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,,Egyszerhaszndlatos kering6stdmogat6 eszkiiziik beszerz6se" az l. sz. me

meghatdrozottfajta 6s mennyis6g szerint 12 h6napra

,q.oAsvErELI SZERz6unS

amely l6trejott egyr6szt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti szdkhelyri Gottsegen Gyiirgy
Orsz{gos Kardiol6giailntflzet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),
m6sr6szt a Citibank Zrt. banl<nii vezetett 1080007-30000000-13237018 banksz6mlasz6mu,
01-09-666851 cdgjegyzdk szttmu 1096 Budapest, Sobienski Jfnos u. 16. fszt.l2. sz6khelyri
Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. nevri sz61lit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Csaszfvan
Zita iigy v ezet6 i gazgat6 ( a to v6bb i akb an : E I a d 6 )

kozltt, az ajdnlatilban felsorolt termdkek szfrllitdsfna a krivetkez6 felt6telek mellett:
l.l Elad6 ezen szerzodes al6irhs6val a Yev6 6ltal a Kbt. alapj{n kiirt GOKI-812014. ,,

Egyszerhaszndlatos kering6strimogatrf eszkiiziik beszerz6se" kdzbeszerzesi eljdrds sor6n
tett ajdnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kcjtelezettsdgetvlllal arca,hogy az ajhnlatklro 6ltal az

ajdnlati dokumentdci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget (plusz
legfeljebb 50 "h-ot, az I. sz. r6szre vonatkoz6 szerzodds esetdben plusz legfeljebb 100 %-ot)
az tgyanott'meghat6rozott min6s6gben a Vev6 reszdre leszillitja. A szerzodds idotartama a

szerzo dds al6irds6t kciveto en 12 h6napig tafi .
Az elad6 jogosult a szeru6d6s id6tartama alatt rij fejleszt6sti innovativ term6ket szd,llitani, az

fu vagy egy6b szerz6ddses felt6telek m6dosit6sa n6lktil. Az 6r-ert6k ar6nyoss6got ds a
szakmai min6s6gi megfelel6st a vevo k6pviseloj6vel kdteles egyeztetm.
A szerz6d6ses 6rat, term6keket, ftzetdsi hat6rid6ket, valamint a bfutia1ra kertlo egy6b
16 s z szemp o nto kat a j e len szer z6 dd s me116kl et e tafialmazza.

2.1 Eladt6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghathrozott 6rumennyis6get
olyan m6don kciteles t6le megv6siirolni, ahogy ez a jelenpontban szabiiyozitsra keri.il.

Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az E,lad6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott ajfinlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Elad6t6l
rigy, hogy a szerzodeses id6szak v6gdig a teljes mennyisdg, illetve a teljes mennyis6gt6l +50

%o (az l. sz. rdszre vonatkozo szerzodds esetdben plusz legfeljebb 100 o/o) erejeig lehiv6sra
keriiljdn. A kihelyezett 6ruraktdr izemeltetdsdvel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6s

elengedhetetlen r6sz6t kepezo kihelyezett tnuraktdr szerz6des tarlalmazza.

A Felek tudom6sul veszik amennyiben a szerzod6sben szerepl6 orvostechnikai eszkozre az

OEP 6ltal keret-meg6llapod6s vagy szerzodds l6p 6rv6nybe, abban az esetben a jelen
szerz6des hatllydt veszti. A szerz6ddsbontfs k<ivetkeztdben elmaradt sz6llitrissal, a mdg le
nem sz6llftott termdkekkel kapcsolatban Elad6 sernmilyen koveteldssel nem 6lhet Vev6vel
szemben.

3.1 Eladt6 k<jtelezi magffi arca, hogy a 2.1 pontban emlftett lehivris szerinti firukat a
lehiv6sban foglalt meruryisdgben, villasztdkban 6s mdretben a tfurgyh6napon beli.il havonta
olyan ftemezdsben szilllitja le a Vev6 fital erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban me ghatfr ozdsra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo szilllitas a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor t6fi6nik meg

szabillyszenien, ha azElad6 vagy az iltala ig6nybe vett Fuvaroz6 az arukat tartalmazo egyes

(



sz6llitm6nyokat a Elad6 kockhzatfua a Yev6 6ltal megjel<ilt teljesit6si helyekre (kcizponti

raktfr kihelyezett rakttr r6szlege) leszilllitja, (lesz6llittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si

egys6genk6nt ifiszdmolva a lehiv6sban megjelolt egyseg yagy szemely reszere mennyis6gileg

6tadta. Az Eladri a lesz6Ilitott term6keket bontatlan gydri csomagol6sban, gyan tartozdklista

alapjdn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adia at a Vev6nek. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek 6psdg6t afvvarczits 6s a t6ro16s

id6tartama alatt meg6vj a.

