
szALLiTAsr szunz6ofs

amely l6trejdtt egyrcszt a Budapest, Haller utca29. szhmalatti szdkhelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giai lntlzet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendel6),
m6sr6szt a OTP Bank banknfl vezetett lL7Il04I-20776141banksz6mlaszttmu, Cg. 01-09-

561903 clgSegyzdkszdmu2030 Erd, Ldcsei 14-16. sz6khelyti Variomedic Kft. nevri sz6llit6,

k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Szavcsurn6 Kemenes Krisztina (a tovSbbiakban:

Szrillit6)
kriz<itt, az ajdnlatilban felsorolt term6kek szilllithsfura a k<ivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Szdllit6 ezen szerzidds al6tu6sdval a Megrendelf iltal a Kbt. alapjhn kiirt GOKI-
2t2013 sz. ,,Elektrofiziol6giai, rfdi6frekvencifs abl6ci6s 6s cryoabldci6s anyagok

beszerz6se feln6tt 6s gyermek ell6t6srz" cimi kdzbeszerz6si eljar6s sorSn tett ajfunlata

elfogad6sa eredm6nyek6nt kd,telezetts6get v511al ana, hogy az ajfinlatketo 6ltal az aiinlati
dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendeld 6ltal elfogadott term6kmennyis6get (minusz

legfeljebb 30 %-ot) az ugyanott meghat6rozott min6s6gben a Megrend el6 ftsz&e leszilllitja.
A szerz6d6s id6tartama a szerzodes al6irds6t kdvet6en l2h6napigtart.
A sz1llit6jogosult a szerzldds id6tartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitani, az

6r vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek m6dosit6sa n61kti1. Az 6r-ertek arrlnyoss6got 6s a
szakmai min6s6gi megfelel6st a megrendel6 k6pvisel6j6vel kdteles egyeztetni.

A szeruod6ses 6rat, term6keket, ftzetdsi hat6rid6ket, valamint a birillatra keriil6 egy6b

16 szs zempontokat a j e len szerzo dds me I l6klete tattalmazza.

2.1 Szfllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghat6rozott

6rumennyis6get olyan m6don kdteles t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szabfulyozdsra kertil.
Megrendell az L/ pontban emlitettek szerint a Szillit6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott

ajanlat szerinti term6keit havonta az nrr. Lehiv6si nyilatkozat formdjilban v6sarolja meg a

Sz:[llit6t6l rigy, hogy a szerzodlses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g, illetve a teljes

mennyisdgtOf -:O o/" er{lig lehiv6sra keriiljdn. A kihelyezett fururakthr izemeltet6s6vel

kapcsolatos felt6teleket jelen szeru6d6s elengedhetetlen rdszdt kepezo kihelyezett finxaktSr

szerzoddstartalmazza.

3.1 Szdllft6 kdtelezi mag6L arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivds szerinti fintkat a

lehiv6sban foglalt mennyisdgben, v6lasztdkban 6s m6retben a tfirgyh6napon beliil havonta

olyan i.itemez6sben szilllitjale a Megrendeld 6ltal ene feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sb an me ghatfur oz6sra ker0lt.
A lehiv6snak megfelelo szillliths a felek egyezl meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szabflIyszeraen, ha a Szfllit6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az fuvkattarlalmaz6 egyes

sz1llitmhnyokat a Szfllit6 kockdzatfua a Megrendeld 6lta1 megjelolt teljesitdsi helyekre

(k6zponti raktfur kihelyezett raktfur r6szlege) leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt

csomagol6si egysdgenk6nt futszitmolva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemdly r6sz6re

mennyis6gileg 6tadta. A Szillitl a Ieszilllitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban,

gyfui tartoz6klista alapjhn, minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adia 6t a

Megrendelffnek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a

fuvaroz6s 6s a tdrol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendeld sz6khelye. A Megrendelf a leszilllftott term6k

mennyis6gi, min6s6gi 6tv6te\6t folyamatosan vegz| A Szfllit6 villla\ja, hogy a szetzod6s



l:!:t:j:t*ek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6lI, konzultrici6s lehet6s6get
Dtztosrt.

096 Budapest, Haller u. 29., Kihelyezett 6rurakt6r)

Abban az 
illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

jogosurt " t11,,Tr'?t?llf#Jn*;1ff:":fl,,i.T;il.J,:;ll
6s a Megr
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy
kapcsolatban felmenilt k6lts6gei fedezetlre az
5r szolg6l.

a Sz6llit6nak a jelen pontban foglaitakkatr
1./ pontban emliteft elfogadott ajlnlat szerinti

Kapc so latt arto a Me grendel 6 rc szer ol : any aggazd6lko d6s i o sztilly v ezet6
Kapcsolatt art6 a Szdllit6 r6sz6r6l: . . .

