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amely l6trejott egyt6szt a Budapesg Haller utca 29. sz6rn aratisz6khelyG Gottsegen Gy6rgyorszdgos Kardiol6giairntlzei,oi. ofner P6ter t,'rrrt r.",.a (a tovftbbiakban: vev6),tn6st6'szt a cIB Ba'ftzrt. bankn6l vezetettl0700lg6-47l1gs0s-sr100005 bankszdmrasz'rni,13-09-119932 c6gegyz6k s2hmrt,2100 Gdddll6, Kossuttr iuyo" u. 9. sz6khelyil Medico-DigitrilisKft' nevf elad6, k6pviselette jogosult szem6ly: Dr. oke Sunday olufemi (a tov6bbiakban: Elad6)

kozotq az aj6nTat6ban felsotolt term6kek sz6llit6s6ta ak6vetkez6felt6telek rnellett:

l'/ Elad6 ezen szetz6d6.s ar6r6sival a vev6 6rtaI a r{bt. atapjin ,, Haemodinamikai 6s
!!S1o*6frhs anyagok beszetzlse az lntlzet feln6tt 6skihetyezett 

'rutikiet 
r6tesit6s6v ef, t,rgyban kiitt coKr 14/ "Jrif^:

6 6ItaI
ter:rn6krnennyis 6get az ugy anott
td6tartama a szetz6 d,6.s it'6ir6"at

tartatmazza. A szetz6d6, -.rd'":;"-ffi "T,"';^:tr:;5::"lfi:t;::;i"fbt;,:i**#i*kereskedelrni ajilnlat e. ,r. mell6klet) is.

2'/ Elad6 tudom6sul 
!"."'i:hogy a Yev6 az 1.f pontbanmeghat6tozott drumennyis6get olyanm6don koteles t6le megv6s 6rolni. ln"gy ez a jerenpontban szab]ryozAsra keni1.Yev6 az 1'/ pontban emlitettek rr.riii aF:lad.6roind.n elt6t6s n61kri1 elfogadott ajitnratszednti

ban u6s6ro\ja meg az Elad6t6l rigy, hogy
-30 o/o_alehiv6sn kertiljon. A kih-eh.zJt

arta*nazza. 
szetz6d6s elengedhetetlen r6sz6t k6pez6

3 / Elad6 kotelezimag6t
foglalt mennyis6gben, uil^,
utemez6sben szL)Jttja le a Vev

riit' A nyertes ai6nlattev6 jogosult a szetz6d6s id6tartama aratt uj fejleszt6sii
szSilitani, 

-az 
61 vagy egy6b szerz6d,6.ses fert6terek rn6dosit6sa n61kr1. Az 6r_6s a szakrnai m*r6segi rnegfelel6st az aj6nlatker6 k6pviser5j6vel koteresegyeztetfi.

A le.hiv6snak megfelel6 sz6llit6s a felek egyez6 tneg6llapod|
szab6|yszer1en, ha az Elad6 v^gy az 6ltalaTgenyb"-;:;t'""*

Yev6 6ItaI ere feljogosl
r teljesit6si helyekre le
z6rnolva a lehiv6sban.megjelolt egys6g vagy szern6ly

gv6rita,tozekrista^Tr':T1#1,!+;'#?J.Hff TH:Y*ei::gn;:;r"ny;;:tvev6nek' A csomagol6snak alkaln uJruk kell lennie urL',iogya terrnekek 6ps6g6t a fuvaroz3s 6s a

Vev6 sz6khelye. A Vev6 a Iesz6jlitott tern6k mennyis6gi,
v6gzi, Az..Fladb 

-y6l'a.'1a, 
hogy a szetz6d,6.s teljesit6s6nek

elkez6sre 6[ konzult6ci6s lehet6s6set biztosit.
hElyezett Ltutaktht)

ott szem6iy.

szilllitottarucikkeket az Elad6 k ' ugy u vev6 jogosult a le nem

sz6llittatti. 
42 !r4sv \ zerezti 6s a Vev6 sz6khely6re



Egyet6ttenek a szen6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmedilt kolts6gei fedezetl,te az 1../ pontban emlitett elfogadott aj6nlat szettntt 6r.

