
[r1-t lurt
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amely l6trej6tt egyrdszta Budapest, Haller :utca29. szhm alalti sz6khelyu Gottsegen Gyiirgy

Orsz6gos Kardiol6giai lntliet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo (a tov6bbiakban:

Megrendel6),
a Cfn bankn6l vezetett 10700024-02352004-51100005 bankszfmlaszhmi, 01-09-683731

c1gegyzek sztrm,61119 Budapest, N6dorfej6rviri u. 35. sz6khelyti ReplantMed Kft. nevri

t"Anit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Hanga Pdter szakmai igyvezet6 (a tov6bbiakban:

Szrillit6)

k6zdtt, az ajhnlathban felsorolt term6kek szilllitdslra a kovetkez6 felt6telek mellett:

l.l Sz:[llit6 ezen szerz6des al6irds6val a Megrendel| 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt GOKI-

7t20l3,,Oxigenator 6s csdk6szlet beszerz6se kihelyezett fruraktfr l6tesit6s6vel"

kozbeszerzesi eljaras sor6n tett ajdnlata elfogad6sa eredm6nyekdnt kotelezettseget vfllIal ana,

hogy az ajanlatkdrO 6ltal az ajinlati dokument6ci6ban felsorolt es az Megrendelf tital

elfigadottierm6kmennyisdget aztgyanottmeghatdrozott min6s6gben a Megrendelfi rdszfte

leszillitia. A Sz6llit6 jogozutt a szerzldes idotartama alatt rij fejlesztdsu innovativ term6ket

sz1llfta;i, az 6r vagy 
"gyZu 

szerzoddses felt6telek m6dosit6sa n6lki.il. Az ttr-5rtek ar6nyossagot

6s a szakmai min6s6gi megfelel6st a Megrendel6 k6pviselojdvel k<iteles egyeztetni-

A szerzldes id6tartam a a szerzodes al6itis6t kcjvet6en 12 h6napig l'art.

A szeru6d6ses 6rat, term6keket, fizetdsi hat6rid6ket, valamint a birfulatra keriil6 egy6b

16 s z szemp o ntokat a j e I en szerzl d6s me 11 6kl ete tartalmazza.

2.1 Sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghat6rozott

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

szab 6ly o zhsra kertil.
Megrendel| az L/ pontban emlitettek szerint a Szi./llitl minden elt6r6s n6lkiil elfogadott

ajaitat szerinti term6keit havonta az vn. Lehiv6si nyilatkozat formhjdban v6sarolja meg a

dz6[it6t6l rigy, hogy a szenoddses id6szak v6g6ig a teljes mennyisdg, illetve a teljes

mennyis6glOf -SO 
;io erejlig lehiv6sra kertiljon. A kihelyezett 6ruraktttr izemeltet6sdvel

kapcsolatJs felt6teleket jeien szerzodds elengedhetetlen r6szdt k6pezo kihelyezett ilrutakthr

szerzlddstartalmazza.

3.1 Sz6llit6 kdtelezi magifi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti arukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6lasztekban 6s mdretben a tfurgyh6napon beliil havonta

olyan titemez6-sbe n sz1llitjale a Megrendel6 6Ital er::e feljogositort szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sban meghathr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelel6 szfllitds a felek egyezo meg6llapoddsa szerint akkor tdrt6nik meg

szab1lyszenien, ha a Sz6irlit6 vagy az ilItala igdnybe vett Fuvarozo az ilrukat tartalmaz6 egyes

szilllitmhnyokat a Sz6llit6 kociLzathra a Megrendel6 6ltal megjelolt teljesitdsi helyekre

(kdzponti rukt1r kihelyezett rakthr r6szlege) leszdllitja, (leszilllittatja) 6s a ki.ildem6nyt

csomagol6si egysdgenk6nt 6tsz6molva a lehiv6sban megjel<ilt egys6g vagy szemely teszerc

mennylsdgiteg-ataita. A Sz6llit6 a leszhllitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban,

gy1ri'tartoz6klista alapj6n, min6s6gtanirsitfssal 6s egy6b dokument6ciokkal egyi.itt adja 6t a

il{egrendel6nek. R cromagol6snak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek 6ps6gdt a

fuvaroz6s 6s a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.

