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lmely l6ttejott egyt6.szt a Budapesg Haller utca 29. sz6m alati sz6khely6 Gottsegen Gy<irgy
Orsz6gos Kardiol6giailntlzet, Dt. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6st6.szt a UniCredit Bank Hungary Zrt banknill vezetett 10918001-00000074-59640005
banksz6nlaszimu, 0L-09-L97513 c6.gegyz6k szimu t023 Bwdapest, Felh6vizi u. 5. sz6khelyf
B.Btaun Ttading Kft nevf e1ad5, k6pviseletre jogosult szem6ly: Horn P6tet igyvezet6 tgazgat6
6s I(6llai Tamils igyvezet6 rg zg^to (a tov6bbtakban: Elad6)

kozott, az aj6nlat6ban felsotolt tetm6kek szill\tdsin akovetkez6 felt6telek mellett:

L/ Elad6 ezen szerz6d6,s al6rt6shval a Yev6 6ltaI a I{bt. alapjiln ,, Haemodinamikai 6s
angiogthfifis anyagok beszetz6.se az Intlzet feln6tt 6s gyermek osztiiyhnak r6sz6re,
kihelyezett iltutaktdr l6tesit6s6vel" t6rgyban kiirt GOKI L4/2014 szhrnukozbeszerzl,si eIjAtLs
sot6n tett aiilnlata elfogaddsa etedm6nyek6nt kotelezetts6get vL)IaI arta, hogy az aj6nlatk6r6 6lta)
az aiinlai dokument6ci6ban felsotolt 6.s azYev6 6ItaI elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott
meghat6tozott min6s6gben a Vev6 r6,sz6relesz6lht1a. A szerz6d6s td6tartama a szerz6d6.s aI6t6,silt
kovet6en 1'2 h6napig tafi. A szerz6d6ses 6nt, term6keket a jelen szetz6d6s 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szetz6d6s mell6klet6tklpezi az ai6nlatba becsatolt felolvas6lap Q. tr. mell6klet) 6s
keteskedelmr aj|nlat (3. sz. rnell6klet) is.

2./ Elad6 tudorn6sul veszi, hogy aYev6 az 1,./pontban meghat6tozott 6rumennyis6get olyan
rn6don koteles t6le tnegv6s6rolrri. ahogy ez a jelen pontban szabillyozisra kerul.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szetint aElad6 mmden elt6r6s n6lki.il elfogadott ajdnlat szednu
tetm6keit k6thetente az :6n. Lehiv6si n'Jtlatkozat fotm6jilban v6s6rolja meg 

^z 
Elad6t6l rigy, hogy

a szerz6d6.ses id6szak v6.g6ig legal6bb a teljes mennyis6g -30 oh-alelfvilsra kediljon. A kihelyezeit
Lrwaktdt rizemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6.s elengedhetetlen r6sz6t k6pez6
kihelyez ett Statzktdt sz er.z6 d6s tartalmazza.

3./ Elad6 kotelezi magilt al:ra,hogy a 2./ pontban emlitett lehiv6s szednti ilrukat alehivisban
foglalt mennyis6gben, v6Iasztlkban 6s m6tetben a tfugyh6napon belii{ k6thetente olyan
ritemez6sbel s2iilitja le a Vev6 6ltaI erce feljogositott szefvezeteine\ abogy ez a le5iv1sban
meghatLroz6sta kenilt. A nyettes aj6nlattev6 jogosult a szetz6d6.s td6tafiama alatt aj fejleszt6sii
innovativ tetm6ket sz6))ttani, az 6r vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az fu-
6rt6k athnyoss6got 6.s a szakmai min5s6gi megfelel6st az a16n1atk6r6 k6pvisel6j6vel koteles
egyeztetfil.
A lehi-r'6snak megfelel6 szilllitils a felek egyez6 meg6llapod6sa szennt akkor tort6nik meg
szab6lyszerfien, ha az Elad6 v^gy 

^z ilItala ig6nybe vett Fuvatoz6 az 6rukat tattalmaz6 egyes
szililttmilnyokat az Elad6 kock6zat6ra a Vev6 6ItaI ete feljogositott szeweze:tei telephelLe
illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesit6si helyekre \esz6)Jitja, (esz6[tttaija) 6s 

^krildern6nyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6molva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemlIy
t6.sz6re mennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a \eszill\tott terrn6keket bonratlan gy6d csomagol6sban,
gy6tt tartoz6klista alapj6n, min6s6gtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt iai" at 

"Vev6nek' A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arca,hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvatoz6s 6s a
tilrolils id6tafiama alatt meg6v1a.
A min6s6grnegvtzsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lLeszilllitott term6k mennyis6gi,
rnin6s6gi 6w6teI6t folyamatosan v6.gzi. Az Elad6 vil)7a\ja, hogy a szerz6d6,s teljesit6s6nek
id6taftama alztt folyamatosan tendelkez6sre 611, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Teljesit6si hely: Kdzponti taktdt L096 Budapest, Hallet a.29., Kihelyezett htutakthr)
Aw6telre jogosult szem6ly: takt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.



Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelrne meghaladn6, a 15 napot, rigy a Vev6 jogosult a le nem
szillitott fuucikkeket az Blad6 kolts6g6re harmadik szem6lyt6lbeszereznt 6s a Vev6 sz6khely6re
szlllittatnt.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy
kapcsolatban felmerult kolts6gei fedezet6te az 1../
szolg6l.

^z Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
pontban ernlitett elfogadott alilnlat szetint:. 6r

I{ap cs olattart6 az Elad6 t 6sz 6t6l: t Ka'/ a-<9tt akc! c.,-5. rakf .!- 4/e.3^
(oo eo 4(r 3'/r4)

4./ Meg6llapodnak a szetz6d6 felek, hogy a 2./ 6s 3./ pontban szabhlyozott, illerve
v6.grehiltand6 kihelyezett Statakt|t rendszet akaltnaz6sfun t6lmen6en a Vev6nek joga van ahhoz,
hogy vfuailanul jelentkez6 6ruhi6nyak p6tJ6s6ta azonnalt megtendel6seket - a ketetszerz6dl.shez
k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nytlatkozatokat - adjanak fel az Elad6hoz, akt ezeket a
megrendel6seket soron kivtil, takt6ri k6szlet6b6l tattozikkiel6giteni.
A soron kivr.ili tigyint6z6st - felhiv6sta - az Elad6 koteles tgazoTni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekb en a szilllttilsihatirid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhaija meg.

5./ Nem vitatott a felek 6lral, hogy a lehiv6sban foglalt szilllitilsi kotelezetts6g teljesit6s6nek
k6sedelme vagy elmulasztisa, de ugyanigy az 4./ pontban el6itt kotelezetts6gek irgyelmen kir,rrl
hagyisa a jelen ad6sv6teli szev6d6s megszeg6s6t jelenti, arninek kovetkezt6b .n u, ilud6t a jelen
szerz6d6sben szab6Iyozott kotb6t 6sfvagy kfut6rit6.s fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s
arnennyiben tlyen szerz6d6sszeg6st eset m6sodik aikalommal is megism6tl6dn6k, igy aYev6 az
ad6sv6teli szetz6d6.st6l val6 el6ll6s6nak a iogilt gyakotolhatja a jogrkovetkezm6nyek 6rw6nyesit6se
mellett an6lkril, hogy 6rdekmril6sdt rgazoJnt lenne koteles.

6./ Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t tgzzol6 szabillyszerii, a kihelyezett afl)taktilrbol ton6nt lehivds
igazolls|val felszerelt sz6mI6t a I(bt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $-a,az 1,997.lviIXXXm. torv6ny
9/A' S a) pont, valamint az Att 36/A.5 szerint 60 napon behil banki 6ntal6ssal egyedttt l<t az
Elad6nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek 6ItaI,hogy a szerz6d6.ses id5szak folyam6n az eyes sz6nl6kba csak
azok az 6tzk, 6rk6pz6.si t6nyez6k 6s kolts6gek 6lhthat6k be, m6gpedig ugyanotyan m6rt6kben,
amelyeket az 1./ pont 6telm6ben az Elad6 elfogadott ajilnlata taft;lma;, fiiggetlenril att6l,hogy a
m^W^totsz6gl vzgy a vtl6gpiaci 6rak rnik6ppen alakulnak, r3s hogy hogyaiT6lt"z* az tnfl6cjos
r6ta, vagy a deviza 6tsz6mit6,stku1cs.
A Vev5 el6leget nem fizet.
A sz6mL6hoz tattoz6 lehivist igazol6 elismerw6nyt csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt
szLml|t az Elad6 kozvedentil az Int6.zet GzzdasS,gplgazgat6sdgfua nyijilibe postai riton.
Amennyiben Vev6 az Elad6 sz6n16j6t a jelen pontban t6gzitetthat6id6n belul nem egyenliten6
ki, koteles az Elad6nak a Pth. idevonatkoz6 szabhlyai szednti mindenkori 6rv6nyes k6sedelmi
kamatot is megfizetni.
Az Blad6 nelo;. ftzet, illetve sz6moI el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan kolts6geket,
melyek a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsasi.g
tekrntet6ben menilnek fel, 6s meiyek az E1ad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re
alkalmasak' Az Blad6 a szerz6d6.s teljesit6s6nek teljes id6tafiama alatt tulajdonosi szerkezet6t a
V3v6 szim6ra megismerhet6v6 teszi 6s a I(bt. 125. $ (5) szetinl- rigyletekr6l a yev6t
hala dtktalan ul 6r te s iti.

