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amely l6trejott egyr6szt a Budapest, Haller utca 29. szitm alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszigos Kardiol6giailnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tovdbbiakban: Vev6),

m6srdszt a UniCredit Bank Hungary Zrt. banknilI vezetett 10900028-00000002-39220000
banksz6mlasz6mf, Cg.01-09-462762 cegSegyz6k szftmu 1123 Budapest, Alkotfs u. 50.
sz6khelyu Medtronic Hungfria Kft. nevu sz61lit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Tamds
Viktor
kdzdtt, az ajilnlathban felsorolt termdkek szfllititsfra a kovetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezel szerzodes alSirits6val a YevS 6Ital a Kbt. alapj|n,,Coronaria stent 6s

nyomfsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett firuraktfr iizemeltet6s6vel" tdrgybankiirt
GOKI-5/2014 szhmrfi kdzbeszerz6si elj6r6s sor6n tett ajhnlata elfogaditsa eredm6nyek6nt
kcitelezettsdget v6llal arra, hogy az ajdnlatkero 6ltal az ajhnlati dokumentdci6ban felsorolt 6s

az Yev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghathrozott minos6gben a Vev6
rdszdre leszSllitja. A szerzodds id6tartama a szerzodes alfirdsdt kovetoen 12 honapig tart. A
szeruoddses 6rat, term6keket, fizet6si hat6ridoket a jelen szerzodes 1. sz. melldklete
tartalmazza. A szerzod6s mell6kletet kepezi az ajdnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.

mell6klet) 6s kereskedelmi ajanlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudomdsul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles t6le megvris6rolni. ahogy ez a jelen pontban szab6Iyozhsra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6rds n6lkiil elfogadott a$nlat
szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozaL form6jdban v6s6rolja meg az Elad6tol
rigy, hogy a szerzldeses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g -30 "/"-a lehivdsra keri.iljon. A
kihelyezett Sruraktfir izemeltetdsdvel kapcsolatos felt6teleket jelen szerzod6s elengedhetetlen
reszltkepez6kihelyezettftrurakthrszerzodlstartalmazza.

3.1 Elad6 kcitelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a
lehivdsban foglalt mennyis6gben, vttlasztdkban 6s m6retben a tdrgyh6napon beltil havonta
olyan iitemezdsben szilllitja le a Vev6 itltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehivdsban meghatfrroz6sra keriilt. A nyertes ajilnlattevo jogosult a szerzodds idotartama alatt
rij fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitani, 'az ftr vagy egy6b szerzodlses feltdtelek
m6dosit6sa n6lktil. Az fu-lrtek ar6nyoss6got 6s a szal<rnai min6s6gi megfelel6st az ajdnlatkero
k6pvisel6j 6vel kotele s egy eztetn|
A lehiv6snak megfelell szdllitds a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg

szabillyszenien, ha azF,lad6 vagy az ilItala igdnybe vett Fuvaroz6 az lrukat tartalmaz6 egyes

szilllitmdnyokat az Elad6 kockfnathra a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban rnegjeldlt kozelebbi teljesit6si helyekre leszallitja, (Iesz|llittatja) ds a
kiildemdnyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6molva a lehivrisban megjelcilt egysdg vagy
szem6ly rdszdre mennyisdgileg trtadta. A Elad6 a Ieszftllitott term6keket bontatlan gydrt

csomagol6sban, gydri tartoz6klista alapjfn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentdci6kkal



egytitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
6ps6g6t afuvarozits 6s a t6rol6s id6tartama alattmegovja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vevd szdkhelye. A Vev6 a leszilllitott term6k mennyis6gi,
min6s6gi 6tv6telet folyamatosan vdgzi. Az F;lad,6 viilalja, hogy a szerz6d6s teljesit6sdnek
idiSlartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehetriseget biztosit.

