
ADAsvETELT sznRz6n6s

amely l6trej<itt egyr6szt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti sz6khelyti Gottsegen Gydrgy
Orszigos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

m6srdszt a Unicredit Bank Hungary Zrt. bank;rrill vezetett 10918001-00000042-921160002
banksz6mlasz6mi,0l-09-891322 cdgSegyzek szhmt 1095 Budapest, Lechner Odiin fasor 3.

B/3. sz6khelyri Vascular Venture Kft. nevu sz6llit6, k6pviseletre jogosult szemdly: Dr.

Kolossv6ry Korndl igyvezeto (a tov6bbiakban: Elad6)

kozdtt, az ajfinlatilban felsorolt termdkek szSllitftsftra a kdvetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alfiirits|val a Yev6 itltal a Kbt. alapjan ,,Coronaria stent 6s

nyom6sm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett hnuraktflr izemeltet6s6vel" t6rgyban kiirt
GOKI-5/2014 szimf kozbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajdnlata elfogaddsa eredmdnyek6nt

kcitelezetts6get v6llal ana, hogy az ajinlatkero 6ltal az ajfinlati dokument6ci6ban felsorolt ds

azYev6 6ltal elfogadott termdkmennyisdget az ugyanott meghat6rozott minos6gben aYev6
reszere leszilllitja. A szerzodds idotartama a szerzodes alitir6s6t kdvet6en 12 h6napig tart. A
szerz6d6ses 6rat, term6keket, frzetesi hat6rid6ket a jelen szerzodls 1. sz. mell6klete

tartalmazza. A szerz6d6s melldkletet kepezi az ajanlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.

melldklet) 6s kereskedelmi aj6nlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatftrozott 6rumennyisdget

olyan m6don kciteles t6le megvris6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozitsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szeint a Elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajdnlat

szerinti termdkeit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formhjhban v6s6rolja meg az Elad6t6l
rigy, hogy a szerzoddses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g -30 o/"-a lehivSsra keriiljcin. A
kihelyezett firuraktfn iizemeltet6s6vel kapcsolatos feltdteleket jelen szerzod6s elengedhetetlen

rlszltkdpezlkihelyezettinuraktSrszerzodlstartalmazza.

3.1 Elad6 kdtelezi magtfi ana, hogy a 2.1 porfiban emlitett lehiv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztdkban 6s mdretben a tdrgyh6napon beliil havonta

olyan iitemez6sben szilIlitja le a Vev6 6ltal ene feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghathroz6sra keriilt. A nyertes ajhnlattevljogosult a szerzodes idotartama alatt

fj fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitani, az itr vagy egy6b szerzodeses felt6telek
m6dosit6sa n6lkiil, Az 6r-ertek ar6nyossdgot 6s a szakmai minosdgi megfeleldst az ajttnlatkerc

k6pviseloj 6vel kdteles egyeztetni.
A lehiv6snak megfelelo szilllitas a felek egyezT megfllapod6sa szerint akkor tort6nik meg

szabfiyszeruen, ha azF,lad6 vagy az fitala igdnybe vett Fuvaloz6 az 6rukat tartalmaz6 egyes

szfilitmSnyokat az Elad6 kocktzatdra aYev6 6ltal erre feljogositolt szervezetei telephelyeire

illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesit6si helyekle leszftllitja, (leszilIlittatja) 6s a
kiildem6nl't csomagol6si egys6genk6nt iltszdmolva a lehiv6sban megjelolt egysdg vagy

szemdly rdszere mennyis6gileg 6tadta. A Eladri a lesztllitott terrn6keket bontatlan gydri

7/E7rE4 :



gyfui Artozdklista
vev6nek. A csom sal ds egydb dokumentiici6kkal

z6s ds a t6rol6s idot 
11 lennie ana, hogy a termdkek

fi 
eaVev6szdkhelye.AVev6 kmennyis6gi,

id i:1.:if.?,frfil?:L:tit* ,te,jesrt6s6nlk
Budapest, Haller u. 2g.rKihelyezett 6rurakt6r)
tve a helyettesitdssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az EIad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, ugy avev6 jogosult a lenem szfillitott iirucikkeket az Elad6 kciltsdgdre harmadik szemdlytol beszerezni ds a vev6
s z dkhely6re sziilittatni.
Egyetdrtenek a szerzodci felek abban, hogy az Eladrinak a jelen pontban fbglaltakkalkapcsolatban felmenilt kcilts6gei fed,ezetdreiL tl pontban emlitett elfogadott ajanlatszerintiifi szolsiLl.

