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,,Occluder beszerz6s, kihelyezett iruraktfr iizemeltet6s6vel" azl. sz. mell6kletben

meghatfrozottfajta 6s mennyis6g szerint 12 h6napra Gi/zf .6sl-l 1\
ADASVETELI SZERz6ons

amely ldtrej<itt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szirm alatti sz6khelyfi Gottsegen Gyiirgy
Orszr{gos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a Unicredit Bank Hungary Zrt. banknii vezetett 10918001-00000042-921160002
banksz6mlaszhmi,0l-09-891322 cegSegyzekszftmu 1095 Budapest, Lechner 6diin fasor 3.
B/3. sz6khelyu Vascular Venture Kft. nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr.
Kolossvdry Korn6l igyvezetl (a tov6bbiakban: Elad6)

ktizott, az ajanlatdban felsorolt term6kek szilllitdsfiraa kcivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alilirirs6val a Yev6 iital a Kbt. alapjdn ,,Occluder beszerz6s,
kihelyezett riruraktfr iizemeltet6s6vel. ,, tingyban kiirt GOKI-612014 szrlmri kozbeszerz6si
elj6r6s sordn tett ajfnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kotelezetts6get v6llal arca, hogy az
ajhnlatkdro 6Ital az ajfunlati dokument6ci6ban felsorolt ds az Vev6 iital elfogadott
termdkmennyis6get az ugyanott meghat6rozott min6sdgben a Vev6 rdszdre lesziilitja. A
szerz6d6s idotartama a szerzodes alfiirisirt k<ivetoen 12 honapig tart. A szerz6d6ses frat,
term6keket, frzetlsi hatdridoket a jelen szerzodds 1. sz. mell6klete tartalmazza. A szerzridds
mell6klet6t kepezi az ajttnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz. melldklet) 6s kereskedelmi aj6nlat
(3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az 1./ pontban meghathrozott 6rumennyisdget
olyan m6don kdteles t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozftsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az Elzd6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajdnlat
szerinti term6keit havonta az :6rn. Lehiv6si nyilatkozat formajilban v6s6rolja meg az Elad6t6l
rigy, hogy a szerzodeses id6szak v6g6ig a teljes mennyisdg -30 o/o-a lehfv6sra keriiljdn. A
kihelyezett firuraktdr iizemeltetds6vel kapcsolatos feltdteleket jelen szerz6dds elengedhetetlen
rdszdtkepezokihelyezettfirurakttrszerzodestartalmazza.

3.1 Elad6 kotelezi magft arca, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti firukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, vilasztdkban 6s mdretben a tfirgyh6napon beliil havonta
olyan titemez6sben szilIlitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatlroz6sra keriilt. A nyertes ajhnlattevojogosult a szerzodes id6tartama alatt
tij fejleszt6sri innovativ termdket szfilitani, az 6r vagy egy6b szerzoddses feltdtelek
m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-ertek ar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfeleldst az ajtnlatkero
k6pvi seloj 6vel kcjteles egy eztetni.
A lehiv6snak megfelelS szilllitds a felek egyezo megdllapod6sa szerint akkor tcirtdnik meg
szabillyszenien, ha azE,lad,6 vagy az |ltala ig6nybe vett Fuvaroz6 az furukat 1rrrtalmaz6 egyes
szilllitmhnyokat az Elad6 kockiaatfra a Vev6 iital erre feljogositott szervezetei telephelyeire
illetve a lehfvdsban megjelolt kcizelebbi teljesftdsi helyekre Ieszfllitja, (leszilllittatja) 6s a
kiildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt iltszitmolva a lehiv6sban megjeldlt egys6g vagy
szem6ly reszdre mennyis6gileg fiadta. Az Elad 6 a leszlllitott term6keket bontatlan gy6ri
csomagol6sban, gyiri tartoz6klista alapjdn, minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal



egytitt adja 6t a Vev6nek. A csomagoldsnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek
6ps6g6t afuvarozds 6s a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.
A minosdgmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszfllitott termdk mennyis6gi,
min6s6gi ffivetelet folyamatosan vdgzi. Az Elad6 villlalja, hogy a szerzodds teljesitdsdnek
idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehetos6get biztosft.