1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett 6rurakt6r)
os illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, frgy aVev6 jogosult a le
nem sz6llitott 6rucikkeket az Eladr6, kcilts6gdre harmadik szem6lytof beszerezni 6s a Vev6
szdkhely6re szilllittatni.
Egyet6rtenek a szerz6dS felek abban, hogy az Eladrinak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmenilt kcilts6gei fedezetlre az l.lpontban emliteit elfogadott ajarlit szerinti
6r szolgil.
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4./ Meg6llapodnak a szerzod6 felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabtiyozotJ, illetve
vegrehajtand6 kihelyezett lruraktir rendszer alkalmazds6n trilmen6en a Vev6nek joga van
allhoz, hogy v6ratlanul jelentkez6 furuhiSnyaik p5tl6sara azonnali megrendel6seket - a
ketetszeruod6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6stil6 nyilatkozatokat - adjanak fel az
Eladrfhoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil, rukthrik6szlet6boltatozikkiel6giteni.
A soron kivrili rigyint6z6st - felhfvdsra - az Elad6 koteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szallititsihatilrid6 a 3 napot sernmik6ppen sem haladhatja meg.

5./ Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kcitelezetts6g
teljesit6sdnek k6sedelme vagy elmulasztdsa, de ugyanigy az 4.lpontban el6frt k6telezetts6gef
figyelmen kiviil hagy6sa a jelen adrisv6teli szeizldes megszegdsdt jelenti, amiiek
kcivetkezt6ben az Elad6t a jelen szerzoddsb'en szabilIyozott kOtbdr 

"riuugy 
k6rt6rit6s

fizetds6nek a kcitelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6ss zegdsi eset miisodik
alkalommal is megismdtl6dn6k, :frgy aYev6 azadrisvdteli szerzodestol val6 elill6s6nak a jog6t
gyakorolhatj a a jogi kdvetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett andlktil, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne kdteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesftds6t igazolS szabSlyszenl mindk6t f6I 6ltal alfirt iltveteli
elismervdnnyel felszerelt szitmlft a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamintazArt 36lA.$
szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szeru6d6 felek 6ltal,hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes sz[mlfkba
csak azok az 6rak, 6rk6pzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az Ll pont 6rtelm6ben az F,lad,(t elfogadott $alitu 7artalmaz,
ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorszfugi vagy a vil6gpiaci rirak miidpp".r ulukulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az infl5ci6s rdta, vagy a deviza ffiszfumitfusi kulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazolo - a VevdtoI szhrmaz6 - ffiveteli elismerv6nyt
szflllit6levellel csatolni kell 6s az igy kirillitott 6s felszerelt szdml1t az p,lad6 kozvetlen11l az
IntezetGazdasdgilgazgatssitgdranyitjtjabe.



Amennyiben Yev6 az F;lad6 szamliljdt a jelen pontban rdgzitett hat6rid6n beliil nem

egyenlitend ki, kdteles az Eladfinak a Ptk. idevonatkozo szabilIyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve szimol el a szerz6d6s teljesit6s6vel tisszefligg6sben olyan

k<ilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6

t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelmdnek

csdkkent{s{re alkalmasak. Az Elad6 a szerzodds teljesitds6nek teljes idotartama alatt

tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szitmdra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul drtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozAsb6l eredo

hibdkkal kapcsolatban a lehiv6 a 3,/ pontbat szabillyozott teljesit6s megt6rtdntdtol szfimitott

3 munkanapon beliil jogosult az Elad6val szemben fell6pni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a 1ehiv6 azok 6szlel6s6t koveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tirgytvh leheti az

Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rv6nyben van.

Azelozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 hrtozik - a jelzett 3 napos

hat6ridon beltil - azE/ladi,t koz<is jegyzok<inyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyat6kossdgok esetdn, de akkor is ha

kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az I.lpont szerinti ajitnlatban,

ill. az ajfunlatban foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben

szabfllyozott m6rt6kti min6s6gi kdtb6rt 6s/vagy k6rtdrit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st

tapasztalna, rigy 6rdekmirl6s6nak igazolfusa n6lkiil a szerz6d6st6l nyomban el5llhat,

meghirisul6si kcltb6rt 6s kSrt6rit6st kovetelhet.

