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',Transzkatfiteres aorta bitlentyii (TAvr) beszerz6se" az'1.. sz. mell6kletben meghatdrozott fajta 6s

mennyis6g szerint 12 h6napra

Ad{sv6teli szerz6d,6s

amely ldtrejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szitm alattisz6khelyii Gottsegen GyiirgyOrszfgos Kardiol6giailnt6zet, Dr. Ofner p6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

a*nill v ezetett 1 0900028-0 0000002- 39220000
k szirmu 1123 Budapest, Alkotfs ft 50.
6, k6pviseletre jogosult szemdly: Tam6s Viktor

kcizdtt, az ajdnlatdban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kdvetkez6 felt6telek mellett:

l'l Elad6 ezen szetzod,es al6irds6val a Yev6 Sltal a Kbt. alapjhnkiirt ,,Transzkat6teresaorta billentyii (TAVI) beszerz6se ,,GOKI
elfogadrisa eredm6nyek6nt kdtele zettslget
dokument6ci6ban felsorolt 6s az Vev6
meghatirozott minrlsdgben a Vev6 r6sz6re les
szerz6d6ses mennyis6g kimeriil6sdig hat6lyos.,a
hat6rid6ket a ielen szerz6dds 1. sz. milldkletl tartal mazza. A szerz6d.6s mell6klet et kepezi azajdnlatbabecsatolt felolvas6lap is (2. sz. mell6klet).

2.1 Elad6
orvan m6don 3]:'",iiT!1io#::#r,;::;*?ffi"'isdget
Yev6 az I'l dad6 mindin elt6rds nemit elfogadott ajhnlat
szerinti termdkeit havonta az tm. Lehiv6si nyilatkozat formdjdban v1s1rolja meg azelad6t6l.

3'l Elad6 kcitelezi magdt ana, hogy a 2.1 pontban emlftett lehivds szerinti hrukat alehiv6sban foglalt mennyis6gben, vSlaiztdkban ds m6retben a tfugyh6napon beltil havonta
olyan iitemez6sben szilllitja le a Vevd Sltal er:;e feljogositott szeivezeteinek, ahogy ez a

finlattev 6 j o go sult a szer z6 d6s i do tartam a alatt
az fu vagy egy6b szerz6d6ses feltdtelek

a szakmai min6s6gi megfelel6st az aj6nlatker6

A fele
szM
sz ela
illetve a lehiv6sban megjeldlt teljesitdsi
csomagol6si egys6genklnt 6tsz6molva a I
mennyi s 6 g ile g atadta. Az elad6 a le szdllitott te
tartoz6klista alapj5.n, min6s6gtanirsft6ssal 6s
Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak ke

6 pennyis6gi,
a, eliesit6s6nek
6s



Teljesitdsi hely: Kdzponti raktdr 1096 Budapest, Haller u.29., Atvdtelre jogosult szem6ly:

rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Etadt6 k6pviseletdben eljrlr6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: ...
Elad6 teljesit6s6ben l0 %o-ot meghalad6 m6rt6kben ig6nybe vett alv6llalkoz6 neve,

el6rhet6s6ge: ...
Vev6 k6piiselet6ben eljhr6 szem6ly neve, el6rhet6sdge: anyaggazd6lkod6si osztillyvezet6, tel:

299-8r-86

Abban az esetben , ha az elad6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, tgy a Vev6 jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikkeket az elad6 kctlts6g6re harmadik f61t61 beszerezni 6s a Vev6

sz6khely6re szilllittatni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kipcsolatban felmeriilt k6lts6gei fedezet6re az l.lpontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

6r szolgdL

4.1 Meg6llapodnak a szeruodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szab6lyozott, a Vev6nek

joga van ulrnor, hogy v6ratlanul jelentkezo 6rthi6nyaik p6tklsara azortnali megrendel6seket -

a keretszerzod1shelk1pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nyilatkozatokat - adjanak fel az

elad6hoz,aki ezeket u -.gr"rrd.l6seket soron kiviil, rakthrik6szlet6b6ltartozikkiel6giteni.
A soron kiviili igyint6z6si - f"lhiuarra - M elad6 kdteles igazolni, de abban_is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyenisetekben a szilllitttsihat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

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

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6ra a. ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezettsdgek

figyelmen ki\.til hagySsa a jelen szilllithsi szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek

kovetkezt6ben az etaaot a jelen szerz6d6sben szabdlyozott kotb6r 6s/vagy kdrt6rit6s

fizet6s6nek a k<jtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegesi eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, tryy aVev6 a szilllitasi szerzodlstol val6 el6116s6nak a jogert

gyakorolhatja a j-ogi kdvetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an61kii1, hogy 6rdekmfl6s6t

igazolni I enne kdte I e s.

6.1 yev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazolo szabillyszeni, mindk6t f6l 6Ital alfiirt iltveteli

elismerv6nnyel felszerelt sifumlfut a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art 36/4. $

szerint 60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az elad6nak.

