
szAuirAsr sznnz0orts

amely l{trejdtt egyr6szt a Budapest, Haller fica 29. szdm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo (a tov6bbiakban:

Megrendel6),
m6sr6szt a UniCredit Bank Hungary Zrt.bar'l<rtti vezetett 10918001-00000410-43070012

banksz6mlaszhmi, 0l-09-075282 .cdgSegyzek szdmu 1023 Budapest, Felh6vizi u. 5.

sz6khelyti B. Braun Medical Kft. . nevri szdllit6, kdpviseletre jogosult szemdly: Horn P6ter

iigyvezet6 igazgat6 6s Kri[ai Tamfs6rtdkesitdsi 6s operativ igazgat6 (a tov6bbiakban:

Szdllit6)

kozott, az ajhnlathban felsorolt term6kek szilllithstra a kovetkezo feltdtelek mellett:

I.l Szfllit6 ezen szerzodes alfiirits6val a Megrendelf iital a Kbt. alapjan kiirt GOKI-
212013 sz.,,Elektrofiziol6giai, rddi6frekvenci:is abLici6s 6s cryoabl6ci6s anyagok

beszerz6se feln6tt 6s gyermek ellftfsra" cimu kdzbeszerzdsi eljdr6s sor6n tett ajdnlata

elfogad6sa eredmfnyek6nt kotelezettsdget v6llal ana, hogy az ajdnlatklro 6ttal az ajitnlati

dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get (minusz

legfeljebb 30 %-ot) az ugyanott meghatdrozott min6s6gben a Megrendelf tdszdte leszilllitja.

A szer zo dds i dotartam a a szer zo de s alitir 6sht ko veto en I 2 h6napig tart.

A szilllit6jogosult a szerzodls idotartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket sziilitan\, az

6r vagy egy6b szeruoddses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az itr-ertek ar6nyoss6got 6s a
szakmai min6sdgi megfeleldst a megrendel6 k6pvisel6j6vel kdteles egyeztetni.

A szeruod6ses 6rat, term6keket, fizetlsi hat6rid6ket, valamint a bititlatra kertil6 egy6b

16 szs zemp onto kat a j e I en szer zo dd s me I I 6kl ete tafialmazza'

2.1 Szfllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendeld az |.l pontban meghat6rozott

6rumennyis6get olyan m6don kdteles t6le megv6sdrolni. ahogy ez a jelen pontban

szab ftly ozhsra keriil.
Megrendell az L/ pontban emlitettek szerint a Szdllit6 minden elterds n6lktil elfogadott

ajinlat szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a

Szdllit6t6l rigy, hogy a szerzodlses id6szak v6g6ig a teljes mennyiseg, illetve a teljes

mennyisdgt6l -30 oh erejdig lehivdsra keriiljOn. A kihelyezett 6rurakt6r iizemeltet6sdvel

kapcsolatos feltdteleket jelen szerzod6s elengedhetetlen reszdt kdpezo kihelyezett 6rurakt6r

szerz6d6s tartalmazza.

3.1 Szdllit6 k<itelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti ttukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s mdretben a tdrgyh6napon beliil havonta

olyan titemez{sben szflllitjale a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szeruezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban me ghat6r oz6sra keriilt.
A lehivfsnak megfelelo szfullitas a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg

szab1lyszenien, ha aSzi./llitlvagy azdltalaig6nybe vett Fuvaroz6 azilrukattattalmaz6 egyes

sz1llitmdnyokat a Szdllit6 kocktnatina a Megrendel6 6ltal megjeldlt teljesit6si helyekre

(k<izponti raktdr kihelyezett raktir rdszlege) leszlllitja, (lesz6ll(ttatja) ds a ktildem6nyt

csomagol6si egysdgenkent 6tsz6molva a lehiv6sban megieltilt egys6g vagy szem6ly r6sz6re

mennyis6gileg 6tadta. A Szdllitl a lesztilitott termdkeket bontatlan gy6ri csomagol6sban,

gyhri tartoz{klista alapj6n, minosdgtanrisit6ssal es egy6b dokument6ci6kkal egytitt adja 6t a

N4egrendelfinek. A csomagoldsnak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek 6psegdt a

fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.
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A minos6gmegvizsg6las helye a Megrendeld szdkhelye. A Megrendel6 a lesz6llitott termdk

mennyis6gi, -ittoregi 6tvetel6t folyamatosan vdgzi. A Szrillit6 v|llalja, hogy a szerzodds

teljesites6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6sdget

biztosit.
Teljesitdsi hely: Kiizponti rakthr (1096 Budapest, Haller u.29,, Kihelyezett 6ruraktfr)
Eudt.lrr iogorult rr"ttrdly, rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szem6ly.

