
,,Occluder beszerz6s, kihelyezett druraktdr ti
meghatfrozottfaita 6s mennyis6g szerint 12 h6napra

NUASVNTELI SZERZ6UNS

amely l6trejdtt egyreszt a Budapest, Haller utca29. szitm alalti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailntflzet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a Budapest Bank Nyrt. bankn6l vezetett 10102086-13735202-00000005

bankszhmlaszdmu, 01-09-366356 cegSegyzek szftm.0 1097 Budapest, Gubacsi tit 47.

sz6khelyti SUTURA K6pviseleti 6s Kereskedelmi Kft nevri elad6, kdpviseletre jogosult

szem6ly: Szentesi Lhszl| (a tov6bbiakban: Eladt6)

kozott, az ajfunlathban felsorolt term6kek szilllitdsdra a kdvetkezo felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes al6ir6s6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapjfin ,,Occluder beszerzds,

kihelyezett ilrurakthr iizemeltet6s6vel. ,, tfurgyban kiirt GOKI-6120t4 szfimfikozbeszetz6si

elj6rfs sor6n tett ajilnlata elfogaddsa eredm6nyek6nt kdtelezettseget villlal arca, hogy az

uianlutketO 6ltal az ajfunlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Vev6 6ltaI elfogadott

term6kmennyisdget az ngyanott meghat6rozott min6sdgben a Vev6 t1szdre leszflllitja. A
szerzod|s rdotat11ama a szerzodes ali,irrrdsht kovet6en 12 h6napig tafi. A szerzodeses frat,

term6keket, frzetdsi hat6rid6ket a jelen szerzodds 1. sz. melldklete tartalmazza. A szerzodds

mell6klet6t kepezi az ajhnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz. mell6klet) 6s kereskedelmi aj6nlat

(3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudomiisul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatdtozott 6rumennyisdget

olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabitlyozftsra keriil.

Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az F,ladS minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajhnlat

szerinti term6keit havonta azin. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Elad6t6l

rigy, hogy a szerzoddses idoszak v6g6ig a teljes mennyisdg -30 "/o-a lehiv6sra kertiljon. A
kihelvezett 6rurakt6r tizemeltetds6vel kapcsolatos feltdteleket jelen szerzodds elengedhetetlen

rdszetkepezokihelyezettf rurakthrszetzoddstatialmazza.

3.1 Elad6 kritelezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6lasztdkban 6s m6retben a thrgyh6napon beliil havonta

olyan i.itemez{sben sziilitja le a Vev6 iital er.re feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

leiriv6sban meghathrozdsra keriilt. A nyerles aj6nlattevo jogosult a szerzodes idotartama alatr

fj fejlesztfsri innovativ term6ket szfilitani, az 6r vagy egy6b szerzodeses feltetelek

m6dosit6sa n6lktil. Az fir-ertekar6nyoss6got 6s a szakmai minos6gi megfelel6st az ajfunlatkero

kdpviseldj 6vel koteles egy eztetni.
A lehiv6snak megfelelo sz6lIit6s a felek egyezo megSllapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szab(lyszeruen, ha azF;lad6 vagy az |ltala ig6nybe vett Fuvarozo az 6rukat tartalmaz6 egyes

sz1llitmanyokat azElad6 kockdzatfra a Vev6 fital er".e feljogositott szervezetei telephelyeire

illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesitdsi helyekre leszilllitia, (leszallittatja) ds a

ktildern6nyt csomagol6si egys6genkdnt fitszfrmolva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy

szem6ly reszere mennyis6gtLeg iiitadta. Az Elad6 a leszilllitott termdkeket bontatlan gydri

csomagol6sban, gytni tartozdklista alapjfn, minos6gtanirsit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal



egyiitt adja at a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a tenn6kek

6ps6gdt a fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tattama alatt megovja.

A min6s6gmegvizsg6l5s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesziilitott term6k mennyis6gi,

min6s6gi atv6teI6t folyamatos an vegzi. Az Elad6 villIalja, hogy a szetzodds teljesit6s6nek

id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.

Teljesit6si hely: Kiizponti raktfr 1096 Budapest, Haller v 29., Kihelyezett fruraktdr)
Atv6telre jogosult szem6l)': rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Eladtf k6sedelme meghaladn6 a 15 napot, :iu;gy a Vev6 jogosult a le

nem sz1,llitott 6rucikkeket az Elad6 koltsegdre harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6

s z6khely6re sz|llittatni.
Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kafcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott aitnlat szerinti

6r szols6l.
Vevo rdszdr6l:

4.1 Meg6llapodnak a szerzod6 felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtand6 kihelyezett funxakthr rendszer alkalmazds6n tirlmenoen a Vev6nek joga van

ahioz, hogy vdratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendel6seket - a

keretszerzdddshez k6pest ugyancsak lehiv6snak minosi.ilo nyrlatkozatokat - adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil, rakt6ri k6szlet6bol tattozik kiel6giteni.

