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amely l6trejott egyreszt a Budapest, Haller utca29. szhm alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendeld),
m6sr6szt a Magyarorszdgi Volksbank Zr[ bankndl vezetett 14100464'91353349-01000002

bariksz6mlaszhmi, 13-09-081861 algSegyzlk sz6mu 2314 Halhsztelek, 6voda u" 7'9.

sz6khelyti Medlines Kft. nevri sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Izs6k Barnabds (a

tov6bbiakban: Szfllit6 )

k6zott, az ajdnlatilban felsorolt term6kek szilllitilshraa ktivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Szdllit6 ezen szerzodes al6ir6s6val a Megrendelil 6ltal a Kbt. alapjhn kiirt GOKI-
712013 ,,Oxigenator 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett riruraktr{r l6tesft6s6vel"

kozbeszeruesiiljaras sordn tett ajhnlata elfogadrisa eredm6nyek6nt kdtelezettslget villlal ana,

hogy az ajdnlatklro 6Ital az ajhnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendel6 iital
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghalfurozott min6s6gben a Megrendelfi rdszdre

leszillitia. A Sz6llit6 jogozult a szerzodds id6tartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket

szhllitani, az 6r vagy egydb szerzoddses felt6telek m6dositfsa n6lkiil. Az ilr-ertek ar6nyoss6got

6s a szakmai min6s6gi megfelel6st a Megrendel6 k6pvisel6j6vel kdteles egyeztetni'

A szer zod6s id6tartam a a szerzo des al6ir 6s6t k6vet6en 12 h6napig tafi .

A szerzod6ses 6rat, termdkeket, fizet6si hat6ridoket, valamint a birillatra ker0l6 egy6b

16 s z szemp ontokat a j el en szer zo dls me I I 6kl ete tartalmazza.

21 Szfllft6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghathrozott

6rumennyisdget olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szabillyozhsra keriil.
Megrendell az L/ pontban emlitettek szerint a Szdllit6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott

ajait1 szerinti term6keit havonta az vn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg a

dzdilit6t6l rigy, hogy a szeruoddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g, illetve a teljes

mennyis6gt6i -30 ;/o erej'ig lehiv6sra kertiljdn. A kihelyezett 6rurakt6r iizemeltet6s6vel

kapcstlatos felt6teleket jeien szerzodds elengedhetetlen rlszdt kepezo kihelyezett firurakthr

szerzoddstartalmazza.

3.1 Szdllftr6 kdtelezi maght ar'.:a, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a tfugyh6napon beliil havonta

olyan titemezdiben szflllitjale a Megrendel6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a

lehivdsb an me ghatdr oz6sra keri.ilt.
A lehiv6snak megfelelo szilllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szabhlyszeruen, ha aSz6llit6 vagy az illtalaig6nybe vett Fuvaroz6 az firukat1'artalmaz6 egyes

sziilitmfinyokat a Sz6llit6 kockdzathra a Megrendel6 61tal megjeldlt teljesitdsi helyekre

(k<izponti rakthr kihelyezett raktfr r6szlege) leszilllitja, (leszilllittalja) 6s a ktildemdnyt

csomagol6si egys6genk6nt htszhmolva a lehiv6sban megjeldlt egysdg vagy szemely teszerc

mennyls6gileg- htadta. A Szfllit6 a \eszilllitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban,

gyhri'tartoz6klista alapjhn, min6s6gtanrisitSssal 6s egydb dokumentiici6kkal egytitt adja 6t a

il{egrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek 6ps6g6t a

fuvarozds 6s a trirol6s idotartama alatt meg6vja.

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendelil aleszilllitott term6k

mennyis6gi, tttinorEgi 6tv6tel6t folyamatos an v6gzi. A Szfllit6 villlalja, hogy a szetzodls
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teljesitds6nek idotartama alatl folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
Tel-iesit6si hely: Kiizponti raktfr (1096 Budapest, Haller a.29., Kihelyezett druraktfr)
Atv6telre jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szern6ly.

Abban az esetben, ha a Sz{tlit6 k6sedelme meghaladnh a 75 napot, rigy a Megrendel6
jogosult a le nem sztilitott 6rucikkeket a Szfllit6 kdlts6g6re harmadik szem6lyt6l beszerezni

6s a Megrendel6 sz6khely6re szfllfttatni.
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a Szillit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt k<iltsdgei fedezetlre az l.l pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti

6r szolgfl.
Kap c s o I att art6 a M e grende I o r 6sz6r ol : any aggazd6lko d6si o sztilly v ezeto

Kapcsolattart 6 a Sz6llit6 r6szdr6l: . . .

