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sztl,nirAsr sznRz6ons

amely ldtrejcitt egyreszt a Budapest, Flaller utca 29. sz6.m alattr, szdkhelyfi Gottsegen Gyiirgy
OrszEigos Kardiol6gizi lnt6zet, Dr. Ofner P6ter rnint megrendel6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6),
a CITI bankn6l vezetett 10800007-600000000-13431019 banksz6mlaszdrft, 0l-09-262000
cegegyzek sz6mi 1223 Budapest, Kist6t6ny u. 16. sz6khelyri Planmed Kft. nevti sz6llit6,
k6pviseletre jogosult szem6ly: Winkler Magdolna 6s Dr. Debreczenin6 Kovfcs N6ra (a
tov6bbiakban: Szfllit6)

kozott, az ajhnlathban felsorolt term6kek szilllithsfira a kcivetkez6 feltdtelek mellett:
l.l Szrillit6 ezer szerzodls aI6irSs6val a Mcgrendelfl 6ltal a Kbt. alapjhn kiirt GOKI-
712013,,Oxigenator 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett fruraktir l6tesit6s6vel"
kozbeszeru6si eljdr6s sordn tett ajdnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezettslget villlaI ana,
hogy az ajdnlatklro 6ltal az ajdnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendeld 6ltal

elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatfirozott minos6gben a Megrendelfi r6sz6re

leszilllitja. A Sz6llit6 jogosult a szerzodls id6tartama alatl rij fejleszt6sri innovativ term6ket

szilllitani, az 6r vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek m6dosit6sa ndlkiil. Az ar-6rtdk ar6nyoss6got

6s a szakmai min<1s6gi megfelel6st a Megrendel6 k6pviseldj6vel kdteles egyeztetni.

A szerzldds id6tartama a szerzodes alfuirhsdt kovet6en l2h6napigtart.
A szerz6d6ses 6rat, termdkeket, frzetlsi hat6rid6ket, valamint a birillatra keriil6 egy6b

16 szs zemp ontokat a j elen szet z6 de s me116kl ete tartalmazza.

2.1 Szdllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghathrozolt

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

szabillyozflsra kertil.
Megrendell az 1./ pontban emlitettek szerint a Sziilitf minden elt6r6s n61kti1 elfogadott

ajinlat szerinti termdkeit havonta az vn. Lehiv6si nyilatkozat formSj6ban v6srirolja meg a
Szdllit6t6l tigy, hogy a szeruodlses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g, illetve a teljes

mennyisdgtol -30 o/" erejeig lehiv6sra kertilj<in. A kihelyezett 6ruraktdr izemeltet6sdvel

kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6s elengedhetetlen ftszdt kepezb kihelyezett firuraktht

szerzoddstartalmazza.

3.1 Szfllit6 kotelezi maght ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti fnukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6lasztdkban 6s m6retben a tilrgyh6napon behil havonta

olyan i.itemez6sben sztilitja le a Megrendel6 6ltaI er,re feljogosftott szervezeleinek, ahogy ez a

I ehiv6sban me ghathr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo szSlliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szabillyszenien, ha aSzi.Jlit| vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az ixukattartalmaz6 egyes

szilllitminyokat a Szdllit6 kockfzatfura a Megrendel6 6ltal megielcilt teljesit6si helyekre