Rbbun az esetben, ha a Szfllit6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, ugy a Megrendel6

jogosult a le nem szillitott 6rucikkeket a Sz6llit6 koltsdg6re harmadik szem6lytol beszetezni

6s a Megrendeld sz6khelydre sztilittatm.
Egyet6rtinek a szerzOao fetet< abban, hogy a Sz:illit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kipcsolatban felmeriilt koltsegei fedezet6re az |.l pontban emlitett elfogadott aittnlat szerinti

6r szolg6l.
Kapcsolattart6 a Megrendelo r6sz

Kapcsolattart6 aSz61lit6 reszdrol: 2' 1/'t- 461 s'6 3{4)

4.1 Meg6llapodnak a szerzodb felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szab|lyozott, illetve

v6grehajtando kih.ly"r.tt fururakttn rendszer alkalmazhs6n tulmenoen a Megrendel6nek joga

uoin ilrnor, hogy v6ratlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6sfra azonnali megrendel6seket- a

szerzdddshez kdpest ugyancsak lehiv6snak minosi.ilo nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szhllit6hoz, aki e}eket a-megrendeldseket soron kivtil, raktdri kdszlet6b6l tartozik kiel6giteni.

A soron kiviili iigyint6zdst - felhiv6sra - a Szfllit6 koteles rgazolni, de abban is egyetdrtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a szilllithsihat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

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

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6ru, O. ugyanigy az 4.lpontban eloirt kotelezetts6gek

figyelmen kiviil hagyilsa a jelen szttllititsi szerzodls elenti, aminek

k<ivetkezt6ben a SziilitOt a jelen szerzod6sben szabillyo vagy k6rt6ritds

fizet6s6nek a kotelezettsdge terheli, 6s amenn yiben ilyen i eset m6sodik

alkalommal is megism6tloJn6k, rigy a Megrendell a sztllithsi szerzodestol val6 el6ll6s6nak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett andlkiil, hogy drdekmril6s6t

igazolni lenne koteles.

6.1 Megrende16 alehivfus teljesit6s6t igazol6 szabfiyszeru, mindkdt f6l 6lral alilirt fiveteli

elismerv6niyel felszerelt szitmlifi a Kbt, 130. $-a valamint az Art 3614'$ szerint 60 napon

beliil banki Stutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6nak'

Nem vitatott a szerzodo fetet< 6ltal,hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes szimlirkba

csak azok az 6rak, 6rk6pz6si tenyezok 6s koltsegek 6llithat6k be, megpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket ai 1./ pont 6rtelm6ben a Szdllit6 elfogadott ajdnlata tartalmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarorczhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v illtozik az infl 6ci6 s r tia, v agy a deviza atsziLmitasi kul c s.

A Megrendelo el6leget nem fizet'
A sz6ml6h oz tartoi6 lehivas teljesit6s6t igazolo - a Megrendel6tol sz6rmaz6 - 6tv6teli

elismerv6nyt sz6llit6Iev6llel csatolni kell es az igy ki6ltitott es felszerelt szftmlilt a Szdllit6

kd zvetl enti I az Intdzet G azdas 6gi lgazgat6 sdg 6r a nyrij tj a b e'

Amennyiben Megrendel6 a Szrillitl szimliljdt a jelen pontban rogzitett hat6ridon beli.il nem

egyenliien6 ki, kriteles a Szdllit6nak a Ptk. ilevonatkoz6 szabiiyai szerinti mindenkori

6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
A Sz6llit6 nem fizet, illetve szimol el a szerzod6s teljesit6s6vel osszefliggdsben olyan

kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6

t6rsasig tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek a Sz6llito adokoteles jdvedelmdnek



csdkkent6s6re alkalmasak. A Sz6llit6 a szevodds teljesitdsdnek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Megrendell szhmtra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)
szerinti tigyletekrol a Megrendelot haladdktalanul drtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a szdllit6sbol, ill. fuvarozilsb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabttlyozott teljesitds megtcirt6ntdtol sz6mitott
3 munkanapon beliil jogosult a Szrillit6val szemben fe116pni.

