
Varr6anya gbeszerzlse kihelyezett riruraktfr l6tesit6sEvel az 1. sz. mell6kletben

meghatrirozottfaita 6s mennyis6g szerint 12 h6napra /4s"4ftoth
ADASVETELI SZERZoUNS ^if n:al^ tz

G;1il i!> tl)_D(\

amely l6trej6tt egyreszt a Budapest, Haller :utca29. szitm alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy

Orszigos Kardioftlgiai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a OTp Bank bankn6l vezetett 1171104l-2077614l banksz6mlaszttmtt, Cg. 01-09-

561903 c6gegyzek sz6mi 1119 Budapest, Andor u. 8. szdkhelyri Variomedic Kft. nevri

sz6llit6, kepviseletre jogosult szem6ly: Dr. Szavcsurn6 Kemenes Krisztina (a

tov6bbiakban: Elad6)

kcizcitt, az ajilnlatilbirn felsorolt term6kek szilllithsdraa k<ivetkezo feltdtelek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzod6s al6ir6sflal a Vev6 rlltal a Kbt. alapjan kiirt GOKI'1312013 sz.

,rVarr6any agbeszerz6se kihely ezett fruraktfr l6tesit6s6vel ,, kozbeszerzdsi eljarris sor6n

tett ajtnlataetfogad6sa eredmdnyekdnt k<itelezettsdget vrillal arca,hogy az ajitnlatk6ro tital az

ajtnlatidokumentrlci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get azugyanott

ieghatarozott minos6gben a Vev6 rdszlre leszilllitja. A szerzod6s id6tartama a szerzodds

al6ir 6sht kovet6en 12 h6naPig l.art.

A szerzod6ses arat, term6keket, frzetdsi hat6rid6ket, valamint a birillatra keriil6 egy6b

16 s z s zemp ontokat a j elen szer zo d6s me ll dklete tattalmazza.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az l./ pontban meghatittozott 6rumpnnyis6get

olyan m6don k6teles t61e megvSsrirolni, ahogy ez a jelenpontban szab6lyozhsra keriil.
ylv6 az l./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott aiilnlat

szerinti term6teit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az elad6t6l

rigy, hogy a szerzodlses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g, illetve a teljes mennyis6gtol -30

'/r- ereietglehiv6sra keriiljcin. a kihelyel efi ilnxakttr i.izemeltetdsdvel kapcsolatos felt6teleket

jelen szelz6d6s elengedhetetlen reszetkepezo kihelyezett 6rurakt6r szetzodls tartalmazza'

3.1 Elad6 kcjtelezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti arukat a

lehiv6sban foglalt mennyi*gben, villasztdkban 6s m6retben a tfugyh6napon beliil havonta

olyan titemez6sben szilIiitja-Ie a Vev6 6ltal el]je feljogositott szetvezeteinek, ahogy ez a

leiriv6sban meghatdroz6sra kertilt. A nyertes aj6nlattevo jogosult a szerzodes id6tartama alatt

fj fejleszt6sri innovativ term6ket sziilitari, az 5r Yagy egydb szenodlses felt6telek

m6dosit6sa n6lkiil. Az tr-ertekar6nyoss6got 6s a szakmai minos6gi megfelel6st az aiinlatkdto

k6pviseldj 6vel koteles e gyeztetni'

Alehiv6snak megfelelo szilllitits a felek egyezo meg6llapod6sa szerint_akkor tdrt6nik meg

szab1Iyszerien, ha az elad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tattalmazo egyes

sz1llitmfnyokat az elad6 kockfuatira a vevo 6ltal megjel<ilt teljesit6si helyekre (kozponti

raktar (esz6llittatja) 6s a ktildem6nyt csomagol6si

egys6g lt egysdg vagy szemlly r6sz6re mennyisdgileg

ffiadta. atlan gydri csomagol6sban, gy6ri tartozdklista

alapjfn, minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentiici6kkal egyiitt adia 6t a Vev6nek' A

csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek 6ps6g6t a fuvarozSs 6s a t6rol6s

idotartama alatt me g6vj a'