A soron kiviili i.igyintdz6st - felhiv6sra - az Eladrf koteles rgazolni, de abban is egyet6rtenek a

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

5,1 Nem vitatott a felek titaI, hogy a lehiv6sban foglalt szilllithsi kotelezetts6g

teljesitdsdnek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kotelezettsdgek

figyelmen kivtil hagylsa a jelen ad6sv6teli szerzodes megszeg6s6t jelenti, aminek

kovetkezt6ben az Elad6t a jelen szerzod6sben szabhlyozott kotb6r eslvagy k6rtdrit6s

fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzSddsszegesi eset mdsodik

alkalommal is megism{tlodn6k, tgy aVev6 az addsveteli szerzodestol val6 el6ll6s6nak a joght

gyakorolhatja a jogi kovetkezmdnyek drv6nyesitdse mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t

igazolni I enne kotele s.

6.1 Vevd a lehiv6s teljesit6s6t igazolo szabillyszeru, mindk6t fel 6ltal altitt fltveteli

elismervdruryel felszerelt szfumlit a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art 361,{.$

szerint 60 napon beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.

Nem vitatott a szerzod6 felek 61tal, hogy a szeruoddses idoszak folyam6n az egyes szitmlttkba

csak azok az irak, furkepzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az F,la;d6 elfogadott ajdnlata tartalmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarorszitgi vagy avilagpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl6ci6s r6ta, vagy a deviza tisz6mit6si kulcs.

A Vevo eloleget nemfrzet.
A sz6ml6h oz tartoz6lehiv6s teljesitdsdt igazolo - a Vev6tol sz\rmazo - 6tveteli elismervdnyt

sz6llit6lev6llel csatolni kell 6s az igy kidllitott 6s felszerelt szftmlilt azF,lad6 kozvetleniil az

IntezetGazdashgilgazgatosilg6ranyrijtjabe.

Kapcsolattart6 az Elad6 r6szdrol: ...



Amennyiben Vev6 az Elad.6 szitml6j6t a jelen pontban rlgzitett hat6ridon beliil nem
egyenliten6 ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkozo szabfiyai szerinti mindenkori
drvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem ftzet, illetve sziimol el a szerz6d6s teljesitds6vel osszefliggdsben olyan
k<ilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelelo
tiirsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kdteles jovedelm6nek
csokkentds6re alkalmasak. Az Elad6 a szeruodds teljesitds6nek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetet a Vevo szhmfura megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul drtesiti.

7./ Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy a szellit6sb6l, i11. fuvarozdsbol ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabftlyozott teljesit6s megtdrtdntltol szdmitotL
3 munkanapon beltil jogosult azBladfval szemben felldpni.
Az egyeb minosdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6sdt kovet6 3 napon behil b6rmikor kifog6s tfrgyavd teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatossiigi ido mdg 6rv6nyben van.
Az eliizo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehfv6 tafiozik - a jelzett 3 napos
hatdridon behil - azBladSt k<iz<is jegyz6kdnyv felvdtel6re meghivni.
A jelen pontban emlftett minos6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a termdk tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az |.l pont szerinti ajdnlatban,
ill. M aj6nlatban foglalt minos6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabdlyozott m6rt6kri minosdgi kdtbdrt lslvagy k6rtdritdsi ig6nyt 6rv6nyesithet, es

amennyiben a jelen bekezdds mfsodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minosdgi eltdrest
tapasztalna, l.lgy 6rdekmril6s6nak igazoli.sa ndlkiil a szeruodestol nyomban eltilhat,
meghirisul6si kcitbdrt 6s k6ft6ritdst krjvetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossdg 6s
j6t6ll6s szabilyata - az 7./ pontban foglaltak ftiggv6nydben - az elfogadott ajtnlattartalma az
ir6nyad6.
Ha Elad6 a minos6gi hibds term6ket a hibabejelentdst koveto 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vevdnek jogSban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szemdlltol beszerezni a Elad6
kolts69dre.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si k<itelezettsege alatt kicser6li a leszilllitott eszkdzcik b6rmely r6szdt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj|val rijra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatossSgot v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodes tdrgyhtkepezo term6kek
rendelkeznek 6rv6nye s forgalomb a ho zatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llitds, s