Tel-iesit6si hely: Kiizponti raktfir 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett 6rurakt6r)
Atv6telre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesft6ssel megbizotl szem6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, iugy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott 6rucikkeket az Elad6 k<;ltsdg6re harmadik szemdlytol beszerczni 6s a Vev6
s z6khe lydre szillittatni.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezet6re az 7./ pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti
6r szolg6l.

Kapcsolattart6 az Elad6 rdsz6rol: ...

4.1 Meg6llapodnak a szerz6d6 felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabillyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett 6rurakt6r rendszer alkalmaz6s6n trilmenoen a Vev6nek joga van
ahhoz, hogy viratlanul jelentkezo 6ruhianyaik potl6srira azonnah megrendeldseket - a
keretszerzoddshez kdpest ugyancsak lehiv6snak min6si.ilo nyilatkozatokat - adjanak fel az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kivtl, rakthrik6szletdb6ltartozikkiel6giteni.
A soron kivtili iigyintdzdst - felhfv6sra - az Eladrf kcjteles igazoln| de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szilllititsi hat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllitf-si kotelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kotelezettsdgek
figyelmen kfviil hagy6sa a jelen ad6sv6teli szerzldds megszegdsdt jelenti, aminek
ktjvetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabtlyozott kdtbdr eslvagy k6rt6rit6s
fizet6s6nek a kcjtelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzoddss zegdsi eset miisodik
alkalommal is megismdtlodndk, ugy aVev6 az addsvdteli szerzldestol val6 eliilisdnak a joght
gyakorolhad a a jogi kcivetkezmdnyek 6rv6nyesitdse mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne kotele s.

6.1 Yev6 a lehfv6s teljesit6sdt igazol6 szabillyszeni, mindkdt fel 6ltal alfuirt fitvdteli
elismervdnnyel felszerelt szitmlflt a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a, valamint az Art 36lA.5
szerint 60 napon beltil banki ritutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzodo felek fltal,hogy a szerzodeses idoszak folyam6n az egyes szdmlilkba
csak azok az 6rak, firkepzesi tenyezlk ds koltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rl6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az Elzd6 elfogadott ajinlata tartalmaz,
fiiggetleni.il att6l, hogy a magyarorszttgi vagy a vilfugpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az inflilcios rifia, vagy a deviza fitszftmithsi kulcs.
A Vevo eloleget nem fizet.
A szhmltthoz tartozo lehivris teljesftds6t igazolo - a Vev6t6l szdrmazo - !fiveteli elismervdnyt
szrillit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlit az Elad.6 kiizvetleniil az
lntezetGazdasf ryilgazgatosirgdranyujtjabe.



Amennyiben Vev6 az EladS szaml6j6t a jelen pontban rdgzitett hatririd6n beli.il nem
egyenliten6 ki, kdteles az EladSnak a Ptk. idevonatkoz6 szabl,lyai szerinti mindenkori
6rvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve szitmol el a szerz6dds teljesit6s6vel dsszefiiggdsben olyan
ktiltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfeielo
t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelmdnek
csokkent6s6re alkalmasak. Az Elad6 a szerzodes teljesitds6nek teljes idi5g1rtama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vevo szitmdra megismerhetov6 teszi 6s a Kb1. 125. $ (5) szerinti
tigyletekr6l a Vev6t haladdktalanul drtesiti.