Az egyeb minos6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azokeszlel6s6t kovet6 3 napon beliil bfrmikor kifog6stdrgyhvi teheti a

Szfllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido mdg drvdnyben van.
Az eloz6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beliil - a Szdllit6t krizos jegyz6kdnyv felvdteldre meghivni.
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha

kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az 7.1 pont szerinti ajdnlatban
foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Megrendeld a jelen szerzoddsben szabtlyozott
m6rt6kri minosdgi kdtb6rt eslvagy k6rt6rit6si igdnyt 6rvdnyesithet, ds amennyiben a jelen

bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minosdgi eltdrdst tapasztalna, rigy
drdekmril6sinak igazol6sa n6lkiil a szerzodestdl nyomban eldllhat, meghifsuldsi kcitb6rt 6s

k6rtdritdst kovetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatosstlg 6s

j6t6ll6s szabillyaira - az I./ pontban foglaltak fiiggvdnydben - az elfogadott ajfinlat tartalma az

irtnyado.
Ha Szillitri a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentest kdvet6 15 munkanapon beli.il nem

cser6li ki, a Megrendeldnek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6lytol beszerezni a

Szfllft6 kdltsdgdre.
Ha a Szfllitf a j6thIl6si kcitelezetts6ge alatt kicsereli a leszilllitott eszkiizok b6rmely rfszdt,
annak j6t61l6si ideje a csere napjdval irjra kezd6dik.
Szfllit6 kijelenti 6s szavatossfgot v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodds tirgyat kepezo

term6kek rendelkeznek 6rv6nye s for gal omb a hozatah enged6llye L

9.1 Szerzbd6 felek rigy a k6sedelmes teljesites, mint pedig a min6s6ghib6s szdllit6s, s

v6giil a szerz6dest6l val6 Megrendeldi el6l16s eset6re egyarint kdtb6rt kcitnek ki a Szdllit6
terh6re, amelynek m6rt6ke kdsedelem esetdn a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6
6rt6k6nek figyelembev6teldvel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrrntett aru-drtdk 6 %o-a.

Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 rirri 6rt6k6nek 3Oolo-a nagys6gri minos6gi
kdtbdrt lehet kcivetelni, de ugyanilyen mertdkri a Megrendel6 6\tal drvenyesitett meghirisul6si
kdtb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 ajilnlati 6na vetitve, 30 o/o nagys6gri meghirisuldsi kotb6r megfizet6s6t

viilalja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek szilllititsi.al tobb, mint l5 napon k6sik, vagy el6ll
a szerz6des telj esitds6tol.

Tisztdban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkovetelds behajt6s6n tulmenoen a

Megrendelf a szerzld6sszegesbol eredo khrtnak megtdritds6t is kdvetelheti a Szdllit6t6l, a

k6r 6sszeg6be azonban amtr behajtott kotbdr osszege belesz6mit.
A kdtbdr akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendeld jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani ds azt avegszdmla nett6

osszeg6bol levonni.



zhllitlhoz intezett nyrlatkozathval azonnali

6rmelY reszetol, ha:

kesett;
elentett illetve ellene csodot jelentettek be'

felszdmollsi elj 6r6s folyik ellene ;

- a szfllit6 szerzldlsellenesen besziintette sz6llit6sait'

Ha a Megrendel6 a szeruodest a fenti b6rmely okbol megsziinteti egyoldahi nyilatkozat|val' a

Sz6llit6 iem jogosult a Megrendeldt6l tovabbi kifizetdseket kovetelni'

A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sztikseges olyan

hat6ridovel, amery lehetovJ teszi, hogy a szerz6dessel drintett feladata ell6t6s6r6l

szolg6ltat6sszerzod6sszeripenzbeliellen6rt6k6rejogosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012' (IIL 2
szerzodesl felbonto feltdtelt, miszerint,,ame

otlenit6

;:7*,

rr.r A sz6llit6t az erv'nyas jogszab6ryok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a

harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6shta a

6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait'

tkos informdciot egyik f6l sem tehet k6zz6'

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem

j ogszab6ly alapj6n valamely biros6g vagy

A-kiilfbldi ad6illetos6gu Szdllito kotele

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti

beszerezheti arhvonatkoz6 adatokat az o

A Szfllit6 kifog6stalan teljesitdsdrol a telje

intetdben az 1'l pontban foglaltakt6l

gaafelekir6nyadonakazzal'hogytdteles
v i Torveny 6s a Magyar Polgdri Tdrv6nykdnyv

ab lkalmazni'



A Megrendel6nek 6s a Szdllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdekdben, hogy krizvetlen
t6rgyal6sokon b6kds fton rendezzenek minden olyan ndzetelterl,st, vagy vitiit, amely kozottrik
a szerz6dlssel kapcsol atban meriil fel.
Jelen szerz6ddsbol sztrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illetdkessdge mindenkor a
Me grendel6 sz6khely ehez igazo dik.
Ezt a szfilitdsi szerz6d6,st a szerzbdo felek mint akaratukkal 6s nyilatko zataikal mindenben
megegy ezbt helybenha gy 6lag alfiirt{k.

