
ADASvETELT szERz6nns

amely ldtrejott egyfel6l a Gottsegen Gyiirgy Orszitgos Kardiolflgiailnt|zet
Sz6khelye: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6 foorvos
Ad6sz6m: 1 53 1 5386-2-83

mint vey6, a tovribbiakban Vev6

m6sfel6l a MEDISZER Kt6rh{ztechnikai 6s Kereskedelmi Kft.
Szdkhelye: 1037 Budapest B6csi u.267.

K6pviseli : Lbrincz Zoltitn igyv ezetb

Cd gtr e gy zekszitm: 0 1 - 0 9 - 0 6 5 2 5 5

Ado sz6m: I 0321 0 5 6 -2- 4 I

mint eladr6, a tov6bbiakban Elad6 - egyiittesen Felek - k<jzcitt, a Vevo tvwSZE3;72014.
sz6mu, hirdetm6ny kozzetetele ndlktili, a Kbt l22lA $ szerinti klzbeszerudsi eljrir6s 6s az
E1ad6 tendernyertes ajdnlata alapjan az allbbi feltdterek mellett.

1. A szerz6d,6s trfrgya:

ldb MAQUET 1150 tfpusri mfitlasztal beszerz6se

2. A teljesft6s helye:

Gottse gen Gycirgy Orsziigo s Kardiol6 gi ai Intezet
1096 Budapest, Haller u.29.Kozponti Raktrir

3. Teljesit6si hatdrid6:

A szer zo de s tftr gy 6b an me ghatilr o zott fel adat telj e s itd s i hatriridej e :

A szerzodds al6ir6sdt kovetoen maximum 42 nap, elosz6llitdsi jog lehet6s6g6vel.

4. Teljesft6s, iltadfs-fitvfitelz

4.1 A szevldes tftrgyfnak lesz6llitfsdt, izembe helyezes6t 6s betanit6s6t Elado a
telj esitdsi hat6rido lejdrtdig koteles megtenni.
A szeruSdds akkor tekintheto teljesitettnek, ha:

a szfllitits az lwdnyes szabvdnyok szerinti I.o. min6s6gben megtrirt6nt,
az eszkoz rendeltet6sszeru haszn illatra alkalmas.
i.izembe helyez6shez a sztiksdges enged6ly rendelkez6sre
93l42lEC ir6nyelvnek, vagy 412009.(nIfi .) EiiM

6Il, azaz rendelkezik a
rendeletnek megfelelo

tanrisit6ssal,
azizembe helyezdst ds a betanitdst Vevo 4.3,
isazolta.

pontban megj elolt kapcsolattart6j a

a teljesit6s igazolisilr6l az 6tv6teli jegyz6kcinyvet, vagy annak megfelel6 egy6b
dokumentumot, vev<! 4. 3 . pontban me gj eld tt kapc solatiart 6j a arfiirti.
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A Vevonek joga van az 6tvdteli jegyzokdlyvben a hid.nyok megsztntetds6re
vonatkoz6 hat5ridoket megj eldlni.

4.2 Elad6 az ffiadis-ffiv6teli eljrir6s keret6ben, a teljesites feltdtelekdnt 6tadja:
- 1 db magyar nyelvti kezel6si-karbantart6si ritmutat6t,
-A kezel6szemllyzetbetanitfsflt 6s azizembe helyezdst igazol6 jegyzlkon"yvet vagy
annak megfelel6 egy6b okm6n1.t.
-A sikertelen 6tad6s-6tv6teli elj6r6s kdlts6gei Elad6t terhelik, amennyiben ez az
Elad6 erdekkor6ben felmeriilo okra vezetheto vissza.

4,3 Kapcsolattartasrakijelcilt szemdlyek:

Vev6 r6sz6rol: Szab6 Ferenc
mb. mriszaki ov.

