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eoAsverElr szERz6ofs

Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6giai Intlzet (bankszdmla szhrn:1,0032000-01491869-
00000000 szhrnlavezet1: Magyat Allamkincstir, sz6khely: Budapest, Hallet utca 29,
k6pviseli: Dr. Ofner P6ter), mrnt vev6 (a tov6bbiakban: Vevd),

m6sr6szt

Medtronic Hungfria Kft. nevii elad6 (banksz6mla sz6m: 10900028-00000002-39220000
sz6mfavezet6: Unicredrt Bank ., sz6khely: 1113 Budapest, Bocskai:6t 134-146. C 6p. k6pvtseli:
Tam6s Vrktor igyvezet6 ) (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajinlat6ban felsorolt term6kek szillrt6sdra akovetkez6 felt6teiek mellett:

l./ Elad6 ezen szerz6d6.s al6tas6val aYev6 6ltal aKbt. alapj6n ,,Egyiiregii implantl,lhat6
catdioverter defibrilldtor beszerz6.se" t6rgybank:;n GIvZD-83-l/2016 szhrntfikozbeszerzlsi
eljarls sor6n tett ajLnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kotelezetts6get v61)al arra,hogy az aj6nlatk6t6
6Ital az allnIan dokument6ci6ban felsorolt 6s az Yev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az

ugyanott rneghatarozott mrn6s6gben a Vev6 r6sz6.rc lesz6l\ga. A szerz6d6,s id6tartama a

szetz6d6s aI6fu6s6t kovet6en 2016. okt6bet 31-rgv^gy 
^ 

k6szlet erej6igtafi. A szerz6d6,ses 6tat,
term6keket, a jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete tartalmazza. A szetz6d6.s mell6klet6t klpezi az

ajinlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz. mdf6klet) is.

2./ Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatltozott 6.rumennyis6get olyan
m6don koteles t5le megv6s6roInt, ahogy ez a jelen pontban szab6lyoz|sra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szednt az elado mrnden elt6r6s n6lkil elfogadott alilnlat szennti
tetm6keit az un. Lehivisi nytlatkozat form6l6ban v6s6rolja meg 

^z 
elad6t6l rigy, hogy Elad6

v61lal1a, hogy az OEP tender beszal\t6s6t kovet5en az Int6.zetben fel nem haszn6lt k6szleteket
vtsszavisdrolla azon az 6ron, amin a Vev5 megv6slrolta
AzElado a lehiv6st kovet5en azonnal,ra'kt6u6l koteles ak6rt term6ket lesz|llitani.

3./ Elad6 kotelezi maght arn,hogy a 2.1 pontban emLitett lehivis szerintr |tukat a lehiv6sban
foglalt mennyis6gb en, v|lasztekban 6s m6retben a thtgyhonapon beliil olyan ritemez6sben szilllttja
le a Vev6 6Ital erre feljogositott szervezeternek, ahogy ez a lehivisban meghati,rozilsra kedilt. A
nyertes al6nlattev6 jogosult a szerz6d6.s id6tartama alatt ij fejleszt6sii innovativ term6ket
sz6lJitari, az 6r vagy egy6b szerz5d6ses felt6telek m6dosit6sa n61ktrl. Az 6r-6t6k ar6nyoss6got 6s a

szakmai min5s6gi megfelel6st az ajinIatk6t6 k6pvisel6j6vel koteles egyeztetrri.
A lehiv6snak megfelel6 sz6llit6s a felek egyez6 meg6llapod6.sa szerint akkor tort6nik meg
szab|lyszerrien, ha az Elad6 vagy az iltala tg6nybe vett Fuvaroz6 az 6flikat tartalmaz6 egyes
sz6lJttminyokat az Elad6 kockLzatLra a Vev6 6ltal erte feljogositott szetvezetei telephelyeire
rlletve a lehiv6sban meglelolt kozelebbi teljesit6si helyekre lesz6l)tt1a, Qesziltttatja) 6s a

kuldem6nyt csomagol6si egys6genklnt 6tszamolva a lehiv6sban meglelolt egys6g vagy szem6ly
r6,sz6.re mennyis6gdeg 6tadta. Az Elad6 a lesz6)lttott term6keket bontadan gy6ri csomagol6sban,
gyin tartoz6klista alapj6n, mrn5s6gtanrisitissal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyutt adja 6t a

