
36s-Y(zots

szx,rirAsr sznnz6nns

amely l6trejdtt egyrdszt a Budapest, Haller rtca29. szftm alatti sz6khelyti Gottsegen Gy0rgy

Orszfgos Kardiol6giai lntlzet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov5bbiakban:

Megrendel6),
m6sr6szt a UniCredit Bank Hungary Zrt. banT<n6l vezetett 10918001-00000068-64310002

banksz6mlaszfrmi,0l-09-919141 .c6gjegyzek szdmt 1026 Budapest, Hiddsz u. L. sz6khelyti
premier G. Med Cardio Kft. nevri szilllito, k6pviseletre jogosult szem6ly: Git Andrfs
iigyvezetd (a tov6bbiakban: Szfllit6)

kdz6tt, az ajfunlatilban felsorolt term6kek szilllitSshraa kdvetkezo felt6telek mellett:

l.l Szitlit6 ezen szerzt5dds al6ir6s6val a Megrendel| 6ltal a Kbt. alapian kiirt GOKI-
2l10l3 sz. ,,Elektrofiziol6giai, rddi6frekvenciis abl6ci6s 6s cryoablici6s anyagok

beszerz6se feln6tt 6s gyermek ellftdsra" cim.i- kdzbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajdnlata

elfogad6sa eredm6nyekEnt k<itelezettslget v6llal arra, hogy az ajfunlatkdro 6ltal az ajdnlati

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

legfeljebb 30 %-ot) az ugyanorr meghathrozott minos6gben a Megrendel6 r6sz6re leszilllitja.

A. szerzodls id6tartam a a szerzldes al6itds6t kdvet6en 12 h6napig tart.

A sz1llit6jogosult a szerzodls id6tartama alatt rij fejleszt6sti innovativ term6ket szilllitari, az

6r vagy .gVeU szerz6d6ses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az in-6rtek ar6nyoss6got 6s a

szakmai -inOregi megfelel6st a megrendel6 k6pvisel6j6vel kdteles egyeztetni.

A szerzbd6ses 6rat, 
-termdkeket, 

ftzetesi h l6rid6ket, valamint a bitillatta kertilo egy6b

16 szszemp ontokat a j e len szer zo dds mei I dklete tartalmazza'

21 Sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghathtozolt

drumennyis6get olyan m6don kdteles tole megv6s6ro1ni. ahogy ez a jelen pontban

szabillyozhsra keriil.
Megrendell az l./ pontban emlitettek szerint a Szfllit6 minden elt6r6s n61kii1 elfogadott

ajhnlat szerinti term6keit havonta az rLn. Lehiv6si

Sz{llit6t61 rigy, hogy a szetz6d6ses idoszak v6g

mennyis6gt6l -30 o/o etejlig lehfv6sra keriiljdn.
kapcsolatos feltdteleket ielen szetz6d6s elengedhet

szerzodlstartalmazza.

3.1 Sz6llit6 k6telezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s mdretben a tfitgyh6napon beliil havonta

olyaniitemez6-sbensz1Ilitjale aMegrendeld Sltalerre feljogositoltszewezeteinek, ahogy eza

lehiv6sb an me ghatfir oz6sra keriilt.
A lehivdsnak megfelel1 szillliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint_akkor tdrt6nik meg

szab1lyszeriien, hi a Sz6llit6 vagy M illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az futukat1.3rrtalmaz6 egyes

sz1lliimtnyokat a Sz6llit6 koci6zat6ra a [egrendell 6ltal megjeltilt teljesit6si helyekre

(krizponti rakt1r kihelyezett raktfu r6szlege) leszilllitia, (leszilllittatia) 6s a kiildem6nyt

csomagol6si egys6genk6nt fitszhmolva a leliiv6sban megielcilt egys6g vagy szemely rcszete

mennyls6gireg--6tita. A Sz6llit6 a leszilllitott term6keket bontatlan gyari csomagol6sban,
aLta
6g6t a

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 erm6k

mennyis6[i, .inOrEgi htv6iel6t folyamatos an vegzi. A Sz6llit6 villlalja, hogy a szeruodds
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teljesit6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezlsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti raktfur (1096 Budapest, Haller a.29., Kihelyezett 6ruraktfr)
F6t"h"joqo'.'1t',.'''6ly'rakt6rosil1etveahe1yettesit6sse1megbizottszem6|y.
AbUun az esetben, Iru u-Szfllft6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, liu;gy a Megrendel6

jogosult a le nem szilllitott 6rucikkeket a Sz6llit6 k6lts6g6re harmadik szem6lyt6l beszerczni