4.1 
_ Meg6llapodnak a szeru6d,6 felek, hogy a 2J es 3. iiletvevdgrehajtand6 kihelyezett fuuraktiir rendsze, ikul^urfusin t ga vanabhoz, hogy vfuatlanul jelentkezl 6r inyaik p6tl6sara et _ akeretszerz6ddshez k6pest ugyancsak le

Elad6hoz, aki ezeket a megrendeldseket soron
A soron kivrili rigyintdz6st - felhiv6sra _ azEl
felek, hogy ilyen esetekben a szdllitilsi hatdrid

lehivdsban foglalt sziilitfsi kcitelezettsds
ugyanigy az 4.1 pontban e16irt kdtelezetts6sei
li szerzodds megszeg6s6t jelenti, amiiek

n szabflyozott kcjtb6r eslvagy k6rtdrit6s
iben ilyen szerz6ddsszegdsi eset m6sodik

addsvdteli szerz6dlstol val6 el6ll6srinak a jog6t
yesitdse mellett andlkiil, hogy 6rdekmrilisrit

6'/ Vev6 a lehiv6s- teljesftds6t igazolo szabiiyszerii, mindk6 t fel 6ltal aldirt iltvetelielismerv6nnyel felszerelt szSmlilt a Kbt. 130. $-a, u ptt. 6:130. $-a, valamint azArt 3614.$
tiki azEladrinak.

t siteset igazol6 - a Vev6t6l szdrnaz6 - ifiveteli elismerv6nytI igy ki6llitott ds felszerelt szitmlilt azUlad6 kozvetlentil azS nyfjdabe.



/

Amennyiben Vev6 az E,lad,6 szdmlfijdt a jelen pontban rogzitett hat6ridon behil nem
egyenliten6 ki, kdteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori
6rvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve szdmol el a szerzodds teljesitdsdvel dsszeftiggdsben olyan
ktilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
trirsasrig tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6k<jteles jrivedelm6nek
csdkkentds6re alkalmasak. Az Elad6 a szerzodls teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetlt a Vevo szitmSra megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a Vev6t haladdktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szallitdsb6| ill. fuvaroz6sb6l eredo
hibrikkal kapcsolatban a lehfv6 a 3./ pontban szabiiyozott teljesites megtdfi6ft6t6l szttmitott
3 mnnkanapon beltil jogosult azE,lad.sval szemben fell6pni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szIel6s6t krivet6 3 napon behil b6rmikor kifog6s tdrgyil| teheti az
Eladrin6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rv6nyben van.
Az el6z6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 lartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beliil - az Elad.6t kcizo s j e gyzokonyv felv6teldre me ghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyatekoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az I.lpont szerinti ajfinlatban,
ill. az ajinlatban foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabillyozott m6rt6kri min6s6gi kdtb6ft 6s/vagy k6rt6rit6si ig6n1t drv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s mrisodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi eltdrdst
tapasztalna, :f:gy 6rdekmril6s6nak igazolf.sa n6lkiil a szerzlddstol nyomban elilIlhat,
meghirisuldsi kdtbdrt 6s k6rt6ritdst kovetelhet.

8.1 Szerzod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szab|lyaira - az I./ pontban foglaltak fiiggv6ny6ben - az elfogadott ajanlattartalma az
ir6nyad6.
Ha EIad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon behil nem
cserdli ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett firutharmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
kdlts6g6re.
Ha az Elad6 a j6tall6si kotelezettsege alatt kicser6li a lesz6llitott eszkdzcik b6rmely reszet,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj|vahijra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szeruldes t6rgy6t kepez6 term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodl felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a minosdghibds sz6llit6s, s

v6giil a szerz6d6st6l val6 Vev6i el6ll6s esetdre egyardnt kotbdrt kotnek ki az Bladri terhere,
amelynek m6rtdke kdsedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rtekdnek
figyelembev6tel6vel napi % ezrel6k,legfeljebb azonban az erintett 6ru-6rt6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesft6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 hrfi 6rt6kfinek 30%o-a nagysdgri min6s6gi
k6tb6rt lehet k<ivetelni, de ugyanilyen m6rtdkri a Vev6 fital ewenyesitett meghirisul6si kcitb6r
is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 aj6nlati trna vetitve, 30 % nagysrlgri meghirisul6si ktitb6r megfizet6sdt
v6llalja, amennyiben a szilllitarrd6 term6kek szitllititsilal tdbb, mint 15 napon kdsik, vagy el6ll
a szerzodls telj esit6s6t61.

