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Varr6anya gbeszerzlse kihelyezett druraktdr l6tesft6s 6vel az 1. sz. mell6kletben

meghatfrozottfaita 6s mennyis6g szerint 12 hrfnapra

ADASVETELI SZERZOUNS

amely l6trejott egyrcszt a Budapest, Haller utca29. szftm alattt sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy

Orszigos Kardiol6giailntfizet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tovribbiakban: Vev6),

m6sr6szt a bankn6l vezetett 11718000-29904161'00000000

banksz6mlaszhmi,0l-10-047928 cdgegyzek sz6mu 1034 Budapest,Zfpor u.2/c. sz6khelyti

MEDYS INTERNATIONALE ZRT. nevri sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Vitrlris

Lajos vezligazgat6 (a tov6bbiakban: Elad6)

kciz<itt, az ajilnlatthan felsorolt term6kek sztllitdsfua a kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzod6s al6ir6sSval a Vev6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt GOKI'1312013 sz.

,rVarr6anyagbeszerz6se kihelyezett fururaktfr l6tesit6s6vel ,, kdzbeszetzesi eljar6s sor6n

7ga ajtnlataelfogad6sa eredm6nyek6nt kotelezettsdget v6llal arra, hogy az aifnlatketo fltal az

aj6nlati dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get aztgyanott

ieghat1rozott min6s6gben a Vev6 rdszdre leszSllitia. A szeruod6s idotartama a szeruod's

aliir 6sdt koveto en 12 h6napig tart.
A szerz6d6ses 6rat, termekeket, frzetlsi hat6ridoket, valamint a birhlatra kertilo egy6b

r6szszempontokat a j elen szetzodds mell6klete tartalmazza'

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatdrozott 6rumennyis6get

olyan m6don k<iteles tole megv6sarolni, ahogy ez a jelenpontban szabillyozilsra keriil.
ylv6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott aittnlat

szerinti term6teit havonta az nn. Lehiv6si nyilatkozat formhjhban v6s6rolja meg az elad6t6l

rigy, hogy a szerzod1ses id6szak v6g6ig a teljes mennyisdg, illetve a teljes mennyisdgt6l -30

"i- erejetglehiv6sra keri.iljcin. A kihelyezett 6ruraktar i.izemeltetds6vel kapcsolatos felt6teleket

jelen szelz6d6s elengedhetetlen rlszltkepezo kihelyezett itruraktdr szerzodlstartalmazza.

3.1 Elad6 kcitelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti frrukat a

lehiv6sban foglalt mennyisegben, v6laszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beliil havonta

olyan iitemezEsben sz1llitja le a Vev6 iltal er::e feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a

leiiv6sban meghattrozesra kertilt. A nyertes ajanlattev6 jogosult a szerzodes idotartama alatt

rij fejleszt6sri innovativ term6ket sziilitani, az ar vagy egydb szerzod6ses felt6telek

m6dosit6sa n6lki.il. Az fr-lrtekar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajtnlatket6

k6pvi seloj 6vel k<jteles e gy eztetni.

A lehivrlsnak megfelelo sz611it6s a felek egyezo megdllapod6sa szerint_ akkor tdrt6nik meg

szab1lyszenien, ha az elad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat 13rtalmaz6 egyes

szfilitminyokat az elad6 kock6zat6ra a Vev6 6ltal megjeldlt teljesit6si helyekre (k<izponti

raktar (eszSllittatja) 6s a ktildemdnyt csomagol6si

egyseg lt egysdg vagy szem'ly resz're mennyisdgileg

6tadta. atlan gyhri csomagol6sban, gy6ri tartoz6klista

alapjin, minosdgtanrisitrlssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja ifi a Vev6nek' A

csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s

idotartama alatt meg6vj a.