Vev6sz6khelye.AVev6alesz6.1litottterm6kmennyisdgi,
v6gzl.Azetaoovailalja,hogyaszerzodlsteljesitds6nek

delkez6sre 611, ko:

nem sz6llitott 6rucikkeket az elad6 kolts6g6

zilllittatni.
a szerzodo felek abban, hogy

felmertilt kolts6gei fedezetdte az

az elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

1./ pontban emlitett elfogadott aiinlat szerinti

6r szolgti.
Kap c s i att art6 aV ev6 r e szer ol.. any aggazdrilko d6si o szttlyv ezeto

Kapcsolattarto az elad6 r6sz6r61: " '

a 2'l 6s 3./ pontban szabtiyozott' illetve

almazdstn trilmen6en a Vev6nek joga van

fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s ame

alkalommal is megism6tl6dn6k, 'iryy a Vev6

gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rv

igazolni lenne koteles.

6,1 Vev6 a lehiv6s teljesites6t igazol6 szabtlyszerii, mindk6t fel 6ltal a|6irt iltvete]li

elismerv.nnyel felszerert sL6mr6tu dut. 130. $-a varamint az Art 36lA.$ szerint 30 napon

beliil banki i,tutalAssal egyenliti ki a Elad6nak

tfiszimitilsi kulcs'

A Vevo el6leget nemfrzet
A szSml6h oztartoz6rehiv6s terjesit6s6t igazor6 - a vev6t6r szirmaz6 - Stv1.teri elismerv6nlt

eladolev6llel csatolni kell 6s az igy ki6l'iito t 6s felszerelt sz6m16t az elad6 k<jzvetleniil az

elen pontb an rogzitett hat6ridon beliil nem

idevonatkozo siabillyai szerinti mindenkori



tulajdonosi szerkezet6t a Vevo szftmitra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a Vevot halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szrillit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo

hibakkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabtlyozott teljesit6s megtdrtdntdtol szdmitott
3 munkanapon beliil jogosult az elad6val szemben fell6pni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t krivet6 3 napon beltil b6rmikor kifog6s ttngyhvh teheti az

elad6niil, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido mdg 6rvdnyben van.
Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon eIo, a lehiv6 tartozlk - a jelzett 3 napos

hatdridon beliil - az eladot kozos jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6kossdgok eset6n, de akkor is ha

kideriil, hogy a termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajrinlatban
foglalt minos6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsben szabiilyozott m6rtdkri
min6s6gi kdtbdrt eslvagy k6rtdrft6si ig6nyt drvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen bekezd6s

m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli minos6gi elt6r6st tapasztalna,'6gy 6rdekmril6srinak
igazollsa n6lktil a szerzoddstol nyomban elillhat, meghirisul6si kdtbdrt 6s krirtdrit6st
kovetelhet.

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

j6t6ll6s szabfiyafta - az l./ pontban foglaltak fiiggv6ny6ben - az elfogadott ajanlattartalma az

ir6nyad6.
Haz elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6ly't61 beszerezni az elad6

krilts6g6re.
Ha az elad6 a j6t6ll5si kdtelezettslge alatt kicser6li a Ieszfilitott eszkciz<ik brlrmely rdszdt,

annak j6t6l16si ideje a csere napjinal rijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6gotv6llalazdrt, hogy ajelenszerzoddstirgydtklpezo term6kek

rende lkeznek 6 rv6nye s fo r g alo mb a ho zatali en g ed 6 I lye l.