8.1 Szerzod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t61l6s szabillyaira - az l.lpontban foglaltak fiiggv6ny6ben - az elfogadott ajdnlattartalma az

irdnyad6.
Ha Eladtf a min6s6gi hibds term6ket a hibabejelent6st k<ivet6 15 munkanapon beltil nem

cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett irutharmadik szem6lytol beszerezni az Eladrf

kciltsdgdre.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kotelezettsege alatt kicserdli a lesz|llitott eszkozok b6rmely reszft,

annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.

Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got vdllal az6rt,hogy a jelen szeruodds thrgyhtkepezo term6kek

rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a hozatali enged6llyel.

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib5s sz6llit6s, s

v6giil a szerulddstol va16 Vev6i e161l6s eset6re egyartnt kdtb6rt kotnek ki az Elad6 terh6re,

amilynek mdrt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek

figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az erintett 6ru-drt6k 6 Yo-a.

HiUas teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nettt6 6rri 6rt6k6nek 30o/o-a nagys6gri min6sdgi

kdtb6rt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 fitallrvenyesitett meghirisuldsi kotbdr

is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 ajhnlati 6rca vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si k6tb6r megfrzetes1t
villlalia, amennyibenasziilitand6 termdkek sz6llit6sAval tdbb, mint 15 napon k6sik, iagy el6Il
a szeruodls telj esit6s6tcil.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kdtb6rkdvetel6s behajt6srin trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kdrinak megt6ritdsdt is kdvetelheti az F.;lad6t6l. a kdr
6sszeg6be azonban a mdr behajtott kritbdr dsszege beleszfumit.
A kcitbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani ds azt a vdsszilmla nettb
<isszeg6bol levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz inllzett nyilatkozathval azowrali hatfilyal
el6llhat az adi.svdteli szerzodest6l, vagy brirmely r6sz6t6l,ha:

- az Elad6, az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
Elad6 fizetdsk6ptelenn6 v6lt, cincsodot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

felszdmolilsi elj rir6s folyik ellene ;

- az Elad6 szerzoddsellenesen besztintette szfllit6sart.
Ha a Vev6 a szerui5ddst a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatko zatitval, az
EIad6 nem jogosult a Vevdtol tov6bbi kifizetdseket k<ivetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben ktiteles a szeruod6st felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzlddssel drintett feladata ellfitdsarcl gondoskodni tudjon - ha
a) az Eladoban kcizvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szetez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szewezet,amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatfirozott valamely felt6tel.
b) az Elad6 kcjzvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet,, amely nem
felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghatfrozott valamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az EladS a szerzodes megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szol gSltat6s szerz6d6s s zedi p lnzbeli ellendrtdk6re j o go sult.

1l.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart{isi kritelezettsdg terheli a
szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban tudom6siira jut6
mindennemi adat, informrici6, ismeret vonatkoziis 6ban. E titoktart6si kdtelezetts egkiterjed, az
Elad6 alkalmazortaira, munkatdrsaira, besz5llit6ira, akiket tev6kenys6grik megklzddse el6tt
kciteles az Elad.6 a titoktartasra hitelt 6rdemloen fi gyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6silra a szerz6d6sben
foglaltakon tul, az azzalkapcsolatban b6rmely mds dokument6ci6 vagy inform dcio ad,atait.

A m6sik f6l ellzetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozz6,,
harmadik szemdly rendelkez6sdre nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabilly alapjinvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kiitelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyiseg 6tad,fts-6tvdtel6t kcivet6en a
Vev6 irdsban nyilatkozik. A Vevd e nyilatkozattal felhatalmazza azF;lad,6t, hogy a Vev6t
referencialist6jrln feltiintesse 6s ezI - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6g6ben felhaszn6lhassa.

