
SZERZ6DES
Kihelyezet t 6rur aktitr iizemeltet6s 6re

Sziilitfl: Biomedica H. Kft.
telephelye: 1027 Budapest, Ganz utca 16.

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gydrgy Orsz6gos Kardiol6gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
Kdpviseli: Dr. Ofner p6ter foigazgat6
tov6bbiakb an.,a K6rh6n,,

mint Szerz6d6 felek kcizcitt az alilbbiakszerint:

Sz6llit6 a ,,225 db markeres stent beszerz6se (9 h6napra),, E3-llilIlzszdllitdrsi
amra szletet bocs6t saj6t k<llt6s6g6re, a
ly azt el a felhas zn6l6iig. A kihe-iyezett

mennyisdget tartalmaz - csatoltkimutatis szerint. Az .ala,pk6::l"T)orr.okt6ber 17.-6n8-1 1. 6ra kcjzott keriil lesz6 |it6sra. Az
alapk6szlet feltcilt6se k6thetente csritcirtcjki napon 8 - I 1-ig, elso alkalo m2;l2.november 0l-
6n kertil leszilllitisr a.

Sz{llit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

ito kotelezetts6get vlllal a
itra, valamint arca, hogy a

termeket p6tolja lehfv6st6l szitmitottmaxim 
a Kothfnzal egyezteti 6s

t kdvetrlen jogosult afelhasznSlt termdk ellendrtdkdr6l sz6l6 szirmla
szerz6ddsben foglaltak szerint. szSllit6 a kihelyezett inu

lenorizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett druraktdr keszletet, a Szillli l, mint egyetlen kiils6raktilr k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes beszdllit6k 6st6l elkiikjnitetten dstitkosan tartja nyilvdn. Minden innin kiadott dru min6siil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szem6ly a SzSllit6 rdszdre rendszeres id6kctz6nk 6nt (legal1bb 2hetente) nyomtatott (vagy faxolt, e-mailben elkiilddtt, stb.) a fogyilsr6l, illetve a rakt1rpillanatnyi k6szlet6r6l informrici6t ki.ild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett a Sz6llit6nak lehet6s6ge van elektronikus
lorm6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi kdszletdvel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir6l a szoftv er keszitljevel kiilon kell megrillapod3on.
A fogy6s nyilvrintartiisa egyrdszt a szttmlilk alapja, m6'srdszt a klszlet utrintciltds6nek az
alapinformdci6ja.

Sz6llit6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersoro zatok bels6
it6s6t olyan
lit6t6l val6,

Szrillftds:



Amennyibenarlszletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil aSz6llit6 maximum 5 napon
beliil ezt beszilllitja.

Sz6ml6zhsz
Aj6nlatk6r6 a rendszer tizemeltet6s66rt dijat szdmol fel ajflnlattev6 rdszdte, mely dij a
felhaszn6lt rlru brutt6 6rt6k 3,6-oh-a. A rakthrozilsi dijat f6l6vente, a felhasznillfus alapjdn,15
napon beliil 6tutaliissal egyenliti ki a Szrillit6. A fennmarad6 r6sz 6rt6k6nek megfelel6
dsszeget a szerzodls lej 6rtakor kell a K6rhaz rlszere ritutalni.

A Kfirhi-z jogai 6s kiitelezetts6gei
A K6rhhz a kihelyezett termdkek hi6nytalansiryfu5rt 6s min6s6gi 6llapot6ert, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes kctni felel6s6ggel tartozik. A K6rhdz villlalja, hogy a kihelyezett 6ru
raktark6szletet megfelelf, zhrl helyen, a meg16v6 saj6t k6szleteit6l elkiildnitve tdrolja 6s
megfelel6enk1pzett, akezel6 rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 kcizben Sz6llit6 csereszabatoss6got biztosit a K6rhdz rlszdre valamennyi, a

kihelyezettArwal<tdrelhelyezettterm6kf elhasznirlitsAtilletoen.
A K6rhiz k<izli Sz6llit6val a konszign6ci6s rakt6rklszlet kezelo, kaposolattart6 szemdly
nev6t, beoszt6s6t, telefonsz6m6t 6s faxszhmfi 6s az ezen adatokban bekovetkezett minden
vfiltozSst.

A szerz6d,6s megszff n6se
Megszrinik a szerzodls a szilllitdsi szerzodds lejdrt|val, ha rijabb szilllitdsi szerz6d6s
megkcit6s6re nem kertl sor.

A szerzfi d6s megsziin6seko r alkalm azott elj 6rds
Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l t0rt6n6 megszrin6se eset6n a K6rhhz teljes kOnien kciteles
elsz6molni a kihelyezett aru rakt6rk6szlettel. A szerzodds lejirtdt k<ivet6 egy h6ten beliil
lelthrozdst k6szit a Sz6llit6 k6pviseldje, valamint a K6rhdz 6ltal kijeldlt szem6ly a fel nem
hasznillt k6 szl etek me 96l I ap it 6s 6r a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s raktfrkeszleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotri
bontatlan term6keket aK6rhdznem tdriti meg a Sz6llit6nak.
AK6rhi.z krjteles aszerzodds megsztindsekor a birtok6ban l6v6 term6keket araktfurban annak
Sz6llit6 6ltal tdrtdn 6 elszdllitdsdig az 6llagmeg6v 6s biztosititsa mellett megorizni. Az orzls 6s

azelszilllititskolts6geiaSzallit6tterhelik.

Egy6b rendelkez6sek
A jelen szerz6ddsben nem rendezett kdrddsekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt a

Polg6ri Tdrv6nykrinyvr6l szoI6 1959. Evi IV. t<irv6ny rendelkez6 sei az fu6nyad6ak.
A szerzoddsb6l ered6 vitds k6rd6sek elddnt6s6re a Szerz6d6 Felek - per6rt6ktol fiigg6en - a

megrendel6 sz6khelye szerint illet6kes bir6s6g kiz6r6lagos hatdskdr6t kdtik ki.

Budapest, 2012. okt6ber I 6.
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