Elad6 reszerol: .Lorrncz Zolthn
Ugyvezeto

tel: 06 70 382 0284
teUfax:06 | 215 7274
tel: 06 1 453-0615
fax:06 I 453 616

A kaposolatt artilsr a kij el6 lt szemdlyek kcitelesek a telj esit6 st akadSly oz6
kdriilm6nyekr<il halad6ktalanul ir6sban drtesiteni egymrist 6s kezdem6nyezni a
szi.iks6ges int6zked6st. Szem6lyiikben tcirt6nt villtozdsr6lFelek 6rtesitik egymrist.

4.4 Kdsedelmi k<itbdr:
Elad6 k6sedelmes teljesit6se eset6n Vevo nett6 napi 0,5% kdsedelmi kotb6ne
jogosult. A k<itb6r maxim6lis 6rt6ke a nett6 61 10o/o-a. Vev6 20 napontrili kdsedelem
eset6n a teljesit6st meghirisultnak tekinti, jogosult a szerzodlst6l elSllni 6s a term6k
beszerz6s6re m6s elad6val szeru6dni. A meghirisuldsi kcjtbdr a term6k nett6
6rt6kdnek lj%o-a.

4.5 Min6s6gi hib6b6l ered6 kdtbdr:
Minos6ghib6s, illetve nem a megrendelt term6k sziilitdsa eset6n Vevo a term6k
nett6 ellen6rt6ke l}Yo-nak megfelel6 kcitb6rre jogosult, tov6bbri Elad6 koteles a
tetmdket halad6ktalanul elsz6llitani 6s 10 napon beltil a megfelel6 term6ket saj6t
kci lt s 6 g6n i sm6t le szilllitani 6 s b eiizemelni.
A Vev6 nem ftzet, illetve sz6mol el a szerziid6s teljesitds6vel cisszeftiggdsben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felteteleknek nem
megfelelo t6rsas6g tekintet6ben meri.ilnek fe.l, 6s melyek Az Elado ad6k<jteles
jrivedelmdnek cscikkent6s6re alkalmasak.
Az Elad6 a szerzodls teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a
Vev6 sziim6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigyletekr6l a Vevot
halad6ktalanul drtesiti.

Ellenszolgr{ltatr{s:

Vev6 a szerzodds szerint teljesftendo munk66rt Elad6 rdszlre 24.99L785,-Ft +
6.747 .781,-pt ApA-t, azaz brutt6 31.739,567,-Ft-t frzet Elad6 orp BANK NYRT.
b ankn6l v ezetett | | 7 03 0 0 6 -20 47 028 5 sz6mi szamldj 6r a.
Az EIad6 kotelezettseget villlal arra, hogy a szeruldes tlrgyitt kepezo munk6kat a
v6llalt ar ellen6ben marad6ktalanul, I.o. rnin6s6gben -.guu16.ityu, ut6lagos
6wdltoz6sra nincs lehet6sdg. Az ir tartalmaz minden, a szerzodes teljesit6sdvel
kapcsolatban felmeriil6 j6rul6kos kolts6get, amely a rendeltet6sszeni haszn6lat telies
k<irri bizto s itdsilhoz sziiks6ges.
Az ellenszolg6ltat6s fedezete vev6 kolts6gvet6s6ben rendelkez6sre 6ll.

5.
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6. Fizet6si felt6telek:

6.1 A Vev6 el6leget nem biztosit.
6.2 Az Elad6 a teljesit6st koveto elso munkanapon nyrijthatja be az aliirt teljesit6si

jegyzok6nywel, vagy annak megfelel6 egy6b dokumentummal ellitott szftmlfijffi,
melyet Vev6 6tutal6ssal egyenlit ki.

6,3 Fizet6si k6sedelem eset6n Elad6 a PTK szerinti k6sedelmi kamat szdml/zdshra
jogosult.