szoIgLL

I(aocsolattart6 az Elad6 r6sz6r.6l: . . ,

4./ Meg6llapodnak a szerz6d6 felek, hogy a 2./ 6s 3.f pontban szabLlyozott, illetve
v€.gtehaltand6 kihelyezett 6rsrakt6t tendszet alkaknazdsLn tulmen6en a Vev6nek joga van ahhoz,
hogy v6tatTanul jelentkez6 ituh)Anyatk p6rl6,s6rz azonnat megrendel6seket - a keretszerz6d6shez
k6pest ugyancsak lehiv6snak min6sriLl6 nytlatkozatokat - adjanak fel az Elad6hoz, aki ezeket a
megtendel6seket soron kivil, nktlti k6szlet6b6l tartozik kiel6giteni.
A soton kivtili ij;gytnt6z6,st - felhivilsra - az Elad6 koteles igazohi, de abban is egyet6tenek a
felek, hogy ilyen esetekb en a szl,llttisilnat6ttd6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5,/ Nem vitatott a felek 6ltal,hogy alehivilsban foglalt szd[ttilsi kotelezetts6g teljesit6s6nek
k6sedelme vagy elmulasztasa, de ugyanigy az 4./ pontban el6irt kotelezetts6gek figyelmen kiviil
hagydsa a jelen ad6sv6teli szet;z6d6.s megszeg6s6t jelenfl, amrnek kovetkezt6b en az Elad6t a jelen
szes6d6sben szab6lyozott kotb6r 6.sfvagy k6rt6tit4.s fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s

amennyiben tlyen szerz6d6sszeg6si eset tn6sodik alkalommal is megrsm6tl6dn6k, iW uYev6 az
adisv6teU szerz6d6,st6l valo el6ll6sdnak a jogilt gyakorolhatja a 1og7 kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se
rnellett an6lkri{, hogy 6rdekmdl 6sdt tgazolni lenne koteies.

6./ Yev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazolo szabilIyszerfr,, aldhelyezett 6turakt6rb6l tot6nt lehiv6s
igazolilsival felszerelt szdnl\t a I(bt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. \-a,az 1997.1dLXXXIII. torv6ny
9/4. S a) pont, valamint az Art 36/A.5 szetint 60 napon beliil banki Ltutal6ssal egyenliti ki az
Elad6nak,
Nem vitatott a szerz6d5 felek 6ltzl,hogy a szerz6d6ses id6szak folyamiln az egyes sz6ml6kba csak
azok az 6tak, 6tk6pz6,st t6nyez6k 6s kolts6gek 6lhthat6k be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben,
amelyeket az 1,./ pont 6telm6ben az Elad6 elfogadott ajilnlata tattaknaz, friggetleniil att6l,hogy a
tuaryatorszilgi vagy a viilgpiaci fuak mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan vilItozik az tnf76ci6s
rtta,vagy a deiaa 6tsz6mitdst kulcs.
A Vev6 el6leget nern ftzet.
A szLmlLhoz t^ttoz6 lehiv6st igazol6 elismeru6nyt csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt
sz6ml6t az Elad6 kozvetleniil az Intlzet Gazdas6gSlgazgat6s6g6ta nyijtja be postai riton.
Amennyiben Yev6 az Elad6 szLnl6jtt a jelen pontban rcgzitetthatdrid6r^ beliil nem egyenliten6
ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szab6Iyai szerinti mindenkori 6w6nyes k6sedelmi
kamatot is megfizetni.
Az EIado nem ftzet, tlletve sz6mol eI a szetz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan kolts6geket,
rnelyek a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pontia szednti felt6teleknek nem megfe1el6 tiltsas6,g
tektntet6ben metulnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re
alkalrnasak. Az EIad6 a szerz6d6,s teljesit6s6nek teljes td6tttama alatt tubjdonosi szerkezetlt 

^Vev6 sz6m6n megismethet6v6 teszi 6s a I(bt. 125. S (5) szednti iigytetekr5l a Yev6t
halad6ktalanul 6tesiti.

