
'i Tq -p!fJ

szx,rirAsr szrnz6tns

amely l6trejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. szirm alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszrflgos Kardiol6giai Intfizet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendel6),
m6sr6szt a ERSTE bankn6l vezetett 1 1 600006-00000000-6 06683 47 banksz6mlasz6mt, 0 1 -

09-993723 cegSegyzlk szdmu 1046 Budapest, J6sika u. 12.. sz6kheiyti: Medibis
Orvostechnikai Kft. nevti sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Miszkiewicz Krisztina

iigyvezet6 (a tov6bbiakban: Szf llit6)

kdz6tt, az ajhnlatiban felsorolt term6kek szilllitfusdra a k<ivetkezo felt6telek mellett:

l.l Szfltitt6 ezen szerz6des alttirfushval a Megrendelf iital a Kbt. alapjrin kiirt GOKI-
712013 ,,Oxigenator 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett rirurakt6r l6tesit6s6vel"

kdzbeszerz6si elj5r6s sor6n tett ajdnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezettslget vhIlal arca,

hogy az ajSnlatk6r6 6ltal az ajdnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendelf iltal
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatdrozott min6s6gben a Megrendelfi tdsz5re

leszilIlitja. A Sz6llit6 jogosult a szerzodls idotartama alatt irj fejleszt6sti innovativ termdket

sz1llitani, az 6r vagy egy6b szerzodlses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az 6t-&t5k ar6nyoss5got

6s a szakmai minos6gi megfelel6st a Megrendel6 k6pviseldj6vel kdteles egyezletni.

A szevodls id6tartama a szerzodes alilirdstrt kdvet6en l2h6napigtart.
A szerzod6ses 5rat, term{keket, ftzetlsi hataridoket, valamint a bitilIatta keriilo egydb

rd s z s zempontokat a j e I en szer z6 d6 s me I I 6klete tafialmazza.

2.1 Szfllit6 tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld az l.l pontban meghathrozott

6rumennyis6get olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szab itly ozhsra kertil.
Megrendell az 1./ pontban emlitettek szerint a Szdllit6 minden elt6r6s n6lki.il elfogadott

ajhnlat szerinti term6keit havonta az vn. Lehivdsi nyilatkozat form6j6ban v6sdrolja meg a

Sz{ilit6t6l rigy, hogy a szerzodeses idSszak v6g6ig a teljes mennyis6g, illetve a teljes

mennyis6gt6l -30 "h erejlig lehiv6sra keriiljdn. A kihelyezett iiruraktit izemeltet6s6vel

kapcsolatos felt6teleket jelen szeru6d6s elengedhetetlen rdszlt kepezo kihelyezett 6rutakt6t

szerzo d6 s tartalmazza.

3,1 Szfllit6 k<jtelezi magifi ana, hogy a 2.1 ponlban emlitett lehiv6s szerinti drukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beliil havonta

olyantitemez6sbenszilllitjale aMegrendel6 6ltaler::e feljogositottszewezeteinek, ahogy eza

I ehiv6sban me ghathr o zdsra keriilt.
A lehivfsnak megfelelo szilllit{s a felek egyezo meg5llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg

szabfllyszerien, ha aSz6llit6 vagy az illtaIa igdnybe vett Fuvaroz6 az ilrukattattalmaz6 egyes

sz1llitmdnyokat a Szdllit6 kockdzatdra a Megrendel6 6ltal megjeldlt teljesit6si helyekre

(kozponti ruktfr kihelyezett raktfn r6szlege) leszfilitja, (leszSllittatja) 6s a kiildem6nyt

csomagol6si egys6genkent fitszhmolva a lehfv6sban megjelcilt egys6g vagy szem6ly r6sz6re

mennyis6gileg 6tadta. A Szrillit| a leszdllitott term6keket bontatlan gyari csomagol6sban,

gyiri tartoz6klista alapjhn, min6sdgtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egytitt adia 6t a

Megrendel6nek. A csomagolSsnak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek 6ps6g6t a

fuvaroz6s 6s a t6ro16s idotartama alatt meg6vja.