4'/ Meg6llapodnak a szerzodl felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabdlyozoft, illetve
sdn trilmen6en a Megrendel6nek joga
6tl6sfua azonnali megrendel6seket_ a

Sz 
min6siil6 nyilatkozatokat - adjanak fel aA :.J#;ii_f#Li35,u,,Ti1lT:'"1f?liJiiff*#;

fel hat6ridt a 3 napot semmik6ppen sem halaliratja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6rtal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllit
teljesft6sdnek k6sedelme vagy elmulasztiisu, d" ugyanigy az 4.lpontban el6i
figyelmen kivtil hagy6sa a jelen sz6llitdsi--r""ri6de, megszeg6s6t
kcivetkezt6ben a Szr[Ilit6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kcitlb6r eslvagy k6rtefit6s
fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6ss zegesi eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, tgy aMegrendel| a szailitasi szeruodest6l val6 el6ll6s6nak aj.ogdt gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne k<iteles.

6J Megrendel| alehivds teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, mindk6t fdl dltal al1irt 1tveteli
elismerv6nnyel felszerelt szfumlst a Kbt. 130. $-a valamint az Art 3614.$ szerint 60 napon
behil banki titutaldssal egyenliti ki a Sz6llit6nak.
Nem vitatott a szeru6drf felek illtal,hogy a szeru6d6ses id6szak folyam6n az egyes szfmlikba
csak azok az 6rak, 6rk6pzdsi t6nyez6k 6s kdlts6gek 6llfthat6k te, megpejig ugyanolyan
mdrt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben i sremto elfogadott 

-$andtulartalmaz,
fiiggetlentil att6l, hogy a magyarrr:szilgi vagy a vil6gpiaci 6rak mifdppen alakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az infl6ci6s r6ta, vagy a deiiza 6tsz6mit6sikulcs.
A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A szdmlShoz tartoz6 lehiv6s teljesftds6t igazol6 - a Megrendet6t6l sz6rmaz6 - 1tveteli
elismervdnyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kidllftott 6s felszerelt sz6ml6t a Sz6llit6

dasrigi lgazgat6sdgrira nyrijtj a be.
a szfllit6 szSmlfijdt a jelen pontban figzitett hat6rid6n beliil nem
szdllit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
sziimol el a szerzodls ggdsben olyan
g (1) bekezdds k) pontja nem megfeiel6
ek fel, 6s melyek a jcivedelmdnek
sz6llit6 a szen6d6s teljesitds6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szdmdra megismerhet6vd teszi ds a Kbt. 125. $ (5)



szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7.l Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sbb| ill. fuvaroz6sb6l eredo
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtdrtdnt6t6l szfimitott
3 munkanapon beltil jogosult a Szdllit6val szemben fe116pni.

Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tirgydvt teheti a
Szdllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az eI6z6 k6t bekezd6s brirmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatarid6n beli.il - a Szfllit6t kdzds jegyz6k0nyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajdnlatban
foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Megrendeld a jelen szerz6d6sben szabillyozott
m6rt6kti min6s6gi kdtb6rt eslvagy k6rtdritdsi ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, rigy
6rdekmril6shnak igazol6sa ndlktil a szerzod6st6l nyomban el6llhat, meghirisul6si k6tb6rt 6s

kdrt6rit6st kdvetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j 6t6ll6s szabillyaira - az l./ pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott aj{nlat tafialma az

irhnyad6.
Ha Sz6llit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beltl nem
cserdli ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll a fent emlitett iirut harmadik szemdlyt6l beszerezni a
Szdllft6 kdlts6g6re.
Ha a Szdllit6 a j6t6ll6si kritelezetts6ge alatt kicsereli aleszfillitott eszkdzdkbdrrrrely rdsz6t,
annak j6t6ll5si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Szfllit6 kijelenti 6s szavatoss6got v511al az6rt, hogy a jelen szerz6des tdrgyht kepezo

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb ahozatali enged6llyel.

9.1 Szerzldo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6gi.i1 a szeruldlst6l va16 Megrendeldi el6ll6s eset6re egyarlnt kdtb6rt kcitnek ki a Szdllit6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6
6rt6k6nek figyelembevdtel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rtdk 6 %o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rf 6rt6k6nek 307o-a nagys6gri min6s6gi
kdtb6rt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Megrendelil illtal6rv6nyesitett meghirisul6si
kdtb6r is akkor, amikor elSll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Szhllit6 a teljes nett6 aj|nlati 6na vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kdtb6r megfizetds6t
villlalja, amennyibenasz6llitand6 term6kekszilllithsSval tobb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szerzl d6s telj e sft6 s6t6l.