v6gtil a szerzoddst6l val6 Vev6i el6ll6s eset6re egyaritnt k6tb6ft kdtnek ki az Elad6 terhdre,
amelynek m6r16ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen szAllitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6teldvel napi % ezrel1k,legfeljebb azonban az lrintett ilru-ertek 6 %o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rint0tt nett6 6rri 6rt6k6nek 30o/o-a nagysdgu min6s6gi
kdtb6rt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rtdku a Vev6 ttltal ervenyesitett meghirisul6si kotbdr
is akkor, amikor el6116si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6rra vetitve, 30 % nagys6gri meghifsul6si kotb6r megfizet6sdt

vtilalja, amennyiben a sziilitand6 term6kek sz6llit6s6val tobb, mint 15 napon kdsik, vagy el6ll

a szer zo dds telj esit6 s 6to1.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kdtb6rk<ivetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Vev6 a szerz6ddsszeg6sbol eredo khrfunak megt6rit6s6t is kovetelheti az E,lad6t6l, a kdr
osszeg6be azonban a mdr behajtott kcitb6r cisszege beleszftmit.
A k<itb6r akkor is i6r, ha a Vevdnek k6ra nem meri.ilt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szhmlfh6l visszatartam es azt

6sszeg6b6l levonni.

rc./ A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az F,lad,flhoz intdzett nyilatkozathval

a vdgszitmla nett6

azonnali halillIyal
el6llhat az adfsvlteli szerzodest6l, vagy b6rmely teszdtol,ha:

- uzElad6 az egyesr6ssz6llitdsokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;
E la d t6 szer zo ddsel I ene s en b e s ziintette szfillithsart.

Ha a Vev6 a szerz6d6st a fenti brirmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozatfxal, az

Eladr6 nem jogosult a Vev6t6l tov5bbi kifizet6seket k<ivetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szeru6ddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hatdrid6vel,

amely lehet6vd teszi, hogy a szeruodessel 6rintett feladata ellffiilsdr6l gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6ban krizvetetten vagy kozvetleniil25o/o-ot meghalado tulajdoni reszesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel

meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfutozott valamely feltdtel.

b) az Elad6 kozvetetten vagy k<jzvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatfirozott valamely feltdtel.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodds megsztin6se elott m6r teljesitett

szol g6ltat6s s zerzo d6 s s zeri p enzbeli ellendrt6kdre j o go sult.

lI.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti modon titoktarl6si kdtelezetts6g terheli a

szerzodds teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6srira jut6

minderuremi adat, inform6ci6, ismeret vonatkozdsdban. E titoktart6si kcjtelezettsdgkitetied az

Elad6 alkalmazottaira, munkalfrsata, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6gtik megkezd6se elott

kotele s az F.,lad6 a titoktartilsra hitelt 6rdeml 6 en fi gyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 engeddlye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szetzod6sben

foglaltakon til, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait.

A m6sik fdl el6zetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatdlyos 6s 6rv6nyes

jogszabhly alapjhnvalamely bir6sdg vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnye1 elrendeli.

Az Elad6 kifogSstalan teljesitds6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-ifivetelet kovetoen a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azF,lad6t, hogy a Vev6t

referencialist6j6n felti.intesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don

marketingtev6kenysd gdben felhaszn6lhassa.



Jelen szerz6ddsben nem szabhlyozott kdrddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6i
fligg6en vagy az Elad6 elfogadott ajinlata, vagy pedig a Kbt. szabfiyai szerint
m6dositottajfinlata tartalmilt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles jogszab6lyi
rendelkezdsk6nt a Kbt. 6s a Magyar Polg6ri Torvdnykdnyv idevonatkozS megfelelo szabalyart
fogi6k alkalmazni.
A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan nezetelterest, vagy vit6t, amely kozotttik
a szeruldessel kapcsol atban meriil fel.
Jelen szeruod6sb6l sztrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
szdkhely6h ez rgazo dik.

Ezt az ad6sv6teli szeruodest a szeruodT felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatarkkal mindenben
me ge gyez6t helybenhagy6l ag aIairtilk.

Budapest, 2014. szeptember 09.
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A szerz6d6st el6k6szitette:
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;ura K6pviseleti
Kereskedelmi Kft.