/*



Jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajilnlatatartalmfittekintik a felek ir6nyad6nak azial,hogy
t6teles jogszabSlyi rendelkez6sk6nt a KBT 6s Magyar Polg6ri Tdrvdnykiinyv idevonatkoz6an
megfelel6 szab 6ly ait fo gi 6k alkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon b6kds fton rendezzenekminden olyan ndzeteltdrest, vagy vitrit, amely kciz<itttik
a szerz6d6ssel kapcsolatban menil fel.
Jelen szeru6d6sb6l szirrmaz6 ds peres ritra keri.ilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
s z6khelydh ez igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szerz6ddst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatko zataiqalmindenben
mege gyez6t helybenha gy 6lag alSirtdk.

Budapest, 20I 4. szeptember 29 .

mint Elad6
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Kih elyezet t 6rur akt6r iizemeltet6s 6re
ontl lktat6! 19r

Amely l6trejdtt egyreszrll azBlad6: Medtronic Hungdria Kft.
telephelye: 1123 Budapest, Alkotfs u.50.
mdsr6szr6l a

Gottsegen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb an:,^ K6rh6z",

mint Szerzddd felek k<izOfi az alilbbiak szerint:

1. Aszerz6d6s tdrgya

A ,,Coronaria stent 6s nyomfsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett {ruraktfr
iizemeltet6s6vel" targyban GOKI-5/2014 szrlmf ad6svdteli szerzoddsben szereplo 9., sz.
rf,szajdnlati kdrben meghat6rozott term6kekre vonatkoz6an. ( dsszesen 150 db - 30%
mennyis6g6re )
Elad6 az addsvlteli szerz6d6sben foglalt idltartamra kihelyezett 6ru rakt6rk6szletet bocsdt
saj6t kolt6s6g6re, a K6rhfz rendelkez6sdre, amely azt saj6t ruktfnilban helyezi el a
felhaszn6l6sig. A kihelyezett ilruraktfu indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
mennyis6gettartalmaz - csatolt kimutatds szerint. Az alapk6szlet2014. okt6ber 16-rin 8-14.
6ra k<izdtt keriil lesz6llitdsra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru ruktdrkeszlet az F,lad,6 tulajdonrit kepezi. Az Elad6 kcjtelezetts eget vdllal az
adrlsv6teli szeruodds melldkletdben meghat6rozott termdkek szfilithshra, valamint ar":a, hogy a
K6rhizjelent6se alapjin a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntartilsdt aK6rh6zzal egyezteti 6s
term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitott maximum 5 napon beliil.
Elad6 aK6rhizjelent6s6t kdvet6en jogosult afelhasznillt termdk ellen6rt6k6r6l sz6l6 szdmla
kiilllithsina, az ad6sv6teli szerzodlsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
r aktdrkeszlet6t b6rmiko r ell en6rizheti.

Lehivrls:

A rendszer a kihelyezett drurakttr keszletet, az EladLi szempontjdb6l, mint egyetlen ktilso
rakthr k6szletdt k6pes kezelni. Az egyes beszilllitSk k6szleteit egym6st6l elktilonitetten ds
titkosan tartla nyilvfn. Minden innen kiadott 6ru felhaszniidsnak min6stil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szem6ly azBlad,6 rdszdre rendszeres id6kctzctnk6nt (legaldbb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildott) a fogy6sr6l, illetve a rakthr pillanatnyi

k6szlet6r6l inform6ci6t ktild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus

form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehet6s6geir6l a szoftver keszitojevel kiildn kell meg6llapodjon.
A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a sz6ml6k alapia, m6srdszt a k6szlet ut6ntdlt6sdnek az

alapinformdci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok Sltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalm6nak

struktin6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonositfusftt olyan tekintetben,

hogy az egy6rtelmrien meghatarozza, hogy az adott termdk mely elad6t6l val6, hiszen

hasonl6, vagy esetlegazonos term6kek is lehetnek egyidoben arakthtban.