7./ Egyet6rtenek a szeuSd6 felek abban, hogy a sz6l\tasb6l, tll,. fuvaroz6,sb6l ered5 hib6kkal
kapcsolatban a lehiv6 ^ 3./ pontban szab6Iyozott teljesit6s megtor6nt6t6l szlmitott
3 munkanapon belul jogosult az Blad6val szemben fell6pni.
Az egy6b min5s6gi hib6kkal -vary a mennyis6gi elt6t6sekkel, hi6nyokkai kapcsolatos ig6nyeket a
1ehiv6 azok 6szlel6.s6t kovet6 3 napon behil bfumikor krfog6s tfugyiv| tehei az Elad6nTL ielt6ve,
hogy a szavatoss6giid6 n6g 6w6nyben van.
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nern jogosult rinteu egyoldalf nytTatkozatdval, az Elad6

A vev6 jogosult 6s egyben koteles a szetz6d6.st felrnondani - ha sziiks6ges orlran hat6id6vel,arnely lehet6v6 teszi, hlgy a szetz6d.lsser6dntett feladata .nira"aratEondor[odniLalon _ ha



a) az EIad6ban kozvetetten vagy kozvetlemil 2\oh-ot meghalad6 tulajdoru t6szesed6st szetez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szern6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel meg
a I{bt. 56. S (1) bekezd6s k)pontjdbanmeghatdrozottvalamely felt6tel.
b) az Elad6 kozvetetten vagy kozvetlenril 250/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez valamely
olyan jogi szem6ly vagy szetnllyes joga szerint jogk6pes szervezet,, atnely nem felel meg a I(bt.
5 6. S (1 ) b ekezd6s k) p ontj|ban meghatiltozott valamely felt6tel.
A fenuek szetlrrtl felmond6s eset6n az EIad6 a szerz6d6,s megsziin6se el6tt m6r teljesitett
szolg6ltatils szerz6d€sszett plnzbeli eilen6rt6k6re jogosult.

11./ Az BLad6t az 6w6nyes jogszab6\yok szerinti m6don titoktatt6si kotelezetts6g terheh a
szerz6d6.s teljesit6se sott6n z Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6n luto
mindennem(i adat, tnform6ci6, ismetet vonarkoz6silban. F, titoktart6si kotelezetts6 g kiterled az
Elad6 zlkalmazottaira, rnunkvl/vsqttv, besz6llit6ia. aklket tev6kenys6grik megkezd6se el5tt
koteles az Elad6 a trtoktatt6sra hrtelt 6rdeml6en frgyelmeztetni,

Az Elad6 a Yev6 enged6lye n6tkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudomils6ta a szetz6d6,sben
foglaltakon tril, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentilct6 vagy lnformilci6 adatait.

A m6sik f6l el5zetes 16v6bagy6sa n6lkril titkos inforn6ci6t egyik f61 sern tehet kozz6., harmadik
szem6ly tendelkez6s6te nem bocs6that, krv6ve hz ezt batilIyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly alapj6n
valamely bit6s6g v agy mils hat6sdg k6telez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifogdstalan teljesit6s6r6l a teljes tetm6kmennyis6g atad s-6tvetel6t kovet6en a Vev6
rrdsban nyilatkozik. A Vev6 e nytlatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy a Yev6t
tefetencialist6iiln feltrintesse 6s ezt - el6zetesen fu6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6g6ben a felhasznillt term6kmennyis6gre vonafkoz6an felhasznilhassa.