(k<izponti raktdr kihelyezett rukthr r6szlege) leszilllitja, (leszirllittalia) 6s a kiildemdnyt

csomagol6si egys6genkent fitszilmolva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemlly reszere

mennyis6gileg 6tadta. A Szrillit| a leszilllitott termdkeket bontatlan gyari csomagoldsban,

gy6ri Ertoz6klista alapj6n, min6s6gtanrisitdssal 6s egy6b dokumentiici6kkal egyiitt adia 6t a
Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a termdkek 6ps6gdt a

fuvarozfs 6s a tdrol6s idotartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsghl6s helye a Megrendeld sz6khelye. A Megrendelil aleszilllitott term6k

mennyis6gi, minos6gi fltvetelet folyamatosan vdgzi. A Szdltit6 villlalja, hogy a szerzodds
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teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkezlsre 6II, konzultaci6s lehet6s6get

biztosit.
aktir (1096 Buda
rakt6ros iiletve a h

Abban az esetben, ha a Szdttit6 k6sedelrne el6

jogosult a le nem szSllitott 6rucikkeket a Szill zn7

6s a Megrendeld sz6khely6re szilllittatni-
Egyetdrten ek a szerzoao retet< abban, hogy a sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kipcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezetlre i t.t pontban emlitett elfogadott aifinlat szerinti

ir szolg6l.
Kap c s i att art6 a M e grende I o r eszer ol: any aggazdSlko d6s i o szt1Iy v ezeto

Kapcsolattart6 a Sz6llit6 tdszdtol ...

4.1 a 2'l es 3'l pontban szabillyozott' illetve

v6gr mazhshn trilmen6en a Megrendeldnek joga

van rnyaik p6tl6shra azownli megrendel6seket- a

szerzod*shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6stil6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

Sz6llft6hoz, aki ezeket u"megr.rrd"l6seket soron kiviil, raktdrik6szlet6bol tartozik kiel6giteni'

A soron kivtili i.igyint6z6st - fe1hiv6s ra - aSz6llit6 kdteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a sz6llit6sihat6rid6 a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg'

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kdtelezetts6g

k k6sedelme vagy elmulaszt6.u, a. ugyanigy az 4.lpontban el6irt kcitelezetts6gek

kiviil hagy1sa a jelen szfilitdsi--szeiz6dls megszeg6s6t jelenti, aminek

en a Szillittft a jelen szerz6d6sben szabtiyoz

fizet6s6nek a k<jtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen s

alkalommal is megism6tl6dn6k, iu'gy aMegrendelf a szilllithsi

jog6t gyakorolhatj"a a jogi kovetkeimenyef 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne kdteles.

6.1 Megrende16 alehivts teljesit6s6tigazol6 szabillyszeru, mindk6t f6l 6ltal alfuirt iltvdteli

elismerv6niyel felszerelt szimlit a Kbt. i:0. $-u valamint az Art 36/A'$ szerint 60 napon

beliil banki Stutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6nak'

Nem vitato lt a szerzod6 felek 61tal, hogy a szetzodlses id6szak folyam6n az egyes sz6ml6kba

csak azok az 6rak, 1rkepzesi tlnyezlk 6s k6lts6gek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben i srellito elfogadott ajitnlata tartalmaz,

fiiggetlentil att6l, hogy u 
^ugyiorszhgi 

vagy a vil6gpiaci arak mik6ppen alakulnak' 6s hogy

ho!-yanv6ltozikatiiflecittsrhta,vagyadevizahtszhmithsikulcs.
A Megrendel6 eloleget nem fizet.

A sz6ml6h oz tartoio lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Megrendeldt6l sz6rmaz6 - iltvdtelr

elismervdnyt sz6llit61ev611e1 csatolni kell 6J az igy ki6llitott 6s felszerert szitmlilt a Sz6ilit6

kozvetleniil azlntezet Gazdashgilgazgat6sSt 
, 6szitetthat6rid6n beliil nem

zaialy ai szerinti mindenkori

Kbt. 56. $ (1) bekez
mertilnek fel, 6s

asak. A Szhllit6 a
tulajdonosi szerkezetet a Megrendelo szhm



szerinti iigyletekr6l a Megrendelot halad6ktalanul drtesiti"

7.1 Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6

hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabtiyozott teljesit6s megtort6nt6t6l szdmitott
3 munkanapon beliil jogosult a Szrillit6val szemben fe116pni.

Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

igdnyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdveto 3 napon beltil b6rmikor kifog6s t5rgy6v5 teheti a

Szfllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatossiigi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az eloz6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 i.artozik - a jelzett 3 napos

hat6rid6n beliil - a Szfllit6t kdzcis jegyzokdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlftett minos6gi vagy mennyis6gi fogyat6kosstigok eset6n, de akkor is ha

kideri.il, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az t.l pont szerinti ajhnlatban
foglalt min6s6gi krivetelmdnyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6ddsben szabdlyozott
m6rt6kri min6s6gi kotbdrt 6s/vagy k6rt6rit6si ig6nyt drv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen

bekezd6s mdsodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi elt6r6st tapasztalna, ugy
6rdekmrilrlsinak igazol6sa n6lktil a szeruodestol nyomban el6llhat, meghirisul6si k<itb6rt 6s

k6rt6rit6st kovetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabflyaira - az l.l pontban foglaltak fiiggv6nydben - az elfogadott aj6nlattartalma az

irinyad6.
Ha Sz6ltft6 a minos6gi hibds termeket a hibabejelent6st kcivet6 15 munkanapon beliil nem

cserdli ki, a Megrendeldnek jog6ban 6ll a fent emlitett Srut harmadik szem6lytolbeszerezni a

Szillit6 k<ilts6g6re.

Ha a Szdllit| a j6t6ll6si kdtelezettsdge alatt kicsereli aleszilllitott eszktizdk bdrmely r1szdt,

annak j6t6ll6si ideje a csere napjhvahijra kezd6dik.
Szfllit6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerzodes tdrgyht k6pez6

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesft6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szenod6st6l va16 Megrendeldi el6ll6s eset6re egyarint kotbdrt kdtnek ki a Szfllit6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz5llitott 6rucikkek nett6

6rt6k6nek figyelembev6teldvel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintett 6ru-6rt6k 6 o/o-a.

HibSs teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rr[ 6rt6k6nek 307o-t nagyshgtt min6s6gi

kotb6rt lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Megrendel6 6ltal6rvdnyesitett meghirisul6si

kotb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 aj6nlati 6rra vetitve, 30 % nagysrigri meghirisul6si ktitb6r megfizet6s6t

villlaIja, amennyiben a sztlliland6 term6kek szillliths|val tcibb, mint 15 napon k6sik, vagy elfll
a szerzodds telj esit6s6t6l.

Tiszthban vannak a szerz6do felek azzal, hogy a kdtb6rk6vetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendell a szerzod6sszegdsb6l eredo kfnlnak megt6rit6s6t is kdvetelheti a Szdllit6t6l, a

kdr dsszeg6be azonban am6r behajtott ktitb6r d,sszege belesz6mit.
A k<itb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem mer0lt fel.
A kdtb6ft a Megrendeld jogosult a benyrijtott sz6m16b6l visszatartani 6s azt avdgsz6mla nett6

osszeg6bol levonni.



l0.l A Megrendel6 egyoidahi, ir6sbeli, a Sz6llit6hoz intezelt nyilatkozathval azonnah

hatillly al el 6llhat a sz6llit6si szerzo d6 sto l, vagy b 6rmely 16 s z6t6 l, ha :

- aSz6llit6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- a Sz6llit6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, <incsod-dt jelentett illetve ellene csoddt jelentettek be,

felszhmollsi elj 6r6s folyik ellene ;

- a Sziilit6 szerzodlsellenesen besziintette sz6llit6sait.

Ha a Megrendel6 a szerzod1st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatSval, a

Szillit6 iem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi I ifizeteseket kdvetelni.