Budapest, 2013.jrinius I 0.

operativ igazgat6
mint Szfllitri

B. Braun Medical Kft.
1023 Budapest, Felh€vizi u. 5.
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B.Braun Kft. Elektrofiziologiai, r6di6frekvenci6s abl6cios
6s cryoabldci6s anyagok

beszerz6se felnStt 6s gyermek ell6t6sra
coKt-2t2013

1. sz. mell6klet

R6sz sor-
szhma R6sz mesnevez6se

Ig6nyelt
darab-
szhm

Megajfnlott term6k
neve 6s k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db

Nett6 Ft
iisszesen

)t

Egyszerhaszn6latos ,

steril alapcsomag
elektrofiziol6giai
beavatkoz6sokhoz

600

Egyszerhaszn6latos ,

steril alapcsomag

elektrofiziol6giai
beavatkoz6sokhoz;

s012999

8 890 Ft 5 334 000 Ft

Nett6 iisszesen: 5 334 000 Fr
AFA27% I 440 180 Ft
Brutt6 tisszesen: 6 774 l80Ft

Budapest, 2013. jrinius 10.

mint Sz6llit6

B. Braun Medical Kft.
1023 Budapest, klh€vizi u.5.

1.



oGv-+ fnltsznnzoons
Kihelyezett fruraktir iizemeltet6s6re

Amely l6trejdtt egy6szr6l a Sz6llit6: B. Braun Medical Kft.

telephelye: 1023 Budapest, Felh6vizi u. 5.

m6sr6szrril a

Gottse gen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intdzet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb an;,,a K6rhiz",

mint Szerzdd6 felek kdzdtt az alilbbiak szerint:

1. Aszerz6d6s tfrgya
A 37..s2. rcszajhnlati kcirben meghatSrozott Egyszerhaszndlatos steril alapcsomag

elektrofiziol6giai beavatkozdsokhoz term6kek, cisszesen 600 db - 30% mennyis6g6re

vonatkoz6an.
Szfllft6 a szfullithsi szerzoddsben foglalt idltartanna kihelyezett 6ru raktflrk6szletet bocs6t

saj6t kdlt6s6g6re, a Kilrhhz rendelkez6s6re, amely azt saj6t rakt6rdban helyezi el a

felhaszn6lSsig. A kihelyezett Snxaktilr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2013. 06.17-6n 8'14. 6ra

kdzdtt ker0l lesz6llitdsra. Az alapk6szlet feltrjlt6se k6thetente csi.itdrtdki napon 8 - 1l-ig, els6

alkalom 2013. jflius 04-6n keriil lesz6llit6sra.

2. Szfllit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyez ett 6ra ruktdrkeszlet a Szdllit6 tulaj don6t kdpezi. A Szf llit6 kdtelezetts eget villlal a

sz6llit6si szeru6d6s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek szilllitSsdra, valamint ana, hogy a

K1rhiz jelent6se alapjdn a felhaszn6lt termdkek nyilvantartilsdt a Kilrhfzzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szfumitottmaximum 5 napon beltil.
Szfllit6 a K6rh6z jelent6s6t k<ivet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6kdr6l sz6l6

szitmla kiilllitSsfura, a szilllitdsi szerz6d6sben foglaltak szerint. Szdllit6 a kihelyezett 6ru

raktrlrk6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett fururaktdr klszIetlt, a Sz6llit6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6

ruktdr k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz5llit6k k6szleteit egymdst6l elkiilonitetten 6s

titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznillilsnak minostil. A szoftver

\



kezel6s6vel megbfzott szem6ly a Szfllit6 rdsz5re rendszeres id6kdz<ink6nt (legalilbb 2
hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktilddtt) a fogyiisr6l, illetve a rcktfur pillanatnyi
k6szletdr6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztositrisa mellett a Szfllit6nak lehet6s6ge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6 s6 geir6l a szoft v er keszitoj evel ktildn kell me g6llapo dj on.
A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a szfir.rtlilk alapja, rn6sr6szt a k6szlet ut6nt<jlt6s6nek az
alapinformdci6ja.