Szdllitis:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehivfs tov6bbitdsra keriil azBlad,6 maximum 5 napon

beltil ezt beszilllitj a.

3. AK6rhizjogai 6s kiitelezetts6gei

A Kfirhiz a kihelyezett term6kek hi6nytalanshgalrt 6s minos6gi 6llapot6efi., 6llaguk

meg6v6s66rt teljes kdni felel6s6ggel tartozik. A Kfrhi.z viilalja, hogy a kihelyezett 6ru

rakt6rk6szletet megfelelo, zArt helyen, a megl6vo saj6t kdszleteitol elkiildnitve tdrolja 6s

megfeleloenkdpzett, akezelo rendszert ismero 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.

A futamid6 k<izben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a Kflrhhz rlszerc valamennyi, a

kihelyezett 6rur akthr elhe lyezett term6k felhasznfilils At i l1 eto en'

AK|rhhz kdzli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rkdszletkezelo, kapcsolattart6 szemlIy nev6t,

beosztiisdt, telefonsz6m6t 6s faxsz6m6t 6s az ezen adatokban bekdvetkezettminden villlozhst.

4. A szerz6d.6s megsztin6se

Megszrinik a szerz6 dds az adhsv 6teli szerzo dds lej 6rt6val.

5. A szerzfidfis megsziin6sekor alkalmazott eljfrfs

Jelen szerz6d6s b5rmely okb6l tdrt6n6 megszrin6se eset6n a K6rhfz teljes kcirtien k<iteles

elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rkdszlettel. A szerzldds lejftrtifi kdveto egy h6ten beliil
lelthrozdst k6szit azF,lad6 kdpviseldje, valamint aKsrhhz 6ltal kijeldlt szemdly a fel nem

haszn6lt k6szletek megdllapit 6shra.

A futamido alatt fel nem haszn6lt 6s rakthrkeszleten maradt kifog6stalan minos6gi 6llapotir

bontatlan term6keket az F,lad6 koteles elszfilitani. Amennyiben az Elad6 ezen elsz|llithsi
kdtelezetts6g6nek felszolitds ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhaz jogosult az itru
megsemmisit6s6re.
AK6rhhzkdteles a szerzod6s megszrin6sekor a birtok6ban l6v6 term6keket araktitban annak

Eladtf 6ltal t<irt6no elszhllitftshig az Sllagmeg6vhsbiztositttsa mellett megorizni. Az otz6s 6s

az elszillliths krilts6gei azF-lad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzoddsben nem rendezett kdrddsekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt
Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny rendelkezd sei azir6nyad6ak.

Budapest, 2014. szeptember 29.

A szerzdd6st el6k6szitette:

N6v; Iof; il'Ntlo



Megajfnlott ter

J6 oldaklg el6rhet6sdget
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Resolute Integrity
RSINT225O8X-
RSINT4OO3BX

I 675 600
2 612 412

12 288 012

/edtronic Hung6ria Kft. ,,Goronaria stent 6s nyom6sm6r6 vezet6dr6t
beszerz6se, ki h elyezett 6 ru raktir iizeme ltet6s6ve l "

GOKt-5/2014

Budapest, 2014. szeptember 29.

1. sz. mell6klet

A szenz6d6st el6k6szitette:

(, sc <c ( ( . /

"iilqaz::t''i . ;=,rnq'! i h.r.fcrtese

201,1 slfft 2 3.

Resolute Inteqritv
2,25 2,5 2,75 3 3,5 4

8 0 0 U X X X

9 X X X 0 0 0
12 0 1 1 1 1 1

14 1 z I X X X

15 X X X 2 I 1

18 1 z Z z z 1

24 1 z z J I 1

30 2 z 2 2 2 1

Ossz: 5 9 I 10 7 5

Ar5ir6s:......h, 5