JeIen szetz5d6sben nem szabillyozottk&d6.sek tekintet6ben az 1.f pontban foglaltakt6l fugg6en
v^gy az Elad6 elfogadott aj6nlata tartalm6t tekrntrk a felek rhnyad6nak azzal, hogy t6teles
iogszab6lyt rendelkez6sk6nt a I(BT 6s MagyarPolgiri Torw6nykonyv idevonatkoz6an megfelel6
s z ab 6Iy att fo gj 6k alkalmaznt.
A Vev6nek 6.s az Elad6nak meg kell tennie mrndent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t|rgyalilsokon b6k6s 6ton rendezzenek rninden olyan n6zetelt6r6st, vagy vit6t, amely kozottiik a
szerz6d6.ssel kapcsolatban rneriil fel.

JeIen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres
s z ekhely6he z igaz o drk.
Ezt az ad6sv6teli szerz6d6st a szerz6d6
megegyez6t helyb enhagy 6lag alatn6k.

Budapest, 2015. augusztus 03.

Z.

B. Braun ftPditlg Kft.
t ozs ffUarpte&,rf;Sftvizi u. 5'
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A szerz6d6st e16k6szitette:

ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6

felek mrnt akaratukkal 6s nyilatkozatatld<a\ mrndenben
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szp,RzonEs
Kihelyez et t fltwtaktht iiz emeltet6 s 6re

Amely l6trejott egyt6.szt6lazElad6: B.Braun Trading Kft
telephelye: 1023 Budapest, Felh6vizi u. 5

m6st6.szt6| a

Gotts egen Gyorgy Ors z69o s I{atdrol6 gia r Int6.z et
Cime: 1096 Budapest, Hallet u. 29.
I{6pviseJi: Dr. Ofner P6tet f6rgazgat6
tov6bbiakb afli,,^ K6tlnhz",

mintSzetz6d6 felek kozott az al6bbiak szerint:

l. Aszetz6dfls tiltgya
A Haemodinamikai 6s angiogtilfiils anyagok beszez6se az Intlzet feln6tt 6s gyetmek
oszthlyhnak r6sz6te, kihelyezett iltutakthr l6tesit6s6vel" t6rgyban l<ttrt GOKI L4/2014
szhmff 30,, 42.r 43.r 44., .sz. t6.sza76nlati korben rneghatilrozott term6kek, cisszesen 6.700 db -
30% mennyis6g6re v onatkoz6an.
Elad6 az adhsv6tdrt szerz6d6.sben foglalt rd6tattamn kihelyezett 6ru takt6rk6szletet bocs6t sa16t
kolt6s6g6re, a K6t}nilz rendelkez6s 6re, amely azt saj6t takt6r6ban helyezi eI a felhaszn6l6sig. A
krlrelyezett 6runkt6r indul6 alapk6szlete mrnden m6retb6l t havr mennyis6gettattaknaz - csatolt
kimutat6s szednt. Az alapkl.szlet 20L5. augusztus L7.-En8-14. 6ta kozott ketilleszillirLtilsra.

2. Elad6 jogai 6s kdtelezetts6gei

A krhelyezett 6ru taktdrk€szlet az Elad6 tulajdoniltk6pezi. Az Elad6 kotelezetts6get v6llal az
ad6sv6teli szetz6d6.s mell6klet6ben meghat6tozott term6kek sz6l1tt6silra, valamtnt arta, hogy a
K6thhz jelent6se alapjiln a felhaszn6lt tetm6kek nytlvilntartisilt aK6rhhzzaL egyezteti 6s teffnaket
potolja lehiv6st6l sz|mitottmaximum 5 napon beliil.
Elad6 a K6thhz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhasznilIt term6k e1len6r6k6r6l szolo szilmfa
1<t61\ths6ra, az addsvlte[. szerz6d6.sben foglaltak szettnt. Elad6 a \<ihelyezett 6ra nkt6rk6,sz\et6t
bdrmikor ellen6rizheti.

Lehivds:

A tendszet a kihelyezett 6tutakt6r k6szlet6t, az Elad6 szempontjilb6l, mrnt egyetlen kiils6 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelnt. Az egyes beszillit6k k6szleteit egym6st6l elkiilonitetten 6s titkosan tartja
nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznilIilsnak min5sil. A szoftver kezel6s6vel megb2ott
szem6ly az Elad6 r6,sz6re tendszeres id6kozonk6nt (egal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxolt, vagy
e-mailben elkrildott) a fogy6sr6l. tlletve a rziktilr pillanatnyi k6.szlet6r6ltnfotmdci6t krild.



az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
utru a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
1l meg6llapodjon.

az alapinfotml,ci6ja.

