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meghatriro rotttuituis mennyis6g szerint L2 hdnapra W PaZl:on

ADASVETELI SZERZONtrS

amely l6trejott egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szftm alatti szdkhelyri Gottsegen Gyiirgy

Orszdgos Kardiol6giailntlzeirDr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a Volksbank Rt. bankn6l vezetett 14100079-71588749-01000008

banksz6mlasz1mf, c1gSegyzekszhm,u2333 Leopoldsdorf, Schiitzenweg22. Austria

szdkhelyri MAC's Medical Handels GmbH nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr.

Pekoli Zolthn (a tov6bbiakban: Elad6)

kdzott, az ajhnlatfhan felsorolt term6kek szillitirsira a kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzodds al6irhs6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapjhn kiirt GOKI'812014.
beszerz6se" kozbeszerzesi elifiths sor6n

et v6llal arra, hogy az ai6nlatk6ro 6lta| az

al elfogadott term6kmennyisdget (plusz

6d6s eset6ben plusz legfeljebb 100 %-ot)

ere leszilllitja. A szerzodls idltartama a

szerzoddsalitirhstttkdvetoenl2h6napigtart.
Az elad6 jogosult a szerz6d6s id6tartam a alatt rij fejlesztdsti innovativ term6ket szitllitani, az

6r vagy LgyeU szerz6d6ses felt6telek m6dosit6sa n6lktil. Az fut-ertek ardnyoss6got 6s a

szakm? -ittotegi megfelel6st a vev6 k6pviseldj6vel k<jteles egyeztetni'

A szeruod6ses 6rat,'term6keket, fizetZsi hatarid6ket, valamint a bitillatra keriil6 egydb

16 szs zemp onto kat a j elen szer zo d6 s me ll6kl ete tattalmazza.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get

olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez aielen pontban s

ylv6 az 1./ pontban emlitettek szerint az-F;lad6 minden elt6r6 ajftnlat

szerinti term{keit havonta azrxl. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban lad6t6l

nnyis6g, illetve a teljes mennyis6gt6l +50

plusz legfeljebb 100 %) erejdig lehiv6sra

kapcsolatos felt6teleket jelen szetzodls
zetz6d6s tattalmazza.

A Felek tudom6sul veszik amennyiben a szerzlddsben szereplo orvostechnikai eszkdzre az

OEP 6ltal keret-meg6llapod6s vagy szeruodds 16p 6rv6nybe, abban az esetben a jelen

szerzod1s hat6ly6t vJszti. Aszerzidlsbont6s kovrtkezt6ben ehnaradt sz6llit6ssal, a m6g le

nem sz6llitott term6kekkel kapcsolatban Elad6 semmilyen kcivetel6ssel nem 6lhet Vev6vel

szemben.

3.1 Elad6 k<jtelezi mag6t ar.;a, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglalt menr,ryiigben, villaiztekban 6s mdretben a t6rgyh6napon beliil havonta

olyan iitemez6sben szilliitja-le a vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

I ehiv6sban me ghathr ozdsra kertilt.
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alapjin, min6s6gtanrisit6ssal 6s

csomagol6snak alkalmasnak kell 1

lye. A Vev6 a leszilllitott term6k mennyis6gi'

UAO vaUala, hogy a szetz6d1s teljesit6s6nek

nem sz6llitott 6rucikkeket az Elad6 k<i1ts6g6

s z6khelydre szilllittatni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek

kapcsolatban felmeriilt k61ts6gei
abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

fedezetlreaz ^,lpontbanemlitettelfogadottaj6n|atszerinti

a Vev6 t 6sz6r ol: any aggazd6lkod6si o szttiyv ezeto

azBlad6rdsz&oI: "'

a 2.1 6s 3./ pontban szabillyozott' illetve

almazhsfun trilmen6en a Vevdnek joga van

5.1 Nem vitat lehiv6sban foglalt sz6llit6si kotelezetts6g

teljesit6s6nek k6se gyanigy az 4.rpontban el6irt kotelezettsdgek

figyelmen kiviil 
--szerzodes 

megszeg6s6t jelenti, aminek

kovetkezt6ben a szab erites

fizet6s6nek a rheli, 6s en il sodik

alkalommal is rigy a v it6si 
,11 ..1 , - 

joght

gyakorolhatj4 ffl6nyek yesitdse mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolnl lenne koteles.

zabslyszeri, mindk6t fel iital al|itt 6tvete\

$-u, u Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art 36/A'$

itiki azElad6nak.
:erzod6ses id6

csak azok az irak, htkepzdsi t6nyezok 6s k6lts6gek 6ll

m6rt6kben, amelyeket az 1'l pont 6rtelm6ben az E,la



ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorszhgi vagy a vil6gpiaci arak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v6ltozik az infltrcios r t$a, v agy a deviza futszftmitflsi kulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartozS lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6tol sz6rmaz6 - 6tvdteli elismerv6nyt

szilllit6levellel csatolni kell es az igy ki6llitott 6s felszerelt szdmlflt a Elad6 k<jzvetleniil az

Intezet G azdasilgi lgazgat6 s irg6ra nyrij tj a b e.

Amennyiben Vev6 az F,ladS szhmlfujdt a jelen pontban rogzitett hat6ridon beltil nem

egyenliten6 ki, k<iteles az Eladfinak a Ptk. idevonatkozo szabttlyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIad6 nem frzet, illetve szttmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiiggdsben olyan

krtltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo

tarsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kdteles jtivedelmdnek

csdkkent6s6re alkalmasak. Az EIad6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes idltartama alatt
tulajdonosi szerkezetfit a Vev6 szitmdra megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekrol a Vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szdllit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a3.l pontban szabillyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szdmitott
3 munkanapon beliil jogosult azBladilval szemben fell6pni.
Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlelds6t kclvet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tirgydvd teheti az

Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.

