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,rCoronaria stent 6s

iizemeltet6s6vel" az 1.
ny o m 6 s m 6 r 6 v ezet 6 dr 6 t b eszerz6 s e, kih ely ezett 6r ur aktfr

ADASVETELI szERz0nfr,s o."

amely l6trejritt egyr6szt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti sz6khelyti G
Orszfgos Kardiol6giillnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tovdbbiakban: Vev6),

m6sr6szt a BB. Rt. bankn6l vezetett 10102244-04432806-00000007 banksz6mlasz6mir, 01-
09-169523 cegegyzek sz6mf 1116 Budapest, Temesvdr u. 20. szdkhelyti ELEKTRO-
OXIGEN Kft. nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Wochna J6nos igyvezeto (a

tovribbiakban: Elad6)

kcizcitt, az ajhnlathban felsorolt term6kek szilllithshra a kdvetkezo felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alilirfts6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapj6n ,,Coronaria stent 6s

nyomfsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett ilruraktfr iizemeltet6s6vel" tftrgybankiirt
GOKI-5/2014 szim:fr kozbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajtnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt
kcitelezetts6get v6llal arra, hogy az ajfunlatkerc iltal az ajinlati dokument6ci6ban felsorolt 6s

azYev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatirozott min6s6gben a Vev6
rdszdre leszilllitja. A szerzldds id6tartama a szerz6des alSirdsht kdvet6en 12 h6napig tart. A
szerzod6ses 6rat, term6keket, ftzetdsi hat6rid6ket a jelen szerzodds 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szerzod6s mell6kletet kepezi az ajirnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.

mell6klet) 6s kereskedelmi aj6nlat (3. sz. melldklet) is.

2.1 Elad6 tudomiisul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan m6don kclteles t6le megv6sarolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozSsra keri.il.

Yev6 az l./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott ajfinlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formrij6ban v6s6rolja meg az Elad6t6l
rigy, hogy a szerzoddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g -30 "/o-a lehiv6sra keriiljon. A
kihelyezett fruraktdr iizemeltetds6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerzod6s elengedhetetlen

rlszetkepezokihelyezettiruraktftrszerzodestartalmazza.

3.1 Elad6 kcitelezi magifi arca, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, villasztdkban 6s m6retben a thrgyh6napon behil havonta
olyan titemez6sben szttllitja le a Vev6 Sltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatinoz6sra kertilt. A nyertes ajhnlattevo jogosult a szerzodls id6tartama alatt
rij fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitani, az fu vagy egy6b szerzoddses felt6telek
m6dositdsa n6lkiil. Az 6r-ertek ar6nyoss6got 6s a szal<rnai minos6gi megfelel6st az ajinlatklro
k6pviseldj 6vel koteles egyeztetni.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg

szabdlyszenien, ha azBlad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat 6rtalmaz6 egyes

szilllitmhnyokat az Elad6 kockinathra a Vev6 6ltal erre feljogosftott szewezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megfeldlt krizelebbi teljesit6si helyekre lesziilitja, (leszallittatja) 6s a
kiildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt tfiszitmolva a lehivdsban megjeldlt egysdg vagy
szem6ly rlszere mennyisegileg tfiadta. A Elad6 a leszilllitott term6keket bontatlan gy6ri

sz. mell6kletben rneghatSro zott fajta
hrinapra



csomagol6sban, gySri tartoz6klista alapj6n, min6s6gtanrisitdssal ds egydb dokument6ci6kkal
egytitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
6ps6g6t afuvarozirs 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a Ieszilllitott termek mennyisdgi,
mirt6sdgi ritv6tel6t folyamatosan vdgzi. Az Elad6 vilIlalja, hogy a szerz6d6s teljesft6s6nek
idotartama alat! folyamatosan rendelkez6sre 611, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.

leljesitdsi hely: Kiizponti raktdr 1096 Budapest, Haller v29., Kihelyezett Srurakt:ir)
Atv6telre jogosult szemdly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Eladr6 kdsedelme meghaladnd a 15 napot, tqy a Vevd jogosult a le
nem sz6llftott 6rucikkeket az Elad6 kcilts6g6re harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6
s z6khely6re szilllittatni.
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kcilts6gei fedezetdre az I.lpontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
6r szolg6l.

Kapcsolaltart6 az EIad6 reszerol: . . .