Tiszt6ban vannak a szerzldb felek azzal, hogy a kdtb6rk<jvetelds behajt6san trilmenden a

Vevd a szerzlddsszeg6sb6l ered6 kfnitnak megt6ritdsdt is kovetelheti az EladrSt6l, a k6r
o s sze g6be azonb an a mftr behaj tott kdtb6r 6 ssze ge beles z6mit.
A kritb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem merlilt fel.
A k6tb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszhmla nett6
osszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intlzett nyilatkozathval azonnali hatilllyal
el6llhat az addsvlteli szerzodestol, vagy b6rmely rdszdtol,ha:

- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,
felszfumolfusi elj 6r6s folyik ellene;

- az Elad 6 szerzo ddsellenesen be sziintette szilllitdsait.
Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szerzod6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6ridovel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzodessel drintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6ban kozvetetten vagy kdzvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan j ogi szem6ly vagy szem6lyes j oga szerint j ogkdpes szerve zet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatilrozott valamely feltdtel.
b) az Elad6 kdzvetetten vagy klzvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet,, amely nem
felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjhbanmeghatfrozott valamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmondds eset6n az Elado a szerzodds megszun6se elott mdr teljesitett
szolgitltatis szerz6 d6 s s zeri p lnzbel i e I I endrtdkdre j o g o sult.

lI.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktaft6si kdtelezetts6g terheli a

szerzodls teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6gdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezettsegkrterjed az

Elad6 alkalmazotlaira, munkatitrsaira, besz6llit6ira, akiket tevdkenys6gtik megkezddse elott
kciteles az F.lad,6 a titoktartilsra hitelt 6rdemloen fi gyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6sSra a szerzod6sben

foglaltakon t.ll, az azzalkapcsolatban bdrmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait.

A mrisik fel elozetes j6v6hagyrisa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiveve ha ezt hatrilyos 6s 6rv6nyes
jogszabilly alapjfinvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g k<itelezo 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6sdr6l a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tvetelet kcivetoen a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6! hogy a Vev6t
referencialistdjdn feltrintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys 6 g6ben felhaszn6lhas sa.



Jelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajdnlata1artalmtfi tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6sk6nt a KBT 6s Magyar Polgriri T<irv6nykonyv idevonatkoz6an
megfelel6 szabilIy ait fo gi 6k alkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan ndzeteltdres! vagy vit6t, amely kozotti.ik
a szerzldessel kapcsol atban mertil fel.
Jelen szerz6d6sbol szhrmaz6 6s peres ritra keri.ilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a Vevd
sz6khely6h ez igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szeruoddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nvilatkozataildcal mindenben
me ge gy ezot helyb enh agy 6Iag al6irt6k.

Budapest, 201 4. szeptember 29 .
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SZERZODES
Kihelyezett ilruraktflr iizemeltet6s6re

Amely l6trejcitt egyreszr6l azElad6: Vascular Venture Kft.
telephelye: 1095 Budapest, Lechner Odiin fasor 3. B/3.
m6srdszr6l a

Gottse gen Gycirgy Orsz6go s Kardio 16 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter fotgazgal6
tov6bbiakb ani,^ K6rh6z",

mint Szerz6d6 felek kozott az alitbbiak szerint:

1. Aszerz6d6s t6rgya

A ,,Coronaria stent 6s nyomdsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett flruraktir
iizemeltet6s6vel" tftrgyban GOKI-5/20'14 szhmfi ad6sv6teli szerzodlsben szereplo 1., 8., sz.