Az elozo k6t bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzelt 3 napos

hatdrid6n beliil - azBladfit kdzds jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tfpus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajilnlatbart'

foglalt min6s6gi kcivetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzodlsben szabSlyozott m6rt6kti

min6s6gi kdtbdrt 6s/vagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s

m6sodik fordulat6ban lefrt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak

igazollsa n6lkiil a szerz6dlstol nyomban eltilhat, meghiirsulisi kdtbdrt 6s kftrtetitest

k<ivetelhet.

8.1 Szerzldo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabilyaira - az L/ pontban foglaltak fiiggv6nydben - az elfogadott aj6.nlattartalmaaz
ir6nyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beltil nem

cser6li ki, a Vev6nek jogdban 611 a fent emlitett arut harmadik szem6lytol beszerezni az Elad6

kdlts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6l15si kcitelezettsege alatt kicser6li alesziilitott eszkdzcik bdrmely rdszdt,

annak j6t61l6si ideje a csere napjhval fjra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatosshgotvilllal azdrt, hogy a jelenszerzoddstilrgyiltkepezo termdkek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzod6 felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minosdghib6s sz6llitiis, s

v6gril a szerzodlst6l val6 Vev6i el6llis eset6re egyardnt kdtbdrt kotnek ki a Elad6 terhdte,

amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott arucikkek nett6 6rt6k6nek

figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az €rintett nett6 iiru-6rt6k 6 Yo-a.



Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 a[rrfr 6rt6k6nek 30%o-a nagysilgri min6s6gi
kdtbdrt lehet kovetelni, de ugyanilyen mdrt6kri a Vev6 6ltal 6rv6nyesitett meghirisul6si kdtbdr
is akkor, amikor elill6si jogSt volt k6nytelen gyakorolni.
Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6na vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kcitbdr megfizet6s6t
vSllalja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek sz6llit6s6val tdbb, mint l5 napon k6sik, vagy el6ll
a szerzbdls telj esit6s6t6l.

Tisztdban vannak a szerz6d6 felek azzal, hogy a kdtb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kar6nak megt6rit6s6t is kdvetelheti a Elad6t6l, a kfn
<isszeg6be azonban a mdr behajtott kritb6r 6'sszege belesz6mit.
A k<itb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szfiml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszdmla nett6
6sszeg6b6l levoruri.

I0.l A Vev6 egyoldahi, irrisbeli, az Elad6hoz intlzett nyilatkozathval azowrali hatilllyal
el6llhat a szilllithsi szerzodlstol, vagy b6rmely r6sz6t6l,ha:
- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal l5 napot k6sett;
- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, <incs6drit jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

felsz6mol6si elj rlr6s folyik ellene;
- az Elad6 szerzlddsellenesen besztintette sz6llit6sait.
Ha a Vevd a szerz(5d6st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatbval, az
Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizetdseket k<ivetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzfiddst felmondani - ha sztiksdges olyan hatdridovel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ellStds6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) azElad6ban krizvetetten vagy kdzvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet, , amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghathrozott valamely felt6tel.
b) at Elad6 kcizvetetten vagy kdzvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll Kbt. 56. $ (l) bekezdds k) pontj6ban meghathrozott valamely feltdtel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodds megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szolgilltaths szerzb d6 s s zeri p 6nzbe I i e I I en6rt6k6re j o go sult.

II.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartAsi kcitelezettsdg terheli a

szerzodds teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6gdvel kapcsolatban tudom6sdra jut6
mindennemiadat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6sdban.E titoktartdsi kdtelezettsdg kiterjed az
Eladri alkalmazoltaira, munkatinsaira, besz6llft6ira, akiket tevdkenys6giik megkezd6se el6tt
kritel e s az Elad6 a titoktartdsra hitelt 6rdeml o en fi gye lmeztetni.
Az EIad6 a Vev6 enged6lye ndlki.il harmadik f6lnek nem hozhatja tudomdsilra a szerz6dds,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.
A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,
harmadik szemdly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rvdnyes
jogszabilly alapjhn valamely bfr6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli.
A kiilftldi ad6illet6s6gti Elad6 kdteles a szeruoddshez arra vonatkoz6 meghatalmaztst
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6srlgt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil
beszerezheli aft vonatkoz6 adatokat az orszilgok k<izritti jogseg6ly ig6nybev6tele n61kii1



Az Elad6 kifogristalan teljesit6sdr6l a teljes term6kmennyis6g 6tadis-6tvdteI6t kdvet6en a

Vev6 irdsban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az E,lad6t, hogy a Vevdt

referencialist6j6n feltiintesse 6s ezt - elozetesen irdsban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhassa.
Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajinlatdt, tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles

jogszabillyi rendelkez6skdnt a Kdzbeszerulsi Tdrv6ny 6s a Magyar Polg6ri Tdrv6nykdnyv
idevonatkoz6anmegf eleloszabillyaitfog j6kalkalmazni.
A Vevffnek 6s az Etad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan ndzetelt6r6,st, vagy vit6t, amely kozottiik

a szeruldessel kapcsol atb an meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6

szdkhe ly6h ez igazo dik.
Ezt a szfillithsi szerzodlst a szeruod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

me ge gyez6t helybenha gy olag aliirtilk.

Budapest, 2014. okt6ber 14.

mint Elad6
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MAG's Medical
Handels GmbH

Budapest, 2014. okt6ber 14.
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Heartware Inc.
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