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Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6giailntflzet (bankszSmla szdm: 10032000-01491869-
00000000 szfumlavezeto'. Magyar Allamkincstdr, sz6khely: Budapest, Haller utca 29,
kdpviseli: Dr. Ofner P6ter ), mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),
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Medibis Kft. nevri sz6llit6 (bankszhmla szftm:
sz6khely: 1126 Budapest,

1 1 99 1 102-02139054-000000 szilmlavezeto :

Szendr6 u. 371d. k6pviseli: Miszkiewicz
Krisztina iigyvezet6 ) (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az al5;nlxftban felsorolt termdkek szilllitdsfua a kovetkezo feltdtelek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzod6s al6ir6s6val a Vev6 6ltal aKbt. I22lA $. Alapjdn az"Egyszer
haszn6latos nyomfsm6r6k 6s tartoz6kok beszerz6se" tdrgytt GAZD E3- 912015 ikt. sz6mri
kozbeszerudsi elj6r6s ajdnlata elfogad6sa eredm6nyekdnt kotelezettsdget villlal ana, hogy az
ajarlatkdro 6ltal az ajhnlattdteli felhivdsban 6s dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal
elfogadott term6kmennyiseget az vgyanott meghatlrozott minosdgben a Vevd rdszdre
lesz|llitla. Aszeruodds id6tartamaaszerzodds alilirdsht kovetoen l2h6naprgtart.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatftrozott 6rumennyisdget
olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni, ahogy ez a jelenpontban szabillyozilsra keriil.
Yev6 az 1,/ pontban emlitettek szerint azF,lad6 minden elt6rds n6lktil elfogadott ajhnlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyrlatkozat formdj6ban v6s5rolja meg az elad6t6l
fgy, hogy a szerzodlses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb l0 Yo-a lehivdsra
keriiljon,
A Vev6 a kdrt szilllitttsi hattrido elott legal6bb 3 nappal koteles a megrendeldst faxon vagy
elektronikus lev6lben feladni Elad6 kapcsolattart6ja sz6mina, akr ennek felad6s6t kovet6 3

napon belfil - ktilcin vrsszaigazolSs hi6ny6ban is - koteles teljesiteni.

3.1 Elad6 kcitelezi magirt arra,hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vilIaszt6kban 6s mdretben a tfngyh6napon beltil havonta
olyan iitemezdsben szfllitja le a Vev6 6Ital erre feljogositott szervezeternek, ahogy ez a

lehiv6sb an me ghatfir ozSsra keriilt.
A nyerles aj6nlattev6 jogosult a szerzodds id6tartama alatt irj fejleszt6sri innovativ term6ket
sztilitant, az tr vagy egy6b szerz6d6ses feltdtelek m6dosit6sa n6lkiil. Az fn-ertlk ar6nyoss6got
6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajhnlatkdro kdpviseldjdvel koteles egyeztetni.

A lehivdsnak megfelel6 sz5llit6s a felek egyezo megfllapoddsa szerint akkor tortdnik meg
szabftlyszenien, ha azElad6 vagy az ilItala ig6nybe vett Fuvaroz6 az ilrukattntalmaz6 egyes
sz[tllitmttnyokat az Elad6 kock6zat6ra a Yev6 kozponti ruktdrilba (1096 Budapest, Haller u
29) lesz|llitja, (leszdllittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si egys6genkent iltszhmolva a

lehiv6sban megjelolt egysdg vagy szem6ly rdszdre mennyis6grleg 6Iadta. Az Elad,6 a

leszSllitott termdkeket bontatlan gyhri csomagol6sban, gyhri tartoz6klista alaplin,
minos6gtanrisit6ssal 6s egydb dokumentdci6kkal egytitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak
alkalmasnak kell lennie arra,hogy a term6kek 6psdg6t a fuvarczhs ds a t6rol6s idotartama alatt
meg6vja.
A min6s6gmegvrzsgdlds helye aYev6 sz6khelye, A Vev6 alesz|llitott 6s a fentiek szerint
mennyis6g szerint 6tvett term6k csomagol6son beltili mennyisdgi, min6s6gi //tvetelet



folyamatosan vdgzi' Az Elad6 vfllalja, hogy a szerzodds teljesitdsdnek id6tartam a alatt
folyamato s an rendelke z6sr e 6r, konzultilcios lelet6 s6 get bizto sit.