Nem vitatott a szerzod6 felek illtal,hogy a szerzoddses id6szak folyam6n az egyes szdmlilkba

csak azok az drak, 1rkdpzesi tlnyezok 6s k6lts6gek 6lLithaI6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket ; l./ pont ertelmlben az elad6 elfogadott ajdnlata tartalmaz'

ftiggetleni.il att61, hogy u 
^ugyulorszdgi 

vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan vSltozik az infl6ci6s rfita, vagy a deviza 6tsz6mit6si kulcs.

A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoztartoz6lehfv6s teljesit6s6t igazol6 - aYev6t6l szitrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

sz6llit6lev6llel csatolni kell es az igy ki6llitott 6s felszerelt szSmlfit az elad6 kdzvetleniil az

lntdzet G azdasilgi lgazgat6 sdg6ra nyrij tj a be.

Amennyiben Vev6 ai elad6 szhmIiljffi a jelen pontban rdgzitett hat6rid6n beltil nem

egyenliien6 ki, k6teles az elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.

Az elad6 nem fizet, illetve szSmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan



kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6kciteles jcivedelm6nek

csdkkentds6re alkalmasak.
Az elad6 a szeruodls teljesit6s6nek teljes idltartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a Vev6
sz6m6ramegismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul
6rtesfti.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz611itdsb61, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabSlyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szfimitott
3 munkanapon beltil jogosult az elad6val szemben fe116pni.

Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tfrgyhvt teheti az

elad6nil, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 l'artozik - a jelzett 3 napos
hatdridlnbeliil - az elad6t k<izds jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kidertil, hogy a term6k tfpus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajdnlatban,
i11. az ajhnlatban foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabillyozott m6rt6kri min6s6gi kdtbdrt lslvagy k6rtdrft6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulat6ban lefrt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, ugy drdekmril6siinak igazolilsa ndlktil a szerzodlstll nyomban el6llhat,
meghirisul6si kdtbdrt 6s k6rt6rft6st kdvetelhet.

8./ Szerz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossfig 6s

j6trill6s szabillyaira - az l./ pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajdnlatlarlalma az

irrinyad6.
Haz elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beliil nem

cserdli ki, a Vev6nek jog6ban 611 a fent emlitett Srut harmadik f61t6l beszerczni az elad6
k6lts6g6re.
Ha az elad6 a j6t61l6si kdtelezettsege alatt kicser6li a leszilllitott eszkdzdk b6rmely rdszdt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szerzldds thrgyfltkdpezo term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

9.1 Szeruodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szeru6d6st61 val6 Vev6i e16116s eset6re egyardnt k6tb6rt kcjtnek ki az eIad6 terh6re,
amelynek m6rt6ke kdsedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezreI6k, legfeljebb azonban az 6rintett nett6 6ru-6rt6k
6%;o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib|val 6rintett 6ru nett6 6rt6k6nek 30o/o-a nagys6gri

min6s6gi kdtb6rt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 6Ltal 6rvdnyesftett
meghirisul6si k<itb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6lr"la vetftve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kdtbdr megfizet6s6t
villlalja, amennyibenaszSllitand6 term6kekszSllitdsdval tdbb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szerzl d6s telj esitds6t6l.



Tisztdban vannak a szeru6di5 felek azzal, hogy a kdtb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6ddsszeg6sbdl eredS klrhnak megt6rftdsdt is kdvetelheti az elad6t6l, a k6n
cisszegdbe azonban a mar behajtott kdtbdr dsszege beleszirmit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nean meriilt fel.
A kdtb6rt a Vevd jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszdmla nettd
<isszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az eladohoz intezett nyilatkozatdval azorcrali
el6llhat az adi.svdteli szeruodest6l, vagy b6rmely rdszfitbl,ha

- az elado azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

hatilllyal

eladS frzet6sk6ptelennd v6lt, dncs6dcit jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,
felszrlmol6si elj rir6s folyik ellene;

- az elad6 szerz6d6sellene sen besziint ette sziilitfusait.
Ha a Vev6 a szerz6d6st a fenti b6rmely okb6l megszrinteti egyoldahi nyilatkozathval, az elad6
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzlddst felmondani - sziiks6ges olyan hatdrid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzlddssel 6rintett feladata ell6tdsdr6l gondoskodni tudjon - ha
a) az elad6ban k<izvetetten vagy kdzvetlentl 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghat6rozottvalamely felt6tel.
b) az elad6 kdzvetetten vagy kdzvetleni.il 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghat6rozoltvalamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elad6 a szerzodls megszrin6se el6tt mfr teljesftett
szolgilltatds szerz6 d6 s szerfi p 6nzb e I i e I I en6rt6k6re j o go sult.