A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendel| aleszilllitott termdk

mennyis6gi, *inOrEgi 6tv6iel6t folyamatosanvegzi. A Szfllit6 villlalja, hogy a szetzldds



teljesit6sdnek idotartama alatt folyamatosan rendelkezesre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti raktdr (1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett 6ruraktr[r)
Atv6telre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szemdly.

Abban az esetben, ha a Sz6llit6 kesedelme meghaladnh a 15 napot, :6,gy a Megrendel6
jogosult a le nem sztilitott 6rucikkeket a Szdllit6 kolts6gdre harmadik szemdlytol beszerezni

6s a Megrendel6 sz6khelydre szdllittatni.
Egyet{rtenek a szerz6do felek abban, hogy a Szdllitrfnak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt k6lts6gei fedezet6re az l.l pontban emlitett elfogadott aifinlat szerinti

fu szolgfi.
Kap c s o I att art6 a M e gre nde I o r eszdr ol: any aggazd6lko d6s i o sztilly v ezeto

Kapcsolattart 6 a Szallit6 rcsz1r6l: . . .

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabtrlyozott, illetve

v6grehajtando kihelyezett itrurakt6r rendszer alkalmaztsdn trilmenoen a Megrendel6nek joga

van ahhoz, hogy v6ratlanul jelentkezo Sruhi6nyaik p6t16s6ra azonnali megrendel6seket- a

szerz|ddshez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6stilo nyilatkozatokat - adjanak fel a

Sz6llitt6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil, rakt6ri k6szlet6b6l tartozik kiel6giteni.

A soron kiviili iigyint6zdst - felhiv6sra - a Szfllft6 kciteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben aszilllithsihatirido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg'

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivdsban foglalt sz6llit6si kotelezetts6g

teljesit6s6nek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.1 pontban eloirt kdtelezetts6gek

figyelmen kiviil hagy6sa a jelen sz6llitasi szerzodds megszegdsdt jelenti, aminek

k6vetkezt6ben a Szdllit6t a jelen szerzod6sben szabillyozott kdtb6r 6s/vagy k6rt6rit6s

fizetdsdnek a kotelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegdsi eset m6sodik

alkalommal is megismdtlodndk, irgy a Megrendell a sz6llit6si szerzoddstol val6 elitllilshnak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek drvdnyesit6se mellett an6lki.il, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne koteles.

6.1 Megrendeld a lehiv6s teljesitds6t igazol6 szabiiyszeni, mindk6t fel 6ltal aliirt fifieteli

elismervdnnyel felszerelt szSmlht a Kbt. 130. $-a valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon

beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llit6nak.
Nem vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzodlses id6szak folyam6n az egyes sz6ml6kba

csak azok az 6rak, firkepzdsi tenyezok 6s koltsdgek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

mdrt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Sz6llit6 elfogadott ajdnlata tartalmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarorszdgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan villtozikaz infl6ci6s rifia,vagy a deviza 6tsz6mit6si kulcs.

A Megrendelo eloleget nem fizet.
A sz1mlfihoz tafioio lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Megrendel6tol szdrmazo - dtvdteli

elismervdnyt sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kiallitott 6s felszerelt szdmlfit a Szdllit6

kd zvet I eni.i I az Intlzet G azdasdgr Igazgat6 s 69 6r a nyrij tj a b e .

Amennyiben Megrendel6 a SzfllitS sztml6j6t a jelen pontban rogzitett hat6ridon beliil nem

egyenliien6 ki, kdteles a Szdllit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
A Sz6llit6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesit6sdvel osszeftigg6sben olyan

kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontia szerinti felteteleknek nem megfelelo

t6rsas6=g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6l\it6 ad6koteles jovedelm6nek

csokkent6s6re alkalmasak. A Sz6llit6 a szeruodls teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetdt a Megrendel6 sz6mdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)



szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibrikkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szdmitolt
3 munkanapon beli.il jogosult a Szdllit6val szemben fell6pni.
Az egydb min6sdgi hib5kkai vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon beliil b6rmikor kifogris t6rgy6vd teheti a
Szrillit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Azelozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik- a jelzett 3 napos
hat6ridon beliil - a Szillit6t kcizcis j egyzokrinyv felv6tel6re me ghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti aj|nlatban
foglalt min6sdgi kovetelmdnyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sben szabSlyozott
mdrt6kti min6s6gi kdtb6rt eslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi elt6r6st tapasztalna, ugy
6rdekmril6shnak igazolSsa n6lktil a szerzlddstol nyomban el6llhat, meghirisulisi k<itb6rt 6s