4.1 Meg6llapodnak a szeruodo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtando kihelyezett 6rurakt6r rendszer alkalmazds6n trilmen6en a Megrendeldnek joga

van ahhoz, hogy v6ratlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6sfua azornali megrendel6seket- a

szerzodlshez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szi1litflhoz. aki eieket a megrendel6seket soron kiviil, rakt6ri k6szlet6b6ltattozikkiel6giteni.
A soron kivtili iigyint6z6st - felhiv6sra - a Szillit6 kriteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a szfullithsihatdrid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si k<itelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt ktjtelezetts6gek

frgyelmen kiviil hagy6sa a jelen szillithsi szerzodes megszeg6s6t jelenti, aminek

kdvetkezt6ben a Szdllft6t a jelen szerzod6sben szabillyozott kdtb6r 6s/vagy k6rt6rit6s

fizet6sdnek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, tryy aMegrendel| a szfllitdsi szerzodlst6l val6 el6ll5sdnak a

jogdt gyakorolhatja a jogi kOvetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett andlktil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kdteles.

6.1 Megrendeld a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, mindk6t f6l Sltal alfiitt iltveteli

elismerv6nnyel felszerelt szhmlfit a Kbt. 130. $-a valamint az Art 36/,{.$ szerint 60 napon

beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szfllit6nak.
Nem vitatott a szerzbdo felek 61tal, hogy a szerzoddses idoszak folyamSn az egyes sz6ml6kba

csak azok az trak, 6rkdpz6si tenyezlk 6s kdlts6gek 6llfthat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Szi.Jllitf elfogadott ajhnlata tartalmaz,

ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorszdgivagy avilfugpiaci itrak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl5ci6s rifia,vagy adevizahtszhmitdsi kulcs.

A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A sziml6hoz tartoz6 lehivds teljesit6s6t igazol6 - a Megrendel6t6l szhtrnaz6 - 6tv6teli

elismerv{nyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kiSllftott 6s felszerelt szdmlflt a Szdllit6

kcizvetleniilazlntezetGazdashgilgazgat6silgfu anyiitiabe.
Amennyiben Megrend el6 a Sz6llit6 szdmlfijht a jelen pontban rdgzitett hat6rid6n beliil nem

egyenliien6 ki, kdteles a Szftlit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabhlyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Sztllit6 nem fizet, illetve szdmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiiggdsben olyan

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

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6kdteles j<ivedelm6nek

cs6kkent6s6re alkalmasak. A Sz6llit6 a szerzodds teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezet6t a Megrendell szitmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. S I



szerinti iigyletekr6l a Megrendelot halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz611it6sb6l, ill. fuvarozilsb6I eredo

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megt<irt6nt6t61 sz6mitotL

3 munkanapon beliil jogosult a Szfllit6val szemben felldpni.
Az egylb min6s6gi hibrikkal vagy a mennyis6gi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6s6t kdvet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s t|rgyixd teheti a

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

Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon e16, a lehiv6 tartozik - a ielzett 3 napos

hat6rid6n beliil - a Szrftlit6t kdzos jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajSnlatban

foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sben szabillyozott

rnertet i min6s6gi kdtb6rt 6s/vagy k6rt6ritdsi igdnyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen

bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6sdgi elt6r6st tapasztalna, rigy

6rdekmril5sdnak igazol6sa n6lkiil a szerzbddst6l nyomban elillhal meghirisul6si kdtbdrt 6s

k6rt6rit6 st krivetelhet.

8.1 Szerz6do felek
j6trillSs szabSlyaira - az

ir6nyad6.
Ha Szillit6 a min6s6gi hib6s term6ket
cserdli ki, a Megrendeldnek jog6ban 611

Szfllit6 k<iltsdg6re.
Ha a Szfllit6 a jot6ll6si kcltelezetts6ge alatt kicsereli aleszilllitott eszkciz<ik b6rmely t6sz5t,

annak j6thIl5si ideje a csere napjhvahijra kezd6dik.
Sz6llit6 kijelenti 6s szavatosstigot vhIlal azdrt, hogy a jelen szerzodes thrgyitt kepezo

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szerzoddst6l val6 Megrendel6i e15ll6s eset6re egyarilnt kotbdrt kdtnek ki a Szfllit6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen szSllftott 6rucikkek nett6

6rt6k6nek figyelembevdtel6vel napi Yz ezrellk,legfeljebb azonban az ltintett 6ru-6rt6k 6 Yo-a.

Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rr[ 6rt6k6nek 30o/"'a nagys6gir min6s6gi

kdtbfrt lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Megrendel6 iltal6rv6nyesitett meghirisul6si

kotb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 ajrlnlati 6na vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kdtb6r megfizetds6t

v1llalja,amennyibenasz6llitand6 termdkek sz6llit6s6val tdbb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll

a szer zodds telj e sit6s6tol.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a k<itb6rkcivetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Megrendel| a szerz6d6sszeg6sb6l eredo khrdnak megt6rit6s6t is kdvetelheti a Szfllit6t6l, a

k6r osszeg6be azonban amir behajtott kdtb6r dsszege belesz6mit.

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

A k6tb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtolt szdml6b6l visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6

6sszes6b6l levonni.

egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

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

a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beliil nem

a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt6l beszerezni a



l0.l A Megrendeld egyoldahi, ir6sbeli, a Szrillft6hoz intezett nyilatkozatdval azowtali
hat6llyal e1511hat a szilllitfsi szerzodlstol, vagy b6rmely rdsz6tol,ha;
- aSz6llit6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
- a Szdllit6 fizet6skdptelenn6 v6lt, 6ncs6ddt jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be,

felsz6mol6si elj ar6s folyik ellene;
- a Szrillitil szerzoddsellenesen besziintette szfillithsait.
Ha a Nlegrendel6 a szerz6d6st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathvaL, a

Szillittf nem jogosult a Megrendet6t6l tovdbbi kifizetdseket k6vetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel drintett feladata elIfltSsilr6l

gondoskodni tudjon - ha
a) aSz6lliI6ban kdzvetetten vagy kdzvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdasilgi thrsasSg,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjSban meghat6rozoltfelteteleknek.
b) a Sz6llit6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdashgi t6rsas6gban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghathrozott felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n a SzdIlit6 a szeruodds megsztin6se el6tt m6r teljesitett

szol g6ltat6s szerz6d6 s s zerd p enzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

A Felek tuclom6sul veszik a 4612012. (Ill. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

sz,erz6d6st felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra, orvostechnikai

eszkrjzre vagy fbrt6tlenit6szerre vonatkoz6an. a kdzpontositott kdzbeszerzesi rendszerben

keretmeg6llapod6s vagy szeruodds kertil megk<itdsre, a kcizpontositott kdzbeszeruls

rendszer6ben kell abeszerulst megval6sitani". A4612012. (lll. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7)

bekezd6se alapjdn tcjrt6n6 szerz6d6sbont6s eset6ben a szerzodlsbont6ssal, az ennek

kdvetkezt6ben elmaradt sz6llit6ssal, amdg le nem szilllitott term6kekkel kapcsolatbanSz6llft6

semmilyen kdvetel6ssel nem 6lhet Megrendel6vel szemben'

n.l A Szdllit6t az lwlnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcitelezetts6g terheli a

szerzodds teljesit6se sor6n a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6s6ra jut6 mindennemri adat, informrlci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktartAsi

kcitelezetts6g kiterjed a Szfllit6 alkalmazottafua, munkat6rsaira, beszilllitlira, akiket

tev6kenys6gtk megkezd6se el6tt kdteles a Szfllit6 a titoktartAsra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A Szdllit6 a Megrendel6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6shra a

szeruodds,illetve azzalkapcsolatban brlrmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkezdsdre nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabs\y alapjfinvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

A kulfdldi ad6illetos6gri Sz6llit6 kdteles a szeruodlshez arca vonatkoz6 meghatalmaz6st

csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6s5g kdzvetlentil

beszerczheti afivonatkoz6 adatokat az orczhgok kdzdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil
A Szdllft6 kifogSstalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 6tad5s-6tv6tel6t kdvetoen a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Sz6llit6t,
hogy a Megrendel6t referencialistSjSn feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett

m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.

Jelen szerz6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sek tekintet6ben az l.i pontban foglaltakt6l

fiiggoen vagy a Szdllit6 elfogadott ajhnlatdt, tekintik a felek irSnyad6nak azzal, hogy t6teles



jogszabillyi rendelkez6sk6nt a Kcizbeszerzdsi Tdrv6ny ds a Magyar polgriri Tcirv6nyk6nyv
idevonatkoz6anmegfeleloszabillyaitfogidkalkalmazni.
A Megrendeldnek 6s a Szdtlit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy k6zvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s ifionrcndezzenek minden olyan nlzeteltdrest, vagy vitat, aiity k6zdttiik
a szer z6 ddssel kap c s ol atb at meriil fel.
Jelen szerzodlsbiSl szinmazS 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a
Me grend el6 sz6khely ehez igazodik.
Ezt a szSllrtdsi szeru6d6st a szeru6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatko zataikkal,mindenben
me ge gy ezbt he lyb enhagy6l ag alirirtdk.