Vev6nek. A csomagolisnak alkalmasnak kell lennie arra,hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvatoz6.s 6s a

t6r.ol6s id6tartarna 
^l^tt 

rrreg6-ga^

A min5s6gmegvrzsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k csomagol6son belili
mennyis6gi, mrn6s6gi 6w6tel6.t folyamatosan v6gzr. Az Elad6 v6l7alja, hogy a szetz6d|s
tel;esit6s6nek id5tartama alatt folyamatosan rendelkez6ste ill, konzultdci6s lehet6s6get biztosit.
Teliesit6sr helv: K<izoonti raktir 1096 Budaoest. Haller u.29.



rakti.ros illetve a tszem6ly.
felek abban, jelen pontban foglaltakkal

ts6gei fedezet6re
szo'g6l. 

Lstrger reqezetere efogadott ai6nlat szerints 6t

A szerz6d6.s teljesit6s6ben kcizremfikod6 alvilllarkoz6k neve. cime: . ..

4./
Vev6 a

sz6lht6l
6:130. \ (3) bekezd6se, az 1997. |rLXXXIII. t

magy^rorsz6,g; vagy a vi6gpiaci 6tak mlk6ppe
rata, vagy a deviza 6tsz6mit6,sj kulcs.
A Vev6 el6leget nem ftzet.

kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6t az
si.gan nyujqa be.

ontban rcgzitett hat|idfin belul nem egyenliten6

kamatot rs rnegfizetni 
abiryai sze'nti mindenkori 6rv6nyes k6sedelmi

Elad6
a) nem eI a szerz6d,6.s teamelyek k) pont ka)-kb) ::i"ffi?:ff:tarcashg I, 6s amelyek a jovedelm6nek
cscikken
b) a 

.szerz6d6s 
teljesit6s6nek teljes id6tartama aratttulajdonosi szerkezet6t az aj6nlatk6r6 sz6m6tamegismerhet6v' teszi 6s a I(bt. 143. $ (3) bekezd6". sz.intr tigyletekr6l az aj6n;atk6rSthalad6ktalanul 6rtesiti.

A szetz6d6s teljesit6s6nek teljes id.6tartama alatt azElad6 a tulajdonosi szerkezet 6t ayev6
sz6m6ra megrsmethet6v6 teszi, 6s a fentr rigyletekr5l aYev6thalad1ktalanul6rtesiti.

A telejsitest rgazol6 neve es beosztdsa: Faragon6 Loys Ild1k6 Anyzggazdalkod6si 6sanyagel),.oszt.vez.

5. / A S Z ER ZOOPSI B I ZTO S iTO MELLEKKOTELEZETTS E,GEK

A kcttbdr szabiiyozitsinaiinyad6k a ptk. 6:1g6.-1g9. g rendelkez6sei.

5.1. SZAVATOSSAG ES IOT,/:LI}|S
rmdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6trill6s
V.

a jelen szerz6d6s targyatkepezo termdkek
6 dokumentumokkal, drv6nyes forgalomba

s.2. KE S ED Ert4E s nELJE S iTE S, KE S ED E LMr KOTBER

l*



A mnr6s6gi hib6kkal v^gy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hr6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a yev6
azok 6.szleI6.s6t kovet6 3 munkanapon behil b6rmikor kifogis thtgy6v6 teheti azEladbnill, felt6ve,
hogy a szavatossi.gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen esetben, a Yev6 tafiozlk - a jelzett 3
munkanapos hat6tid6n beliil - azBlad6t kozos jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A kotb6r m6t6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen szill\tott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi 1 sz6zal6k,legfeljebb azonban az 6rintett nett6 6ru_6rt6k 1,0o/o.-a.
A kdsedelmi kcttbdr maximum6nak el6rdse esetdn a Vevo el6llhat k6sedelemmel drintett
term6kek megrendelds6tol 6s me ghirisul6si kcitb6rt drv6nyesithet.

s.3. HrBliS TELJES|TES, HrBAS TELJES|TEST MN6SEGT) KO-IBER
Egyet6tenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6l\tasb6l, ill,. fuvarozisb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a Vev5 a teljesit6s megtort6nt6t6l sz6mitott 3 munkanapon belii{ jogosrit az
Elad6val szemben fell6pni. A min6s6gi hibdkkal v^gy 