9.1 Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llitiis, s

v6giil a szerzoddst6l val6 Vev6i elill6s esetdre egyafttnt kdtbdrt kotnek ki az elad6 terh6re,

amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek

figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonbanaz erintett riru-drtdk 6 Yo-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban drintett nett6 6rliu firt6k6nek 307o-a nagys6gri minos6gi

kdtbdrt lehet k<ivetelni, de ugyanilyen m6rtdkri a Vev6 ft\taI ervenyesitett meghirisul6si kotb6r

is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6rn,:a vetitve, 30 % nagys6gri meghirisullsi kdtb6r megfizetdsdt

viilalja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek szdlliths|val tobb, mint 15 napon k6sik, vagy elill
a szerzo des telj e sit6 s dto l.

Tisztilban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kotbdrkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Vev6 a szenodlsszeg6sbol ered6 kfuranak megt6rit6s6t is kcjvetelheti az elad6t6l, a k6r
6sszeg6be azonban amhr behajtott kotbdr cisszege belesz6mit.
A kotbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott sz|mlih6l visszatartani 6s azt a vegszitmla nett6

cisszes6b6l levonni.



10./ A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az elad6hoz intdzr:tt nyilatkozatSval azowrali hat6llyal

el6llhat a szilllithsi szerz6d6st6l, vagy brlrmely r6sz6t6l' ha:

- azelad6 azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napotk6sett;

- M elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, 6ncs6dOt .l"lent"tt illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felszrimol6si elj ar6s folyik ellene;
- az eIad6 szeru6ddsellenesen besziintette sz6llitasait'

Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozat|val, az elado

nem jogosult a Vev6tol tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben k<jteles a szerz6d6st felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6rid6vel'

amely teleiove teszi,-hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6tasar6l gondoskodni tudjon - ha

d ;elad6ban kcizveteti'en vagy kdzvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo gazdasilgi tarsas6g,

amely nlm felel meg a Kbt. 30. Sltjbikezd6s k) pontjfbarmeghatdrozott feltdteleknek.

b) az elad6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6ly

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az elad6

szol g6ltatds szerzo d6ss zeri penzbeli ellendrt6k6re j o go sult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. S $ (7) bekezddse szerinti

szerzodlst felbonto felt6telt, miszerint ,,Az (1) bekezd6s b) pontja alapjhn gy6gyszer vagy

fert6tlenit6szer beszerz6s6re kdtdtt szerzod6sben, amennyiben a szerzodds egy 6vet

meghalad6 id6tartamri tart6s jogviszonyt hoz I6tre, az

I<tztrtiag a PolgSri Tcirv6nykonyvr6l szol6 aPolgari

ttirv6ny 6:116. $ (2) bekezddse szerinti, arra vonatkoz

rdgzitett felmondSsi joggal v6llalhat, hogy

eszkiizre vagy fert6tlenit6szerre vonatkoz6

keretmeg6llapod6s vagy szerzodes keriil

rendszer6ben kell a beszetzlst megval6sitani"

bekezd6se alapjfn t0rt6no szeriod6sbont6s €set6ben a szetzoddsbont6ssal, az ennek

kovetkezt6ben elmaradt sz6llit6ssal, a m6g le nem szrillitott term6kekkel kapcsolatban Elad6

semmilyen kdvetel6ssel nem 6lhet Vevovel szemben'

ll.l Az elad6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a

szerzod1s teljesit6se sor6rra Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudomiis6ra jut6

mindennemo adat,inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si k<itelezetts6g kiterjed az

elad6 alkalmazorraira. munkatiirsaira, beszilllit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

koteles az elad6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni'

Az elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6silra a szetz6d6sben

foglaltakon ttil, az aLalkapcsolatban brirmely m5s inform6ci6 adatait'

A m6sik fel elozetes j6vahagy6sa n6lkiil titkos f6l sem tehet kozz6'

harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocs6th hatalyos 6s 6rv6nyes

jogszab6ly alapjinvalamely bir6s6g vagy m6s hat6sag kdtelezo 6rv6nnyel elrendeli'