Elad6nak rneg kell adnia a vonalk6dok 6ltar beorvashat6 katakt ersorozatok bels6 tattarrn}nak
ak biztositarua kell a cikkek azonositils6t olyan tekintetben, hogy
hogy az adott term6k mely erad6t6r var6, hiszen hurorl6, .ruiy

nek egyd5b en a nktlrban.

Szhllitds:

:f::"Triilri 
a t''szretezett rn6don zreriv6,s tov6bbit6sra kenil az Etad6maximurn 5 napon beliilezr DeszallTtla.

Szhrnlilzhs:

Vev6 a rendszer iizemeltetdsddrt dijat nem sz6mol fel ajinlattevo r6szere.

3. A,K6rhhzjogai 6s k<itelezetts6gei

A K6thhz a klheryezett tetm6kek hi6nytalans6g6,6tt 6s rnin6s6gi 6llapot66tt, 617aguk meg6v6s66rtteljes korri felel6s6ggel tartoztk- A K6thhz villrarja, hogy a kihelyezett 6ru takt6rk6szletettnegfelel6, z6rthelyen,..a,megl6v6 sai6tk6szleteit6l elkriloiiwe tfuorja 6s rnegfelel5en k6pzett, akezel6 rendszert ismer6 6,s hasznilrtttud6 szern6llvel kezeri.
term6keket harmadik f61 fe16 nem 6rt6kesiti,
s6ra veszi ig6nybe.

tosit a K6rh6z t6sz6re valamennyi, aldhelyezett

A K6thhz kozli Elado|al; a konszigndci6s takt6rk6szlet kezel6, kapcsol attart6 szern6ry nev6t,beoszt6s6t, telefonszim 5t 6.s faxszdm6-t e, az ezen adatokban bekovetkezett minden v6ltoz6st,

4. A szetz6d6s megsziin6se

Megszrinrk a szetzSd|.s az ad6sv6,telt szetz6d.6s lej6tt6val.

5. A, szetz 6 d6s megsziin6sekor alkalmaz ott elifu 6s

-lelen szerz6d6s b6ttnely okb6l tott6n5 megsziln6se eset6n a K6th6z teljes korfien koteles
3l1z67nolya 

kihelyezett 6nt taktilrk6szlettel. A"szerz6d6.r lui6rt6tkovet5 .gy h6t.n belul lelt6roz6stk6'szit.az Elad6 k6pvisel6je, valarnint aK6inhz 6ltal krje1oit szern6ly a fel nem haszn1rtk6szletek
rneg61lapit6.s6ta.

A futamid6 alatt feI nem hasznilIt 6.s nktiltk6szleten
bontatlan term6keket az Elad6 koteles elsz6l\tant.
kotelezetts6g6nek fe\sz6ht6s ellen6ben sefn tesz

.maladt kifog6stalan min6s6gi 6llapota
Amennyiben az Elad6 ezen elszdlhtilsj
eleget, a l{6rh|z jogosult az 6tumegsemmisit6s6re.

A K6thhz koteles a szetz6d,6s megsziin6sekor a
Elad6 6ltaI t6t6n6 elsz6lltt6s6ig az 6llagmeg6v6s
eIsz6llit6s kolts6gei az Blad6t teihelik.

birtok6ban I6v6 termlkeket a nkt6rban annak
btztositilsa rnellett meg6tzni. Az 6rz6.s 6.s az



6. Egy6b tendelkez6sek

A jelen szetz6dlsben nem tendezett k6rd6sekre a m^gy^r jog szab6lyai mindenekel6tt a polg;tr
Torv6nykonyvt6r sz6l6 201,3. 6viv. torv6ny rendelkez6s ei az r6nvad6ak.
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R6sz

megnevez6se

Indul6
darab-
szitm

Megajdnlott term6k neve 6s

k6dszdma
Nettr6,Ft

ellen6rt6k /
db

Nett6 Ft
iisszesen

30. Seldinger tri 60 INTRADYN SELDINGER Tt
18GX70MM *s0 (s20850s)

390 n 40a

42. Acist
Handcontroll

300 Acist Handcontroll AT P54

PREM.SINGLE
USEANGIOTOUCH
HANDCON r80050R-003)

9 200 2 760 000

43. Acist 100 ml-es

fecskend6
35 Acist Syringe 42000 MULT-USE

SYRINGE KIT (800061)
7 88C 27s 80C

44. Acist transducer 35 Acist transducer 8T2000
SING.USEMANIF. KIT WITH
TRED.X10 (BT2000)

7 450 260 750

Osszesen: 3 319 950
AFA27 % 896 387
Brutt6: 4 2t6 337
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