A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzbddst felmondani - ha sztiks6ges olyan

hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata e116t6sfu61

5o/o- ot me ghalad6 tulaj doni r6szesed6 st szer ez

dE,

fez

fffr
zodd

szolgilltatfts s zerzo d6 s szer]d- p 6nzb el i e I I en6rt6k6re j o go sult.
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szerzoddst felbont6 felt6telt, ntiszerint,,ame
eszk<jzre vagy f'ert6tlenit6szerre vonatkoz6

keretmeg6llapod6s vagy szetzodds kertil

rendszer6ben kell a beszerzest megval6sitani"

bekezd6se alapiin t<jrt6n6 ,r.ri6d6rborrt6, eset6ben a sze;tzodlsbont6ssal' az ennek

kovetkezt6ben elmaradt sz6llit6ssal, a m6g le nem sz6llitott term6kekkel kapcsolatbansz6llit6

semmilyen kovetel6ssel nern 6lhet Megrendelovel szetnben.

ll.l A Szrillit6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartdsi kdtelezettsdg terheli a

teljesit6se rorir, 
-u 

Megrtndel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

jut6 mindennemri adat, 
-inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si

g kiterjed a Sz6llit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, beszilllit6ita, akiket

tevdkenys6giik me'gkezddse elott koteles a Szdllit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A Sz6llit6 a Megrendel6 enged6lye n6lkiil harmadik felnek nem hozhatja tudom6shta a

szerzod*s,illetve izzalkapcsoiatbanb6rmely n6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait

A mdsik fel elozetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkezEi6r. ,r.* bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszab6ly alapihivalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli'

A kiilfoldi ad6illetos6 gi Sz6llit6 t tit.i.r a szeruodeshez al]ja vonatkoz6 meghatalmazhsr

csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6

beszerezheti arhvonatkoz6 adatokat az orczh

A Szdltit6 kifogdstalan teljesit6s6r6l a teljes

6s ezt - el6zetesen ir6sban egyezletett

Jelen szerzod6sben nem szabillyozott k6rd kintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l

ftigg6en vagy asreffitO elfogadott ajfnlatilt, tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles



jogszabdlyi rendelkez6sk6nt a Kozbeszerzdsi Tdrv6ny 6s a Magyar Polgrlri Tdrvdnykdnyv
idevonatkoz6anmegfelellszabillyaitfog j6kalkalmaznl
A Megrendel6nek 6s a Szdllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan nezetelterlst, vagy vit6t, amely kdzdttiik
a szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l sz\rmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a

Me grendeld sz6khely ehez igazodik.
Ezt a szflllitSsi szerzoddst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nvilatkozatail<kalmindenben
me ge gy ez6t helyb enh agy 6Iag alfiirtak.

Budapest, 201,3. november 06.
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Planmed Kft. ,,Oxigenator 6s cs6k6szlet
beszerz6se ki helyezett
Aru raktir l6tesit6s6vel"

GOKI-7/2013.

1. sz. mell6klet

R6sz

sor-
szhma R6sz megnevez6se

I96nyelt
darab-
szim

Megajinlott
term6k neve 6s

k6dszdma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

Fizet6si
hatirid6

nap

2.

X"8rn2-2,4 m2

membr6n feliiletrl
feln6tt Gravit6ci6s

oxygenStor 160

Eurosets AMG
oxigenator
EU5011 43 200 6 9t2 00t 60

10.

Pediatric II.: 1,5-

1,8m2

membrdnfeliilet, 30 -

50 tske beteg r6sz6re 20

Eurosets AMG
oxigenator
EU5011 43 200 864 00C 60

t4.

ECMO-hoz Membr6n
oxigenStor (minimum
5 nap oxigenizillilsra
legyen alkalmas,

BIOCOMPATIBILIS
BEVONATTAL 2

Eurosets

ECMO
oxigenator
EUs019 180 000 360 00c 60

17. Kardiopl6gi6s szett 20

Eurosets EU

EU80s13 9 440 188 80( 60

Nett6 iisszesen: 8 324 800

AFA27 % 2247 696

Brutt6 iisszesen: L0 572 496

mint Szfllit6

Petirilni: 
-i' nar Hil"el:l-.et

\N-
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Kihelyezett riruraktf r iizemeltet6s6re

Amely ldtrej<itt egyr6szr<il a Sz6llitt6: Planmed Kft.
telephelye: 1223Budapest, Kist6t6ny u. 16.

miisr6szrol a

Gottsegen Gydrgy Orsz6gos Kardiol6gi ai lntezet
Cfme: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter f(5igazgat6
tovdbbiakb an: D^ K6rhi,z",

mint Szerzddd felek kdzdtt az alilbbiak szerint:

1. Aszerz6d6s tfrgya
GOKI-712013 ,,Oxigenator 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett 6rurakt6r l6tesit6s6vel"
2., 10., I4., l7.,sz. reszajfunlati kdrben meghathrozott termdkek, dsszesen 202 db -30%
mennyis6g6re vonatkoz6an.
Szillit6 a szhllitdsi szerzodlsben foglalt id6tartamra kihelyezett 6ru ruktfurk6szletet bocs6t
saj6t kdlt6sdg6re, a Kflrhi.z rendelkezds6re, amely azt sajdt raktfurhban helyezi el a
felhaszn6l6sig- A kihelyezett inuraktdr indul6 alapkeszlete minden m6retb6l I havi
mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapkeszlet 2014. janufr 02-hn 8-14.
6ra kriz<itt keriil lesz6llitdsra.

2. Szillit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezelt 6ruraktdrkeszlet a Szdllft6 tulajdon6t k6pezi. A Szdllit6 kcttelezettsegetvSllal a
szilllitdsi szerzodls mell6klet6ben meghat6rozott term6kek sz6llit6sira, valamint arra, hogy a
Kfirhizjelentdse alapjdn a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntarthsdt aKfirhizzal egyezteti 6s
term6ket p6tolja lehiv6st6l szhmitott maximum 5 napon beliil.
Szrillit6 a Kfirhiz jelent6s6t kcivet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6kdr6l sz6l6
szfumla kiSllitdsdra, a szilllitdsi szeru6d6sben foglaltak szerint. Szi'/rlit6 a kihelyezett riru
r aktdrke szlet6t b Srmiko r el I en<iri zheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett firurakthr k6szlet6t, a Sz6llit6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils<i
raktSr kdszlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiilcinftetten 6s
titkosan tartja nyilvdn. Minden innen kiadott 6ru felhasznillfusnak min<istil. A szoftr,er
kezel6s6vel megbizott szem6ly a Szdllft6 rdszdre rendszeres id6kdzctnkdnt (legalilbb 2
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hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elki.ilddtt) a fogydsr6l, illetve a ruktlr pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett a Szdllit6nak lehetosdge van elektronikus
form6ban (file) enndl gyakrabban informdci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir6l a szoftver k6szit6j6vel kiildn kell meg6llapodjon"
A fogyds nyilvdntart6sa egyr6szt a szdml{tk alapja, m6sr6szt a kdsziet ut6ntdltesdnek az
alapinformrlci6ja.

Sz6llit6nak meg kell adnia a vonalk6dok altal beolvashat6 karaktersorozatok bels6
tartalmitnak struktfr6j6t, mivel a beszitllit6nak biztositania kell a cikkek azonositds6t olyan
tekintetben, hogy az egydrtelmrien meghatitrozza,hogy az adott term6k mely sz6llit6t6l val6,
hiszen hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben aruktdrban.

Szdllftds:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbitdsra keriil a Szfllit6 maximum 5 napon
beliil ezt b eszilllitj a.

Sz6ml6zris:

Aj6nlatk6r6 a rendszer tizemeltet6s66rt dijat sz6mol fel aj6nlattevo rdszdrq mely dij a
felhaszn6lt 6ru brutt6 6rtek3,6 -%-a. A rakt6roz6si drjat fel6vente rin. 15
napon beltil 6tutal6ssal eg)'enliti ki a Sz6llit6.

3. AK6rhinjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rh5z a kihelyezett term6kek hi6nytalansilgillrt 6s min6s6gi 6llapot6ert, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes krini felelosdggel tartozik. A K6rh5z villlalja, hogy a kihelyezett 6ru
raktdrkeszletet megfelelo, 26rt helyen, a megl6v6 saj6t k6szleteit6l elkiildnitve t6rolja 6s

megfelel6enkdpzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 kdzben Szdllit6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh6z rdsz&e valamennyi, a
kihelyezett 6rur aktfr e lhe lyezett term6k f elhaszn6l6s 6t i I I eto en.
A K6rhfz kcizli Szillft6val a konszign6ci6s rakt6rkdszlet kezelil, kapcsolattart6 szem6ly
nev6t, beoszt6s6t, telefonsz6m6t 6s faxsz6m6t 6s az ezen adatokban bekrivetkezett minden
viitozdst.

4. Aszerz6d0s megsziin6se

Megszrinik a szerzodds a szflllithsi szeruodlslejfifi|val.

5. A szerz6d.6s megsziin6sekor alkalmazott eljfrfs

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l tcirt6n6 megszrindse eset6n a Kflrhfz teljes kdrtien kdteles
elsz6molni a kihelyezett fint ruktitrkeszlettel. A szerz6dds lejilrtft kcivet6 egy h6ten beliil
lelt6roz6st keszit a SzSllitf kdpvisel6je, valamint aK6rhiz 6ltal kijel<ilt szem6ly a fel nem
hasznillt k6 sz I etek me gilllapitdsSr a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s rakt6rk6szleten maradt kifog6stalan min6s6gi illlapottt
bontatlan termdkeket a Szillit6 kdteles elszillitani. Amennyiben a Sz6lIit6 ezen elszilllitflsi
kotelezetts6gdnek felsz6litSs ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhdz jogosult M 6ru
messemmisit6s6re.



AKfirhiz k<jteles a szerzodls megsztin6sekor a birtokSban l6v6 term6keket a rakt6rban annak
Szfllit6 6ltal tdrt6n6 elszilllitdsdig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett meg6rizni. Az 6rzes es
azelszSllitilskdltsdgeiaSzSllitfltterhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt a
Polg6ri Tdrvdnykdnyw6l s2616 1959. Evi IV. tdrv6ny rendelkezds ei az ir6nyad6ak.

Budapest, 2013. november 06.

mint Szillit6

P6nztigYi enjegYz6
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Planmed Kft. ,,Oxigenator 6s bs6k6szlet
beszez6se kihelyezett
6ru raktSr l6tesit6s6vel"

GOKt-7/2013.

1. sz. mell6klet

R6sz

sor-
szima R6sz megnevez6se

Induki
darab-
szfm

Megajdnlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

Fizet6si
hatfridd

nap

2.

tr ,8m2-2,A m2
membr6n feliiletti
feln6tt Gravitrici6s
oxygen6tor 26

Eurosets AMG
oxigenator
EU5011 43 200 I rn 20a 60

10"

Pediatric II.: 1,5-

1,8m2

membr6nfeliilet, 30 -
50 tske betes rdszlre 4

Eurosets AMG
oxigenator
EUs01t 43 200 172 800 50

t4.

ECMO-hoz Membr6n
oxigen6tor (minimum
5 nap oxigenizfilisra
legyen alkalmas,
BIOCOMPATIBILIS
BEVONATTAL I

Eurosets

ECMO
oxigenator
EU5019 180 000 180 00c 60

17. Kardiopl6si6s szett 4

Eurosets EU
EU80513 9 440 37 76C 60

Nett6 iisszesen: I 513 760

AFA27 % 408 7t5
Brutt6 iisszesen: | 922 475

Budapest, 2013. november 06.

f6igazgat6 foorvos
mint Megrendeld
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