A ktilfbldi ad6illet6s6gu Elad6 [Ot"t"r a szerz6ddshez affa vonatkoz6 meghatalmazhst

csatolni, nti adohat6s6gt6l kdzvetleniil

beszerczh az orszhgokkoztitti n61kti1

Az elad6 a teljes term6kme k<ivet6en a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az elad6r, hogy a Vevdt



referencialistrijrin feltiintesse 6s ezt - el<izetesen fr6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhassa.
Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott kdrd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az elad6 elfogadott ajrinlatiit, tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles
jogszabillyi rendelkezdsk6nt a Kozbeszerzdsi Tdrvdny 6s a Magyar Polgiiri Tdrv6nykcinyv
idevonatkoz6anmegf eleloszabillyaitfog j6kalkahnazni.
A Vev6nek 6s az elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyalrisokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan nezetelterest, vagy vitifi, amely kdziittiik
a szerzlddssel kapcsol atb an mertil fel.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khe ly6h ez igazo dik.
Ezt a szillitdsi szerzodlst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
me ge gy ezot he lyb enha gy6 lag alilirtak.

Budapest, 2014. 6prilis 28.

't\9-

Dr. Ofner
F6igazgat6
mint Vev6

rten;:i,lr;ii lt jeuyzr;

201{ APR ? ;

A szerz6d5st eldk6szitette:

- -r&trq Co r/ luN L
N6v:...........

mint Elad6
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Arsir5s:....'.. h.il)...'.............
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Variomedic Kft. Varr6anyag beszerz6se kihelyezett 6rurakt6r l6tesit6s6vel 1. sz. mell6klet
GOKt-13/2013

S.sz6m Meqnevez6se
Megajinlott
term6kkod

196nyelt
darabszim

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db

Nett6 Ft
iisszesen

Fizet6si
hatirid6

nap

1.1.

Sodrott, szintetikus nem
felsziv6d6, polyester silikon
bevonatri fonal dupla
fegyverzettel I I 2 - es szer 6za
tiivel, darabos

csomagoldsban. fonal mdret

2/0, fonalhossz 85-95 cm,

trim6ret 25 mm

73530V
CARDIOXYL
@

I 500 416 624 000

30

1.2.

Sodrott, szintetikus nem
felsziv6d6, polyester silikon
bevonatri fonal dupla
fegyverzettel I I 2- es szer 6za

ttivel, darabos

csomagol6sban, fonalmdret
2/0, fonalhossz 70-80cm,
him6ret, trimiiret 16-18 mm

88863087s1
Ticron* -
Cardiopoint*

1000 674 674 000

30

2.1.

Sodrott, szintetikus nem

felsziv6d6, polyester silikon
bevonatri fonal dupla
fegyverzettel I l2-es szer6za

trivel, leveles

csomagol6sban, fonalmdret
2/0, fonalhossz 70-80 cm,

tfmiiret 25-27 mm

73P3OAH
CARDIOXYL
@-

9000 544 4 896 000

30

'r)

Sodrott, szintetikus nem

felsziv6d6, polyester silikon
bevonatri fonal, TFE 3x7
plegettel, dupla
fegyverzettef I I 2 -es szer 6za

trivel, leveles

csomagol6sban, fonalmdret
2/0, fonalhossz 85-95 cm,

trim6ret 25-2'l mm

73P30V
CARDIOXYL
@ -PLEDGET
TD 3x7mm

2000 544 1 088 000

30

2.3.

Sodrott, szintetikus nem

felszivdd6, polyester silikon
bevonatri fonal, TFE 3x7
plegettel, dupla
fegyverzettel I I 2- es szer 5za

trivel, leveles

csomagol6sban, fonalmdret
2/0, fonalhossz 70-80 cm,

trimiiret 17-18 mm

73P3OAN

CARDIOXYL
@ - PLEDGET
TD 3x7mm

3600 689 2 480 400

2n

2.4.