Occluder beszez6se,
kihelyezett 6rurakt6r l6tesit6s6vel

GOKI-6/2014

1. sz. mell6klet

R6sz

sor-
srhmt

R6sz

megnevez6se

Megajfnlott term6li
neve 6s k6dsz6ma

196nyelt
darab-
sz6m

Nett6 Ft ellen6rt6k / db Nett6 F
iisszesen

I

Occluder PFO,
ASD, 6s VSD
z6rhshra

Amplatzer
ASD/PFO/VSD
occluder - 9-ASD-
m6ret; 9-PFO-m6ret;

9-VSD-mdret; 9-ITV
m6ret: 9-SB-m6ret 100

| 449 sOA

144 950 000

occluder: I 286 500.-

Jeliverv svstem : 121 500.-

sizins ballon : 41 500.-

3.

Occluder
extracardialis
communicati6k
zhrLs6ra

Amplatzer PDA
occluder - 9-PDA-
m6ret;9-PDA2-
mdret; 9-ITVmdret 30

1 289 50(

38 68s 00c

occluder- I l6B 000.-

deliverv svstem: 121 500.-

4

Fiilcsez616

eszkdz I. (kis

Strndrojti, rovid
fiilcse)

Amplatzer Cardiac
Plug - 9-ACP-007-
m6ret; 9-TV45X45-
m6ret-1001g-TV- l5

1 399 50(

20 992 sj|
Cardiac Plus : 1 2lB 000.

Deliverv svstem: 121 500.-

Nett6 <isszesen: 204627 500

AFA27 % 55 249 425

Brutt6 dsszesen: 259 876 925

Budapest, 2Q14. szepte

2011- Sttil 0 9,'

A szerz6d6st el6k6szitette:
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Kihelyezett r[ruraktfr iizemeltet6s6re

Amely ldtrejott egyr!,szrol azElad.6: SUTURA K6pviseleti 6s Kereskedelmi Kft

telephelye: 1097 Budapest, Gubacsi ft 47.

mSsrdszrol a

Gottse gen Gyorgy Orsz6go s Kardiol6 gi ar Intdzet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter forgazgat6
tov6bbiakb an'.,a K6rhiz",

mint Szerz6d6 felek kozott az alilbbiak szerint:

1. A szerz6d6s tfrgya 6'Occluder beszerz6s, kihelyezett frurakthr iizemeltet6s6vel"
reszajftnlati korben meghatdrozott term6kek, osszesen 145 db - 30% meruryisdg6re

vonatkoz6an.
Elad6 az addsveteli szerzoddsben foglalt idltartamra kihelyezett 6ru raktirk6szletet bocs6t
sajrit kolt6sdgdre, a K6rln6z rendelkez6s6re, amely azt saj6t rakthrdban helyezi el a

felhaszndl5sig. A kihelyezett ilrtrakthr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
mennyis6gettartalmaz - csatolt kimutatris szerint. Az alapk6szlet2014. szeptember l2-6n8-
14. 6ra koz<itt keriil leszdllit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru raktitrkeszlet azE,lad6 tulajdon6t kepezi. AzElad6 kdtelezettsegetvilllal az

adrisv6teli szeruod6s mell6kletdbenmeghathrozott term6kek szlllitdshra, valamirrt ana, hogy a
K6rh6z jelent6se alapjfin a felhaszn6lt termdkek nyilv6ntartdsilt a KSrhhzzal egyezteti 6s

termdket p6tolja lehiv6st6l szftmitott maximum 5 napon beliil.
Elad6 aK6rhhzjelent6s6t kovet6en jogosult afelhasznttlt term6k ellen6rt6k6rol sz6l6 szitmla
kiilllitdsdra, az ad6sv6teli szerz6ddsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett ftru
rakt6rkdszletdt b6rmikor ellenorizheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett 6ruraktdr keszletet, az E,lad6 szempontj6b6l, mint egyetlen ktilso
raktir kdszletdt k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit egym6st6l elki.ilonitetten ds

titkosan tafila nyilvin. Minden innen kiadott 6ru felhasznilllsnak minosi.il. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szem6ly azF,ladf r1szdre rendszeres idok<jzonk6nt (legal6bb 2 hetente)

nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktilddtt) a fogydsr6l, illetve a raktin pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
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A megfelel6 technikai feltdtelek biztosit6sa mellett azuladinak lehet6s6ge van elektronikus
lorm6ban (file) enndl gyakrabban informrici6hoz jutni a pillanatnyi kdszletdvel kapcsolatban.
Ennek lehet6sdgeir6l a szoftver k6szitoj6vel ktil<in kell meg6llapojSorr.
A fogyris nyilvrintart6sa egyr6s zt a szirmlitk alapja, m6"srdszt a kdszlet utrintcjltdsd nek azalapinform6ci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karakters orozatokbelso tartalmiinak
struktrirrij6t, mivel abeszilllitonak biztosftania kell a cikkek azonositfusilt olyan tekintetben,hogy az egydrtelmrien meghatdrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehltnek egyid6ben arakt[rban.