7, Titokv6delmirendelkez6sek:

7.I Felek kijelentik, hogy szeruod6siik nyilviinos, annak tarltalma koz6rdekri adatnak
minosi.il.
A szerzodo Felek kcitelezetts6get v6llalnak arra, hogy a jelen szerzoddssel
szabilIyozott kapcsolatok folyt6n tudomdsukra jutott cegszeri, izleti inform6ci6kat,
adatokat, tdnyeket a mdsik f6l el6zetes hozzirjdrulftsa n6lki.il nemhozzdk harmadik
term6szetes vagy jogi szemdly tudom6s6ra, nem teszik harmadik szemdly szitmdra
hozzfflrhet6vd, 6s abb6l ad6d6an ktil<jn ijzleti elony szerzlsdre nem t<jrekednek.
A szerz6d6 Felek a jelen szerzod6ssel szabilyozott kapcsolatokban mindv6gig
egym6s ijzleti 6s erkolcsi el6ny6nek k<jlcsdnos maximalizlIilsfuatcirekednek.

Az Elad6 kiitelezetts6gei:

Az Elad6 sajrit tev6kenys6gi kdr6ben gondoskodik a rd vonatkoz6 munkav{delmi.
biztonsrigtechnikai, vagyonv6delmi 6s tizvedelmi rcndszabillyok betartdsfn6l, a
le sz6llit6s tir gy 6nak 6llagme gor zeser 61.
Az Elad6 a tevdkenysdge sor6ri felmeri.il6 kcilts6geit cin6ll6an viseli, ide 6rtve
kiilonosen az esetlegesen sziiks6gessd v616 iltmeneti t6rol6s, helyszini 6rumozgat6s
kcilts6geit is.
Az EIad6 tev6kenys6ge sor6n a munkatertiletet kdteles a napi munkav6gz6s6t
kdvet6en olyan 6llapotba hozni, hogy az lrfiezet izemszer[i mrik6d6sdt ne
akadflyozza.
Elad6 kijelenti, hogy rendelkezik a k6sziil6kek szervizel6s6hez sziiks6ges kikepzett
szemelyzetteL
Elad6 a j6trill6si ido leteltekor egy alkalommal saj6t k6lts6 gdre elvlgzi a k6szi.il6kek
te lj e s k<irti, gy 6ri el6ir 6s ok szerinti karb antart6s iit.

8.6 Elad6 k<iteles a j6t6ll6si id6n beliil keletkezett hiba kijavitdsat a bejelent6st6l
szftmitott 24 61 6n beliil me gk ezdeni.

8.7 Ha Elad6 a hiba kijavit6s6t a bejelent6s k6zhezv6tel6tol szdmftottan a vdllalt
hat6rid6ben nem kezdi meg 6s aztfolyamatosan nem vegziel 10 munkanapon beltil,
k<iteles Vev6nek cserek6sziil6ket biztositani.

8.8 A kijavitott, kicserdlt dolgokra AzBlad6 a j6tarrilstkiterjeszti.
8.9 Elad6 10 6vig k<jtelezettsegetvilllal a teljes kdrti alkatr6sz utdnp6t|isra.
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9. Szerz6d6s felmonddsa

A Vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szerzodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerzoddssel drintett feladata ellit6s6r6l
gondoskodni tudjon - ha
a) az Elad6ban kcjzvetetten vagy k6zvetleni.il 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemdlyes joga szerint
jogkdpes szervezel, amely tekintet6ben fenniill a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k)
pontj 6ban me ghatfir ozott valamely feltdtel.
b) az Elad6 k<izvetetten vagy kcizvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szewezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdban
me ghatitr o zott val ame ly fe lt6te1.