^ 
mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal

kapcsolatos ig6nyeket a Yev6 azok 6szIel6s6t kovet6 3 munkanapon behil b6rmikor kifog6s
tatgy6v6 teheti az Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen esetberl a
Yev6 tafioztk - a ielzett 3 munkanapos hat6id5n beliil - az Elad6t kozos jegyz6konyv felv6tel6re
meghivni.
Hibds teljesit6ssel kapcsolatban a hlbival 6rintett term6kek nett6 6r6k6nek 10%-a m6r6kri
min6s6gi kotb6rt lehet koveteLni.
Vevo hib6s teljesitds esetdn k6ri a hib6val drintett term6k kicser6lds6t. A hib6val 6rintett
termdk kicserdl6sdig azElad5 a kdsedelmi kotbdr szab|lyai szerint koteles kotb6r fizetds6re.
Hib6s teljesitest jelent, ha a termdk nem steril, vagy ha a term6k rendeltet6sszerii hasznttlatra
nem alkalmas.

5.4. MEGHIO S UT-'|S T KOTBE,R
A 6.1. pontban felsorolt okok mratt az ad.ott megrendel6st6l val6 Vev5i el6ll6s vagy azonna|
hat6Iyu felmond6s eset6re egyar6nt kotb6rt kotnek l<t az Elad,6 terh6re.
A 6'1. pontban felsorolt el6ll6s vagy felmond6s eset6n az lrtntett term6kek nett6 61t6kenek20o/o-a
m6t6kii meghif su16si kotb 6t kovetelhet a Y ev 6.

5'5. Ttszt6ban vannak a szerz6d6 f.elek azzaI, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n
Vev6 a szerz6d6,sszeg6sb5l ered5 k6r6nak megt6dt6s6t is kovetelh ei az Elad6t6l, a

tirlmen6en a

k6r osszeg6be
azonban a rrrdr behajtott kotb6r osszege beleszimit.
A kotb6r akkor ts j6r,ha a Vev6nek kara nem metult fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott sz6nl6b6l visszatartant 6s azt a
osszeg6b6l levonru.

6./ A SZERZOO4S MEGSZUNESE. MEGSZUNTETESE

v4.gsz6mJa nett6

6.1,.

A Vev6 egyoldahi, irisbeli, az Eladohoz lnt6zett nytlatkozat6val azonnalt hatii|ryal elallhat az
adasv6telr szerz6d6st6l, amennyiben koribbi teljesit6s nem tcjrt6nt, vagy elillhat az adott
megrendel6st6l vagy azonnaihatilIyal felmondhatja a szerz6dest, ha:
- az Elad6 

^z 
egyes r6ssz6l\tilsokkal tobb mint 10 napot k6sett;

- sz6)ltt6'si kotelezetts6g teljesit6s6nek k6sedelme v^gy elmulaszt6sa, amennyben ilyen
szerz6d6sszeg6si eset misodik alkalommal is megism6tl6dn6k,

- a IeszSl\tott tetm6k min6s6gr fogyat6koss6ga eset6n, de akkor is ha kideri.ii, hogy a tetm6k
tipus6ban (tendszet6ben) nem felel meg az 1,./ pont szerintt zjinlatban, foglali min6s6gi
kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6.sben szabillyozott micxtlkfi min5s6gi kotb6it
6.s/vagy k6tt6rit6si ig6nyt 6rvenyesithet,6s amennyiben rendszerbeli mrn5s6g1 elt6r6st



tapasztalna, rigy 6rdekmul6s6nak rgazolilsa n6lkiil az adott rendel6st6l nyomban elilllhat, vagy
azonnalihatilllyal felmondhatj a a szerz6d6st, meghrrisul6si kotb6rt 6.s k6rt6tit6st kovetelhet,

- Ha az elad6 a min5s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 10 napon behil nem cser6li ki,
a Vev6nek log6ban 6ll, a Ie nem sz6.llitott drucrkkek tekrntet6ben a megrendel6st6l el6l\i 6s az

adott term6ket harmadrk szem6lyt6l beszerezni az Elad6 kolts6g6re. Ebben az esetben a

hatmadik szem6lynek ftzetett 6r, valamint valamennyi, a sz6lltt6ssal,beszetz6,ssel kapcsolatban
felmeri.i{6 kolts6gek kitethelhet6 ek az Elad6 t6sz6re.