ll.l Az eIad6t az lwdnyes jogszabrilyok szerinti m6don titoktart6si kcitelezetts6g terheli a
szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6srira jut6
mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozdsfhan. E titoktart6si k<itelezetts6g kiterjed az
elad6 alkalmazottaira, munkatilrsaira, beszilIlitoira, akiket tev6kenysdgi.ik megkezdese elott
kciteles az eIad6 atitoktartilsra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az elad6 a Vevd enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sdra a szeruodls,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely mds dokument6ci6 vagy informdci6 adatait.
A m6sik fel ellzetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozz6,
harmadik fel rendelkezlslre nem bocsdthat, kiv6ve ha ezt hatrilyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly
alapjdn valamely bfr6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyiseg 6tadhs-6tv6tei6t kdvet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vevd e nyilatkozattal felhatalmazza az eIadSt, hogy a Vev6t
referencialistiljdn feltiintesse 6s ezt - el6zetesen fr6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys 6 g6ben felhaszn6lhassa.
A kiilfbldi ad6illet6s6gti Elad6 ktiteles a szeru6dlshez ana vonatkoz6 meghatalmazfust
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetleniil
beszerczheti ardvonatkoz6 adatokat az orszdgokkdzcitti jogseg6ly igdnybev6tele n6lki.i1.
Jelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az elad6 elfogadott ajinlata,vagy a Kbt. szerint m6dosftott ajdnlatatntalmht
tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles jogszabrilyi rendelkez6sk6nt aMagyar Polgtiri
Tdrv6nykdnyvidevonatkoz6anmegfelel6szabillyaitfogi6kalkalmazni.



A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan nezetelterest, vagy vitdt, amely kdzritt{ik
a szerz6ddssel kapcsolatban mertil fel.
Ha a szerz6d6 felek a szerzoddsb6l ered6 b6rmely jogvita rendez6s6t kdzvetlen t6rgyal6sos
riton nem tudj6k megoldani, rigy e jogvit6juk eld<int6s6re a Vev6 sz6khelye szerint illet6kes
bir6s6g kiz6r6lagos illet6kessdg6t k6tik ki.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vevd
sz6khe ly6h ez igazo dik.

Ezt a szilllitdsi szeruod6st a szerz6do felek mint akaratukkal 6s nvilatkozataild<al mindenben
me ge gy ez6t helyb enh agy 6lag al5irt6k.

Mcdtronic Hungf ria Kercskcd eiirri i{,
11Zl Budapest Alkotri.s u. S0,

Ad6sz{m: 1207Et07-24i

mint Elad6

llenjegYzc
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A szerz6d6st el6k6szitette:

Budapest, 2014.

Jogi sz;;11:r;;rl' iii aileir



Medtronic H. Kft. ,,Transzkat6teres aorta billentyii ( TAVI) beszerz6se ,,

coKt-9/2014
1. sz. mell6klet

Fizet6si
hat6rid6

57 000 000

MCS-P3-233 4 23 mm perkut6n

illentyii vagy MCS-P3-640
mm perkut6n aortabillentyii vagy

MCS-P3-943 29 mm perkut6n

illentyti vagy MCS-P3-3 1 43

31 mm perkut6n aortabillentyii 6s

DCS-C4-18 FR felhelyez6 kat6ter

rendszer 6s CLS-3000-18 FR
tdlt6rendszer

Nett6 dsszesen:

Budapest, 20 | 4. j irlius

t 12070907-2-/,i
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A szerz6d6st el6k6szitette:

At6fr6ri.,.,,,,.|,r,l..13...[..hr........



FELolvAs6laB

,, Trunszkat6teres aorta billenty{i (TAVI) beszerzdse"

Az ajinlattev6/aj 6nlattevdkl neve: Medtronic Hungiria Kft.

Ajdnlattevd(k)sz6khelye:ll23Budapest,Alkotisrrit50

C6gi egz6k szf ma : cgD1-09' 4627 62

Kapcsolattart6 neve: Takfcs Viktor- 
Tel. szdma: +36 30 3486076
P'4s; +36 I 889 0699
E-mail cime: yikt'g1,lgk"4gq1$1)-e{i i-e.c-s$l

Nett6 Ft ellen6rt6k dsszesen (15 db vonatkoziisaban): 57.000.000-Ft

Megajrlnlott fizetesi hattirid6 (naptriri nap, min. 30, max. 60 nap): 60 nap

TUUSZNru KOVETELNMNYEK
o mdretui{lasztdk: 4 fele mdret

o aorta anulus 6tn6r6 tartom6ny: lSmm-t6l29mm-ig

o felvezet6rendszer 6tm6roje: l8F
o repozicionflhat6-e: igen / nem

Kelt:Budapest, 20 14-06-04

Tamris Viktor
IJgyvezet6 igazgat6

Medtronic Hungdria Kft.

r K0z0s aj6nlatt€tel eserdn valamennyi kozos ajanlattev6t meg kell nevezni, kiemelve a k€pviseletre feljogositott

k0z6s aj6nlattevdt'
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