A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k mennyisdgi,

minos6gi Ztveletet iolyamatos an v6gzi. Az eIad6 v6llalja, hogy a szerzodls teljesitds6nek

idotartaina alatt folyamatosan rendelkez6sre iill, konzult6ci6s lehetosdget biztosit.

aktir (1096 Buda
rakt6ros illetve a h

Abban az esetben, ha az elad6 k6sedelme me e

nem sz6llitott arucikk eket az elad6 koltsdgdr 6

abban, hogy az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

fedezeterc az l.l pontban emlitett elfogadott aiinlat szerinti

5r szolg6l.
Kap c s o I att art6 a V ev6 r 6 sz& ol : any aggazd6lko d6s i o sztilIyv ezeto

Kapcsolattarto az elad6 r6sz6rol: .. '

4.1 Meg6llapodnak a szerzod6 felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabiiyozott' illetve

v6grehajtand6 kihelyezett 6rurakt6r rendszer alkalmaz6srln tirlmen6en a Vev6nek joga van

u1f,'or, hogy v6ratianul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendel6seket- a

,r.rr6d6rhiz kepest ugyancsak lehiv6snak min6stil6 nyilatkozatokat - .adjanak fel az

elad6hoz,aki ezeket u rn"eir".rdel6seket soron kiviil, raktari k6szlet6b6ltartozikkiel6gfteni'

A soron i.irrtiti iigyintdz6si - felhiv6sra - az elad6 koteles igazolni, de abban_is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyenisetekben a sz6llit6sihat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg'

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kotelezetts6g

teljesit6s6nek kdsedelme vagy elmulaszt6tu, a. ugyanigy az 4.lpontban eloirt ktitelezettsdgek

fijyehen kiviil hagyisa a jelen sz6llit6si szerzod6s megszegds6t jelenti, aminek

kdvetkezt6ben az .tiiOt a jeien szerzod6sben szabtiyozott kotb6r 6slu.agy $6rt6rit6s

fizet6s6nek a krjtelezetts6ge ierheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, ugy aVev6 a szilllithsi szerzoddstol va16 el6ll6s6nak a jog6t

gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek erv6nyesit6se mellett an61kti1, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni lenne koteles.

6.1 vev6 a lehiv6s teljesites6t igazolo szabillyszeru, mindkdt f6l iiral alfirt ifivlreh

elismervdnnyel felszerelt sLamlat a Kbt. 130. $-a valamint az Att 36lA'$ szerint 30 napon

beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak

Nem vitato tt a szerzodO?tet 6lta1, hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes sziiml6kba

csak azok az irak, Lrk1pzesi tlnyezok 6s krilts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont ertelmeben az elado elfogadott ajhnlata tartalmaz'

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarotszhgrvagy a vit6gpiaci, 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho-g-yan v titozik az infl 6c i o s t ffia, v agy a dev rza tfiszhmithsi kul c s.

sz6khelydre sz6llittatni.
Egyet6rtenek a szerzodo felek
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei

A Vevo eloleget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartoz6 lehiv6s teljesit6s6t igazolo -

elad6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s

a Vev6tol szdrmazo - Stv6teli elismerv6nl't

felszerelt szfurlfut az elado kozvetlenil az

Intdzet G azdasilgi Igazgato sttg6ra nyrij tj a b e.

Amennyiben veoo- uZ au{o ,taitilat a jelen pontban rogzitett hat6ridon beltil nem

egyenliien6 ki, k<tteles az elad6nak a Ptk. idevonatkozo szabtiyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni'

Az elad6 nem fizet, illetve sz6tol el a szerzod6s teljesit6s6vel dsszefi.igg6sben olyan

Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6telekne

meriilnek fel, 6s melyek az elad6 ad6ktitele

asak. Az elad6 a szeru6dds teljesitds6nek teljes



tulajdonosi szerkezetet a Vev6 szitmina megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
i.igyletekrol a Vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6llitrisb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibakkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban. szabitlyozott teljesft6s megtdrt6nt6tdl sz6mitott
3 munkanapon beltil jogosult az elad6val szemben fell6pni.
Az egyeb min6s6gi hibrikkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6s6t kdvet6 3 napon beliil b6rmikor kifogris tttrgyiwS teheti az
elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 mdg 6rv6nyben van.
Az elozo k6t bekezd6s brirmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 1artozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beliil - az elad6t k<jz<is jegyzokdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tfpusdban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti aj6nlatban
foglalt minosdgi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzodlsben szabillyozott m6rt6kri
min6s6gi kdtb6rt eslvagy krlrt6rit6si ig6n1't 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezdds
mrisodik fordulatdban leirt rendszerbeli minos6gi elt6r6st tapasztalna, tgy drdekmril6srlnak
rgazolilsa n6lkril a szerz6destol nyomban el6llhat, meghiirsul6si kotb6rt 6s k6rt6ritdst
kovetelhet.