- a ftzetl,si halad6k rd6tartamdnak letelt6t kovet5en amennyiben az Elad6 fizet6sk6ptelenn6
v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene cs5dot jelentettek be, felszdmollsi eljdths folyrk ellene,
kivdve a Cstv. 1 1. $ (2) bekezdds pontj6ban foglaltakat;

- az Elad6 szerz5d6sellenesen besziintette szalKt6,sait.

Ha a Vev6 a szerz6d6st a fentt b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nytlatkozat6val, az Elad6
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelru.

6.2. A Vev5 jogosult 6s egyben koteles a szerzSdlst felmondani - ha szriks6ges olyan hat6rrd6veI,
amely lehet5v6 teszi, hogy a szeru6dlssel 6nntett feladata el76t6,s6rol gondoskodni tudjon -, ha
a) az Elad6ban kozvetetten vagy kozvedenil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szern6lyes loga szerint jogk6pes szervezet, amely tekintet6ben
fenn6ll a I(bt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontl6ban meghat|rozott felt6tel;
b) az trlad6 kozvetetten vagy kozvedenirl 250/o-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szerez valamely
olyan jogi szem6lyben vagy szem6iyes joga szerint jogk6pes szewezetben, amely tekintet6ben
fenn6ll a I{bt. 62. S (1) bekezd6s k) pont kb) alpongibanrneghat6rozott felt6tel.
A fentiek szennfl felmond6s eset6n az EIado a szerz6d6s megszfin6se el6tt m6r teljesitett
szolg|ltat6s szerz6d6sszer6 p6nzbeli ellen6t6k6re j ogosult.

khnyad,oka I(bt. 142. S rendelkezeser.

A Vev6 a szeru6d6st felmondhatja,vagy - a Ptk.-ban foglaltak szetint - a szerz6d6st6l el6llhat, ha:
a) felt6fl,enl, sztiks6ges a szerz6d6.s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a I{bt. 141. $-ban
foglalt felt6telek fenn nem 6ll6,sa mratt 6j kozbeszenlsr elj6r6,st kell lefolytatru;
b) az aj|nlattev6 nem biztositja a 1,38. $-ban foglaltakbetartilsit, vagy az aj6nlattev6k6nt szerz6dS
f6l szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl6s kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. $-ban
foglaltaknak; vagy

4 ^z EUMSZ 258. cikke alapj|n a kozbeszerz6s szab6lyatnak megszeg6se mratt
kotelezetts6gszeg6si eljirils indult v^gy az Eur6pai Unio Bir6sAga az EUMSZ 258. cikke alapjiln
rnditott elj6r6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uru6 jog6b6l ered6 valamely kotelezetts6g
tektntet6ben kotelezetts6gszeg6s tort6nt, 6s a bu6silg 6Ital meg6llapitott jogs6rt6s miatt a

szerz6d6s nem semmis.

A Vev6 koteles a szetz6d6st felmondari, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l el6lJti, ha a
szerz6d6.s megkot6s6t kovet5en jut tudom6s6ta, hogy a szerz6dS f6l tekintet6ben a kozb eszetzlsi
el16r6,s sor6nl<rz6t6 ok d.llt fenn, 6s ez6rtl<t kellett voLna z6rni akozbeszerz6si elj6risb6l.

6.3. Yev6 szetz5d6ses kotelezetts6get azzal a bont6 felt6tellel v^gy 
^rt^ 

az esetre rcgzitett
felmond6si joggal vd)Ial, hogy amennyiben a beszerz6.s t6rgy6ra vonatkoz6an a kozpontositott
kozbeszerz6.si tendszerben vagy a fenntatt6 6ltali t6rs6gi szinten cisszevont kozbeszerz|s
ketet6ben ketetmeg6llapodl's vagy -szerz6d6s kerul megkot6sre, a kozpontositott kozbeszerzls
v^gy ^ fenntart6 altali t6rs6gi szinten cjsszevont kozbeszerz6.s keret6ben val6sitja meg a

beszerz6s6t, Vev6nek semmilyen hitr6nyos kovetkezm6nye nem szhrmzzhat a szerz6d6s
felmondas6b6l.