10. J6tdll6s:

Az Elad6 a szilllitits tftrgy{rcrt 6s a v611alt munk6k hib6tlan
he lyez6 sto I szlmitott 2 4 hSnap j 6t6116st v illlal.
Az EIad6 j6t6llisi kcitelezetts6ge megszrinik, ha a hiba
szakszerritl en hasznSlat, illetve tiirol6s, sz6nd6ko s rong616s,
elemi krir miatt kcivetkezett be.

elvegzeseert az itzembe

rendeltetdsellenes vagy
vagy eroszakos behat6s,

11. Krfresetek,kdrt6rit6s:

Kiireset bekdvetkeztekor minden alkalommal, a leheto legrovidebb idon beli.il a
kdrokoz6, a vev6 es azElad6jelenl6t6ben jegyz6konyvet kell felvenni.
AmennyibenazBlad6 nincs jelen, rigy ajegyz6kdnyv fitveteletkovet6 24 6rdnbelnl
(munkasztineti ds fnnepnapok kiv6tel6vel) kdteles 6szrev6telt tenni.
Ennek elmulaszt6sa eset6n a jegyzlkiinyvben foglaltak ut6bb nem k6pezhetik vita
tatgyht. Az Elad6nak a k6resem6ny kivizsg6l6sfthoz ak6s6bbiekben joga van.

12, A tulajdonjog 6s a kfrvesz6ly:
(

I2'I A szerz5des tdrgyfinak tulajdonjoga az ellenszolgilltatfs kiegyenlitdsdvel sz6ll ffi a
Vev6re,

12.2 A k6rveszdly visel6se a mriszaki diradds-drrvetellel (i.izembe helyez6s) egy idoben
6tsz6ll a Vev6re.

12.3 A szerz6d6s tilrgyitnak szilIlitdsa Vev6 5ltal j6vrlhagyott m6don sz6llit6lev6llel
t<irt6nik. Mind a helyszini t6rol6s, mind a fuvaroz6s az Elad6 felel6ss6gi 6s
k6rvesz6ly visel6si kcir6be tartozik, az6rt azUze.meltetri feleloss6ggel nem tafiozik.

13. Aszerz6dflshatdlybaldp6se:

A szetzlid6s magyar nyelven, <it eredeti p6ldrlnyban kdsziil 6s Felek kolcscincis
aliirhshval egyidejtileg l6p hat6lyba. Vev6 n6gy, Elad6 egy eredeti p6ld6nyt kap.



14. Zfr6 rencJ,elkez6sek:

14.1 A szerzodls csak a szeru6d6 Felek ktizos megegyez6,s6vel, ir6sban m6dosithat6.
14.2 A szerubdes csak a melldkleteivel egyiitt hat6lyos.
14.3 Minden, a jelen szerzodds keret6ben Felek 6ltal egym6snak kiildtttt 6rtesit6sek irott

form6ban (ajanlott lev6l, fax) 6rv6nyesek. A faxon kiilddtt siirg6s 6rtesit6seket
ajfinlott lev6lben is meg kell ismdtelni. Ezen 6rtesit6sek hatfiya a cimzett iitali
6tv6telkor (kezhezv 6telkor) 6ll be.

14.4 A szerzbddsb6l ered6 jogvit6kat Felek b6k6s riton, tiirgyal6s keret6ben kivdnjdk
rendezni, sziiks6g szerint szakerl6 bevon6s6val. A tdrgyalSs alapja az ajfinlat es

dokument6ci6, valamint a szerz6dds. A trirgyal6sos rendez6s kudarca esetdn a Vev6
sz6khelye szerinti bir6s6g kiz6r6lagos illet6kess6g6t kdtik ki.

14.5 A ktilfbldi ad6illet6s6gri Elad6 koteles a szerzlddshez ar:.a vonatkoz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt61 a magyar
ad6hat6s6g k<jzvetleniil beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orczigok
kdzcitti j ogseg6ly ig6nybev6tele n61kii1.

14.6 A jelen szerzod6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben a magyar Ptk. 6s a
Kbt. vonatk oz6 szabilly ai az ir fny ad6k.

Budapest, 2014. szeptember 09.

Vev6

Jogi szempciitbdi al6irhatd

,i szerzeid6st eldk6szitette:

Ugyvezet6

Elad6
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