reszajilnlati korben meghattnozott term6kekre vonatkoz6an. ( osszesen 550 db - 30%
mennyis6g6re )
Elad6 az addsveteli szerzod6sben foglalt idotartamra kihelyezett aru rakt6rk6szletet bocs6t

saj6t k<i1t6s6g6re, a Kflrhhz rendelkez6sdre, amely azt sajdt rakthrhban helyezi el a

fe1haszn5l6sig. A kihelyezett 6rurakt6r indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
meruryisdget tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2014. okt6ber 76-6n 8-14.
6ra kdzcitt keriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru raktark6szlet azBladf tulajdon6t kepezi, Az Elad6 kotelezettseget vdIIal az

ad6sv6teli szerz6d6s mell6klet6ben meghat6rozotttermlkek szilllitftsfna,valamrnt affa, hogy a
Kfrhilz jelent6se alapjdn a felhasznftlt term6kek nyilv6ntartisdt a Kflrhhzzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitott maximum 5 napon beliil.
Elad6 aK6rhszjelent6s6t kdvet6en jogosult afelhasznftlt term6k ellendrtdk6r6l szol6 szfimla
kiilllitdsdra, az ad6sv6teli szerzod6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
raktSrk6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett 6rurakthr keszletdt, az Elad6 szempontjfb6l, mint egyetlen krils6
raktdr k6szletdt kdpes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiilonitetten 6s

titkosan tartja nyilvdn. Minden innen kiadott aru felhasznftlilsnak min6siil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szem6ly azF-Ildf rdszere rendszeres id6koztink6nt (legalibb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildott) a fogyasr6l, illetve a raktfut pillanatnyi

k6szlet6rol infofm6ci6t ktild.
Iett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus

z iutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban'

6n kell meg6llaPodjon'
alapia, m6sr6szt a k6szlet ut6nt6lt6s6nek az

alapinformhci6ia.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalm6nak

struktrfu6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonosithsdt olyan tekintetben,

hogy i egy6rtelmrien meghatdrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l va16, hiszen

hasonl6, valgy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben atakthtban'

Szillitis:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehivds tov6bbit6sra keriil azBlad6 maximum 5 napon

b eliil e zt b eszitlliti a.

3. A.Kfirhhzjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rh6z a kihelyezett termdkek hi6nytalans6g66rt 6s min6s6gi illlapotderl, Sllaguk

meg6v6s66rt teljes ko.,, f"l"lOsdggel tarlozik. A K6rh6z villlalja' hogy a kihelyezett 6ru

rakt6rk6szlet evo sajft k6szleteitol elkiildnitve tdroija 6s

megfelel6en s haszn6lni tud6 szemdllyel kezeli.

A futamido ot biztosit a Klrhhz rdszlre valamennyi' a

kihelye zett 6rurakt6r elhely ezett termdk

AK1rhirzkdzli Elad 6va[ akonszign6c o, kapcsolattart6 szemely nev6t'

beosztksifi,telefonsz6m 6t es faxszhmfit 6s aze ekdvetkezett minden v6ltoz6st'

4. A szerz6d6s megsziin6se

Megszrinik a szerzodls az ad6sv6teli szetzodes lej6rt6val

5. A szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott eljfrfs

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l tort6n6 megszrin6se eset6n a Kdrhhz teljes kdnien k<iteles

elsz6molni a f.iheiye, "it 6ru rakthrkeszl"tt.t. e szerzodls leiilrtft kovet6 egy h6ten beliil

leltarozrist k6szit uL nluu, k6pvisel6je, valamint a Klrtrhz 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem

hasznillt k6 s zl etek me 96ll apit 5s6t a.

A futamido alatt fel nem haszn6lt 6s rakthrkeszleten maradt kifogSstalan minosegi 6llapotti

bontatlan termdkeket az Fjlad(t kciteles eIszill\itani. Amennyiben az Elad6 ezen elszitllit6si

krjtelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6thin jogosult az 6tu

megsemmisit6s6re.
AK6rhizkrjteles aszerzodlsmegszrindsekor a birtok6ban l6v6 term6keket araktfurban annak

Elad6 6ltal tcjrten6 elszilllitfusfigiz dllagmeg6v6sbiztositilsa mellett meg6rizni. Az otz6s 6s

az elsz6llit6s kolts6gei azBlad6t terhelik'



6. Egy6b rendelkeZ6sek

A jelen szerz6ddsben nem rendezett kdrddsekre a magyar jog szabllyai mindenekelott
Polgriri Tdrvdnykcinyvr6l sz6L6 2013. 6vi V. tdrv6ny rendelkezlsei azirdnyad6ak.

Budapest, 20I 4. szeptember 29 .
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