4.1 Megfllapodnak a szeru6do felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabillyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett ilrurakttlr rendszer alkalmaz6srin trilmen6en a Vev6nek joga van
ahhoz, hogy vdratlanul jelentkez6 aruhi6nyaik p6tl6sdra azornah megrendel6seket - a
keretszerzod6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siilo nyilatkozatokat - adjanak fel az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil, rakt6ri k6szletdb6ltartozikkieldgiteni.
A soron kiviili iigyint6zdst - felhiv6sra - az Elad6 kdteles igazoln| de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szilllitdsihatirridb a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kcitelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kcjtelezetts6gek
figyelmen kfviil hagyrisa a jelen ad6svdteli szerzodds megszeg6s6t jelenti, aminek
kdvetkezt6ben az Elad6t a jelen szerzoddsben szabflyozott kotb6r eslvagy k6rt6rft6s
fizet6s6nek a k<jtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzoddsszegdsi eset m6sodik
alkalommal is megism6tlodn6k, :iu'gy a Vev6 az adfsvdteli szerzodl,stol val6 elSllilsdnak a jogat
gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkril, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne kdteles.

6./ Vev6 a lehiv6s teljesitdsdt igazolo szabillyszeni, mindk6t fel 6ltal al|irt fitvdteli
elismerv6nnyel felszerelt szttml!rt a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art 36/A.5
szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatoll a szerz6d6 felek 6ltal,hogy a szerzoddses idoszak folyamSn az egyes szhmlfkba
csak azok az 6rak, itrkepzesi tenyezok 6s kdltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az F,lad6 elfogadott ajinlata tartalmaz,
ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorszdgr vagy a vilfugpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az inflilcios rhta, vagy a deviza tttszfimititsi kulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartoz6lehivds teljesit6s6t igazol6 - a Vev6tol szitrmaz6 - 6tv6teli elismervdnyt
szfillitolevellel csatolni kell 6s az igy kifllitott 6s felszerelt szdmlit az E,laeJS kcizvetleniil az
IntezetGazdasdgilgazgatosfrgiranyujtjabe.



Amennyiben Vev6 az Elad6 szAmliljdt a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
egyenlitend ki, koteles az Eladr6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabilIyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az EIad6 nem frzet, illetve szilmol eI a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsastig tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek M Elad6 ad6koteles jovedelm6nek
cscikkent6sdre alkalmasak. Az EIadS a szerz6dds teljesit6sdnek teljes idltartama alatt
tulajdonosi szerkezetft a Vev6 sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekrol a Vevot halad6ktalanul 6rtesiti.

7.l Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a sz6l1it6sb61, i11. fuvarozdsbol ered6
hibrikkal kapcsolatban a lehfv6 a 3./ pontban szab\Iyozott teljesit6s megtortdntdt6l szhmitott
3 munkanapon beliil jogosult azF,lad6val szemben fell6pni.
Az egydb minosdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon beli.il b6rmikor kifog6s tdrgyhvh teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatossdgi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6z6 k6t bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehfv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beliil - azBlad,dt kdzds jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha
kideriil, hogy a termdk tipusriban (rendszerdben) nem felel meg az 1rlpont szerinti ajdnlatban,
ill. az ajfunlatban foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsben
szabfiyozott m6rt6kri min6s6gi kdtbdrt eslvagy k6rtdritesi ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezd6s mdsodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, l6gy 6rdekmrildsdnak igazolfsa n6lkiil a szerz1dlstol nyomban el6llhat,
meghirisulSsi kotbdrt es khrtdritdst kdvetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossfg ds

j6t6ll6s szabhlyafua - az l.l pontban foglaltak fliggv6ny6ben - az elfogadott ajhnlattartalma az
iranyad6.
Ha Elad6 a min6sdgi hib6s term6ket a hibabejelentdst kciveto 15 munkanapon beli.il nem
cser6li ki, a Vev6nek jogdban 6ll a fent emlitett Srutharmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
kdlts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6116si kdtelezettsdge alatt kicserdli aleszfllitott eszkdzok b6rmely r6szdt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjfval rijra kezdodik. I

Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llaI azefi, hogy a jelen szeruodes tdrgyilt kepezo termdkek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6sdghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szerzlddstol val6 Vev6i e16ll6s eset6re egyarhnt kdtb6rt kdtnek ki az Elad6 terh6re,
amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrel6k,legfeljebb azonban az eintett 6ru-6rt6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 rirrft 6rt6k6nek 307o-a nagysdgir minos6gi
kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ItaI ervenyesitett meghirisul6si kotb6r
is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6na vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kcjtb6r megf,rzetds6t
viilalja, amennyiben a szdllitand6 term6kek szitllitdshval tdbb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szerzo dds telj e sit6s6t6 l.