Tisztdban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kdtb6rkovetel6s behajt6san trilmen6en a

Megrendelf a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kdrlnak megtdrit6s6t is kdvetelheti a Szfllft6t6l, a

krlr dsszeg6be azonban am6r behajtott kdtb6r dsszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek kiira nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendeld jogosult a benyijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt avdgsz6mla nett6
dsszeg6b6l levonni.

I



n.l intezett nyilatkozathval azownli

hat6lly 6161' ha:

- aS
- a Szfllit6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, 6ncs6ddt etve ellene cs6d<it jelentettek be'

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;

- a szdtlit 6 szerz6desellenesen besziintette sz6llit6sait.

Ha a Megrendel6 a szerz6d6st a fenti b6rmely okb61 megsziinteti egyoldahi nyilatkozat'val' a

Sz6llit6 iem jogosult a Megrendeldt6l tovSbbi kifizet6seket kdvetelni'

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzlddst felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6rid6ver, amely rehet6vJ teszi, t ott a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l

szolgilltatfusszerz6d6sszeripenzbeliellen6rt6k6re 
jogosult.

A Felek tudomSsul veszik a 4612012' (III' 2

szerz6d6st felbont6 felt6telt' miszerint,,ame
6tlenit6

;#:","

ll.l A Sz6llit6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a

harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6shra a

6s dokumentAci6 vagy informhcio adatail'

os inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6'

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bo

jogszabdly alapiSnvalamely bir6s6g vagy m

A-kiilfbldi ad6illet6s6 gi Sz6llit6 kdteles

csatolni, hogy M illetds6ge szerinti

beszerezheti at|vonatkoz6 adatokat az o

A Szdllit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a telje

sa'

tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

?l'I'iff#*'i*,ffi t.T8ifJlfi



A Megrendeldnek 6s a Szdllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
targyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan nezetelterest, vagy vit6t, amely krizcittiik
a szerzild6ssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l szdrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a
Megrendel6 sz6khely 6hez igazo dik.
Ert a szilllitdsi szeruodlst a szeruod6 felek mint akaratukkal 6s nvilatkozatail<kal mindenben
me g e gyez6t helyb enh agy 6Iag alfiirtfk.

Budapest, 2013.jrinius I 0.

mint Szillit6

P6nzugyi

pEtiion6 rar#iiAecet 2013 JIt{, 1 3
fiir;,,; .1;et(> gazddsii 6i helyetlese

Jogi szempontb6l ai6irhat6

\.
\\



R6sz

sor-
szfima

R6sz megnevez6se

Ig6nyelt
darab-
szfm

Megajfnlott term6k
neve 6s k6dszdma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db

Nett6 Ft
iisszesen

Sinus coronarius diagnosztikus kat6terek 6s

iisszekiitd kdbelek

l7

5F, CS gdrbiilettel, decapolaris, 2-5-2

mm elektr6da t6vols6ggal, 65 cm

hosszri, subclavia behatol6sra

Minimum 1 el6rhet6 F m6ret

435
400096 BARD Viking
diasnosztikus kat6ter

81700 35 539 500

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

osszek<it6 k6bel
t0

560001A tizp6lusri
6sszekoto k6bel

32600 326 000

Qadripolfris diagnosztikus kat6terek jobb

2l

5Fr,4 p6lusir, Josephson 6s DAM
gdrbi.iletii, kifej ezetten puha v6gfi,

kisgyermekek elektrofi ziol6giai
v izsg6lat6r a alkalmas diagno s ztikai
katdter

10

400047,400046 BARD
Viking diagnosztikai

kat6ter

44100 441 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

dsszekrit6 k6bel
5

560003A n6gyp6lusti
osszekot6 k6bel

27s00 137 500

Multipolfris diagnosztikus elektr6dakat6ter 6s

iisszekiit6 kfbel

24

7F, 20 p6lusri, bidirectionalisan
mozgathat6, CS 6s RA egyidejti

t6rk6p ez6 sdre alkalmas mozgathat6

diasnosztikus katdter

10
320001 BARD Orbiter

ST kat6ter
190100 1 901 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

6sszekdt6 kSbel
J 300094 osszekot6 k6bel 73 200 2r9 600

Nett6 iisszesen: 38 s64 600

Are.zt w t0 4t2 442

Brutt6 <isszesen: 48 977 042

Variomedic Kft.