6s a Megrendeld sz6khely6re szilllittatni.
Egyet6rtenek a szerzOaO fetet< abban, hogy a Szillit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kalcsolatban felmeriilt ktilts6gei fedezet&e az l.l pontban emlitett elfogadott ajfu'lat szerinti

6r szolgdl.
KapcsolattartoaMegrendelotlszercI:anyaggazdSlkoddsiosztillyvezeto
Kapcsolattarto a Sz6llit6 r6sz6t6l; ...

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s 3.i pontban szabillyozott' illetve

v6grehajtand6 kihetyezett trwaktfir rendszer alkalmazhs6n trilmen6en a Megrendeldnek joga

uui uhhor, hogy v6ratlanul jelentkez6 5ruhi5nyaik p6t16s6ra azonnali megrendel6seket- a

szeru1ddshez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6si.ilo nyilatkozatokat - adjanak fel a

Sz6llit6hoz, aki ezeket a-megrendel6seket soron kiviil, raktSri k6szlet6b6l tartozikkiel6giteni'

A soron kiviili iigyint6zdst - felhiv6sra - a Szfllitri kdteles igazolni, de abban_is egyetdrtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a szilllitilsihatdrido a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivdsban foglalt sz6llit6si k<itelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezettsdgek

figyelmen kiviil hagyhsa a jelen sz6llit6si szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek

kclvetkezt6ben a Sze'iiitOt a jiten szerz6d6sben szabillyozott k6,tb6r lslvagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a k6telezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegesi eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6Jn6k, tgy aMegrendell a szdllithsi szerzodlst6l va16 e16116s6nak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kcivetkeimdnyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne k6teles.

6.1 Megrendel6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, mindkdt f6l 6ltal alfiirt 6tv6teli

elismerv6niyel felszerelt szilmlit a Kbt. 130. g-a valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon

beliil banki 6tutalSssal egyenliti ki a Szfllit6nak.
Nem vitato lt a szeru1dO fetet< 6lta1, hogy a szerzodlses id6szak folyam6n az egyes szdmllkba

csak azok az fnak, hrkdpzesi tenyezok 6s kdlts6gek 5llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az l.i pont 6rtelm6ben a SzSllitl elfogadott ajfulata tartaImaz,

fiiggetleniil att61, hogy u r.rugyuiorszdgivagy a vil6gpiaci Srak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v ilItozik az infl6ci6 s r 6ta, v agy a dev izi Stsz6mit6si kul c s.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A sz6mI6hoz tartoi6 lehiv6s teljesitds6t igazol6 - a Megrendel6t6l szhrmaz6 - 6tv6teli

elismerv6nyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kiSllitott 6s felszerelt szhmlilt a Szillit6

rdgzitett hat6ridon beltil nem

zabilly ai szerinti mindenkori

A Sz6llit6 nem ftzet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel tisszefiigg6sben olyan

Kbt. 56. $ (1) bekez nem megfelel6

meriilnek fel, 6s jdvedelmdnek

asak. A Sz6llit6 a d6tarlana alatt

tulajdonosi szerkezetlt a Megrendel6 szhmhra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)



szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szilllitdsb6l ill. fuvarozdsbol eredo
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megt6ft6ntdt6l szilmitott
3 munkanapon beliil jogosult a Szdllit6val szemben fell6pni.
Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t k<ivet6 3 napon beltl b6rmikor kifog6s targydvi teheti a
Szfllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6zo k6t bekezdds brlrmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 lmrrtozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beltil - a Szfllit6t k<jzds jegyz6k<inyv felv6tel6re meghfvni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideri.il, hogy a term6k tfpus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az Llpont szerinti ajinlatban
foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6ddsben szibfiyozott
m6rt6kti min6s6gi kdtbdrt 6s/vagy kdrt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6sdgi elt6r6st tapasztalna, tgy
6rdekmril6sdnak igazolSsa n6lkril a szerz6d6st6l nyomban elSllhat, meghirisul6si kdtbdrt 6s
kdrt6rit6st kdvetelhet.