7./ Az Blad6t az 6,w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartdsi kotelezetts6g terheli a
szerz6d6.s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemij, adat, trform6ci6, ismetet vonatkozasdban. F, trtoktart6si kotelezetts6g lrrteled az
Elad6 alkalmazottara, munkat6rsata, besz6l)tt6ra, aklket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt
koteles az Elad6 a trtoktat6sta hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Yev6 enged6lye n6lkril harmadik f6lnek nem hozhatja rudom6sira a szerz6d6sben
foglaltakon t6l, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6cto vagy inform6,ci6 adatait.

A masrk fel el6zetes lov6hagy6.sa n6lkul ntkos informaciot egyrk f6l sem tehet kozz6., harmadrk
szemely rendelkez6s6te nem bocsithat, hv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes )ogszab6ly alapjiln
valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.
^\z Elad6 hfogdstalan sz61ht6s6t6I a teljes term6kmennyis6g 6tad s-6tv6tel6t kovet6en a Vev6
irisban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalm^zza az Elad6t, hogy az adott term6kek
\-ev6 r6sz6re toft6n6 lesz6l\t6.sa vonatkoz6s6ban a Vev6t teferencialist6j6n feltuntesse 6s ezt -
el5zetesen irdsban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa. A Yev6 a
lesz6llitott term6kek megfelel6s6g6r6l refetenct|tl<tz6t6lag a term6k felhasznil6s6t kovet5en 6l\t
t_:N.

-\ \-ev6 a Kbt. 35. S (8)-(9) 6s 138. \ alapldn ak6zbeszerz6.sieljfuS,sban tort6n6 ajinlatt6telt nem
kon gazd6lkod6 szervezet alapitS.sahoz, tov6bb6 nem teszi kotelez6v6, sem lehet5v6, hogy a
nYertes aj6nlattev6ft) a szerz6d6.s teljesit6se 6tdek6ben gazd6lkod6 szervezetethozzanakl6,te.

A kulfoldl adoilIet6s6gii Elad6 koteles a szerzSd6shez ana vonatkoz6 meghatalmazS,st csatolni,
hogs- az illet5s6ge szertnu ad6hat6s6gtol a magyar ad6hatosdg kozvetleniil beszerezhei a 16
'r-onatlrozo adatokat az orszagok kozottr jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.
Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rdesek tekrntet6ben az 1,./ pontban foglaltaktol fugg5en
v^gy az Elad6 elfogadott al|nlata tartalmit tekrntrk a felek t6nyadonak azzal, hogy teteles

logszabllyi rendelkezesk6nt a I(BT 6s Magyar Polg6ti Torv6nykonl'v idevonatkoz6an megfelel6
s z ab 6ly ait f o gik alkalmazri.
A szerz6d6s csak a szerz6d6 felek kozos megegyez6,s6vel, ttilsban a I(bt. I41,. $-inak
figyelembevetel6vel m6dosithat6.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mrndent annak
t6rgyai6sokon b6kes fton rendezzenek mrnden olyan n6.zetelt6r6st,
szerz5d6ssel kapcsolatban merril fel.
Ezt az addsv6teli szerz6d6.st a szerz6d6 felek mrnt akaratukkal 6s

rne ge gy ez 6 t h elyb enh agy olag al6tt6k.

6rdek6ben, hogy kozveden
vagy vitit, amely kozotruk a

nylatkozataikkal mrndenb en

Budapest,2016.
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,,Egyiiregfi implant6lhat6
card ioverter defi bri ll6tor beszerz6se"

E3-1t2016

1. sz. mell6klet

).szarl Megnevez6se
Megaj6nlott
term6kk6d

Mennyis6g
db Eg'ys6g 6r Ossz. 6r

1

Egyutegu
impiantdlhat6
catdiovettet WICD
defibrill6tor (ICD)
sokk elektr6d6val

Protecta VR D364
\T.G 15 940 000 14 100 000

Nett6 iisszesen: 14 100 000

AFA27 Yo 3 807 00c

Brutt6 iisszesen: 17 907 000

Budapest, 2016. m6jus 18.
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