Budapest, 2013. j

Elektrofiziol69iai, 16di6frekvenci5s abl6ci6s
6s cryoabl6ci6s anyagok beszez6se

feln6tt 6s gyermek ell6t6sra
GOKI-2/2013

?*'i3 Jfiru I 3

1. sz. melleklet

mint Sz6llit6
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Kihelyezett iruraktdr iizemeltet6sEre

Amely l6trej<itt egyreszr6l aSz6llit6: Variomedic Kft

telephelye: 2030 nrd, Ldcsei 14-16

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gydrgy Orsz6gos Kardiol6gi ai lntlzet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tovdbbiakb an:,^ K6rhhz",

mint Szerz6d6 felek kdzdtt azalilbbiak szerint:

1. Aszerz6d6s tfrgya
A I7.,21.,24, sz. rcszajfunlati kdrben meghatSrozott term6kek, dsszesen 473 db - 30%
mennyis6 g6re vonatkoz6an.
Szdllit6 a szilllitdsi szerzoddsben foglalt idotartamra kihelyezett 6ru rakt6rk6szletet bocs6t

saj6t kd1t6s6g6re, a K6rh6z rendelkez6s6re, amely azt sajdt ral<thrfiban helyezi el a

felhaszn6l6sig. A kihelyezett funxal<tflr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l I havi
mennyis6gettartalmaz - csatolt kimutatds szerint. Az alapk6szlet2013. jrinius 16.-dn 8-14.

6ra kdzOtt kertil lesz6llithsra. Az alapk6szlet felt6lt6se kdthetente csi.itdrtciki napon 8 - ll-ig,
els6 alkalom zDl3.jrilius 04-6n kertil lesz6llitdsra.

2. Szillft6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru raktark6szlet a Szdllit6 tulajdonbt kepezi. A Szdllit6 kdtelezettsegetvilllal a

szilllitdsi szeruodds mell6klet6ben meghatdrozotltermlkek sz6llit6s5ra, valamint ana, hogy a

Kfirhhzjelent6se alapjhn a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntartilsifi aK6rhfzzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szilmitott maximum 5 napon beliil.
Szfllit6 a K6rhiz jelent6s6t kdvet6en jogosult a felhasznrllt term6k ellen6rt6k6rol sz6l6

szfumla kiilllitilsira, a szilllitdsi szerzoddsben foglaltak szerint. Szdllit6 a kihelyezett 6ru
rukt6rk6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett 6ruraktir keszletdt, a Szdllit6 szempontj6b6l, mint egyetlen kti1s6

ruktfur k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elktildnitetten 6s

titkosan tartja nyilvan. Minden innen kiadott 6ru felhasznillilsnak min6stil. A szoftver

kezel6s6vel megbizott szem6ly a Sz6llit6 rdsz1re rendszeres id6kdzdnk5nt (legalilbb 2
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hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktilddtt) a fogy6sr6i, illetve a taktht pillanatnyi

k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett a Szillit6nak lehet6s6ge van elektronikus

form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehet6 s6 geir6l a szoftver k6 szitdj 6vel ktilon kell me g6llapodj on.

A fogy6s nyilvSntart5sa egyr6szt a szhmlttk alapja, m6sr6szt a k6szlet utantdltds6nek az

alapinformSci6ja.

Szdllit6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6\tal beolvashat6 karaktersorazatok beis6

tartalmrlnak struktrirfljet, mivel a beszfullit6nak biztositania kell a cikkek azonosithsdt olyan

tekintetben, hogy az egyertelmtien meghathrozza,hogy az adott termdk mely sz6llit6t6l val6,

hiszen hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben a rakt6rban.

Szrillit6s:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tovSbbit6sra keriil aSz6.Jilit6 maximum 5 napon

beliil ezt beszillliti a.

Szhmli,zflsz

Ajanlatk6r6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat sz6mol fel ajdnlattev6 r6sz6re, mely dij a
felhaszn6lt 6ru brutt6 6rtek3,6-yo-a. A rakt5rozrisi dijat f6l6vente. a felhaszn6l6s alapj6n. 15

napon beltil 6tutal6ssal eg)'enliti ki a Sz611it6

3. AK6rhizjogai 6s ktitelezetts6gei

A K6rhfz a kihelyezett term6kek hi6nytal anshgkert 6s min6s6gi 5llapot56rt, dllaguk

meg6v6s66rt teljes kcini felelos6ggel tartozik. A K|rhhz villIalja, hogy a kihelyezett iiru

rakt-ark6szletet megfeIeIl, z6rt helyen, a meg16v6 saj6t k6szleteit6l elkiiltinitve t6rolja 6s

megfelel6en k6pzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.