7./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6l\tasb6l, tll.. f'rvarczhsb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabhlyozott teljesit6s rnegtor6nt6t6l szilmitott
3 munkanapon beliil jogosult az Elad6val szemben fell6pni.
Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy 

^ 
mennyis6gi e1t6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

lehiv6 azok6szlel6s6t kovet6 3 napon behil b6trnikor kifog6s tirgydvd teheti azElad,6n6l, felt6ve,
hogy a szavatossilgtid6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6z6 k6t bekezd6s b6tmelyik esete is forduljon eI6, a lehiv6 tartozk - a ielzett 3 napos
hatilrid6n behil - az Elad6tkozos legyz6konyv felv6tel6te meghivni.



er6lt a leszilllitott eszkcizok biltnely t6,sz6,t, annak

a jelen szerz6d6s tfugy6t k6pez6 term6kek
el.

rri 6rt6k6n ek 30oh_ a nagy s6g6 min6s 6gi kcjtb6r
altal 6wlnyesitett m.ghifrr"ilsi kotb6r-is r[;;;

Elad6 az ltintett

:E;:;;::";:nf 
'#Ft,?;lJ?;#:":r';,::.v;'":^W^::{;;i:triT;'#:"T,'H:

tb6rkovetel6.s behajt6s6n tulrnen5e n a yev6 akovetelheti az Elad6t6|, a k6r arrr"g6l.

t fel.
6b6I visszatartati 6s azt a v6.gsz6rnla nett6

z ett ny lJatko z at6v al az onnalt hat61ly at elilllhat

'set!

jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be,

- 
^z 

Elad6
Ha ayev6 u ''
nern jogosult tinteti egyoldahi nyilatko zat6val, az Elad.6



b) azElado kcizvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdonr r6szesed6st szerez valame

olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szerrlezet,, amely nem felel meg a I(bt.
56. S (1) bekezd6s k) pon\6ban meghatilrozottvalamely felt6tel.

A fentiek szerintt felmond6s eset6n az Blad6 a szerz6d6s megszrin6se el6tt m6t teljesitett
szolgilltaths szetz6d\sszer1 plnzbeli elien6t6k6re jogosult.

11./ Az Elad6t az 6w6tyes jogszabillyok szerinti m6don titoktat6si kotelezetts6g tetheh a

szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban udom6s6ra iut6
mindennemii adat, inform6ci6, ismeret vonatkozils|ban. E tttoktattisi kotelezetts6g krterjed az

Elad6 akalmazottaira, munkat|rsaita, beszillilrt6tta, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

koteles zz E,lad6 a titoktart6sta hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az Blad6 a Vev6 enged6lye n6lkul hatmadik f6lnek nem bozhatja udom6s6ra a szerz6dlsben
foglaltakon tiI, az azzzlkapcsolatban b6tmely m6s dokumentilci6 vagy infotmhci6 adatait.

A m6sik f6I el6zetes jovilhagyisa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik

szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatilyos 6s 6rv6nyes logszab6ly alapjin
valamely brosilgvagy m6s hat6s6g kotelez6 6rw6nnyel elrendeli.

Az Elad6lefogistalan te1jesit6s6r61 a teljes term6kmennyis6g 6t^d s-6fi6te16t kovet6en a Vev6
lrilsban nyilatkozik. A Vev6 e nytlatkozattal felhataWnzza az Elad6t, hogy a Vev6t
referencialistill6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen :r:isbat egyeztetett m6don

marlretingtev6kenys6g6ben a felhasznillt tetm6kmennyis6gte vonatkoz6an felhaszn6lhassa.

JeIen szerz6d6sben nem szabillyozottk6td6.sek tekintet6ben az 1..f pontbarr foglaltakt6l frigg6en

vagy az Elad6 elfogadott alilnlata tartalmdt tekintik a felek r6nyad6nak azzal, hogy t6teies

jogszabillyt rendelkez6sk6nt a I3T 6s Magyat Polgiti Torv6nykonyv idevonatkoz6zn megfelel6

szzb 6ly att f o g6k alkalmazni
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6tdek6ben, hogy kozvetlen
t6tgyalilsokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st, vagy vttht, amely kozottiik a

szetz6d6ssel kapcsolatban meriil fel,

Jelen szetz6d6sb6l szirmaz6 6s petes rita keriilt jogvtt6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
s z 6khely6he z igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szerz6d6st a szerz6d6 felek mint akatatukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben
me gegy ez 6 t h elyb enha gy olag a\6rt6k.