A minos{gmegvizsgdl6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelf aleszilllitott term6k

mennyis6gi, minos6gi 6tv6te16t folyamatosan vegzi. A Szfllit6 villIalja, hogy a szetzodls
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teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti raktdr (1096 Budapest, Haller a.29., Kihelyezett ilrarakthr)
Atv6telre jogosult szem6l)': rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szemdly"

Abban az esetben, ha a Szillit6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, rigy a Megrendeld
jogosult a le nem szdllitott 6rucikkeket a Sz6llitt6 k6lts6g6re harmadik szemdlyt6l beszerezni

6s a Megrendel6 sz6khely6re szhllittatni.
Egyet6rtinek a szerz6d6 felek abban, hogy a Szrillit6nak a jelen pontban foglaitakkal

kapcsolatban felmeri.ilt kdltsdgei fedezetlre az l.l pontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti

6r szolghl
Kap c s o I attart6 a Me grendel o 16 s z6r ol : any aggazd6lko d6s i o sztilly v ezeto

Kapcsolatt art6 a Sz6llit6 rdsz5rol: . . .

4.1 Meg6llapodnak a szerzodl felek, hogy a 2.1 6,s 3./ pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtand6 kihelyezett ilrwaktir rendszer alkalmazhs6n trilmen6en a Megrendel6nek joga

u^ ul-thot, hogy v6ratlanul jelentkez6 Sruhi6nyaik p6tl6shra azornali megrendel6seket- a

szerzbddshez k6pest ugyancsak lehiv6snak minostil6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

Sz6llit6hoz, aki eieket a megrendel6seket soron kiviil, raktdri k6szlet6b6l hrtozikkiel6giteni.
A soron kivtili iigyint6z6st - felhiv6sra - aSzi./rlit6 kdteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

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

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllitilsi kdtelezetts6g

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

figyelmen kiviil hagy6sa a jelen szilllit/si szerzodes megszeg6s6t jelenti, aminek

kcivetkezt6ben a Szfllit6t a jelen szerzod6sben szabillyozott kdtbdr eslvagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kdtelezettsfge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegesi eset mdsodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, igy aMegrendell a sz6llit6si szerzodlstol val6 e16116s6nak a

jogrlt gyakorolhatja a jogi kdvetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kdteles.

6.1 Megrendell alehivils teljesit6s6t igazol6 szabillyszerti, mindk6t f61 6ltal alfuirt iltveteli

elismerv6nnyel felszerelt szSmlifi a Kbt. 130. $-a valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon

beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szfllitt6nak.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szerzoddses id6szak folyaman az egyes szhmlilkba

csak azok az 6rak, 6rkdpz6si tenyezok 6s kdltsdgek 6ltithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rtdkben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Sziilit6 elfogadott aifinlata tartalmaz,

ftiggetleniil att61, hogy a magyarorszhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v 6lto zik az infl6ci6 s r i,ita, v agy a dev iza 6tszdmit6si kulc s.

A Me grendel6 el6lege| nem frzet.
A szhml1hoz tartoi6 lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Megrendel6t6l szhrmaz6 - 6tv6teli

elismerv6nyt sz1llit6Ievellel csatolni kell es az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlilt a Sz6llit6

krizvetleniilazlntezetGazdashgilgazgat6sdg6ranyrijtjabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szfllitl szimlaj6t a jelen pontban rdgzitelt hat5ridon beliil nem

egyenliien6 ki, kciteles a Sz6llit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
A Sz6llit6 nem frzet, illetve szhmol el a szeru6d6s teljesit6sdvel cisszefiigg6sben olyan

k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintei6ben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6kdteles jdvedelm6nek

csrikkent6s6re alkalmasak. A Sz611it6 a szerzodls teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szfumhra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)



szerinti tigyletekr6l a Megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szrl11it6sb61, i11. fuvaroz6sb6l ered6

hib6l,ka1 tapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabdlyozott teljesit6s megtdrt6nt6tSi szdmitott

3 munkanapon beliil jogosult a Szfllit6val szemben fe116pni.

Az egyeb min6sdgi hibSkkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyJket a lehiv6 azok eszlel6s6t kdvet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s thtgyhvh teheti a

Szfllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 mdg 6rv6nyben van.

Az elozb k6t bekezd6s barmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - aielzett 3 napos

hat5rid6n beliil - a Szrflllit6t kdz<js jegyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.