k6rt6rit6st k<ivetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossSg 6s
j6t61l6s szabllyaira - az l./ pontban foglaltak fiiggv6ny6ben - az elfogadott ajinlattartalma az
irdnyad6.
Ha Szfllft6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Megrendel6nek jogdban 611 a fent emlitett 6rut harmadik szemdlytol beszerezni a
Szdllit6 krilts6g6re.
Ha a Szrillitfl a j6taIl6si kdtelezettsdge alatt kicsereli aleszSllitott eszkdzdkbSrmely r6sz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjhvahijra kezd6dik.
Szfllit6 kijelenti 6s szavatoss6got vallal a26rt, hogy a jelen szerzodds targyht kepezl

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodl felek rigy a k6sedelmes teljesft6s, mint pedig a min6s6ghibris sz6llft6s, s

v6giil a szerzodlst6l val6 Megrendel6i elill6s eset6re egyaritnt kdtb6rt kdtnek ki a Szdllit6
terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llftott 6rucikkek nett6
6r16k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrel6k,legfeljebb azonban az erintett 5ru-6rt6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nettri r[rr[ 6rt6k6nek 307o-a nagysdgri min6s6gi
kdtbert lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rtdkti a Megrendel6 6ltal6rv6nyesitett meghirisul6si
kcitb6r is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 ajhnlati 6na vetitve, 30 o/o nagys6gri meghirisul6si kdtbdr megfrzet6s6t
viilalja, amennyiben a szilllitarrd6 termdkek szSllitdsdval t6bb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szeru6dds telj e sit6 s6to l.

Tisztilban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kdtbdrkcivetel6s behajt6srin trilmenoen a

Megrendelfl a szerzoddsszeg6sb6l ered6 kirfnak megt6rit6s6t is kdvetelheti a Szdilit6t6I, a

kar 6sszeg6be azonban amhr behajtott kdtb6r d,sszege belesz6mit.
A kotb6r akkor is jrir, ha a Megrendel6nek k6ra nem mertilt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott sz5ml6b61 visszatartani 6s azt avdgsz6mla nett6
cisszes6b6l levonni.

Jry
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nviratkozatrlar azonnari

- aSz
- a Sz6llit6 fizet6sk6ptelennd v6lt, 6ncs6ddt jelentett illetve ellene cs6d<jt jelentettek be,

felszrlmokisi elj rir6s folyik ellene;
- a szdllitf szerzoddsellenesen besztintette szfilitdsait.
F{a a Megrendel6 a szeuoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldatrri nyilatkoz athval, a
sz6llit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan
hatriridovel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerzriddssel drintett feladata ell6tds6rol
gondoskodni tudjon - ha
a) a Szallit6ban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel rlem rendeliez| gazdas1gi tiirsas6g,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) potrtlauun meghatLrozottlelt6teleknek.
b) a Sz6llit6 kcizvetetten vagy ktizvetleniil 25%*ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nern rendelkez6 gazdas1gitilrsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatdroiofJ felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s esetdn a Sz6llit6 { szerzbdds migsztin6se el6tt mrir teljesitett
szol g6ltatSs szerz6d6 s s zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (Ill. 2S.) Korm. r'endelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti
szerzodlst felbont6 feltdtelt, nriszerint ,,amennyib en az adott hat6an),yugru, orvostechnjkai
eszktizre vagy fbrt6tlenit6szerre vonatko z6an a krlzpontosftott k6zbe sieruesi rendszerben
keretmegdllapodrls vagy szeruodds keriil megkotJsre, a kcizpontositott k6zbeszen6s
rendszer6ben kell a beszerulst megval6sftani". A 4612012. (Ill. 28) Korm. rendelet 6. $ (7)
bekezddse alapjdn t<)rt6n6 szerz6ddsbontiis eset6ben a sze,rzoddsbont6ssal, az ennek
kcjvetkezt6ben elmaradt szilllitdssal, a m6g le nem szilllitottterm6kekkel kapcsolatban Sz5llit6
semmilyen k<iveteldssel nem 6lhet Megrendel6vel szernben.

11.l A Szfllft6t az ervenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktaft6si kdtelezetts6g terheli a
szeruodes teljesft6se soriin a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kap-csolatban
tudomdsrira jut6 mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si
kcitelezettsdg kiterjed a Szrlllft6 alkalmazollafua, munkat6rsaira, beszilllitoira, akiket
tev6kenys6giik megkezd6se el6tt k<iteles a Szdllit6 a titoktartasra hitelt 6rdeml6en
figyelmeztetni.
A Szdllit6 a Megrendel6 enged6lye n6lkiil harmadik felnek nem hozhatja tudom6s dra a
szerzodds, illetve azzalkapcsolatban b6rmely mds dokumentdci6 vagy inform6ci6 adatait.A m6sik fel eliizetes j6v6hagy6sa n6lkril titkos informilci6t egyik fel sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabilly alapjdnvalamely bir6s6g vagy mds hat6s6g kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli.
A kiilfbldi ad6illet6s6gii sz6llit6 kdteles a szeruodlshez arra vonatkoz6 meghatalmazfust
csatolni, hogy az illetcisdge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6srig k<jzvetleniil
beszerezheti aftt vonatkoz6 adatokat az orczfugokkdzcitti.logseg?iy ig6nybev6tele n6lkril
A Szrlllftrf kifog6stalan teljesft6sdr6l a teljes term6kmennyisEg-ataaas-dtvetelet kcivet6en a
Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szhllit1t,
hogy a Megrendel6t referencialist6j6n feltiintesse es ezt - elozetesen fr6sban egyeztetett
m6don - marketingtev6kenysdgdben felhaszn6lhassa.
Jelen szetz6ddsben nem szabillyozott k6rddsek tekintetdben az l./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy a Szdllft6 elfogadott ajinlatdt, tekintik a felek irrlnyad6nai azzal, holy t6teles



jogszabdlyi rendelkez6sk6nt a Kozbeszerz6si Tdrv6ny 6s a Magyar Polgfiri Tdrv6nykdnyv
idevonatkoz6anmegf eleloszabdlyaitfogj6kalkalmazni.
A Megrendel6nek 6s a Szdllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan nezetelterest, vagy vit6t, amely kdzdtttik
a szerzo ddssel kapcsol atb an meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l szhrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitrlk illetdkess6ge mindenkor a
Me grend el6 sz6khely ehez igazo dik.
Ezt a szilllithsi szerzoddst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
me ge gyez6t helyb enha gy 6lag aISirtdk.

Budapest, 2013. november 06.

Tarnbi Erzsdhet
g;r;elo ;6 g i h i.rlyettese
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Jogi szempcntbdl alfirhatd



Replant Gardo Kft. ,,Oxigenator 6s cA6k6szlet
beszez6se kihelyezett
6rurakt6r l6tesit6s6vel"

GOKt-7/2013.

1. sz. mell6klet

R6sz

sor-
szitma R6sz megnevez6se

Ig6nyelt
darab-
sz6m

Megaj6nlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
0sszesen

Fizet6si
hat6ridti

nap

8.

Infant.: 0,5-0,8 m2

membr6nfeliilet, 7- I 5 tskg

betes r6szdre 90

KIDS Dl01
050540 s7 100 5 139 00C 60

12.

ECMO-hoz Membr6n
oxigen6tor (minimum 5
nap oxi gen iz6l6sra le gyen

alkalmas,
BIOCOMPATIBILIS
BEVONATTAL
r endelkezzen) Neonatal -

Infant: < 0,8m2 -
membr6nfeliilet, 0-1 5 tskg

betes r6sz6re 4

LIILIPUT 2

ECMO 0s0511 138 000 s52 000 60

16.

CSECSEMO.GYERMEK

OXIGENATORHOZ II4-II4
III. Infant ECMO
BIOCOMPATIBILIS
BEVONATTAL

RENDELKEZ6 O-15 tSKg

beteg rdszdre

4 c20526 48 s00 r94 00c 60
CSOKESZLET UJ SZULO'I"I'.
CSECSEMo-GYERMEK

OXIGENATORHOZ 3/8.3/8
V. Pediatric ECMo
BIOCOMPATIBILIS
BEVONATTAL

RENDELKEZO 15 tskg-n6l
nagyobb beteg r6sz6re

8 c20597 48 500 388 000 60

Nett6 iisszesen: 6 273 00n

AFA27 % | 6% 7tA

Brutt6 iisszesen: 7 966 710

Budapest, 2013.

foigazgal6
mint Megrend mint Szdllit6

201J NoV 1 1,



1,1+-lr12ott

SZF,RiZ0DES
Kihelyezett rfruraktf r tizemeltet6s6re

Amely l6trejott egyr6szrol a Sz6llit6: ReplantMed Kft'

telephelye: 1119 Budapest, Nddorfej6rvdri u' 35'

m6sr6szr6l a

Gottse gen Gydr gy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intdzet

Cime: 1096 BudaPest, Haller u.29'
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgato

tov6bbiakb ani,,^ K6rhhz",

mint Szerzddd felek kcizdtt az alilbbiak szerint:

1. A,szerzfidfis tr[rgYa
GoKl-it2013 ,,oxffiator 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett 6rurakt6r- l6tesit6s6vel"

8., 12., 16., sz. riszaidnlati korben meghatilrozott term6kek, osszesen 106 db -30%

mennyis6g6re vonatkoz6an.
Szfllit6 a szhllithsi szerzod6sben foglalt idot

saj6t kdlt6s6g6re, a K6rhhz rendelkez6s6re

feihaszn6t6sig. A kihelyezett itrutaktfu ind

mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s sze

6ra kdzcitt keri.il leszSllit6sra.

2. Szfllit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru rakt1rkeszlet a szdllit6 tulajdon6t k6pez,i. A szillit6 kdtelezetts6get v6llal a

sz6llit6si szerz6d6s mell6klet6ben meghatarolott term6kek szilllitits6ra, valamint alla, hogy a

Khrhilzjelentdse alapjhn a felhasznillt a K'rhhzzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitott max

szfllit6 a K6rh6njelent6s6t k0vet6en erm6k e11en6rt6k6r61 sz6l6

szhmla kiallithsfua, a szhllitdsi szerz6ddsbe Szdllit6 a kihelyezett aru

r akthrke szlet6t b drmiko r e I I en6ri zheti'

Lehivds:

k6szlet6t, a Sz6llit6 szempontj6b6l, mint egyetlen ktilso

egyes besz6llit6k kdszleteit egym6st6l elkiilcinitetten 6s

l.,,'"nkiudott6rufe|haszniiilsnakmin6siil.Aszoftver
Sz6llit6 reszere rendszeres id6kiiziink6nt (legal6bb 2



hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiild<itt) a fogy6sr6l, illetve araktfu pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t ktild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett a Szrillit6nak lehet6s6ge van elektronikus
form6ban (file) enndl gyakrabban informrici6hoz jutni a pillanatnyi k6szletdvel kapcsolatban.
Ennek lehetos6geir6l a szoftver kdszitoj6vel kiilon kell meg6llapodjon.
A fogy6s nyilv6ntart6sa egyrdszt a szftmlilk alapja, m6srdszt a kdszlet ut6ntrjlt6sdnek az
alapinform6cioja.

Szdllit6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6
tartalm6nak struktfr6jAt, mivel a beszilllitonak biztosftania kell a cikkek azonositiis6t olyan
tekintetben, hogy az egylrtelmrien meghatdrozza,hogy az adott term6k mely sz6llit6t6l v;16,
hiszen hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben arakthrian.

Szdllitds:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil aSzi./rlitl maximum 5 napon
beltil ezt beszhllitja.

Szhmlflzfs:

Ajttnlatkero a rendszer iizemeltetdsddrt dijat sz6mol fel aj6nlattev6 rl,szdre,mely dij a
felhaszn6lt 6ru brutt6 6rtek3,6 -%o-a. Araktdrozdsi dijatfelevente. a felhasznillis alapidn.15
napon beliil6tutal6ssal esvenlfti ki a Sz6llit6.

3. AKfrhi,zjogai 6s kiitelezetts6gei

A Khrhir. a kihelyezett termdkek hi6nytalans agaert ds min6s6gi illapotfiert, 6llaguk
megSvhshert teljes k<ini felel6sdggel tartozik. A Kdrhi.z villlalja, hogy a kihelyezett 6ru
rakt6rkdszletet megfelelS, zhrt"helyen, a megldvo saj6t k6szleteit6l elkiikinitve t6rolja 6s
megfeleloenkepzett, akezell rendszert ismero ds haszn6lni tud6 szemdllyel kezeli.
A futamid6 kozben Szrillitr6 csereszabatoss6got biztosit a Klrhiz rlszdre valamennyi, a
kihe lyezett 6rur aktirr elhe I y e z ett termdk f elhaszniilds at i I I eto en.
A K6rh6z krizli Szdllft6val a konszign6ci6s raktdrk6szlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly
nev6t, beosztdsht, telefonsz6miit 6s faxsz6mdt ds M ezen adatokban bekdvetkezett minden
villtozdst.

4. A szerz6dils megsziin6se

Megsztinik a szerzldds a sztllitdsi szerzodds lejart|val.

5. A szerzfidfls megsziindsekor alkalmazott eljdrris

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l ttirt6n6 megszrindse esetdn a K6rh6z teljes kcinien koteles
elsz6molni a kihelyezett fru raktSrkdszlettel. A szeruodes lejartfi koveto egy h6ten beliil
leltitrozirst kdszit aSzilllitf k6pviseldje, valamint aKfirhiz 6ltal kijelolt szemdly a fel nem
hasznillt k6 szletek me g6llapit 6shr a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s ruktftrkeszleten maradt kifog6stalan min6s6 gi illlapottt
bontatlan term6keket a Sziilit| kdteles elszilllitani. Amennyiben a Sz6llit6 ezen elszdllitirsi
ktitelezetts6g6nek felsz6lft6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhdz jogosult az fuu
megsemmisit6sdre.



A K6rhfz kdteles aszerzldds megszrin6sekor a birtokSban 16v6 term6keket aruktSrban annak

Szfllit6 6ltal tort6no elsz6llit6s6ig az rillagmeg6v6s biztosit6sa mellett meg6rizni. Az orzes es

az elszilllitils kdltsdgei a Szfllit6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzodlsben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabdlyai mindenekel6tt a

Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. Evi IV. trirv6ny rendelkez6sei azir6nyad6ak.

Budapest, 2013. november 06.
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Replant Gardo Kft. ,,Oxigenator 6s cs6k6szlet
beszez6se kihelyezett
6ru raktir l6tesit6s6vel"

GOK!-7120f 3"

'1. sz. mell6klet

R6sz

sor-
szitma R6sz megnevez6se

Indul6
darab-
szhm

Megajfnlott
termdk neve 6s

k6dszdma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nettt6 Ft
iisszesen

Fizet6si
hat6rid6

nap

8.

Infant.: 0,5-0,8 m2
membr6nfeliilet, 7-15 tskg
betes r6sz6re I6

KIDS Dl01
050540 s7 100 913 60t 60

12.

ECMO-hoz Membrdn
oxigeniitor (minimum 5

nap oxi gen iz6l6sr a le gyen

alkalmas,
BIOCOMPATIBILIS
BEVONATTAL
rendelkezzen) Neonatal -

Infant: < 0,8m2 -
membrtinfeltilet, 0- 1 5 tskg
betes r6sz6re 1

LIILIPUT 2

ECMO 050511 138 000 138 00C 60

t6.

CSECSEMO-GYERMEK

OXIGENATORHOZ II4-II4
III. Infant ECMO
BIOCOMPATIBILIS
BEVONATTAL

RENDELKEZ6 O-15 ISKS

betes r6sz6re

I c20526 48 500 48 50C 60
CSOKESZLET UJSZULOTT-
CSECSEMo-GYERMEK

OXIGENATORHOZ 3/8-3/8
V. Pediatric ECMo
BIOCOMPATIBILIS
BEVONATTAL

RENDELKEZO 15 tskg-n61

nagyobb beteg reszdre

2 c20597 48 500 97 00c 60

Nett6 iisszesen: 1 197 100

AFA27 % 323 2ri
Brutt6 iisszesen: | 520 317

mint Szillit6

201J NOV I 1

Budapest, 2013. november 06.