Budapest, 2015. augusztus 03.
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Budapest, 2015. augusztus 03.
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Dr. Oke Sunday Olufemi
ijgyvezeto

mint EIad6

A szerz6d6st el6k6szitette:
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szEnzooBs
Kihelyez et t Srutaktdt iiz emeltet6 s 6re

alef l6trej ott egyt6.szt6l az Elad6: Medico-Digit6lis
telephelye: 2100 Gdddll6, Kossuth Laios u. 9.

n6st6.szr6l a

Gottsegen Gyorgy Orszilgos IGrdiol6giai Int6,zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u. 29.
I(6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov 6bbiakb an:,,a K6thhz" .

Szetz6d6 felek kozott az al6bbiak szerint:

1.. Aszerz6d|s thtgya
A Haemodinamikai 6s angiogrhfrhs anyagok beszerz6se az Intlzet feln6tt 6s gyermek
osztfllyhnak t6sz6te, kihelyezett ilrutaktht l6tesit6s6vel,, tilrgyban leirt GOKI 14/2014 sz6mi
kozbeszetzlsi eli6fi"s 57., sz' r6szajilnlatt korben rneghatdrozott term6kek, cisszesen 30 db - 300/o
rnennyis 696 r e v o natko z 6 an.
Elad6 az zd6sv6teli szerz5d6sben elyezett 6tu 6t saj6t
kolt6s6g6re, a K6tlrrhz rendelkez6s ktfuilban he 6.sig. A
kihelyezett 6rurakt6r rndul6 alapk6s t havi rnen csatolt
krmutat6s szerint. Az zlapk6szlet 2015. augusztus 17.-6n 8-14. 6ta ki,zottkerilleszillitksra.

2. Elad6 jogai 6s k<itelezetts6gei

A kihelYez k6pezi. 6.get v1lla1 azaddsv6teli ern6kek ara, hogy a
K6thhz jel 6ntat5s6 ti 6s term6ket

lul.
felhasznillt term6k ellen6r6k6r 6I szolo sz|mfa

szerint. Elad6 a klhelyezett 6ru nkt6tk6szlet6t

Lehivds:

A_ rendszer a kihelyezett iltrxaktilr k6szlet6t, az F,lad6 szempontjib6l, mint egyetlen kiiis6 takt6r
k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6s
nyi1v6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznilIils
szem6ly az Elad6 r6.sz6te rendszeres id6kozonk
e-mailben elkriLldott) a fogy6st6l, illetve a tzkt6t p

Kft.

mlnt



A megfelel6 technikai felt6telek brztosit6sa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektromkus

form6ban (fi.Ie) enn6l gyaknbban tnfotmdci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban,

Ennek lehet6s6geir 6I a szoftv er k6,szit6i6vel kirlon kell meg6llapodj on.

A fo gy6s nylv ilntartasa a k6szlet ut6ntolt6s 6 nek az alaptnformilct6ja.

Elad6nak meg kell adnta a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 kataktersorozatok bels6 tartalmilnak

stuktv6j6t, mivel a beszillltt6nak biztositania kell a cjkkek azonositils6t olyan tekintetben, hogy

az egy6ttelmii.en meghatilrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6I val6, hiszen hason16, vagy

esetleg 
^zorros 

tetm6kek is lehetnek egyid6ben a takthtban.

Szilllulils:

Amennyiben a t6szletezett m6don alehivils tovilbbit6sra kenil azElad6 maximum 5 napon belirl

eztbeszllitla.

Szhrl:.lSzhs:

Vev6 a rendszer tizemeltet6s66rt dijat nem sz6mol fel aj6nlattev6 r6szdre.

3. AK6t}lrhz jogai 6s kdtelezetts6gei

A K6thhz a kihelyezett term6kek hi6nytalans 6g66tt 6s min6s6gi 611apot66tt, illlagak meg6v6s66rt

teljes korri felel6s6ggel tattoz:tk" A K6tlrrhz v61lralja, hogy a kihelyezett 6rs nktirklszletet
megfelel5, zilrthelyen, a meg\6v6 sa)htklszleteit6l elkiilontwe tfuoIia 6s megfelel6en k6pzett, a

kezel6 tendszett ismet5 6shasznilki tud6 szem6llyel kezeli.

LIi:oth6z villlalia, hogy a konszign6ci6s taktfub6l a tetm6keket harmadik f6l

6t nem adja, aztl<tzilt6lagosan csak sa)6t felhaszn6lilsfu.a veszi ig6nybe.