Sodrott, szintetikus nem

felsziv6d6, polyester sil ikon
bevonatf fonal dupla
fegyverzettel | / 2-es szer 6za

trivel, darabos

csomagol6sban, fonalmdret

2/0, fonalhossz 70-90 cm,

ttim6ret 35-37 mm

8886339351

Ticron* -

800 830 664 000

30



Variomedic Kft. Va rr6anya g beszerz6se kihelyezett iru ra kt6 r t6tes it6s6vel 1. sz. mell6klet

Budapest, 2014. Apritis 28.

mint 5z6llit6
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A szerz6d6st eldk6szitette:

frUA\Alr,, Lct(\ (t \tir1
Nev:...........

GOK|-I3/2013

12.1.
Diametria heg;rtisztit6
(steril)

82401
1000 325 325 000

30

18.1.

B 6r zfr 6s6hoz haszn 6l ato s

v6g6 tris fonalak, 3/0 50 cm,
25mm hajlitott slim v6g6tti,
polipropildn fonal, monofi l,
nem felszivod6. atit ive: l/2
kdrives

sN-663

180 385 69 300

30

18.2.

B or zftr ilsflto z h aszn6lato s

vrig6 ttis fonalak, 4/0 50 cm,
l9mm hajlitott revers
v 6g6ti, polipropildn fonal,
monofil, nem felszivodd, a

ti ive: 712 korives

sN-662

r80 385 69 300

30
25.1.

Diathermia hegy tisdit6
steril kiszereldsben

82401
60 325 19 500

30Nerlo osszesen:
10 909 500

70 2 945 565
uuJzgselt: 13 855 065

1 Ofner
f6igazgat6



SZFjF(ZODES
Kihelyezett fruraktdr tizemeltet6s6re

/--t'L-\4t

Amely ldtrejott egyr6szrol az elado: Variomedic Kft.
telephelye: 1119 Budapest, Andor u. 8.

miisr6szrol a

Gottse gen Gyorgy Orsz6go s Kardio 16 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter forgazgato
tov6bbiakb an:,,a K6rhirz",

mint Szerz6d6 felek kozott az alfhbiak szerint:

1. Aszerzfidfls t6rgya

A GOKI-I312013 sz. ,rYarr6anyag beszerz6se kihelyezett flruraktitr l6tesit6s6vel'" 1.,2.,

12., I8.,25., sz. rdszajfnlati korben meghattrozott term6kek, cisszesen 19.320 db - 30%

mennyisdgdre vonatkoz6an.

Elad6 asz1llititsi szerz6d6sben foglalt idotartamrakihelyezett irruraktSrkdszletet bocs6t saj6t

ko1t6s6g6re , aK|rh6r- rendelkez6sdre, amely azt sajffi rakttnthan helyezi el a felhaszn6l6sig.

A kihelyezett fffvrakt1r indul6 alapkdszlete minden m6retbol t havi mennyisdget tartalmaz -
csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet mfjus 15.-6n 8-14. 6ra kozott keriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru rakthrkeszlet az elado tulajdon6t kepezi. Az elad6 kotelezettseget villlal a

sz1Ilitdsi szerzodds mell6klet6ben meghat6rozott termekek sz6llit6sftta, valamrnt afia, hogy a

K6rhfz jelent6se alapjan a felhasznillt term6kek nyilv6ntartilsdt a K6rhhzzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6stol sztrmitott maximum 5 napon belill.
Elad6 uk(yh rjelent6s6t kcivetoen jogosult afelhaszndlt term6k ellen6rt6k6r6l s2616 szinn'la

kiallititstra, a szhllititsi szerzoddsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett aru rakthrkeszletet

b6rmikor ellenorizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett 6rurakt6r keszletet, az elado szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6

rakt6r k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit egym6st6l elkiilonitetten 6s

titkosan tartja nyiivan. Minden innen kiadott 6ru felhasznfifusnak minosiil. A szoftver