Atvdtelre iogosult szemdl]r: raktdros illetve a helyettesft6ssel megbizortszem6ly.
Egyetdrtenek a szetz6d6 felek abban, hogy 

-az 
Elad6nak u- ;"1.r, pontban fbglaltakkal

kapcsolatban felmertilt kdlts6gei fedezetlre az r.lpontban emlfteit epoladott aj1nlatszerinti
6r szolg6l.
Kap c s o I att arto a v ev6 r 6,sz6r 6l : any aggazd6lko d6s i o sztillyv ezeto
Kapcsolattarto az Elad6 ftszlroL: ...

A szetzodes teljesitds6ben kozremrikod6, a beszerz6s 6rt6kdnek 10 yo-6t meghalad6
m6rt6kben ig6nybe venni kiv6nt alvdllarkoz6k neve. cime: -

4.1 Az elienszolgdltatilsteljesit6se
vev6 a lehivds teljesitdsdt igazol6 szabSlyszerfi, mindk6t f6l dltal alrirt dtveteli
elismervdnnyel vagy sz|llit6levellel felszerehs;aml6t aKbt. 130. g (1) ds (5)-(6)-a, aptk.6:130' $ (3) bekezd6,se, az 1997 . evi LXXXIII. torv6ny 9/A. $ a) poni, 

"uru-irrt 
az Art36lA.g

szerint a szitmlakezhez vdtel6tol sztmitott 60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki azElad6nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek iltal,hogy a sz
csak azok az 6rak, irkepzesi t6nyez6k 6s

A szdmlShoz tartoz6lehivds teljesit6sdt igazol6 - aYev6t6I szdrmazd - 6tv6teli elismerv6nyt
vagy szilllit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llftott 6s felszerelt szftmlilt azulad.'tkcizvetleniilrga abe.

az a jelen pontban rogzitett hatririd6n beliil nem1es ptk. idevonatkozo siabilryai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is mesfizetni.
Az Elad6 nem fizet, illetve sz6lol el a s
kdltsdgeket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezdds
tdrsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s m
csdkkentds6re alkalmasak. Az elad6 a sze
tulajdonosi szerkezetdt a vev6 szftmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerintitigyletekr6l a v ev ot haladdktalanul 6rtesiti.
A teljesit6strgazoro neve, beoszt6sa'. Farag6n6 Loys Ildik6

5. I A szerz6d6st biztosit6 mell6kkcitelezetts6gek

l Ptk' 
-6t196' $ (1) szerint ,,A kdtelezettpdnz fizet6s6re kotelezheti mag6t affa azesetre, haolyan okb6l, amely6rt felelos, megszegi a szerzod,6st,,,

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
SzerzSd1 felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t61l6s
szabSlyaita - az r./ pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - iz elfogadott ajhnlat tartalma azir6nyad6.
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el6llhat, vagy azontrali hatitllyal felmondhatja a szerz6d6st, meghirisul6si kcitb6rt 6s
kfirter ite st kcivete lhet,

- Ha az elad6 a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beltil nemcserdli ki, a Vevdnek jog6ban 6lI a Ie r"- szilllitott 6rucikkek tekintetdben amegrendel6st6l el6llni ds az adott term el et harmadik szem6lytol besze rczni az Elad6
kcilts6gdre. Ebben az esetben a harmadik szemdlynek ftzetett ir, valamint valamennyi, asz6llit6ssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmertii6 kottsdgek kiterhelhetoek az Elad6
rdszdre.

- afrzetesi halad6k idltartamftnak letelt6t kovet6en amennyiben azulad1 fizet6sk6ptelenndv6lt oncs6dtit jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be, felsz6mol6si elj6rris folyik
ellene:

- azElad6 szerzodesellenesen beszrintette szfiliti,,ait.
Ha a Vev6 a szerzlddst a fenti b6rm:l-y okb6l megsziinteti egyoldalir nyilatkoz atixal, azElad6 nem jogosult a vev6t6l tovribbi kifizetdseket kovetelni.