A futamid6 kdzben Szdllit6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh5z tdsz&e valamennyi, a

kihelyezettfurwaktfurelhelyezettterm6kf elhaszn6l6s6tillet6en.

A Kirhiz k6zli Szillit6val a konszign6ci6s rakt6rk6szlet kezeI6, kapcsolattart6 szem6ly

nev6t, beosztilsdt, telefonsz6mit es faxszhmht 6s az ezen adatokban bekdvetkezett minden

v6ltoz6st.

4. A szerz6d6s megsziin6se

Megsztinik a szerzodds a szilllithsi szetzodlslejSrt|val.

5. A szerzfidfis megsziin6sekor alkalmazott eljfris

Je\en szerz6d6s brirmely okb6l tcirt6n6 megsztin6se eset6n a Kilrhiz teljes kdnien kdteles

elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rk6szlettel. A szerz6d6s lejtrtht kdvet6 egy h6ten beltil

Ielthrozdstkeszit a Szdllit6 k6pvisel6je, valamint aK6rhfz 5ltal kijeldlt szem6ly a fel nem

hasznillt k6 szletek me 96ll apit 6s6r a.

A futamid6 alatt fel nem hasznSlt 6s raktfurkeszleten maradt kifogSstalan min6sdgi illlapotit

bontatlan term6keket a Sziilitl k<iteles elsz6llitani. Amennyiben a Sz6llit6 ezen elszfullithsi

k0telezetts6g6nek felsz6lit5s ellen6ben sem tesz eleget, a K6thhz jogosult az 6ru

megsemmisit6s6re.
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AK6rh6z kdteles aszerzldes megszrindsekor a birtok6ban 16v6 term6keket arakterban annak
Szdllit6 6Ital tortlniS elszSllitdsfiig az 6llagmeg6vdsbizlositdsa mellett meglrizni. Az 6rz6s 6s

azelszilllitdskdltsdgeiaSzilllitfitterhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerufidlsben nom rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabhlyai mindenekel6tt a
Polgrlri Tcirv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. Evi IV. t<irv6ny rendelkez6sei azirdnyad6ak.

Budapest, 2ll3.jfnius I 0.

mint Szillft6

f6igazgat6 sazdaslqi h e I Vettese
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'Variomedic Kft. 1. sz. mell6kletElektrofiziol6giai, 16di6frekvenciSs abl6ci6s
6s cryoablAci6s anyagok beszerz6se

feln5tt 6s gyermek ell6tisra
GOKI-2[2013

R6sz

sor-
szima

R6sz megnevez6se
Indul6
k6szlet

Megaj6nlott term6k
neve 6s k6dszdma

Nett6 Ft
ellen6rt6k I

db

Nett6 Ft
iisszesen

Sinus coronarius diagnosztikus kat6terek 6s

iisszekiit6 kfbelek

l7

5F, CS gdrbi.ilettel, decapolaris, 2-5-2

mm elektr6da t6vols6ggal, 65 cm

hosszir, subclavia behatol6sra

Minimum 1 el6rhet6 F m6ret

40
400096 BARD Viking
diagnosztikus kat6ter

81700 3 268 000

A fenti katdterekhez csatlakoz6

<isszekot6 kdbel
aJ

560001A tizp6lusri
tisszek6t6 k6bel

32600 97 800

Qadripoldris diagnosztikus kat6terek jobb

2l

5Fr,4 p6lusf, Josephson 6s DAM
gdrbiiletii, kifej ezetten puha vdgii,
kisgyermekek elektrofi ziol6giai
v izs gillatfir a alkalma s diagno sztikai
kat6ter

10

400047,400046 BARD
Viking diagnosztikai

kat6ter

44100 441 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

iisszekcit6 k6bel
aJ

560003A ndgyp6lusf
dsszekot6 k6bel

27500 82 500

Multipoldris diagnosztikus elektr6dakat6ter 6s

iisszekiit6 kdbel

24

7F, 20 p6lusir, bidirectionalisan
mozgathat6, CS 6s RA egyidejti
t6rk6pez6s6re alkalmas mozgathat6

diasnosztikus kat6ter

10
320001 BARD Orbiter

ST katdter
190100 1 901 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

<isszekcit6 k6bel
2 300094 dsszek6t6 k6bel 73 200 146 400

\ett6 iisszesen: 5 936 700

p^27 % r 602 909

Brutt6 6sszesen: 7 539 609

Budapest, 2013. jfnius 1 0.
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mint Sz6llit6