kezel6s6vel megbizott szem6ly az eIad6 rlszdre rendszeres idokciz<ink6nt (legalibb 2 hetente)
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nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiilddtt) a fogy6sr6l, illetve a raktfir pillanatnyi
k6szlet6rol inform6ci6t kiild.
A megfelelo technikai felt6telek biztosit6sa mellett az elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban informiici6hoz jutni a pillanatnyi k6szletdvel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir6l a szoftver k6szitdj6vel kiildn kell megrillapodjon.
A fogyris nyilviintart6sa egyr6szt a szSmIilk alapja, m6sr6szt a k6szlet ut6ntdlt6sdnek az
alapinformdci5ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalm6nak
struktrir6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonositiis6t olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmrien meghatffiozza, hogy az adott termdk mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyidoben a raktiirban.

Sz:illitds:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehiviis tov6bbit6sra kertil az elado maximum 5 napon
beliil ezt beszitllitja.

3. AKflrhhzjogai 6s kiitelezetts6gei

A Kilrhirz a kihelyezett term6kek hianyalansilgadrt 6s min6s6gi iilapotdert, 6llaguk
meg6vfs66rt teljes koni felelos6ggel tartozik. A K6rh6z villlalja, hogy a kihelyezett 6ru
raktark6szletet megfelelo, zirrt helyen, a megl6v6 saj6t kdszleteitol elkiilcinitve ttirolja 6s

megfelel6enkdpzett, akezelo rendszert ismero 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 k<jzben Elad6 csereszabatossiigot biztosit a K6rh6z r6sz6re valamennyi, a
kihelyezett itrw akt6r elhe lye zett term6k f elhaszn6l6s 6t i I I et6 en
A K6rhdz kozli Eladfval a konszign6ci6s raktrirk6szlet kezelo, kapcsolattart6 szemdly nev6t,
beoszt6s6t, telefonsziim6t 6s faxsz6milt 6s az ezen adatokban bekcivetkezett minden villtozhst.

4. A szerzfid6s megsziin6se

Megszrinik a szerzodds a sz6llit6si szerzldds lejdrtaval.

5. A szerz6dfls megsziin6sekor alkalmazott eljrirr{s

Jelen szeruod6s b:irmely okb6l t<irt6no megszrin6se eset6n a Kilrhi,z teljes k<inien kciteles
elszdmolni a kihelyezett 6ru ruktdrkeszlettel. A szerzodes lejartat kcjveto egy h6ten behil
leltirrozhst k6szft az elad6 k6pviseloje, valamint a Kflrhiz Sltal kijelcilt szemdly a fel nem
haszndlt k6szletek meg6llapit 6s6ra.
A futamido alatt fel nem hasznrilt 6s rakt6rk6szleten maradt kifog6stalan minosdgi 6llapotri
bontatlan term6keket az elado kdteles elsz6llitani. Amennyiben az elad6 ezen elszSllit6si
kdtelezetts6g6nek felsz6litrls ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhi.z jogosult az 6ru
megsemmisitdsdre.
AKfirhhz kciteles a szerz6d6s megszrin6sekor a birtokriban l6v6 term6keket araktinban annak
Elad6 6ltal tdrtdno elszilllitasdig az iillagmeg6v6s biztosftrlsa mellett megorizni. Az orz6s 6s

az elszillliths kdlts6gei az elad6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek



A jelen szerz6d6sben nem rendezett,kerd6sekre a magyar iog szabfuIyai mindenekel6tt

poigari T6rv6nykonyw6l sz6l6 2013. Evi v. td,rv6ny rendelkez6sei az iranyad6ak.

Budapest, 2014. 6Prilis 28.

Foigazgat6
mint Elad6mint Vev6

A szgrz6d6st eldk6szltette:
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Variomedic Kft. Varr6anyag beszerz6se kihelyezett iruraktir l6tesit6s6vel 1. sz. mell6klet
GOKr-13/2013

S.szim Meqnevez6se
Megaj6nlott
term6kk6d

Indul6
darabszdm

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db

Nett6 Ft
iisszesen

Fizet6si
hatirid6

nap

1.1.