A futamid6 kozben Elad6 csereszabatoss6got biztosit aK6tlnhz r6sz6re valamennyi, a

6waktir elheiyezett term6k felhaszn6l6s6t tllet6en.
kihelyezett

A K6rhhz kozli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rk6szlet kezel6, kapcsolattafi6 szemlIy nev6t,

beoszt6sdt, telefonsz6milt 6.s faxsz6m6t 6s az ezen adatokban bekovetkezett minden villtozhst.

4. Lszerz6dfls megsziin6se

Megsziinrk a szetz6d6s az adhsv6teh. szerz6d6s lei6rt6val.

5. lr szetz6d6.s megsziin6sekor alkalr.nazott elihths

JeIen szetz6d6s b6rmety okb6l tott6n6 megsztin6se eset6n a K6t}nhz teljes korfien koteles

elsz6molrri a kihelyezett futt raktirk6szlettel. A szerz6d6,s lej6rt6t kovet5 egy h6ten beliil leltfuozhst

k6.szit az F,lad6 k6pvisel6je , valamint a K6tlrrhz 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem baszn6lt k6szletek

meg6l7apit6s6ta.
A futamid6 alatt fel nem hasznllt 6.s nkt6rkl.szleten matadt kifog6stalan min6s6gi ilTapottr

bontatlan term6keket az Elad6 koteles elsz6l\tant. Amennyiben az Blad6 ezen elszilllttlsi
kotelezetts6g6nek felsz6hths ellen6ben sem tesz eleget, a I(6rhhz iogosult az 6ru

megsemmisit6s6re.

A K6thhz koteles a szetz6d6s megszrin6sekot a birtok6ban 16v6 term6keket a rakt6rban annak

Elad6 6ltal tort6n6 e\szillht6shig az 6llagmeg6v6s btztositilsa mellett rrreg6rizrri. Az. 6tz6.s 6.s az

elszilllttils kolts 6gei zz Elad6t terhelik.

fel6 nem 6t6kesiti.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6'sben netn tendezett ketd6sekrl 
\^u.gy^., 

jog szablryai rnindenekel5tt a polg6iTow6nykonyvr6I sz6I6 201,3. 6iV. tcirveny rendelkez6s ei az r6nvad,6ak.

Budapes! 2015. augusztus 03.

Peth6nd Tarnai Erzs6bet
fdigar3atd ga;:insigi hcly36s5.

mint Elad6

A sze rz6d6st el6k6szitette:

2015 AU0 0 3,

2 | (D Grtdtil 16, Ko.qsurh

rirn: 14153.i93-2_13

: +36 28 44{)246

Jcgi szempcntb6l aidirhatd

\r
A16fr6s:.........../.1...\..........

l,
v



zz
Z Medico-Digitdlis Kft. {, sz mell6kletHaemod i nam ikai 6s an g iog rifids anyagok beszerz6se

azlnt6zet feln5tt 6s gyermek oszt6lyinak r6sz6re,
kihelyezett 6ru rakt6r l6tes it6s6vel

coKt_l4t2014

R6sz

s.sz R6sz megnevez6se
Indul6 db

szhm

Megajfnlott
term6k neve 6s
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ESSENTIAL & BC
DPR14 ... t29 990 3 899 700

Osszesen:

-

3 899 700
AFA27 % I 052 919
Srutto: 4 952 619

K6d sz6m M6ret Indu16 k6szlet db
8CDPR141502500,10 2.5x10mm T

BCDPRl4'150250015 2.5x15mm 2

BCDPR141 50250020 2.5x20mm 2

BCDPR141 5025002s 2.5x25mm 1
BCDPR141 50250030 2.5x30mm 1

BCDPRl 41 50250040 2.5x40mm I
BCDPRl41 5030001 0 3.0x10mm L

BCDPR141 5030001 5 3,0x15mm 2
BCDPRI 41 50300020 3,0x20mm 2
BCDPRl 41 50300025 3.0x25mm 2

BCDPR141 50300030 3,0x30mm 1_

BCDPR141 50300040 3.0x40mm 1.

BCDPRl4'150350010 3.5x10mm t
BCDPRl 41 5035001 5 3.5x15mm 2

BCDPRl 41 50350020 3.5x20mm 2

BCDPR141 50350025 3.5x25mm 1.

BCDPRl 41 50350030 3.5x30mm 1.

BCDPR'14150350040 3.5x40mm I

Budapest, 2015. augusztus 03.

Dr. Oke Sunday Olufemi
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