8./ Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabfiyafta - az l.lpontban foglaltak fliggv6ny6ben - az elfogadott ajdnlattartalma az
ir6nyad6.
Haz elad6 a min6sdgi hibiis term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beli.il nem
cserdli ki, a Vev6nek jogriban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6llt6l beszerezni az eladS
kcilts6g6re.
Ha az elad6 a j6tail6si kritelezettsege alatt kicserdli a leszitllitott eszk<izrik b6rmely r6szdt,
annak j6t6llisi ideje a csere napjfxahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llaI a26rt, hogy a jelen szerzodds tSrgyittkdpezb term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali engeddllyel.

9.1 Szerzodo felek fgy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghib6s szrillit6s, s

v6giil a szerzodest6l val6 Vev6i el6ll6s eset6re egyarfint kdtb6rt kdtnek kr az eladS terhdre,
amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen szrillitott drucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az errntett ftrt-6rtek 6 %o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rr[ 6rt6k6nek 30"h-a nagys6gri min6sdgi
kdtbdrt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 6ltal ewenyesftett meghirisul6si kotbdr
is akkor, amikor el6llisi jogSt volt k6nytelen gyakorolni.

Elad6 a teljes nett6 aj6nlati itrca vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si k<itbdr megfizet6s6t
vttllalja, amennyiben a szfilitand6 term6kek szftllitdsaval tobb, mint 15 napon kesik, vagy ekill
a szerzodes telj esitds6t6l.

Tisztriban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kcjtb6rk<ivetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Vev6 a szerzoddsszeg6sbol ered6 karanak megt6rit6sdt is kovetelheti az elad5t6l, a kir
cisszeg6be azonban amdr behajtott k<itb6r <isszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek kiira nem meri.ilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szitmlib6l visszatartani ds azt a vegszirmla netto
6sszeg6bol levonni.



rc.1 A Vev6 egyoldalir, irasbeli, az eladohoz intlzetl nyilatkozatilal azowtali hat6llyal

el6llhat a szhllitaii szerzo d1stol, vagy b 6rmely r 6szetol, ha:

- azelad6 azegyes rdsszSllit6sokkal 15 napotkdsett;

- az elad6 fizet6sk6ptelenn e v6It, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be'

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;

- az e\ad6 szerzod6sellenesen besziintette sz6llit6sait.

Ha a Vev6 a szerz6d6st a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldalir nyilatkozat6val' az eIad6

nemjogosultaVev6toltov6bbikifizet6seketkovetelni'

felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6ridovel'

feladata e115t6sar6l gondoskodni tudjon - ha

szolg6ltatasszerzod6sszerfpltlzbeliellen6rt6k6rejogosuit.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012' (III' 28'

szerz6d6st felbont6 felt6telt' miszerint ,,Az (I
fertotlenitoszer beszerzesete kotdtt szerzod

bekezd6se alapjan tort6no szerzod6sbontfs

k.vetkezt6ben elmaradt sz6llit6ssal, a *eg t" nem sz6llitott term6kekkel kapcsolatban Elad6

semmilyen kovetel6ssel nem 6lhet Vevovel szemben'

fi.1 Az elad6t az ew1nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzodhsteljesit6se sor6n a vev6vel, annat tev6kenys6g6vel kaqc;9latb.an tudom6s6ra jut6

mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktutt6si kotelezetts6g kiterjed az

elado alkal mazortaira. munkat6rsaira, beszrilitoira, akiket tev6kenys6gi.ik megkezddse elott

tudom6s6r a a szetzo d6sben

vagy inform 6ci6 adatait'

tkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6'