7.1 Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo
hibdkkal kapcsolatban a lehiv6 a3.l pontban szabfiyozott teljesitds megtortdntdtol szimitott
3 munkanapon behil jogosult azBladfval szemben felldpni.
Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok 6szIel6s6t kdveto 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tdrgy6v6 teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatossiigi ido m6g 6rv6nyben van.
Az el6zo k6t bekezdds b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehivo taftozik - a jelzett 3 napos
hatdrid6n behil - azEladilt k<izcjs jegyzokonyv felvdteldre meghivni.
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyisdgi fogyatdkoss6gok esetdn, de akkor is ha
kideri.il, hogy a termdk tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajfnlatban,
ill. az aiftnlatban foglalt minos6gi k<ivetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzod6sben
szabflyozott m6rt6kri min6s6gi kdtb6ft 6s/vagy k6rt6ritdsi igdnyt drv6nyesfthet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lktil a szerzlddstol nyomban el6llhat,
meghirisuldsi kotb6rt 6s k6r16rit6st kdvetelhet.

8./ Szetzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabilyafua - az l.l pontban foglaltak fi.iggvdny6b en - M elfogadott ajtnlat tartalma az
tu6nyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hibris term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szemdlyt6l beszerezni aElad6
kcilts6g6re.
Ha az Elad6 a j5t6ll6si kdtelezettsege alatt kicserdli a lesz6llitott eszkozcik b6rmely resz6t,
annak jot6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
Elad6 kijelenti ds szavatossdgotvilllalazdrt,hogy a jelenszerzbddstfrgydtkepezo termdkek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali engeddllyel.

9'l Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a min6sdghibas sz6llit6s, s
vdgiil a szerzodestol val6 Vev6i el6ll6s esetdre egyarfint kotbdrt kcitnek ki az Elad6 terh6re,
amelynek mdrt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen sz6llftott rirucikkek nett6 6rtdk6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrel6k,legfeljebb azonban az lrintett iru-ertek 6 o/o-a.

Hibds teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rri 6rt6k6nek 307o-a nagys6gri minosdgi
kdtb6ft lehet kcivetelni, de ugyanilyen mdrtdkri a Vev6 6ltal ervenyesitett meghirisul6si kotbdr
is akkor, amikor elill6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 ajhnlati fma vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kotbdr megfizet6s6t
viilalja, amennyiben a sztilitand6 term6kek sz6llit6siival tobb, mint 15 napon k6sik, vagy e1611

a szeruodds telj esit6s6t61.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rk<ivetel6s behajt6s6n trilmenoen a

Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kftrfnak megtdritdsdt is kovetelheti az Elad6t6l, a khr
6sszeg6be azonban a mhr behajtott kdtb6r osszege beleszhmit.
A k<itb6r akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szftmlfh6l visszatartani 6s azt a vdgszhmla nett6

osszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az E,lad,\hoz rntezett nyilatkozat|val azonnali hat6llyal
el6llhat az adilsvdteli szeruodestol, vagy bdrmely reszdtol,ha:

- azElad6 azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- M Elad6 fizetdsk6ptelennd v61t, oncsodcit jelentett illetve ellene csodot jelentettek be,

felsz6mol6si eljar6s folyik ellene;

- uz Elad 6 szerzo d6 sellene s en besziintette szhllithsart.
Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozat|val, az

Elad6 nem jogosult a Vevdtol tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,

amely lehetovd teszi, hogy a szerzoddssel drintett feladata ell6tds6r6l gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6ban kcizvetetten vagy kcizvetleniil25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatfrozott valamely felt6tel.
b) az Elado kdzvetetten vagy kozvetleni.il 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

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

A fentiek szerinti felmond5s eset6n az Elado a szerzldes megszrin6se elott m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerzod6s s zeri pdnzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

1l.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kcitelezettsdg terheli a

szerzodes teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6sfban. E titoktartAsi kotelezettsegktterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatinsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezddse elott
koteles azE,lad6 a titoktart6sra hitelt drdemloen figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 engeddlye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod6sben

foglaltakon t;iuil, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentdcio vagy informhci6 adatait.

A m6sik fdl elozetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s drvdnyes
jogszabdly alapjtnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kcjtelezo 6rvdnnyel elrendeli.

Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes termdkmennyis6g 6tad6s-6Ivetelet ktivetoen a
Vevd ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az E,lad6t, hogy a Vevdt
referencialistdj6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhassa.



Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy az Eladt6 elfogadott ajdnlata, vagy pedig a Kbt. szabiiyai szerint
m6dositottajdnlata tartalmii tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy tdteles jogszab6lyi
rendelkez6sk6nt a Kbt. 6s aMagyar Polgrlri Torv6nykcinyv idevonatkozo megfelelo szabdlyait
fogi6k alkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan ndzetelterdst, vagy vit6t, amely kdzcitti.ik
a szeru\ ddssel kapc so I atb an mertil fel.
Je\en szerz6d6sb6l szfrmazo 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khelydh ez igazo dik.

Ezt az addsv6teli szeruodest a szerzbd6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
me ge gy ezot helybenha gy 6lag alilirtdk.

Budapest, 2014. szeptember 09.

mint Eladri
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SZERZODES
Kih elyezet t 6rur aktitr iizem eltet6s 6re

Jt( t, lr#

Amely ldtrejcitt egyrcszrol azElads: Vascular Venture Kft.
telephelye: 1095 Budapest, Lechner Odiin fasor 3.B,13.

m6sr6szr6l a

Gottse gen Gy<irgy Orsz6go s Kardio 16 gi ai lntezet
Cime: 1096 Budapest, Haller w29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb an:.,a K6rhi,z",

mint Szerz6dd felek kdzdtt az alilbbiak szerint:

1. A szerz(id6s tfrgya '6Occluder beszerz6s, kihelyezett firuraktir iizemeltet6s6vel"
rfszajdnlati kcjrben meghatfrrozott termdkek, cisszesen 15 db - 30% mennyis6gdre
vonatkoz6an.
Elad6 az adhsvlteli szerzod6sben foglalt idotartamra kihelyezett 6ru rakt6rk6szletet bocs6t
saj6t k<ilt6s6g6re, a K6rh6z rendelkezdsdre, amely azt sajdt raktdrttban helyezi el a
felhaszn6l6sig. A kihelyezett ilrural<tdr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
mennyis6get tartalmaz- csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet2014. szeptember 18-rin 8-
14. 6ra kcizcitt kertl leszrillitrisra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett iiru ruktttrkeszlet azE,lads tulajdon6t kepezi. Az Elad6 kotelezettsegetvilllal az
addsv6teli szerz6d6s mell6klet6ben meghatiirozotltermdkek szhlliths6ra, valamint arra, hogy a
K6rhfz jelentdse alapjdn a felhasznillt term6kek nyilv6ntartdsfit a Klrhhzzal egyezteti 6s
term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitott maximum 5 napon beliil.
Elad6 aK6rhhzjelent6s6t kdvet6en jogosult afelhasznitlt term6k ellendrt6kdrol sz6l6 szSmla
kiilllitdsfna, az ad6sv6teli szerzod6sben foglaltak szerint. Eladrf a kihelyezett 6ru
nktttrkeszlet6t b rirmiko r e I I en6 ri zheti.

Lehivis:

A rendszer a kihelyezett 6ruraktitr keszletlt, az Elad6 szempontj6b6l, mint egyetlen ktils6
ruktftr k6szletdt kdpes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elktilonitetten ds
titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznalilsnak min6siil. A szoftver
kezelds6vel megbizott szemdly azElad6 rdszerc rendszeres idokozcjnk6nt (legaldbb 2 hetente)
nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildott) a fogydsr6l, illetve a raktfr pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t ktild.



A megfelelo technikai felt6telek biztosft6sa mellett azBlad1nak lehetosdge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi kdszleJ6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6sdgeirol a szoftver k6szitdj6vel kiilcin kell meg6llupod3o.r.
A fogyds nyilvrintart6sa egyrdszt a sztrmlak alapja mdirdszt a k6szlet ut6nt6ltds6nek az
alapinformaci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok riltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalmrinak
struktrir6j6t, mivel a beszilllitonak biztosftania kell a cikkek azonositdsfft. olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmrien meghatdrozza, hogy az adott term6k mely elad6tol val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben aruktinban..