Budapest, 2013. november 06.
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MedlineS Kft. ,,Oxigenator 6s cs6k6szlet
beszerz6se kihelyezett
6ru rakt6r l6tesit6s6vel"

GOKI-712013"

1. sz. mell6klet

R6sz

sor-
szhma R6sz megnevez6se

I96nyelt
darab-
sz6m

Megajfnlott
term6k neve 6s

k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k I

db
Nett6 Ft
iisszesen

Fizet6si
hatiridd

nap

6.

Csok6szlet Adult
oxigenatorhoz,
bevonat n6lktili t20 sD360201 31 900 3 828 00C 60

7.

Neonatal oxigenator
;0,2-0,5 m2
membr6nfeltiletti, 0-
7 tskg beteg rdszere

Biocompatibilis
bevonattal 50

Capiox RX05R
Biocompatibilis
bevonattal CX

RXO5R 69 000 3 450 00c 60

9.

Pediatric L

oxygen6tor0,8-1,5
m2 membr6n feltilet
15-30 tskg beteg

rdszdre 70

Capiox RXl5R
Biocompatibilis
bevonattal CX

RX15R 64 000 4 480 000 60

Netttf iisszesen: 11 7s8 000

LFA27 % 3 r74 664

Brutttf iisszesen: 14 932 660

Budapest, 2013. november 06.
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sznBtz0DES
Kihelyezett riruraktdr iizemeltet6s6re

Amely ldtrejcitt egyrlszrol a Szdllit6: Medlines Kft.
telephelye: 2314 Halilsztelek, 6voda u. 7 -9.

m6srdszr6l a

Gottse gen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intezet
Cfme: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter filigazgat6
tov6bbiakb arr:,,^ K6rhhz" .

mint Szerzdd6 felek kcizdtt az alabbiakszerint:

1. A szerz6d6s tdrgya
GOKI'712013 ,,Oxigenator 6s csdk6szlet beszerz6se kihelyezett ilruraktr{r l6tesit6s6vel,,
6', 7., 9., sz. reszajdnlati kcjrben meghatdrozott term6kek, dsszesen 240 db -30%
mennyis6g6re vonatkoz6an.
Sz6llft6 a szilllithsi szerz6ddsben foglalt id6tartamra kihelyezett 6ru rakt6rk6szletet bocs6t
saj6t k<iltds6g6re, a KSrhi.z rendelkez6s6re, amely azt sajit rakthrdban helyezi el a
felhaszndl6sig. A kihelyezett fururaktdr indul6 alapk6szlete minden mdretb6l t havi
mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapkeszlet 2014. janufr 02.-fn t-14.
6ra k<izritt keriil lesz6llit6sra.

2, Szfllit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezen iruraktirklszlet a Szdllit6 tulajdon6t kepezi. A Szdllitd kdtelezettsegetvilllal a
szflllitdsi szerzldds mell6kletdben meghat6rozott termdkek szSllitds6ra, valamint arca, hogy a
Kfirhiz jelent6se alapjdn a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntartds6t a K6rhhzzal egyeztetl-6s
term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitott.maximum 5 napon beliil.
Szdllit6 a KSrhhz jelent6sdt kdvet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6k6r6l sz6l6
szdmla ki5llit6s6ra, a szillitdsi szerzlddsben foglaltak szerint. Szdllit6 a kihelyezett ira
r akthrkeszlet6t b6rmikor el I endrizheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett firuraktdr kdszletdt, a Szfllit6 szempontj6b6l, mint egyetlen krils6
taktdr k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llft6k k6szleteit egym6st6l elktildnitetten 6s
titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6ldsnak min6siil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szemdly a Szdllit6 rlszdre rendszeres id6kdzrtnkdnt (legalilbb 2
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hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiilddtt) a fogy6sr6l, illetve a taktfut pillanatnyi

k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett a Szfllit6nak lehet6s6ge van elektronikus

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

Ennek lehet6s6geir6l a szoftver k6szit6j6vel kiilon kell meg6llapodjon.

A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a szdml6k alapja, m6sr6szt a kdszlet ut6nt6ltds6nek az

alapinformhcioja.

Szfllit6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6

tartalmhnak struktur6j6t, mivel abeszilllit6nak biztosftania kell a cikkek azonositdsftt olyan

tekintetben, hogy az egyertelmrien meghatdrozza,hogy az adott term6k mely szri11it6t61 val6,

hiszen hason16, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben anktdrban.

Szfllitfs:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra kertil a Sz6llit6 maximum 5 napon

beliil e zt b eszhllitj a.

Szhmlhzhsz

Aj6nlatkdr6 a rendszer iizemeltetds66rt dijat szSmol fel aj6nlattev6 t6szdte, mely dlj a
felhasznSlt 6ru brutt6 6rtek3,6-oh-a. A {akt6roz6si dijat f6l6vente. a felhaszn6l6s alapjan. 15

napon beliil 6tutal6ssal eg)'enliti ki a Sz6llit6'

3. A K6rhdz jogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rhdz a kihelyezett termdkek hianytalanshgillrt 6s min6s6gi illapotdert, 6llaguk

meg6v6s66rt teljes krirti felel6s6ggel tartozik. A K6rhfz villlalja, hogy a kihelyezett 6ru

rakt-6rkdszletet megfelelo, zitrt helyen, a megl6v6 saj6t k6szleteit6l elkiildnftve tfrolja 6s

megfelel6enkdpzett, akezelo rendszert ismero 6s hasznSlni tud6 szem6llyel kezeli.

A futamido kdzben Szrillitf csereszabatoss6got biztosit a K6thiz rdszdre valamennyi, a

kihelyezett 6rur akt6r e lhe lyezett term6k felhasznfulils 6t il let6 en.

A K1rhhz k<izli Szrfllit6val a konszign6ci6s rakt6rklszlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly

nev6t, beoszt6s6t, telefonszdmdt 6s faxsz6m6t 6s az ezen adatokban bekdvetkezett minden

villtozirst.

4. A szerzdd6s megsziindse

Me g szrinik a szer z6 d6s a szlllithsi szerzo dds Iej Sttdv al.

5. A szerzfidils megsziin6sekor alkalmazott eljfrds

Jelen szerzod6s b6rmely okb61 tcirt6n6 megszrin6se eset6n a K6rhi,z teljes kdrtien kdteles

elsz6molni a kihelyez"it 6.u raktdrkdszlettel. A szerzodes lejirtdt k<ivet6 egy h6ten beltil

lelt6roz6st k6szit a Szfllit6 k6pviseloje, valamint aKfirhhz 6ltal kijeldlt szem6ly a fel nem

hasznSlt k6 szletek me g5l I ap it 6shr a.

A futamid6 alatt fel n"- hur"tr6lt 6s ruktdrkeszleten maradt kifogdstalan min6s6gi 6llapotri

bontatlan term6keket a Sz6llit6 koteles elsz6llitani. Amennyiben a Sztilit6 ezen elszilllithsi

k6telezetts6g6nek felsz6lit6s ellendben sem tesz eleget, a K6rhhz jogosult az 6ru

megsemmisit6s6re.



AKilrhin koteles aszerzldds megsztin6sekor a birtok6ban 16v6 term6keket araktdrbanannak
Szdllit6 6ltal tdrt6no elsz6llitilsSig az 6llagmeg6vdsbiztositdsa mellett meg6rizni. Az 6rz6s 6s
azelszilllithskdlts6geiaSzfillit6tterhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szeruldlsben nem rcndezetl k6rd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt a
Polg6ri Tdrv6nyktinyvr6l sz6l6 1959. Evi IV. tdrv6ny rendelkez6s ei az irinyad6ak.

Budapest, 2013. november 06.
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MedlineS Kft. 1. sz. mell6klet,,Oxigenator 6s csSk6szlet
beszerz6se kihelyezett

5 ru rakt6r l6tesit6s6vel"
GOKt-7/2013.

R6sz

sor-
sz:ima R6sz megnevez6se

Indul6
darab-
szitm

Megajfnlott
term6k neve 6s

k6dsz:[ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nettri Ft
iisszesen

Fizet6si
hatairid6

nap

6,

Csok6szlet Adult
oxigenatorhoz,
bevonat n6lktili 20 sD360201 31 900 638 00C 60

7.

Neonatal oxigenator
:0,2-0,5 m2
membr6nfeliiletri, 0-
7 tskg beteg reszlre
Biocompatibilis
bevonattal 8

Capiox RX05R
Biocompatibilis
bevonattal CX

RXO5R 69 000 552 000 60

9.

Pediatric I.
oxygen5tor0,8- 1,5

m2 membr6n feliilet
15-30 tskg beteg

rEszdre 12

Capiox RXI5R
Biocompatibilis
bevonattal CX

RXl5R 64 000 768 000 60
Nett6 iisszesen: 1 9s8 000

AFA27 % 528 66C

Brutt6 iisszesen: 2 486 660

Budapest, 2013. november 06.

mint Szdllit6
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