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bo

jogszabilly alapjdnvalamely bir6s6g vagy mh

A-kiilfrldi ad6illetos6gri Elad6 kdteles a

csatolni, hogy az illetos6ge szerinti

beszerezheti ar6vonatkoz6 adatokat az o

Az elad6 kifog6stalan teljesit6s6rol a

Vev6 ir6sban nYilatkozik. A Vev6 e



referencialist6jan feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhassa.
Jelen szerz6d6sben nem szabilIyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy az elad6 elfogadott ajinJ,atht, tekintik a felek irrinyad6nak Mzal, hogy t6teles
jogszabillyi rendelkez6sk6nt a Kozbeszerzdsi Torvdny 6s a Magyar Polg6ri Tdrv6nykcinyv
idevonatko z6an megfelelo szabtiyait fogj ak alkalmazni.
A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy k<izvetlen
t6rgyal6sokon bdk6s riton rendezzenek minden olyan nezetelterdst, vagy vit6t, amely k<izottiik
a szerzodlssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerzod6sbol szinmazo 6s peres ritra keriilt jogvitak illet6kessdge mindenkor a Vev6
s zdkhe ly6h ez igazo dik.
Ezt a szfillitdsi szerzodlst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataild<al mindenben
me ge gy eziit helyb enha gy 6lag al5irt6k.

Budapest, 201 4. riprilis 28.

@uzws trlONALE Zrt.
1034
76por

mint Elad6

Penzug;ri ell

Peti;ini '1.,::' ,?0it APR 2 ,J

'iii:tcfi,ilr;,';t: g;,1-$ 1;,

A szerz6d6st eldk6szitette:

N6v:.. H,4..0.ys..!.N,1.

Alrfr6r,,,,.,tl 
",1,1!,,!.. ".,.,,,.....



Medyb I nternationale Zrt. Van6anYag beszerz6se

kihelyezett 5rurakt6r l6tesit6s6vel
GOKI-1312013

1. sz. mell6klet

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db

Nett6 Ft
<isszesen

Fizet6si
hat6rid6

nap
S.sz6m Megnevez6se

Megaj6nlott
term6kk6d

lg6nyelt
darabsz6m

x.ll.

Szintetikus nem felsz.

Nylon monofil
varr6anyag 3/8

v6g6ttivel szimPla

fegwerzettel

Daclon
9351 590

140

400

224 31 360

30

224 89 600

3C
x.12.

Szintetikus nem felsz'

Nylon monofil
van6anyag 3/8

v6g6trivel szimPla

fegwerzettel

Daclon
9301 590

300 224 67 200

30
XI.

Szintetikus nem felsz'

Nylon monofil
varr6anyag 3/8

v6g6tuvel szimPla

fegwerzettel

Daclon
9201526

399 399 000

30
XIII.

Nem felsz. Seb6szeti

viasz, steril laP

(henger) Bone wax

1000

540 231 124 740

3(
XX./1

Nem felsz., selYem

alapanyagri viasz

bevonatos fonal ttivel

6s tti n6lkiil silk 8301426

540 23r 124740

30
xx.12

Nem felsz., selYem

alapanyagri viasz

bevonatos fonal trivel

6s tri nelkiil silk 8201417

108 2t4 23 112

30
XX./3

Nem f'elsz., selYem

alapanyagiviasz
bevonatos fonal tuvel

6s tri n6lkiil sirk R400044

247 59 280

30
Y\X./4

Nem f-elsz., selyem

alapanyagri viasz

bevonatos fonal ttivel

6s tti n6lkiil silk 8500044

240

180 4t5 74700

30XXIII./
I

SzmtetlKus
polyglikolsav
alapanyagri sodrott

bevonatos kdzePes

felsz. idejti
van6anyag

Surgicryl
PGA

t1201524



Varr6anyag beszerz6se
kihelyezett iruraktir l6tesit6s6vel

GOKI-I312013

1. sz. mell6kletMedls I nternationale Zrt.

Budapest, 2014. 6Prilis 28.

A szerz6d6st el6k6szitetter

"6",TSfl$-4 &L*.ltrttz

${ATIONALE Zrt'

mint Sz5llit6

Surgicryl
PGA

r 1201519

alapanyagl sodrott

bevonatos kdzepes

felsz. idejti

Chirlac
PG0215

polyglikolsav
alapanyagri sodrott

bevonatos kdzepes

felsz. idejti

seb6szeti viasz2,5gr
steril kiszerel6sben

dsszesen:
A27 %

Brutt6 iisszesen:

l^t ll, t
Al6frler.....J.....:i...\..,.......,....



SZNRZoDBS
Kihelvezet t 6rur aktitr iizemeltetEs 6re

aLe tf rot|

Amely l6trejott egyr6szr6l azelad6: MEDYS INTERNATIONALE ZF(T.

telephelye: 1034 Budapest, Zirpor u. 2l c.

m6sr6szr6l a

Gottse gen Gydr gy Orszdgo s Kardiol6 gi ai lntdzet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter fligazgato
tov6bbiakb an:,,a K6rhfz",

mint Szerz6d6 felek ktizdtt az alilbbiak szerint:

1. Aszerzfidfls tirgya

A GOKI-13t2013 sz. ,rYarr6anyag beszerz6se kihelyezett riruraktfr l6tesit6s6vel. ,,10.,

11., 13., 20.,23.,24., sz. reszajfunlati korben meghatSrozott term6kek, cisszesen 3964 db -

3 0% mennyis6g6re vonatkoz6an

Elad6 a szllititsi szerzodlsben foglalt idotartamra kihelyezett 6ru rakt6rk6szletet bocs6t saj6t

kdlt6s6g6re , aKdrh1z rendelkezds6re, amely azt sajfi raktdrthanhelyezi el a felhaszn6l6sig.

A kihelyezett 6ruraktfu indul6 alapk6szlete minden m6retbol I havi mennyis6get tattalmaz -
csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet mdjus 15.-6n 8-l4.6rakdz<itt keriil lesz6llitasra.

2. Elad6 jogai 6s ktitelezetts6gei

A kihelyezett aru rakt6rk6szl et az elado tulajdon6t k6pezi. Az elado kdtelezettseget vfillal a

sz6llit6si szerz6d6s mell6klet6ben meghat6rozorltermlkek sziilitfts6ra, valamint atta, hogy a

K1rh6y jelent6se alapjan a felhasznhlt term6kek nyilvdntartisffi a KSrhi.zzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szitmitott maximum 5 napon beltil.

Elad6 uk6rhirrjelent6s6t kovetoen jogosult afelhasznfit term6k ellendrt6k6r6l s2616 szhmla

ki6llit6s6ra , u rt6llit6rj szerzoddsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett aru raktark6szletdt

b6rmikor ellenorizheti.

Lehivrfs:

A rendszer a kihelyezett fruraktir keszletet, az elad6 szempontjrib6l, mint egyetlen kiils6

rakt1r k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit egym6st6l elkiilcinitetten es

titkosan tartja nyilvan. Minden innen kiadott 5ru felhaszniilsnak min6siil. A szoftver

kezel6s6vel megbizotl szemdly az e\ad6 rdszlre rendszeres idokcizdnk6nt (legal6bb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildritt) a fogyasr6l, illetve a rakttr pillanatnyi

k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett az elad6nak lehetos6ge van elektronikus

form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi kdszlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehetos6geirol a szoftver k6szitoj6vel kiilon kell meg6llapodjon'

A fogy6s nyilv6ntart6sa egyrds zt a szimlttk alapja, m6srdszt a k6szlet ut6ntolt6s6nek az

alapinformhciSja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalm6nak

struktrir6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonosit6s6t olyan tekintetben,

hogy az egy6rtelmtien meghathrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l val6, hiszen

hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyidoben ataktfutban'

Sz:illitis:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil az elad6 maximum 5 napon

beliil ezt beszd'llitia.

3. AK6rhinjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rh6y- a kihelyezett term6kek hianyalansiryilert 6s min6s6gi filapotfuett, 611aguk

meg6v6s66rt teljes kcili felelos6ggel tartozik. A Klrhiz villlalja, hogy a kihelyezett 6ru

raki6rk6szletet megfelelo, z6rt hefuen, a megl6vo saj6t kdszleteitol elki.il<jnitve t6rolja 6s

megfeleloenkepzelt, akezelo rendszert ismero 6s haszniilni tud6 szem6llyel kezeli.

A futamid6 k6zben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a K6rhi.z t1sz1re valamennyi, a

kihelyezett 6rur akt6r elhelyezett term6k felhaszn6l6s et illeto en

AK1rhiukdzli Elad6vaia konszign6ci6s rakt6rkdszletkezel6, kapcsolattarto szemdly nev6t,

beoszt6s6t, telefonsz6m6t 6s faxsz6m ti 6s az ezen adatokban bekovetkezett minden vhltozfst.