8.1 Szeruodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabSlyaira - az l.lpontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajdnlattartalma az
ir6nyad6.
Ha Szdllit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdveto 15 munkanapon beltil nem
cser6li ki, a Megrendel6nek jog6ban 61i a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt6lbeszerezni a
Szdllit6 kdlts6g6re.
Ha a Szillitil a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicser6li a leszdllitott eszkdzrik b6rmely ftszfit,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Sz6llit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az5rl, hogy a jelen szerzldes titrgy6t klpezo

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

9.1 Szerz6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s
v6giil a szerzoddstol val6 Megrendel6i el51l6s eset6re egyarint kdtbdrt kdtnek ki a Szfllft6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott rirucikkek brutt6
6rtdk6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lfintett riru-6rt6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rr[ 6rt6k6nek 307o-a nagysdgir min6s6gi
kdtb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Megrend el6 illtal6rv6nyesitett meghirisulSsi
kdtbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnltelen gyakorolni.

Szhllit6 a teljes nett6 ajrinlati 6na vetitve, 30 % nagys5gri meghirisul6si kdtb6r megfizet6s6t
vSllalja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek szSllitdsdval tdbb, mint 15 napon k6sik, vagy eldll
a szeru5 dds telj esf t6s6t6l.

Tisztdban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kcltb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Megrendelfi a szeruod6sszeg6sb6l ered6 kdrfinak megt6rit6s6t is kdvetelheti a Sz6llit6t6I, a
kiir risszeg6be azonban amfr behajtott kdtb6r 6,sszege beleszfumit.
A k<itb6r akkor is j6r, ha a Megrendeldnek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyfjtotL szdmlsb6l visszatartani 6s azt avdgsz6mla nett6
6sszes6b6l levonni.
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l0.l A Megrendeld egyoldahi, ir6sbeli, a Szfillit6hoz intezett nyilatkozatdval azonnali
hat6llyal el6llhat a szillitdsi szerzlddstol, vagy b6rmely rdszdt6l,ha
- a Szillitfi azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napotkdsett;
- a Szdllft6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, dncs6dcit jelentett illetue ellene cs6d<it jelentettek be,

felszftmolSsi elj ar6s folyik ellene;
- a Szfllitfl szeru5ddsellenesen besziintette szilllithsait.
Ha a Megrendel6 a szerz6ddst a fenti b6rmely okb61 megsztinteti egyoldahi nyilatkozat|val, a

Sz6llit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket k<ivetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodlst felmondani - ha szi.iks6ges olyan
hatririd6vel, amely lehetdvd teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata ell6thsdr6l
gondoskodni tudjon - ha
a) aSz6lIit6ban kdzvetetten vagy kOzvetleniil 25Yo-otmeghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo gazdashgi t6rsas6g,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjdban meghat6rozottfeltfteleknek.
b) a Sz6llit6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdashgi

t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontjriban meghathrozott
felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llft5 a szerzodds megsztin6se el6tt mar teljesitett
szolgSltatilsszerz6d6sszeriplnzbeliellen6rt6k6re jogosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti
szeruod6st felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszkOzre vagy fert6tlenit6szerre vonatkoz6an a ktizpontositott kozbeszerzesi rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy szeru6d6s keri.il megk<it6sre, a k<izpontositott kozbeszerzds
rendszer6ben kell a beszerulst megval6s itani" .

ll.l A Szfllit6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si k<itelezetts6g terheli a

szenodls teljesit6se sor6n a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban
tudom6s6ra jut6 mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoziisiiban. E titoktart6si
kdtelezetts6g kiterjed a Szi.Jlit6 alkalmazottaira, munkatiirsaira, beszilllit6ira, akiket
tevdkenys6gtik megkezd6se el6tt kdteles a Szfllit6 a titoktartesra hitelt 6rdeml6en
figyelmeztetni.
A Sz6llit6 a Megrendeld enged6lye ndlktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sira a

szerzodls, illetve azzalkapcsolatban b6rmely mds dokumentdci6 vagy informhci6 adatait.
A m6sik feI elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezl hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszab6ly alapjfunvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelezo 6rv6nnyel elrendeli.