6'2' A vevS jogosult 6s egyben kcjteles a szerzodlst felmondani - ha sztiks6ges olyanhatririd6vel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett felad,ata ell6t6sdr6lgondoskodni tudjon - ha
an kdzvetetten vagy yo_ot me
y olyan jogi szemdl yes joga
meg aKbt.56.$( pontjrib

kozvetetten vagy k
olyan jogi szemdlyb

lel meg a KbL 56. g

A fentiek szerinti felmondds eset6n az Elad,o a szerzodds megszun6se el6tt m6r teljesitett
szolgilltatfs szerz6d6ss zerij plnzberi eilen6rt6k ire jogosult.

7.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok s
szerz6d6s teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak
mindennem i adat, informiici6, i smeret vonatko
Elad6alkalmazottaira,munkatilrsata,beszillli.
kciteles az Elad6 a titoktartasra hitelt drdeml6en fi gyelmeztetni,
Az Elad6 a Vevd enged6lye ndlkul harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sar a a szerzod1s,illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform 6ci6 ad,atait.

feltiintesse 6s ezt - el6zetesen iriisban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben
felhaszn6lhassa. A Vev6 a leszilllitott termdkek megfelel6s6g6r6l refereicirlt kiz1rdlag aterm6k felhaszndlfts6t kcivetoen 6llit ki.

si elj rir6sban trjrt6n6 ajinlattltelt
teszi kotelez6v6, sem lehet6v6.
ekdben gazdalkod6 szewezelel



Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v5llal azdrt, hogy a jelen szerzodes tdrgyht k1pezo term6kek
rendelkeznek jogszeru forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatah engeddllyel.

5. 2. KESEDELMES TELJESITE,S, KESEDE,LMI KOTBER
A min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

Vevo azok 6szlel6s6t kovet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifogds thrgy6v6 teheti az

Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen esetben, a Vev6 tartozik
- a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beliil - azBladft kozcjs jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A kotbdr mdrtdke kdsedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott Srucikkek nett6 6rtdk6nek
figyelembev6televel napi 1 szlzallk,legfeljebb azonban az lrinte,tt nett6 6ru-6ftek20o/o.-a.

5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MTNoSEGD KOTBER
Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6llit6sb6l ill. fuvaroz6sb6l eredo hib6kkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesit6s megtort6ntetol szhmitott 3 munkanapon beltil jogosult az

Elad6val szemben felldpni. A minosdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi e1t6r6sekkel, hiSnyokkal
kapcsolatos igdnyeket a Vev6 azok eszlel6sdt koveto 3 munkanapon beliil b6rmikor kifog6s
ttngyix| teheti az Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatossdgi ido mdg drvdnyben van. Ezen
esetben, a Vev6 1artozik - a jelzett 3 munkanapos hat6ridSn beliil - az Elad6t kozcis
j egyzokonyv felv6tel6re me ghivni.
Hibds teljesit6ssel kapcsolatban a hibAval drintett term6kek nett6 6rt6k6nek 10%-a merteki
min6sdgi kotbdrt lehet kovetelni,

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6.1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendel6stol val6 Vev6i el61l6s vagy azonnali
hahlyl felmond6s esetdre egyartnt kdtbdrt kotnek ki az Elad6 terh6re.
A 6.1. pontban felsorolt elill6s vagy felmond6s eset6n az lrrntett termdkek nett6 6rtdk6nek
20o/o-a m6rt6kri meghirisul6si kcjtb6rt kovetelhet a Vevo.

5.5. Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzaI, hogy a kotbdrkovetelds behajt6s6n tulmenoen a

Vev6 a szerzodesszeg6sb6l eredo kftrhnak megt6rftds6t is kovetelheti az Elad6t6l, a kitr
osszeg6be azonban am6r behajtott kdtbdr dsszege belesz6mit.
A kotb6r akkor'is jdr,ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott sz6mIitb6l visszatartani 6s azt a v1gszhmla nett6
osszegdbol levonni.

6.1 A szerz6d6s megszun6se, megsziintet6se

6.1.