4. A. szerz6d6s megsziin6se

Me gsztinik a szerzo dds a szfllithsi szerzo dds lej irtix al'

5. Aszerzldils megsziin6sekor alkalmazott eljiris

Jelen szerzod6s b6rmely okb6l tort6no megsztin6se eset6n a K6rh6z teljes kcinien k<iteles

elsz6molni a kihelyez "it 
a* raktrlrk6szletGl. A szerzodls lejfurtdt ktiveto egy h6ten beliil

lelt6roz6st keszit az eladb k6pviseloje, valamint a K(trhiz 6ltal kijelcilt szem6ly a fel nem

hasznilt k6szletek me g6llapit 6shr a.

A futamido alatt f'el nem haszn6lt 6s rakt6rk6szleten maradt kifog6stalan minos6gi 6llapotti

bontatlan termdkeket az elad6 k<jteles elsz6llitani. Amennyiben az elad6 ezen elszttllit6si

kritelezettsdg6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6thf'z jogosult az 6tu

megsemmisit6s6re.
AK6rh6zk6teles a szenodlsmegszrin6sekor a birtok6ban l6vo term6keket a raktfuban annak

Elad6 6ltal tort6n6 elszilllitilshig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett megorizni. Az orzds 6s

az elszilllitfts kolts6gei az elad6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek



A rddsekre a magyar jog szabilIyai mindenekel6tt
Po V. trirv6ny rendelkez6sei az irrinyad6ak.

Budapest, 201 4. 6prilis 28.

A lzef z6d6qt elfll6szitette:

mint Elad6
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Medys Internationale Zrt. Varr6anyag beszerz6se
kihelyezett Sruraktir l6tesit6s6vel

GOKI-13/2013

1. sz. mell6klet

S.sz6m Meqnevez6se
Megajinlott
term6kk6d

lndul6
k6szlet
darab

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db

Nett6 Ft
<isszesen

Fizet6si
hatirid5

nap

X,IT

Szintetikus nem felsz.

Nylon monofil
van6anyag3lS
v6g6trivel szimpla
fegwerzettel

Daclon
9351 590

48 224 10 752

30

x.t2.

Szintetikus nem felsz.

Nylon monofil
varr6anyag3lS
v6g6trivel szimpla
fegwerzettel

Daclon
9301 590

72 224 16 128

30

K.

Szintetikus nem felsz.

Nylon monofil
van6anyag3lS
v6g6ttivel szimpla
fegwerzettel

Daclon
9201526

60 224 13 440

30

XIII.

Nem felsz. Seb6szett

viasz, steril lap
(henger) Bone wax

84 399 33 516

30

XX./1

Nem felsz., selyem

alapanyagri viasz

bevonatos fonal tuvel
6s tri n6lki.il silk 8301426

48 231 11 088

30

XX.I2

Nem felsz., selyem

alapanyagiviasz
bevonatos fonal ttivel
6s tu n6lkiil silk 8201417

48 231 11 088

30

XX./3

Nem felsz., selyem

alapanyagri viasz

bevonatos fonal ttivel
6s tti n6lkiil silk 8400044

24 2t4 A 424

30

xx.l4

Nem telsz., selyem

alapanyagivtasz
bevonatos fonal ttivel
6s tri n6lkiil silk 8500044

48 247 11 856

30

XXIII./
1

SZMtEtlKUS

polyglikolsav
alapanyagir sodrott

bevonatos kcizepes

felsz. ideju
varr6anyag

Surgicryl
PGA

rt20r524

36 415 14 940

30



Varroanyag beszez6se
ki helyezett iruraktir l6tesit6s6vel

GOKI-I312013

1. sz. mell6kletMedys Internationale Zrt.

Surgicryl
PGA

tt20l519

polyglikolsav
alapanyagu sodrott

bevonatos kdzepes

felsz. idejri

Chirlac
PG0215

polyglikolsav
alapanyagri sodrott

bevonatos kdzepes

felsz. idejri

Nem felsziv6d6
sebdszeti viasz2,5gr
steril kiszerel6sben

Nett6 6sszesen:
A27 o/o

Brutt6 dsszesen:

Budapest, 2014. APrilis 28

mint Megrendel6
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A szerz6d6st el6k6szitette:
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