A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, iogy u term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felei meg az I.lponl szerinti ajhnlatban

foglalt. minbs6gi kovetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sben szabillyozort

tn!.tem min6sEgi kdtbdrt eslvagy k6rl6rit6si ig6nyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen

bekezd6s masodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi elt6r6st tapasztalna, lf;gy

6rdekmril6s 6nak igazol6sa n6lkiil a szerzoddst6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kdtb6rt 6s

krlrtdrit6st kdvetelhet.

8.1 Szerz6d6 felek
j6t6116s szabillyaira - az

irfnyad6.
Ha Szfllittf a min6s6gi hib6s term6ket

cserdli ki, a Megrendel6nek jogftban 6ll

egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

1 ./ pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott ajdniat tartalma az

a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beliil nem

a fent emlitett 6rut harmadik szem6lytolbeszetezni a

Szillft6 kdlts6g6re.
Ha a Szfllft6; j6t6ll6si kotelezetts6ge alatt kicserlli aleszillitott eszkdzdkbhrmely rdszdt,

annak j6t6llisi ideje a csere napj6val irjra kezd6dik.

Szfllit6 kijelenti 6s szavatois6got v611al az6rt, hogy a jelen szerz6des thtgyht kepezo

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged611ye1.

9.1 Szerzodo felek irgy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6gtil a szeruodest6l val6 Megrendeldi el6116s eset6re egyarfunt kotbdrt kdtnek ki a Sz6llit6

ter]hdre, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6

drt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrel6k,legfeljebb azonban az &intett riru-6rt6k 6 o/o-a.

Hibds teljesii6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rr[ 6rt6k6nek 30o/o-a nagys6gri minos6gi

k6tb6rt lehet k6vetelni, de ugyanilyen mdrt6kri a Megrendel6 6ltal 6rv6nyesitett meghirisul6si

kotbdr is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 ajdnlati 6r":a vetitve, 30 % nagys6gri meghirisullsi kdtb6r megfizet6sdt

vfilalja,ameirnyibe n aizilllitando term6kek szilllithshval t6bb, mint 15 napon k6sik, vagy el6II

a szerzodds telj esitdsdt6l.

Tiszt6ban vannal< a szerzodo felek azzal, hogy a kdtb6rk<lvetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendel1 a szerzod6sszeg6sb6l eredo khrhnak megt6rit6s6t is kcivetelheti a Szillit6t6l, a

k6r dsszeg6be azonban am6r behajtott k6tb6r dsszege beleszilmit.

A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.

A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szdmlftb6l visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6

<isszeg6bol levonni.
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l0.i intezetl' nyilatkozatiwal azow:,aili

hat6ll 6t6l' ha:

-a
- a Sz6llit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, 6ncs6dcit etve ellene cs6dot jelentettek be,

fetrsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;

- a szdllit 6 szerzldesellenesen besziintette szilllititsatt.

Ha a Megrendel6 a szerzod1st a fenti b6rmely okb6l meg'sztinteti egyoldahi nyilatkozatdval, a

Szilit6 iem jogosult a Megrendeldt6l tov6bbi I ifizetdseket kovetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben k<tteles a szerzodlst felmondani - ha sziiksdges olyan

hat6ridovel, amely lehetovJ teszi, hogy a szerz6ddssel drintett feladata e116t5srlr6l

szolg6ltatas szerzod6ss zeru penzbeli ellen6rt6k6re j ogosult.

A Felek tuclomfsul veszik a 4612012' (III' 2

sz,erzodlst felbont6 felt6tell, miszerint,,ame

bekezcl6se alapj6n tdrt6no szerzoddsbontris

kcivetkezt6ben elmaradt szSllitassal, a mdg le nem sz6llitott term6kekkel kapcsolatban szfllito

semmilyen krjvetel6ssel nem 6lhet Megrendelovel szemben.

ll.l A sz6llft6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartasi kdtelezettseg terheli a

figyelmeztetni.
A Sz6tlit6 a Megrendel6 enged6lye n6lkiil harrnadik felnek nem hozhatja tudom6s6ra a

szerzodts,illetve 7)ril"p""ol"atbanb6rmel nform6ci6 adatait'

A mSsik fel elozetes jOvahagy6sa n6lktil f61 sem tehet kozz6'

harmadik szem6ly renielkezEs6re nem bo hatSlyos 6s 6rv6nyes

jogszab6ly alapihivalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli'

A kiilf6ldi ad6illet6s6 gi sz6llit6 t titJi.r a szeruodeshez ana vonatkoz6 meghatalmazhst

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti

beszerezheti athvonatkoz6 adatokat az o

A Szdtlit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a telje

hassa.

sek tekintetlben az 1./ pontban foglaltakt6l

ftiggoen vagy aSz6llit6 elfogadott aihnlatht,tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles



jogszabillyi rendelkez6sk6nt a Kdzbeszerzdsi Ttirvdny 6s a Magyar Polg6ri Tdrv6nykdnyv

idevonatkoz6anmegfeleloszabillyaitfog jakalkalmazni.
A Megrendel6nek 6s a Szillit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan nlzeteltlrest, vagy vitdt, amely k<iz6ttiik

a szeru\ dlssel kapcsol atb an meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l szdrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a

Megrendel6 sz6kheiy ehez igazo dik.
Ezt a szflllitdsi szerzodlst a szeruod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataild<Ol mindenben

mege gy ezot he lyb enha gy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2013. november 06.

mint Szdllit6

P6nziigyi filleniegYz6

f

201tr NoV 1 1,

Pethc5n6y'afqq
f6l g ai.g at6 $azdashg\ h elYettese
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Medibis Orvostechnikai Ktt.

Budapest, 2013. november 06.

,,Oxigenator 6s cs5k6szlet
beszerz6se kihelyezett
6ru rakt6r l6tesit6s6vel"

GOKt-7/2013.
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mint Szfllit6
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mint Megrendel6
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sznnzbDES
Kihelyezett 6ruraktrir iizemeltet6s6re

Amely l6trejdtt egyrdszr6l aSz6llit6: Medibis Or"vostechnikai Kft.

telephelye: 1046 Budapest, J6sika u. 12.

m6sr6szrol a

Gottse gen Gyorgy Orsziigo s Kardiol6 gi ai lntlzet
Cime: 1096 tsudapest, Hatrler u.29"
K6pviseli: Dr" Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb an:.,,^ K6rh6z",

mint Szerz6d6 felek ktizcitt az alilbbiak szerint:

1. Aszerz6d6s tfrgya
GOI<I-712013 ,,Oxigenator 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett ilrurakthr l6tesit6s6vel"
3., 4., .sz. rdszajtnlati k<jrben meghatilrozott termdkek, cisszesen 400 dtr -30%o mennyisdg6re

vonatkoz6an.
Szfllit6 a szilllitdsi szerz6d6sben foglalt idotartamra kihelyezett 6ru rakt6rk6szletet bocs5t

saj6t kdlt6sdg6re, a Kfirhiz rendelkezds6re, amely azt sajft raktitrdban helyezi el a

felhasznSl6sig. A kihelyezett ilrurakthr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
mennyisdget tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapkeszlet2014. janufr 02.-in 8-14.
6ra koz<itt keri.il leszrillit6sra.

2. Szfllit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru rukthrkeszlet a Sz6llit6 tulaj don6t klpezi. A SzSllit6 kcjtelezetts eget villlal a

sz|llitasi szerzodds mell6kletdben meghat6rozott term6kek sz6llit6sdra, valamint ana, hogy a
KSrhhz jelent6se alapjln a felhasznSlt term6kek nyilv6ntartdsbt aK6rhhzzal egyezteti es

term6ket p6tolja lehiv6st6l szfumitott maximum 5 napon beltil.
Sz6llit6 a K6rlr6z jelent6s6t kovetoen jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6k6r<il sz6l6

szitmla kiilllitasfua, a szillitdsi szerzod6sben foglaltak szerint. Szfllit6 a kihelyezett 6ru

rakt6rkdszlet6t brirmikor ellen6rizheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett 6rurakt6r kdszletlt, a Szdllit6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6
raktdr k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiilonitetten 6s

titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott fru felhaszn6l6snak min6si.il. A szoftver

kezel6s6vel megbizott szem6ly a Sz6llit6 rlszdre rendszeres id6ktiz<jnklnt (legaISbb 2
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hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiilddtt) a fogydsr6l, illetve a raktfir pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa meliett a Szdltft6nak lehet6s6ge van elektronikus
formriban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi kdszlei6vel kapcsolatban.
Ennek lehetos6geir6l a szoftver k6szitdj6vel kiil<jn kell meg6llapodSorr.
A fogy6s nyilvdntartiisa egyr6szt a szitmlftk alapja, m6sr6szt a k6szlet ut6ntdlt6s6nek az
alapinform6eiSja.

Szdllitt6nak meg kell adnia a vonalk6dok Sltal beolvashat6 karaktersor ozatok bels6
tartalmSnak struktrir6j6t, mivel a beszfllitonak biztositania kell a cikkek azonosit6s6t olyan
tekintetben, hogy az egydrtelmtien meghatdrozza,hogy az adotttermdk mely sz6llit6t6l v;16,
hiszen hasoni6, vagy esetleg azonos termdkek is lehetnek egyid6ben arakt1rian.

Szillitris:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra kertil aSz6llit6 maximum 5 napon
beltil ezt beszallitja.

Szilmli,zhsz

Aj6nlatk6r6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat szdmolfel ajfunlattevb rdszdre. mely dij a
felhaszn6lt 6ru brutt6 ertek 3,6-%o-a.

.

3. AKilrhinjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rhfz a kihelyezett termdkek hi6nytalansdg66rt 6s min<is6gi illlapotdert, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes k<ini felel6s6ggel lartozik. A K6rhi.r. villalja, hogy a- kihelyezett 7ru
rcktitrkeszletet megfelelo, zhrt helyen, a megl6v6 saj6t k6szleteit6l 

"iktil,ittitu" 
t6rolja 6s

megfeleloenkdpzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szemfllyel kezeli.
A futamid6 k<izben Szrillit6 csereszabatoss6got biztosit a KSrhhz rdszlre valamennyi, a
kihelyezettfiruraktinelhelyezettterm6kf elhaszn6r6s6tillet6en.
A Kfrhfz kozli Szdllit6val a konszign6ci6s raktdrkdszlet kezelo, kapcsolattart6 szem6ly
nev6t, beoszt6silt, telefonsz6miit 6s faxszhmdt 6s az ezen adatokban bekdvetkezett minden
viiltozitst.

4. A szerz6d6s megsziin6se

Me g szrinik a szer zo dd s a szilllititsi szeruo d6s lej hrt6v al.

5. A szerzfidfis megsziin6sekor alkalmazott eljdrfs

Jelen szerzodds b6rmely okb6l tcirt6no megszrin6se eset6n a Kilrhiz teljes k<jriien kdteles
elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rkdszlettel. A szerz6d6s lejfurtdt kdveto egy h6ten beltl
leltirrozftst keszit a Sz6llit6 kdpviseldje, valamint a K6rh5z riltal kijel<ilt szem6ly a fel nem
hasznillt k6szletek me 96ll apit 6s6r a.
A futamid6 alatt fel nem haszndlt 6s raktfurkeszleten maradt kifog6stalan minos6gi 6llapotri
bontatlan term6keket a Szfllit6 kciteles elszilllitani. Amennyiben a Sz6llit6 ezen elszhl[itdsi
kdtelezetts6gdnek felsz6lftds ellen6ben sem tesz eleget, a Kbrhaz jogosult az 6ru
megsemmisit6s6re.



AKilrhiz kciteles aszeruodls megsziin6sekor a birtok6ban l6v6 term6keket a raktSrban annak
Szftlit6 6ltal tdrt6no elszilllitilshig az 6llagmeg6v6sbiztosititsa mellett megoriznl Az 6rzds 6s

azelszilllititskdltsdgeiaSzi,J.lit6tterhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6ddsben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabilIyai,mipdenekel6tt a
Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. Evi IV. tcirv6ny rendelkez6 sei az ir6nyad6ak.

Budapest, 2013. november 06.
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Medibis Orvostechnikai Kft. 1. sz. mell6klet,,Oxigenator 6s 6s6k6szlet
beszerz6se kihelyezett
6ru raktir l6tesit6s6vel"

GOKI-7t2013.

Megajfnlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db

R6sz

sor-
szi[ma

Medtronic
Affrnity Fusion

oxigenator
8B841

2,0 m2-2,5 m2
membr6n feliiletri
felnott oxygen6tor

1 990 000

Medtronic
Affinity Fusion

oxigenator
BB84I

2,0 m2-2,5 m2
membr6n feliiletri
feln6tt oxygen6tor
Biocompatibilis
bevonattal

Nett6 iisszesen:

AFA27 %
Brutt6 iisszesen:

Budapest, 2013. november 06.
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