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott term6k mennyis6gi,

minos6gi trtveollt folyamatosanv6gzi. Az Elad6 v6lla\a, hogy a szeru6d1s teljesit6s6nek

idotartamaalatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzultSci6s lehet6s6get biztosit.
Teljesitdsi hely: Kiizponti raktdr (1096 Budapest, Haller a.29'.,Kihelyezett druraktrir)
Atvdtelre ioeosult szemdly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 kdsedelme meghaladnh a 15 napot, ugy a Vevd jogosult a le

nem sz6llitott Srucikkeket az Elad6 kolts6g6re harmadik szem6lytol beszerezni 6s a Vev6

s zdkhely6re szSllittatni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott ajSnlat szerinti

6r szolg6l.
Kap c s o lattart 6 a V ev6 r 6,szdr ol : any aggazddlko d6s

Kapcsolatt art6 azElad6 rdszdrol:. ..'Sf ru6 vA r- t\ T /f : / 38t - J-gol

4.1 Megfllapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtand6 kihelyezett fururaktSr rendszer alkalmaztis6n trilmen6en a Vev6nek joga van

althoz, hogy v6ratlanul jelentkez6 6ruhianyaik p6tl6shra azonrnli megrendel6seket- a

szeruodeshez kdpest ugyancsak lehiv6snak minosi.ilo nyilatkozatokat - adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil, rakt6ri kdszlet6bol tartozrk kieldgiteni.

A soron kiviili tigyint6z6st - felhiv6sra - az Elad6 kdteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben aszilllithsihatfurido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szSllithsi ktitelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulasztdsa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirl kotelezettsdgek

figyelmen kivtil hagydsa a jelen szilllithsi szerzodes megszeg6s6t jelenti, aminek

kovetkezt6ben a Elad6t a jelen szerz6d6sben szabiiyozott ktitb6r eslvagy k6rtddt6s

fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, tgy a Vev6 a szilllitdsi szerz6ddstll va16 el6llisanak a jog6t

gyakorolhatja a jogi kdvetkezm6nyek 6rv6nyesitdse mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kdteles.

6,1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszen| mindk6t f6l 6ltal al|itt ffiveteli

elismerv6nnyel felszerelt szilm\ifi a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art 36/A.$

szerint 30 napon beli.il banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak'

Nem vitatott a szerzod6 felek iital,hogy a szerz6d6ses id6szak folyamiln az egyes sz6ml6kba

csak azok az 6rak, furkepzesi tenyezok 6s kdlts6gek 6IIithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az Ellad| elfogadott ajhnlata tartalmaz,

fiiggetleniil att61, hogy a magyarcrszilgi vagy a vil6gpiaci arak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v 6lto zik az inflilcio s r 6ta, v agy a dev iza 6tsz6mit6si kul c s.

A Vev6 el6leget nem fizet.



A szhmlilhoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6tol
sziilit6Levellel csatolni kell 6s az igy kirillitott 6s felszerelt

sz6,rmazo - |tveteh elismerv6nyt
sztm:Jrtfi a Elad6 kdzvetleniil az

lntlzetGazdastryilgazgat6sdg6ranyrijtjabe.
Amennyiben Vevd az F"lad6 szdmlt$dt a jelen pontban rcgzitett hat6ridon beliil nem

egyenliten6 ki, kdteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkozl szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIad6 nem ftzet, illetve szitmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan

k<ilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek

csokkent6s6re alkalmasak. Az Elad6 a szerz6d6s teljesit6sdnek teljes id6tartama alatl
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szdmtna megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

tigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llitasb6l, ill. fuvarozflsbol eredo

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesitds megtcirt6nt6tol szttmitotl
3 munkanapon beliil jogosult azBlad6val szemben felldpni.
Az egyeb min6sdgi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t k<ivet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tdrgytvt teheti az

Elad6n61, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6zo kdt bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a ielzetl3 napos

hatariddn beliil - azF,ladfit kdzds jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kidertl, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az I.l pont szerinti ajfinlatban

foglalt minos6gi kdvetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzod6sben szabhlyozott m6rt6kri

minos6gi kdtbdrt eslvagy k6rtdrit6si ig6nyt 6rvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s

m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, :6;gy 6rdekmrilSs6nak

igazolfusa n6lkiil a szerzodestol nyomban elillha| meghirisul6si kdtbdrt 6s kfntetitest

kdvetelhet.