Sodrott, szintetikus nem

felsziv6d6, polyester silikon
bevonatri fonal dupla

fegyverzettel 1 I 2- es szer 6za

trivel, darabos

csomagol6sban, fonalmdret

2/0, fonalhossz 85-95 cm,

trimaret 25 mm

73530V
CARDIOXYL
@

288 4r6 119 808

an

1.2.

Sodrott, szintetikus nem

felsziv6d6, polyester silikon
bevonatri fonal dupla

fe gyverzettel I I 2- es szer 6za

trivel, darabos

csomagol6sban, fonalmdret

2/0, fonalhossz 70-80cm,

trimaret, tiim6ret 16-18 mm

8886308751
Ticronx -

Cardiopoint*

288 674 194 112

30

2.1.

Sodrott, szintetikus nem

felsziv6d6, polyester silikon
bevonatf fonal dupla

fegyverzettel I l2-es szer6za

trivel, leveles

csomagol6sban, fonalm6ret

2/0, fonalhossz 70-80 cm,

trim6ret 25-27 mm

73P3OAH
CARDIOXYL
@-

750 544 408 000

)1

Sodrott, szintetikus nem

felsziv6d6, polyester silikon
bevonatri fonal, TFE 3x7

plegettel, dupla

fegyv erzettel 7 I 2- es szer 6za

ttivel, leveles

csomagol6sban, fonalm6ret

2/0, fonalhossz 85-95 cm,

tiimrllet 25-27 mm

73P30V
CARDIOXYL
@ -PLEDGET
TD 3x7mm

216 544 117 504

30

2.3.

Sodrott, szintetikus nem

felsziv6d6, polyester silikon
bevonatri fonal. TFE 3x7

plegettet, dupla

fe gyverzettel I I 2- es szer 6za

trivel, leveles

csomagol6sban, fonalmdret

2/0, fonalhossz 70-80 cm,

ttim6ret 17-18 mm

73P3OAN
CARDIOXYL
@ - PLEDGET
TD 3x7mm

288 689 198 432

30

2.4.

Sodrott, szintetikus nem

felsziv6d6, polyester silikot
bevonatri fonal dupla

fegyverzettel I I 2-es szer 6za

tuvel, darabos

csomagol6sban, fonalm6ret

2/0, fonalhossz 70-90 cm,

tiimaret 35-37 mm

8886339351

Ticron* -

72 830 59 760

30



Variomedic Kft. Varr6anyag beszerz6se ki helyezeft 6ru raktir l6tesit6s6vel
GOKI-13/2013

1. sz. mell6klet

12.1.
Diametria heg5a\srtit6
(steril)

n2401 36 325 11 700 30

18.1.

B or zLr frsf ho z h aszn 6l ato s

v6g6 tris fonalak, 3/0 50 cm,

25mm hajlitott slim v6g6tti,

poliproft ildn fonal, monofi 1,

nem felszivod6 , atii ive: 712

kOrives

sN-663

36 385 13 860

30

18.2.

B or zir 6s|ho z haszn6l ato s

v6g6 his fonalak, 4/0 50 cm,

l9mm hajlitott revers

v6g6tir, polipropil6n fonal,

monofil, nem felszivod6, a

tirive: l/2 k<irlves

sN-662

36 385 13 860

30

25.1.
Diathermia hegy tisztit6
steril kiszereldsben

F,2401 36 325 11 700
30

Nett6 dsszesen: 1',148736

nf nZl oto 310 159

Brutt6 iisszesen: 1 458 895

mint 5z6llit6

JeEyza

Pethone irnnl
2Oi4 APR

l'I:i{rb';ri
f r':iv{)itr:l.r?

?nL r.i

A szerz6d6st el6k6szitette:
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