A ki.ilfbldi ad6illet6s6gi Sz6llit6 kdteles a szerzldlshez arra vonatkoz6 meghatalmazdst

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6s6g kcjzvetlentil

beszerezheti ardvonatkoz6 adatokat az orszdgokkdzdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n61ki.i1

A Szdllit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes termdkmennyis6g 5tad6s-6tvetelet kdvet6en a

Megrendel6 fr6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sz6llit6t,
hogy a Megrendeldt referencialist6jrln felti.intesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetelt

m6don - marketingtev6kenys6gdben felhaszn6lhassa.

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy a Szdllitri elfogadott ajdnlatifi, tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles
jogszabhlyi rendelkez6sk6nt a Kdzbeszerz6si Tdrv6ny 6s a Magyar Polgari Tdrv6nykdnyv
idevonatkoz6anmegf elel6szabillyaitfogi6kalkalmazni.



A Megrendel6nek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyalSsokon b6k6s fton rendezzenekminden olyan nlzeteltlrlst, vagy vit6t, amely kdzdttiik
a szerzodlssel kapcsol atban mertil fel.
Jelen szerz6d6sb61 szirmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a
Megrendeld sz6khely 6hez igazo dik.
Ezt a szflllitdsi szerzlddst a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nvilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ez6t helyb enh agy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2013.jrilius 02.

Szrillit6

P6nzUgYi ellenjegYz6

t 20 1,0

Peth<in6 frzs6bet
f6isazgat6 g $i helYettese

f6igazga\Q



/remier G. Med Cardio Kft. Elektrofiziol69iai, rAdi6frekvenciAs ablici6s
6s cryoablici6s anYagok beszez6se

feln6tt 6s gyermek ellStisra
GOKI-zl2013

1. sz. mell6klet

R6sz sor-
sz6ma R6sz megnevez6se

196nyelt
darab-
szfm

Megajdnlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /
db

Nett6 Ft
iisszesen

Vaszkulfris sheath-ek v6nfs 6s art6ri6s

35

5-13 F, dilat6torral,
0.03 8'm6retti, rdvid vezet6r'el

ellStott, t6bb mint 10 cm hosszit,

teljes hossz6ban kink rezisztens,

oldal6ggal 6s azon csaPPal

ell6tott hemosztatikus szeleppel

rendelkez6

t750

ST. Jude

Hemostasis
Intraducer csal6d

406120.,406124,
406t28,406132,
407842,407844,
407846,407848,

407850

3 000 Ft 5 250 000 Ft

Nett6 iisszesen: 5 250 000 Ft

LFA27 % 1 417 500 Ft

Brutt6 iisszesen: 6 667 500 Ft

Budapest, 2013. jflius 02.
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mint Megrendel6 PRE.utrR G, MED cA_RDIo nt szfllit6
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SZEF.ZfiDES
Kihelyezett iruraktrir iizemeltet6s6re

Amely l6trej6tt egyr6szr6l asz'rit6:premier G. Med cardio Kft.
telephelye: 1026 Budapest, Hidrisz u. l.

mdsrdszr6l a

Gottsegen gl,irgy Orsz6gos Kardiol6gi ai Intezet
91-., 1096 Budapest, Haller a.29. 

-e'

Kepviseli: Dr. Ofner I 6ter fligazgato
tov6bbiakban: ),aK6rhiz,,. a----

mint Szerz6d6 felek kdzcitt az alilbbiakszerint:

s 6t-a ftots,

1. A szerz6d.6s trirgya

*i#,1;.#izajdnlati'korben 
megh atdrozotttermdkek, dsszesen t7s0 db - 30%mennyis6g6re

Szdllft6 a sz6llit6si szerz6d

nte csritcirtdki napon g _ 1l_ig,

2. Szilllit|jogai 6s kiitelezetts6gei

s6get vrillal a
ana, hogy a
egyezteti 6s

t term6k ellen6rtdk6r6l sz6[6
. Sz6IIft6 a kihelyezett 6ru

Lehivfs:

;;i;t.? en ktils6
tetten 6s

a sz:'rit6 r6szere..rl3:ffi id6k6zrink u", ,*uffl#:";
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hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktilddtt) a f,ogyasr6l, illetve a rakt{r pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett a Szillit6nak lehet6s6ge van elektronikus
form6ban (frle) enn6l gyakrabban informrici6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehetd s6 geir6l a szoft v er kdszit6jevel kiil<in kell meg6llap o dj on.

A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a szhmlilk alapja, mdsrlszt a k6szlet ut6nt6lt6s6nek az

alapinformdci6ja.