8./ Szerz6do felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabSlyaira - az l.lpontban foglaltak fiiggvdnydben - az elfogadott ajhnlattartalma az

irhnyad6.
Ha Elad6 a minosdgi hib6s term6ket a hibabejelent6st kcivet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szemdlytolbeszerczni az Eladtf

k6lts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kotelezettsege alatt kicser6li alesziilitott eszkdzok b6rmely rdszft,

annak j6tdll6si ideje a csere napi|val rijra kezd6dik.
Eladtf kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerz6dds tatgyiltkepezo termdkek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szeru6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s szdllit6s, s

v6gii1 a szerzoddst6l val6 Vev6i el6ll6s esetdre egyardnt k6tb6rt k<itnek ki a Eladtf terh6re,

amelynek m6rtdke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek

figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az erintett nett6 6ru-6rtek 6 o/o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rfi 6rt6kfinek 307o-a nagysitgu minos6gi

kdtb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltal ewenyesitett meghirisulSsi kdtbdr

is akkor, amikor e161l6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni'



Elad6 a teljes netto aj6nlati trra vetitve, 30 % nagys6gri-meghirisul6si kotb6r megfizetdsdt

v1rrarja,amennyibe nisz6rritand6 termekeksz6[it6s6var1obb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll

a szerzbdls telj esit6s6t6l "

Tiszt6ban vannak a szerz6d6 felek azzal, hogy a kdtbdrkovetel6s behajtSsan trilmen6en a

Vev6 a szerzodessz"gerUOf eredo kfu5nak riegt6rit6s6t is kdvetelheti a Elad6t6l ' a kdt

6 s s ze g6b e azonb an u i6, b ehaj tott kotb 61 6 s s ze ge b eleszfimit.

A k<it6er akkor is j6r, ha a Vev6nek kSra nem meriilt fel'

A k6tb6rt a Vevd .itg"r"r, a benyrijtott szhml6b6l visszatartani 6s azt a vdgsz1mla netto

dsszeg6b6l levonni.

10./ A vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az F]ladilhoz intlzett nyiratkozathval azowrali hat6llyal

el6llhat a szilllititsi szerz6d6st6l, vagy b6rmely tdszdt6l'ha:

- azElad6 az egyesr6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 rrzetesteptelenn6 v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be'

felszhmolfusi elj 6r6s folyik ellene ;

- azElad6 szerz6ddsellenesen besziintette sz6llit6sait.

Ha a Vev6 a szerz6d6st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, az

niuOO nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni'

t felmondani - ha sziiks6ges olyan hatfridovel'

tt feladata el16t6s 6rol gondo sko dni tudj on - ha

b) az Ela
valamely
tekintet6b
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad

szolgilltatts s zerz6 d6 s szeri p 6nzbe I i ell en6rt 6k6re j o go sult.

n.l Az Elad6t az 6w6nyes jogszabalyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzod6s teljesit6se sor6n a vev6vel, un"uk tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz frsSban. Btitoktart6si kdtelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munk athtsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

koteles az r]jlad6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en flrgyelmeztetni'

Az Elad6 u V.oO .rrguief'" n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sara a szerzod1s'

illetve azzalkapcsolaiban barmely m5s dokument6ci6 vagy informilci6 adatart'

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6'

harmadik sremdiy renielkezEr6r. ,r.- bocs6that, kiv6ve ha ezt hatSlyos 6s 6rv6nyes

jogszabilly alapjhnvalamely bir6s6g vagy mh

A-ktitfdldi ad6illetos6gri Elad6 kdteles a

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti

beszerezheti arhvonatkoz6 adatokat az o

Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l

Vev6 ir6sban nYilatkozik. A Vev6 e

referencialist6j6n feltiintesse 6s ezr - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhassa'



Jelen szerzod6sben nem szabtlyozott k6rd6sek tekintetdben az l.i pontban foglaltakt6l

fiiggoen vagy az Elad6 elfogadott ajfnlallt, tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy tdteles

joEszab6lyi iendelkez6sk6nt a Kozbeszerz6si Tdrvdny 6s a Magyar Polg6ri Tdrv6nykdnyv

idevonatko z6 an me g fe lelo szab illyait fo gi 6k alkalmazni.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen

trirgyal6sokon bdkds riton rendezzenekminden olyan n6zetelt6r6st, vagy vitifi, amely kdz<ittiik

a szerz6ddssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szeru6d6sb6l szhrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vevd

sz6khely6h ez igazo dik.
Ezt a sziilitirsi szerz6d6st a szerzod6 felek
me ge gy ez6t he lyb enha gy 6lag alilittitk'

mint akaratukkal 6 s nyil atko zatail<kal mindenb en
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1. sz mell6kelet

nlott termdk
Hosszri t6vri, axi6li
6raml6st biztosft6
intracorporalis,
mechanikus
kering6st6mogat6

MARTMATE II 26 500 000
Rctvid t6vit,
levit6ci6s elven
mrik<id6, fol
6raml6st biztosit6
extracorporalis, bal

iobb vagy mind

valamint
kezel6sre al
rendszer

CENTRIMAG 2 425 000
Nett6 6sszesen:

427 %
Brutt6 dsszesen:
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