, hogy a termdk tfpusiiban (rendszerdben) nem felel meg *7.tpont szerinti aj1nlatban,ill. az ajtnlatban foglalt minos6gi kcivetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzriddsben
szabiiyozott mertdkri minosdgi kdtb6rt eslvagy kirtdritdsi ig6nyt drv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi eltdr6st
tapasztalna, f;,gy 6rdekmril6s6nak igazolfusa ndlkiil a szerzodestol nyomban el6llhat.
meghirisuldsi kotb6rt es khrteitest krjvetelhet.

8.1 Szeruodb felek egyetdrtenek abban,
j6t6ll6s szabtiyaira - az L/ pontban foglaltak

hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
fiiggv6nydb en - az elfogadott ajinlat tartalma az

hibabejelentdst kdvet6 15 munkanapon beltil nem
emlitett iirut harmadik fdlt6l beszerezni az elad6

irdnyad6.
Ha az elad6 a minos6gi hibiis termdket a
cser6li ki, a Vevonek jog6ban rill a fent
kriltsds6re.
Ha az elad6 a j6t6llisi kdtelezettsege alatt kicser6li a leszfllitott eszkozrjk barmely r6sz6t,
annak j6trill6si ideje a csere napj|vahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got viillal az6rt, hogy a jelen szerzbdes tfrgydtkepez6 term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali engeddllyel.

9.1 Szetzodl felek rigy a kdsedelmes teljesftds, mint pedig a minos6ghibris szrillft6s, s
vdgtil a szerz6destol val6 Vevoi el6llis eset6re egyarhnt kdtbdrt krltnek ki az elad6 terh6re,
amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6teldvel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintertnett6 6ru-6 rtek 6 %o-a.
Hibds teljesit6ssel kapcsolatban a hibrival drintett ilru nett6 drt6k6nek 30oh-a nagys6gir
minos6gi kdtbdrt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rtdkri a Vevo altal 6rv6nyesitett
meghirisukisi ktitbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Elad6 a teljes nett6 ajrinlati ima vetitve, 30 % nagys6gri meghirisuliisi kotb6r megfizet6sdt
vitllalja, amennyiben a sztilitand6 termdkek szitllittrsdval tcibb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szeru6des teli esitds6tol.
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Tisztiiban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kdtbdrkdvetel6s behajt6srin trilmen6en a

Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 k6ranak megt6ritdset is kcivetelheti az eladotol, a kht
6sszeg6be azonban a mdr behajtott kcjtbdr risszege belesz6mit.
A kritb6r akkor is jiir, ha a Vev<inek krira nem meriilt fel'
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott sz6mlfh6l visszatartani 6s azt a vlgsz|mla nett6

6sszeg6bol levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, iriisbeli, az elad6hoz intlzett nyilatkozathval azonrtaii hatSllyal

el6llhat a szfllitdsi szerz6 ddstol, v agy b6rmely r 6szdt6l, ha:
az elad6 az egyes r6sszrillit6sokkal 15 napot kdsett;

az elado fizetdsk6ptelennd v61t, oncs6ddt jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be,

felszfmol6si elj6r6s folyik ellene;
az elado szerzodesellenesen besztntette sz6llit6sait.

Ha a Vevo a szerzoddst a fenti brirmely okb6l megsztnteti egyoldahi nyilatkozattnal, az elad6

nem jogosult a Vevot6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha szi.iks6ges olyan hatrlridovel,

amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata ell6t6s6r61 gondoskodni tudjon - ha

a) az elad6ban kdzvetetten vagy kozvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo gazdasdgi tfttsasdg,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghatttrozofi felt6teleknek.

b) a Yevo kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdashgi tdrsas6gban,

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

A fentiek szerinti felmond6s esetdn az elad6 a szeruodds megszrin6se elott mar teljesitett

szo I g6ltat6s szerzo d6 s s zeri p enzbeli el I en6rt6k6re j o go sult'

n.l Az eladot az lrvenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcjtelezetts6g terheli a

szerzod|s teljesit6se sor6n a Vevovel, annak tev6kenys6gdvel kapcsolatban tudom6sara jut6

mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozds6ban. E titoktartrisi kotelezetts6g kiterjed az

elad6 alkalmazottaira, munkatarsaira, beszilllitoira, akiket tev6kenysdgiik megkezd6se el6tt

koteles az elado a titoktartrisra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az e\ad6 a Vevo enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sftta a szetzodds,

illetve azzalkapcsolatban b6rmely m5s dokument6ci6 vagy informhciS adatart.

A m6sik fel elozetes j6vahagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6,

harmadik fdl rendelkezlsdre nem bocsiithat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly

alapjinvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.

Az elado kifogdstalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyiseg 6tadfts-6tv6te16t kcivetoen a

Vevo irdsban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az elad6t, hogy a Vevot

referencialist6j6n felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6 g6b en felhaszn6lhas sa.

A kiilfrldi ad6illet6s6gri Elad6 kdteles a szerzldeshez ar:ra vonatkoz6 meghatalmazfst

csatolni, hogy M illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6srig ktizvetleni.il

beszerezhetiar6vonatkoz6 adatokat azorszhgokkcizotti jogseg6ly ig6nybevdtele n6lki.il.

Jelen szerzod{sben nem szabhlyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

ftiggoen vagy az elad6 elfogadott aj(nlata, vagy pedig a Kbt. 132. $ szerint m6dosftott

aiantatatartalmffi tekintik a felek ir6nyad6nak azzaI, hogy t6teles jogszab6lyi rendelkez6sk6nt

a Magyar Polg6ri Tcirv6nykcinyv idevonatkoz6anmegfelel6 szabillyait fogi6k alkalmazni.



A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
targyal6sokon b6kds riton rendezzenekminden olyan n6zetelteftsq vagy vit6t, amely kdzdtttik
a szerz6dlssel kapcsolatban mer0l fel.
Ha a szerz6d6 felek a szerzlddsb6l ered6 b6rmely jogvita rendez6s6t kozvetlen t'Srgyalisos

fton nem tudjdk megoldani, rigy e jogvit6juk elddnt6s6re a vev6 sz6khelye szerint illetdkes

bir6s6g kizar6lagos illetdkess6gdt kdtik ki.
Jelen szerz6d6sb6l szitrrnaz6 6s peres ritra kertilt jogvitak illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igazo dik.
Ert a szhllithsi szerz6d6st a szeru6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

me ge gyez6t helyb enha gy 6Iag alfiirthk.

Budapest, 2014. 6prilis 8.
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