A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6ho z intlzett nytlatkozathval azowrali hatSllyal elSllhat az

ad6svdteli szerzodlstol, amennyiben kor6bbi teljesit6s nem tortdnt, vagy el6llhat az adott
me grende16 st6 I vagy azonnah hat|lly al felmondhatj a a szerzo d6st, ha :

- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;
- szttllitftsi kdtelezetts6g teljesit6sdnek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, amennyiben ilyen

szeruo ddssze g6si e s et m6s o dik alkalommal i s me gi smdtl 6 dndk,
- a leszilllitott term6k min6s6gi fogyat6koss6ga eset6n, de akkor is ha kideriil, hogy a

termdk tipusfban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti.ajdnlatban, foglalt
minSs6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsben szab6lyo2-ott m6rtdkri min6s6gi
kotbdrt eslvagy k6rtdritdsi igdnyt drv6nyesithet, 6s ameruryiben rendszerbeli minos6gi
elt6r6st tapasztalna. rigy drdekmrilds6nak rgazolilsa n6lkiil az adott rendel6st6l nyomban



A kiilfdldi adoilletosdgli Elad6 koteles a szerz6ddshez an:a vonatkoz6 meghatalmazfst
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar adiihat6s6g kozvetlentil
beszerezheti arhvonatkoz6 adatokat az orszfugokkozcjtti jogsegdly ig6nybev6tele n6lkril.
Jelen szerz6d6sben nem szabirlyozott k6rd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltaktol
fliggoen Yagy az Eladd elfogadott ajtnlxatartalmiitekintik a felek irrlnyad6nak azial,hogy
tdteles jogszabitlyi rendelkezdskdnt a Kozbeszerzesi Tdrv6nyt 6s a Magyar lotg6ii
T 6 rv6nykd nyv i d ev o n atko zo an m e gfe I e I o szab 6ly ait fo gj 6k alkalmaznt.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan nlzeteltdrdst, vagy vitdt, amely kozcitttik
a szerzo d5ssel kapcsol atban mertil fel.

Vev6 szerz6d6ses kotelezetts 6get azzal a bont6 feltdtellel vagy afta az esetre rogzitett
felmond6si joggal vitlTal, hogy amennyiben abeszerzds tirgyfravonatkoz6an a kozpont6sitott
kozbeszeru6si rendszerben vagy a fenntart6 6ltali tdrsdgi szinten osszevont kozbeszerzes
keret6ben keretmegdllapod6s vagy -szerzodds keri.il megkot6sre, a kozpontositott
kozbeszerz6s vagy a fenntart6 6ltali t6rsdgi szinten osszevont kozbeszerz6s keret6ben val6sitja
meg a beszetz6s6t, Vev6nek semmilyen h6tr6nyos kcjvetkezm6nye nem szhrmazhat a
szerzo des felmond6s 6b6 l.

8.1 A szerzoddsm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak ir6nyad6k.

Ezt az ad6sv6teli szerzoddst a szerzodo felek elolvas6s utdn mint akaratukkal 6s
ny ilatko zataikkal mindenb en me ge gy ezbt hel yb enhagy6 I a g al6irt6k.

Budapest, 2016. m6rcius 01.

Dr.
F'

)i'l ,i i ,'ii {l 1
i.jr i , l'r' !u r!

mint Elad6

lar)orr.:z n,s, 
'Jv\ 

y.-u

i" r- r:ti.j..jt

I i.:l,':r::ii-ese

.. {i) i i: rfJest e16k6szitette:

-E
triev:,!.

s,-r 14

[r L^
'ia r ras: ".. ".......i|.,,...\...........

|/



Medibis Kft. 1. sz. mell6kletEgyszer haszn6latos nyomism6r5k
6s tartoz6kok beszerz6se

E3-9/2015

R6sz M6ret, megnevez6s Ig6nyelt
darabszfm

Kiszerel6si
egys6g nett6
6ra (Ft/db)

Megaj6nlott term6k
neve 6s k6dszdma

Nett6 Ft
iisszesen

Egyszer haszndlatos

3 Szivmotor tartozdkhoz
nyom6sm6r6 dome

(MEDTRONTC 61000) DLP
Pressure Display 60000, az

artdri6s szhrban speci6lis

nyom6st m6ro k6 szi.il lldtez
nyomSsm6r6 fej,
membr6nnal, h6rom 6gri

csappal 6s 1 14,3 cm hosszit

osszekdt6vel ell6tva.

280 7100 Medtronic
Disposable Pressure

Display Set Modell:
61000

I 988 000

Nett6 iisszesen: 1 988 000
LFA2',7% 536 760

Brutt6 iisszesen: 2 524 760
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A szerzcid6st el6k6szitette:
J