Szfllit6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso
tartalmfinak struktfr6j6t, mivel a beszilllitonak biztositania kell a cikkek azonosithsht olyan
tekintetben, hogy az egyertelmtien meghatfurozza,hogy az adott term6k mely sz6llit6t6l va16,
hiszen hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben aruktirban.

Szrillitds:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil aSz6llit6 maximum 5 napon
beltil ezt beszilllitj a.

Szdmldzris:

Aj6nlatk6r6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat sz6mol fel aj6nlattev6 r6sz6re, mely dij a
felhaszn6lt aru brutt6 6rtek3,6-yo-a. A rakt6roz6si dijat f6l6vente. a felhaszn6l6s alapjSn. 15
napon beli.il 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6.

3. AKfirhi'zjogai 6s kiitelezetts6gei

A Kilrhiz a kihelyezett term6kek hi6nytalansSgSlrt 6s min6s6gi illlapothert, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes kOni felel6s6ggel tartozik. A K6rhhz villlaIja, hogy a kihelyezett 6ru
raktdrk6szletet megfelelo, z6rt helyen, a meg16v6 saj6t k6szleteit<il elki.ildnitve t6rolja 6s

megfelel6enklpzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 k<jzben Szfllit6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh6z rdszlre valamennyi, a
kihe lyezett 6rur akthr e lhe lyezett term6k f elhasznSlils 6t i I I et6 en.
A K6rhiz kdzli Szdllit6val a konszign6ci6s raktrirkdszlet kezelo, kapcsolattart6 szem6ly
nev6t, beoszt6s6t, telefonsz6m6t 6s faxszdmdt 6s az ezen adatokban bekdvetkezett minden
v5ltoz6st.

4. A szerzdd6s megsziin6se

Me g szrinik a szer zo dds a sz6llit6si szer z6 d6s lej 6rt6v al.

5. A szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott eljfrds

Jelen szev6d6s b6rmely okb6l tcirt6n6 megszrin6se eset6n a K6rh5z teljes kdnien kriteles
elszdmolni a kihelyezett 6ru raktrirk6szlettel. A szerz6d6s lejSrrft kcivet6 egy h6ten beli.il
leltdrozdst kdszit a Szdllit6 k6pviseldje, valamint a K6rh5z 6ltal kijelcilt szem6ly a fel nem
hasznillt k6 szletek megilllapitilsfr a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s raktrirk6szleten maradt kifog6stalan min6s6gi illlapotu
bontatlan term6keket a Sz6llit6 kdteles elszSllitan| Amennyiben a Szhllit6 ezen elszilllitilsi



kdtelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhhz jogosult az 6tu

megsemmisit6s6re.
A K6rhr[z k6teles aszerzodlsmegszrin6sekor a birtok6ban 16v6 term6keket ataktfitban annak

Sz6llit6 6ltal tort6n o elszilllithshig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett megorizni. Az orz's 6s

az elszillliths kdlts6gei a Szfllit6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzodlsben nem rendezett,kfird6sekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt a

poigari T6rv6nyk6nyvr61 sz6l6 1959. Evi IV. t<irv6ny rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

Budapest, 2013.jrinius I 0.

mint Szdllit6

B. Braun Medical Kft.
1023 BudaPest, Felh€vizi u.5.
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1. sz. mell6kletraun Kft.

Budapest, 2013. jrinius 10.

Pethdne farnartr 2,,€det
fdlgazgaid qazdasdoi hetvbtLese

Elektrofiziol69iai, ridi6frekvenci6s abl6ci6s
6s cryoablfci6s anyagok

beszez6se fetn6tt 6s gyermek ellit6sra
GOKI-2|2013

mint Sz6llit6

B. Braun Medical Kft.
1023 Budapcst tulh€vizi u.5.
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R6sz sor-
szfma R6sz meqnevez6se

Indu16
k6szlet

Megajdnlott term6k
neve 6s k6dszima

Nett6 Ft
ellen6rt6k / dt

Nett6 Ft
6sszesen

JI

Egyszerhaszn6latos ,

steril alapcsomag

elektrofizio16giai
beavatkoz6sokhoz

72

Egyszerhaszn6latos ,

steril alapcsomag

elektrofizio16giai
beavatkozSsokhoz;

5012999

8 890 Ft 640 080 Ft

Nett6 iisszesen: 640 080 Ft
AFA27% r72 822Ft

Brutt6 iisszesen: 812 902Ft