Tisztriban vannak a szerzodl felek azzal, hogy a kdtbdrkcivetelds behajt6s6n trilmen6en a

Vev6 a szerz6ddsszeg6sb6l ered6 kfirSnak megt6rit6s6t is kdvetelheti az F.lad6t6l, a kitr
6 ssze g6be azonban a m6r behaj tott kotb6r 6 sszege beleszrlmft.
A kdtb& akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szhml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszdmla nett6
6sszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz rntezett nyilatkozat|val azonnalt hatfilyal
el6llhat az adfsvlteli szerzldestol, vagy b6rmely reszdtol,ha:

- azElad6 azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napotk6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, <incs6ddt jelentett illetve ellene cs6d<it jelentettek be,
felsz6mol6si elj 5r6s folyik ellene;

E lad t6 szer z6 dds el I ene s en b e s ziintette sziilithsait.
Ha a Vev6 a szerzoddst a fenti b6.rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szerzodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan hatdrid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6t6srlr6l gondoskodni tudjon - ha
a) az Elad6ban kcizvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (l) bekezdes k) pontj6ban meghathrozott valamely feltdtel.
b) az Elad6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet,, amely nem
felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjihanmeghatfrozott valamely feltdtel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerz6d6s megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerz6ddss zeri plnzbeli ellen6rt6kdre j o go sult.

ll.l Az Elad6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartdsi kotelezetts6g terheli a

szerzodls teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenysdg6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6shban. E titoktart6si k<itelezettsegkiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatfirsafta, besziilit6ira, akiket tev6kenys6gtik megkezd6se el6tt
kcite le s az F.la d6 a titoktartirsra hitelt drdeml o en fi gyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod6sben
foglaltakon ttl, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ciot egyik fdl sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabhly alapjhn valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdIeIez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tadds-6tv6tel6t kcivet6en a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy a Vev6t
referencialist6j6n felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6 g6ben felhaszniilhassa.



Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajhnlatalartalmifi tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6sk6nt a KBT 6s Magyar Polgriri Torv6nyktinyv idevonatkoz6an
megfelel6 szabilly ait fo gj 6k alkalmazni.
A Vevdnek es az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
tdrgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan ndzeteltlrdst, vagy vit6t, amely kdzotttik
a szerz1dlssel kapcsol atban mertil fel.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a Vev6
sz6khe ly6h ez igazo dik.
Ezt az ad6svdteli szerz6d6st a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kaI mindenben
me ge gy ezbt helyb enhagy6 I ag alfiirtak.
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Kihelyezett 6rurakt6r iizemeltet6s6re

P€nzilgyi osztiily: ,,

Amely l6trejdtt egyr6szr6l azBlad6: ELEKTRO-OXIGEN Kft.
telephelye: 1 1 16 tsudapest, Temesvhr u. 20.
m6sr6szr6l a

Gottse gen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgato
tov6bbiakb an:,,^ K6rhin",

mint Szerz6d6 felek kcizdtt az alilbbiak szerint:

1. A szerz6d6s tirgya

A ,,Coronaria stent 6s nyomfsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett fruraktir
iizemeltet6s6vel" taryyban GOKI-5/2014 szr{mf ad6sv6teli szeruoddsben szerepll 6., sz.

reszajilnlati korben meghatarozott terrndkekre vonatkoz6an. ( cisszesen 200 db - 30%

mennyis6g6re )
Elad6 az adhsvdteli szerzod6sben foglalt idolartamra kihelyezett fuu taktdtk6szletet bocs6t

sajSt kdlt6s6g6re, a K6rhin rendelkez6s6re, amely azt sajifi rakthtdban helyezi el a

felhaszn6l6sig. A kihelyezett fururakttr indul6 alapk6szlete minden mdretbol t havi

mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapkdszlet 2014. okt6ber 16-6n 8-14.

6ra kozcitt kertil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru rakt6rk6szl et azBlad| tulajdondt kepez| Az Elad6 kotelezettseget villlal az

ad6sv6teli szerz6d6s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek szallitds6ra, valaminl atta, hogy a

K6rhhzjelent6se alapjhn a felhasznSlt term6kek nyilv6ntartdsilt a K6rh6zzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szftmitottmaximum 5 napon beliil.
Elad6 aK6rhhzjelent6s6t krivet6en jogosult afelhasznillt term6k ellen6rt6k6r6l sz6l6 szfrmla

ki1llitdsfua, az ad6sv6teli szerz6d6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru

rakt6rk6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivis:

A rendszer a kihelyezett aruraktSr k6szlet6t, az F,lad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6

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

titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznillilsnak min6si.il. A szoftver

kezel6s6vel megbizott szem6ly azBlad6 rlszdre rendszeres id6koz<jnk6nt (1ega16bb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiilddtt) a fogy6sr6l, illetve a raktfr pillanatnyi

k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai fett6telek biztosit6sa mellett azF.|a;dflnak lehetos6ge van elektronikus
form6ban (frle) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehet6 s6 geir6l a szoftv er klszitoj evel ktil<in kell me g6llapo dj on.

A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a sz6ml6k alapja, mdsrdszt a k6szlet ut6ntdltds6nek az

alapinformhci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok riltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalm6nak

strukfiir6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonosit6s6t olyan tekintetben,

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

hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben ataktdrban.

Szdllitfs:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehivds tov6bbitdsra kertil azBladil maximum 5 napon

b e ltil ezt b eszilllitj a.

3. AK6rhizjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rhhz a kihelyezett term6kek hirinytalanshgillrt 6s minos6gi illlapotdert, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes koni felel6s6ggel tartozlk. A Kdrhhz vdllalja, hogy a kihelyezett 6ru

rakt6rkdszletet megfelelo, zfxt helyen, a megl6vo saj6t k6szleteitol elktilonitve t6rolja 6s

megfelel6enklpzett, akezelo rendszert ismer6 6s hasznSlni tud6 szem6llyel kezeli.

A futamid6 kdzben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh6z r6,sz6re valamennyi, a

kihelyezettfururakthrelhelyezettterm6kf elhaszn6l6s6tillet6en.
AK|rhhz krizli Etad6val a konszign6ci6s raktSrk6szlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,

beosztfusht,telefonsz6mht es faxszhmflt es az ezen adatokban bektivetkezett mindenvfltozdst.

4. A szerzfidfis megsziin6se

Megsztinik a szerzodes az addsvdteli szerzodes lejdrt6val'

5. A szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott eljdrfs

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l tdrt6n6 megszrin6se eset6n a Kilr|nfz teljes kdnien k<iteles

elsz6molni a kihelyezett 6ru raktarkdszlettel. A szerzodes lejdrtilt koveto egy h6ten beliil
lelthrozhst keszit az F,lad6 kdpviseloje, valamint a Klrhi,z 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem

hasznhlt k6 s zletek me 961l ap f t 6sir a.

A futamido alatt fel nem haszn6lt 6s rakt6rk6szleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotri

bontatlan term6keket az Elad6 kriteles elszillitani. Amennyiben az Elad6 ezen elszilllithsi

kdtelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhhz jogosult az firu

megsemmisit6s6re.
A K6rhfz kciteles a szerzodes megszrin6sekor a birtok6ban l6vo term6keket arakliltban annak

Elad6 Sltal tort6no elszfilitlsftig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett megorizni. Az orz6,s es

az elszillliths k<ilts6gei azF,ladft terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nern rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekelott
Polg6ri Tcirv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t<irvdny rendelkezdsei azfu6nyad5ak.

Budapest, 2014. szeptember 29.

mint Elad6

P6nziigYi el

Peth6n6 Tar

f6lgazgal-4 qaza

2011- sttPl 23.

Jogi szempi'ni.l;ui ;,i*-,,, ,, .

A szerz6d6st el6k6szitette:

N6v .l#'t-_tL
lt t. (

Arsiris:.........11.:..1:..)...........
ul



Elektro -Oxi96n Kft. ,,Coronaria stent 6s nyom6sm6r6 vezet6dr6t
beszerz6se, kihelyezett Srurakt6r tizemeltet6s6vel"

coKl-5/2014

1. sz. mell6klet

R6sz
sor-
szdma

Megaj6nlott
term6k neve

7 172 640
r 936 613

)7< 1.5 )1a J lt5 3r5 J. /5 4 4,5
I I I

2 I I I
2 J J 2 2

2 3 3 2 3

2 3 3 2 3

z J 3 2 3

2 2 3 2 3

2 2 2 2 2

1 2 2 2

I
I

Ossz. 7 8 I6 20 24 t9 23 2 1s3

Hlertro-Clx!flen
Orvosi m0sz,:r- 6s Elektrote;hlikai Kft

1116 Buclapest, TemesvAr u,20.
BBRI: 1 01 0224 4-0443 2806-00000002

Ad6szAm: 1 0792AAg-2-4A

mint Elad6

f6lgaZ:'l''.i, r,Srdrcl ;,1 ln gr.rettese

201,i sittT ? 3"

A szerz6d6st el6k6szitette;

N 6",.i H-s..r. # . /,/, l..tyl.z..

mint Vev6

f t t, I
Arlir6er...... ...i.:..! i...t ...........