Szr{llftfs:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehfv6s tov6bbit6sra kertil a Eladrf maximum 5 napon
bel0l ezt besz6llitja.

3. AKflrhfzjogai 6s kiitelezetts6gei

A Kfirhi,z a kihelyezett termdkek hi
meg6v6siidrt teljes k<jni felelosdggel tar
raktdrkeszletet megfelelo, z6rt helyen, a me
me gfel el 6 e n kdpzett, a kezell rend szert i smer6
A futamido kcizben Eladri csereszabatoss6got biztosit a K6rhiz reszlre valamennyi, a
kihelyezett irrur aktdr elhelyezett term6k felhaszn6l6s 6t illet6 en.
AKSrh[z kcizli EIad Sval a konszigniici6s rakt6rk6szlet kezelo, kapcsolattart6 szemdly nev6t,
beosztiisiit, telefonsziim6t ds faxsz6m ift es az ezr n adatokban bekcive tkezettminden vtitozhst.

4, A szerzfidils megsziin6se

Me gszrinik a szer z6 d6s az ad6sv 6teli szeru\ des lej 6rtdv al.

5. A szerzfidils megsziin6sekor alkalmazott elj6r6s

Jelen szerzodds b6rmely okb6l tcirt6n6 megszrindse esetdn
elsziimolni a kihelyezett fru raktlrkeszlettel. A szerz6des
lelt6roz6st keszit az Elad6 k6pviseldje, valamint a K6rh6z
hasznillt k6 szletek me g6llapit itsfu a.
A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s raktdrk6szleten
bontatlan termdkeket az Elad6 kdteles elszfllitani.
k<itelezettsdg6nek felsz6litris ellendben sem
megsemmisitdsdre.

tesz eleget, a Korhir. jogosult az iru
AK6rhAz kciteles a szetzodds megszun6sekor a birtokdban ldv6 term6keket araktirbanannak
Elad6 6ltaltottenl elszSllitasfuig az Sllagmeg6v6s biztositdsa mellett megbrizm. Az 6rzes 6s
az elszSllitds kciltsdgei az Eladlt terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

a K6rhhz teljes konien kciteles
lejartat koveto egy hdten beliil
6ltal kijeldlt szemdly a fel nem

maradt kifog6stalan mincis6gi 6llapotri
Amennyiben az Elad6 ezen elszdllitfusi



A jelen szerzoddsben nem rendezett kdrd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekelott
Polg6ri Torvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

Budapest, 2014. szeptember 09.

A szerz6d6st el6k6szitette :
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Sutura K6pviseleti
6s Kereskedelmi Kft.

Occluder beszerz6se,
kihelyezett 6ruraktdr l6tesit6s6vel

GOKI-6/2014

1. sz. mell6klet

R6sz
sor-
szfma

R6sz
megnevez6se

Megajdnlott term6k
neve 6s k6dsz6ma

Indul6
k6szlet

Nett6 Ft ellen6rt6k / db Nett6 F
iisszesen

I

Occluder PFO,

ASD,6s VSD
zilr6sira

Amplatzer
ASD/PFO/VSD occluder

- 9-ASD-m6ret; 9-PFO-

m6ret; 9-VSD-m6ret;9-
ITV-m6ret; 9-SB-mdret z)

1 449 500

33 338 500

occluder:1286500.-

deliverv sYstem: 121 500.-

sizins ballon:41 500.-

a
J.

Occluder

extracardialis

communicati6k
zhrhsSra

Amplatzer PDA occluder

- 9-PDA-m er et:. 9 -PD A2-
m6ret; 9-ITVmdret 9

I 289 500

I 1 605 50C

occluder: I 168 000.

deliverv svstem: 121 500.-

A

Ftilcsez616

eszkoz I. (kis

6tmdr6jri, rovid
ftilcse)

Amplatzer Cardiac Plug -
9-AcP-007-meret 9-

TV45X45-mdret-100; 9-

TV-LA I -mdret-O80; 9-TV
LA2-m6ret-080 2

1 399 50t

2 199 00C

Cardiac Plue: 1 278 000.-

Deliverv svstem: 121 500.-

Nett6 dsszesen: 47 743 000

AFA27 % 12 890 610

Brutt6 osszesen: 60 633 610

Budapest, 2014. szeptember 09.

A szerz6d6st e!6k6szitette r
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