Szdllit6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso

tartalmfunak struktrir5j6t, mivel a beszilllit6nak biztositania kell a cikkek azonositdsht olyan
tekintetben, hogy az egyertelmrien meghatilrozza,hogy az adott termdk mely sz6llit6t6l val6,

hiszen hasonl6, vagy esetleg azonos termdkek is lehetnek egyid6ben araktfitban.

Szfllftds:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tovribbit6sra kertil a Szfllit6 maximum 5 napon

b e liil ezt b e szilllitj a.

Szitmlilzhsz

Aj5nlatk6r6 a rendszer flzemeltet6s66rt dijat sz6mol fel ajfinlattevo r6szdre, mely dij a
felhaszndlt 6ru brutt6 6rt6k3,6-yo-a. A raktriroz6si dijat fel6vente. a felhaszn6l6s alapjan. 15

napon beltil 5tuta15ssa1 ee)'enliti ki a Sz6llft6.

3. AKfrhizjogai 6s kiitelezetts6gei

A Klrhhz a kihelyezett term6kek hi6nytalans6g66rt 6s min6s6gi ilIlapotdert, 611aguk

meg6v5s66rt teljes k<ini felel6s6ggel tartozik. A Kilrhiz villlalja, hogy a kihelyezett 6ru

raktark6szletet megfelelo, 26rt helyen, a megl6v6 saj6t k6szleteit6l elki.ildnitve t6rolja 6s

megfelel6en k6pzett, akezel6 rendszert ismero 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 kdzben Szdllit6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh5z rcszdre valamennyi, a
kihelyezett fururaktdr elhelyezett term6k felhaszn6l6s6t i11et6en.

A Klrhfz kdzli Szillft6val a konszign6ci6s rakt6rklszlet keze\6, kapcsolattart6 szem6ly

nev6t, beosztfusht, telefonsz6m6t 6s faxsz6m6t 6s M ezen adatokban bek<ivetkezett minden

vfltozhs1'

4. A szerzSdfls megsziin6se

Megszrinik a szerzodls a szdllitSsi szeruodls lejilrt|val.

5. A szerzfidils megsziin6sekor alkalmazott eljirSs

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l tcirt6n6 megszrin6se eset6n a K6rh6z teljes k<inien kdteles

elsz6molni a kihelyezett 6ru raktark6szlettel. A szerzldds lejSrIilt kdvet6 egy h6ten beltil
lelthrozdstkeszit a Sz6llit6 k6pvisel6je, valamint aK6rhLiz 6ltal kijeldlt szemdly a fel nem

hasznilt k6szletek meg6llapit 6sfua.
A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s raktdrkeszleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotit

bontatlan term6keket a Szfllit6 kdteles elszSLIitani. Amennyiben a Sz6llit6 ezen elszillLitdsi

k<itelezetts6g6nek felsz6lit6s ellendben sem tesz eleget, a K6rhdz jogosult az fitu
megsemmisit6s6re.



A K6rhdz kdteles aszerzodls megsziin6sekor abirtok6ban l6v6 term6keket araktfrban annak
Szdllit6 6ltal t<irt6n6 elszilllitdsfiig az 6llagrneg6vds biztosit6sa mellett meg6rizni. Az orz6s 6s

az eIszSlliths kdlts6gei a Szfllit6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt a
Polgriri Tcirv6nykcinyw6l sz6l6 1959. Evi IV. tdrv6ny rendelkez6sei azirrinyad6ak.

Budapest, 2013.jrilius 02.
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/, Premier G. Med Cardio Kft. 1. sz. mell6kletElektrofiziol6g iai, 16d i6frekvenci6s ablici6s
6s cryoabl6ci6s anyagok beszerz6se

feln6tt 6s gYermek ellitdsra
GOKI-212013

Megajinlott
term6k neve 6s

k6dszima

Vaszkul6ris sheath-ek v6nfs 6s art6ri6s

960 000 Ft3 000 Ft

ST. Jude

Hemostasis

Intraducer csalSd

406120.,406124,
406128,406132,
407842,407844,
407846,407848,

407850

5-13 F, dilathtorral,
0.03 8'm6retti, r6vid vezet6vel

ell6tott, tdbb mint 10 cm hosszri,

teljes hossz6ban kink rezisztens,

oldalSggal 6s azon csapPal

hemosztatikus szelePPel

1 219 200 Ft
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