Szr{llitfs:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehfvris tov6bbit6sra keriil a Eladt6 maximum 5 napon
beliil ezt b eszillliti a.

3. AKfrhfzjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6thiz a kihelyezett termdkek hidnytalans 6g66rt ds minos6gi illapotdefi, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes ktjrti felel6sdggel tartozik. A K6rhiz viilalja, hogy a kihelyezett 

-aru

ruktdtklszletet megfelelo, zirt helyen, a megldvo saj6t k6szleteit6l 
"iktilonitu. 

t6rolja 6s
megfelel6en k6pzett, akezelo rendszeft ismero 6s haszndlni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 k<jzben Elad6 csereszabatossdgot biztosit a Klrhhz ,""ter" valamennyi, a
kihelyezett iirurakt6r e lhe lye zett term6k f elhasznillits 6t i ll et6 en.
A Ktfrhdz k<izli Elad6val a konszign6ci6s raktarkdszlet kezelo,kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beoszt6s6t, telefonsziimdt es faxszdmffi 6s azezen adatokban bekclvetkezett mindenv6itoz6st.

4. A szerz6d,6,s megsziin6se

Megszrinik a szerzodds az adisvdteli szerzodls lei6rt6val.

5. A szerzfidfis megsziin6sekor alkalmazott eljfrds

Jelen szerz6d6s brirmely okb6l tcirt6no megszrindse esetdn
elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rk6szlettel. A szerz6d6s
leltitrozitst keszit az F,lad,d k6pviseldje, valamint a K6rhiz
hasznillt k6 s zl etek me gril I ap it isdr a.
A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s rakt6rkdszleten
bontatlan term6keket az F,lad.6 kciteles elszilllitani.

a K6rhfz teljes kcinien kciteles
lejfirtdt koveto egy hdten beltil
6ltal kijelolt szemdly a fel nem

maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotri
Amennyiben az EIado ezen elszitllit6si

kcitelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben
megsemmisit6sdre.

sem tesz eleget, a K6rhaz jogosult az 6ru

AK6rh6z kdteles a szetzodds megszrindsekor a birtokriban ldvo term6keket araktinbanannak
Elad6 6ltal tcirt6n6 elszf.Jlitilstig az 6llagmeg6v6s biztositiisa mellett megorizni. Az orzes es
az elsz6llit6s koltsdgei azF,lad,6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek



A jelen szetzod€'sben nem rcndezett kd_rddsekre a magyar jog szabdryai mindenekel6ttPolg6ri Tcirvdnykdnyvr6l sz6r6 2013. 6vi v. tcirvdny ,.rroZir."ro sei az fu1nyaddak.

Budapest, 2014. szeptember 09.

mint Eladri

ai6irris

A szerz6d6st el6k6szitette :

A*rrf s:........,.f 1.. f.. I.1r........



Vascular Venture Kft.

Budapest,

Pe't-iiciit
.; ,,,-111't'r g1;

Occluder beszerz6se,
kihelyezett 6ru rakt6r l6tesit6s6vel

GOKr-6/2014

1. sz. mell6klet

Vcsculaa,Vellf{,re Kft.tO9SSu_O^?e^strfuerrni'r"'irU,i'r,rascrl,Va,

{ 1ir.r)

2011- sltPl 0 9,

";i sze redd 6st e!6kr6szltette:

N6,,.h**.d ..hy.2...tp.tttz

R6sz

sor-
szflma

R6sz megnevez6se Megajrinlott
term6k neve 6s

k6dszr[ma

Indult6
k6szlet

Nett6
ellen6rt6k
db

F1 Nettr6 Fl
tisszesen

5. Fiilcsez6r6 eszkoz
II. (nagy atmer6jii,
ov6lis szdjadek)

Deliverv Svstem
2

2

I 150 000 17 250 00C
WS XXXX
Access System

250 000 3 750 00cTS XXXX

Nett6 iisszesen: 21 000 000
AFA27 % 5 670 000
Brutt6 iisszeswen: 26 670 000

mint Elad6

,Al5ir5s:


