
EOITSWTELI SZERZ6OBS

TIy.l6treiott egytlszt a Budapesg Hallet utca 29. sz6m alati sz6ldtelyfi, Gottsegen Gy6rgy
Orsz6gos Kardiol6giailntlzet, Dt. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),
rn6st6szt a UniCredit Bank Hungary Zrt, bankn6l vezetett 10918001-00000423- 02920000
banksz6rnlaszdrni, 0l'09-070994 c6.g;1egyz6k szilrni ll2l Budapest, Kritviilgyi rit 9l/a
sz6khel/i Medtech Kft. nev6 elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Knall Gyula igyvezet6
igazgato (a tovhbbiakban: Elad6)

kozott, az aj6nlatilban felsotolt term6kek sz6llit6s6ta akovetkez6 felt6telek rnellett:

I'/ Elad6 ezen szerz6d6,s al6it6s6val a Yev6 6ItaI a r{bt. alapj6n ,, Fraemodinamikai 6s

;;/il;;:::^x"ft2y::::.,Ii"JuTf^:
et v611a7 arta, hogy az aj6nLatk66 6ltzI

meghatlrozott min6s6gben a vev6 r6sz6rer.,r6;iui':.X?:;t3t"t:;t:ff;:::)?::u32""iln:;i
kovet6en 12 h6naptg tart. A szerz6d6.ses 6tat, tetm(:keket a jelen szerz6d6s 1. sz. rnell6klete
tattabnazza. A szetz6.d6s rnell6klet6tk6pezi az ajilnlatbabecsatoit felolvas5lap e. ,r. rnell6klet) 6s
kereskedelmi al6nlat (3. sz. meli6klet) is-

2./ Elad
m6don kotel 

az 1,./ pontban meghatiltozott 6rumennyis6get olyan

yev6 az 7./ 
jelen Pontban szabdlyoz1staketil'

term6keit k6thetente az 6n. Lehiv6si nytlatkozat
a szetz6d6ses id6szak v6g6ig legal6bb a teljes
Sntaktit iizemeltet6s6vel kap cs olatos felt6te
kihelyez ett 6rwakt6r s z etz 6 d,Zs tartaknazz a.

3./ Elad6 kcjtelezi rnagitatra,hogy a2./ p
foglalt rnennyis6gben, villaszt6kban 6.s m6r

osult a szetz6d6s id6tartatna alatt 6j fejleszt6sri
zetz6d6,ses felt6telek rn6dosit6sa n6lkiil. Az dr_
gfelel6st az aj6nlatk6r6 k6pvisel5j6vel koteles

egyezreffu.
A
SZ

SZ

illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi
kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6
t6,sz6te mennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a les
gyLti tattoz6klista aIapj6n, min6s6gtanrisitiss
Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell Ie
tltolils id6tzrtama alatt meg6vja.
A min5s6gmegvrzsghrls helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a reszilllitott term6k mennyis6gi,

',lad6 v511alja, hogy a szerz6d6,s teliesit6s6nek
:onzult6ci6s lehet6s 6get biztosit.

Haller u. 29., Kihelyezet t hrutaktfut)
tesit6ssel megbizott szem6ly,



Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladth a 1,5 napot, rigy a Yev6 jogosult a le nem
szill\tott drucikkeket azElad6 kolts6g6re harmadik szernllyt6lbeszerezti 6s a Vev6 sz6khely6re
szill\ttatsi.
Egyet6rtenek a szetz6d6 felek abban, hogy ^z Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezetlre az 1../ pontban emlitett elfogadott aj6nlat szerin:d 6r
szo196l.

I(aocsolattafi6 az EIad6 r6.sz6.t6I: . . .

4./ Megillapodnak a szetz6d6 felek, hogy ^ 2./ 6s 3./ pontban szab|lyozott, illetve
v€.grehajtand6 kihelyezett xatakt6t tendszer alkalmazilsfin tflmen6en a Vev6nek joga van ahhoz,
hogy viltaiamrl jelentkez6 6ruht6nyatkp6{6sfua azonnali megtendel6seket - aketetszetz6dl.shez
k6pest ugyancsak lehivisnak min6siil6 n:JtTatkozatokat - adjanak fel az Elad6hoz, aki ezeket a
me gtendel6 s eket s oron kivil,, takt6ri k6 s z1et6b 6I tatto zik kiel6giteni.
A soton kiviit rigyint6z6st - felhivilsra - az Elad6 koteles tgazo)si, de abban is egyet6tenek a

felek, hogy ilyen esetekb en a szillitilsihatdnd6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5./ Nem vitatott a felek 6ltal,hogy aleliv6sban foglalt szilllttilst kotelezetts6g teljesit6s6nek
k6sedelme vagy elmul^sztas^, de ugyanigy az 4./ pontban el6itt kotelezetts6gek figyelmen kiviil
hagy6sa a leIen ad6sv6teli szen6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek kove&ezt6ben az Elad6t a jelen
szerz6d6.sben szabillyozott kotb6r 6s/vagy k6rt6tit6.s ftzet6.s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s

amennyiben tTyen szetz6d6sszeg6si eset m6sodik alkalommal is megism6tl6dn6k, itgy a Yev6 az

ad6sv6teli szen6d6.st6lval6 el6ll6s6nak a)ogit gyakorolhatja a jog1 kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se
mellett an6lkiil, hogy 6tdekmulilsilt igazolnt lenne koteles.

6./ Vev6 alehivhs teljesit6s6t igazol6 szab6|yszer6, al<ihelyezett 6ratakt6tb6l tort6nt lehiv6s
igazolfisdval felszerelt sz6m76t a I(bt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. \-a, az 1,997. 6vL L)O(XIII. torv6ny
9/A. S a) pont, valamint az Att 36/A.5 szennt 60 napon beliil banki 6tttal6ssil egyenliti ki az

Elad6nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek ilItal,hogy a szetz6d6ses id6szak folyamiln 

^z 
egyes szilnTilkba csak

azok az atak, 6rk6pz6.si t6nyez6k 6s kolts6gek 6l\that6k be, m6gpedig ugyanolyan m6t6kben,
amelyeket az 1../ pont 6rtelm6ben az Elad6 elfogadott alilnIata tartilmaz, friggetlenril att6l,hogy a
m^gyatotszilgl vagy a ',,i6gpnct fuak mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan vilItozik az tnfI6cr6s
t\ta, vagy a deviza 6tsz6mit6sr kulcs.
A Vev5 el6leget nem fizet.
A sz6nl6hoz tartoz6 lehiv6st tgazol6 elismew6nyt csatol.ni kell 6s az igy kiA,llitott 6s felszetelt
sziml|t az Elad6 kozvetleniil az Int6zet Gazdasiglgazgzt6silgira nyujtla be postai riton,
Amennyiben Vev6 az ELad6 szLrJLjLt a jelen pontban t6gzitetthat6trd6n belul nem egyenliten6
ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkozo szabillyai szerinfl mindenkod 6rv6nyes k6sedelmr
kamatot is megfizetm.
Az EIad6 nem fizet, illetve sz6moI el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan kolts6geket,
melyek a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja szednti felt6teleknek nem megfelel6 t6r.sas6g
tekintet6ben medi{nek fel, 6s melyek az EIad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re
alkalmasak. Az Elado a szetz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tattamz alatt ttiajdonosi szerkezetl,t a

Vev6 sz|m6rz megismethet6v6 teszi 6s a I(bt. 1,25. S (5) szednti iigyletekr6l z Yev6t
hala d6ktalanul 6tte s iti.

7./ Egyet6ttenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szLl\tilsb6I, ilf. fuvttozilsb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a lehiv6 ^ 3./ pontban szabillyozott teljesit6s rnegtort6nt6t5l szilmitott
3 munkanapon behil jogosult az Elad6val szemben fell6pni.
Az egy6b min5s6gi hib6kkal v^gy 

^ 
mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

lehiv6 azok 6szlel6s6t kovet6 3 napon behil b6rmikot kifog6s tArgy6v6, tehetr az Elad6n6l, felt6ve,
hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6tv6nyben van.



Az el6z6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon eI6, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatiltid6n behil - az Elad6t kozos jegyz6konyv felv6tel6te meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6kossigok eset6n, de akkor is ha
kidenil, hogy a tetm6k tipus6ban (tendszet6ben) nem felel meg az 1,.f pont szedn a ajfinlatban, i)..
az alfinlatban foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6.sben szab1lyozott
m6rt6kii' min6s6gr kotb6t 6.s/vagy k6tt&it6,si ig6nyt 6rv6nyesithe! 6s amennyiben a jelen
bekezd6s rn6sodik fotdulatilban leirt tendszetbeli min6s6gr e1t6r6st tapasztalna, igy
6tdekmul6s6nak tgazol6sa n6lkiil a szetz6d6.st6l nyomban eIilllhat, rneghirisJ6si kotb6tt Zs
kfu t6tit6.st kovetelh et.

8'/ Szerz6d6 felek egyet6rtenek abban,hogy a term6kkel kapcsolatos szavatosshg 6.s 16tdll6s
27ab:lyatta 

- az 1'./ P!1tban foglaltak friggv6ny6b en - 
^z 

elfogadotl ajSnlattartaln:ra azi6nyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon behil nem cser6li
ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6flrt hatmadik szem6lyt6l berz"r.zni az Blad6
kolts6g6re.
Ha az Elad6 a )otilllLsi kotelezetts6ge alatt kicser6li a kesz6Tfttott eszkozok bfumelv r6sz6t. annak
j ot6ll6si idej e a cs ete napj|v al ijta kez d6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatossdgot vil)Ial az6rt, hogy a jelen szerz6d6.s tdrgyLt k6pez6 tetm6kek
tendelkeznek 6rv6nyes forgalomba lr'ozatal enged6llyel.

9./ Szetz6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghibLs szil)tt6s, s v6giil a
szetz6d6.st6l val6 Vev6i eI6l16s eset6te egyat6nt kotb6rt kotnek lrt az Elad6 terh6re, am.fnek
m6t6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucrkkek nett6 &t6k6nek frgyelembev6tei6vel
napt7, eztel6k,legfeljebb azonban az 6rintett 6ru-6tt6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett trett6 htfi 6rt6k6nek 30o/o-a nagys6gir min6s6g1 kotb6rt
lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kfr, a Vev6 6Ital lwlnyesitett -"ghiriroLsi kotb6t is akkor,
arnrkot el6l76st jog6t volt k6nytelen gyakoroJ:ri.

EIad6 az lnntett term6kek nett6 ziilnlatt 6r6ra vetirve, 30 o/o nagyshg| meghirisul6si kotb6r
megfrzet6s6tu6lTalla, amennyiben a sz6llitand6 terrn6kek sz6llit6s6vaftob;, min;15 napon k6sik,
vagy eI617 a szerz6d6.s ezen r6sz6nek teljesit6s6t6l.

Trsztilban vannak z szetz6d6 felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n tulrnen 6en ayev6 a
szen6d6sszeg6sb6l ered6 k6r6nzk megt6dt6s6t is kcivetelhett az Elad6t6l, a k6r osszeg6be
azonban a mLt behajtott kotb6r osszege belesz6mit.
A kotb6t akkor is j6r,ha a Vev6nek k6n nemrnedilt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyijtott sz6nl6b6l vrsszatattani 6s azt a vlgszilm?a nett6
osszeg6b6l levonni.

10./ 
. . A Yev6 egyoldahi, it6sbeli az Elad6hoz intlzett nylarkozat6val zzonnalt hatill)yal eI6llhat

az adhsvlteh szerz6d6.st67, vagy bfitmely ft,sz6t6l,ha:
- az Elad6 

^z 
egyes ft,ssz6llitilsokkal 15 napot k6sett;

- 
^z Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be.
f eLsz6mol6si eIjfu 6,s folyik ellene;

- az Elad6 szetz6d|.sellenesen beszrintette szAlli1fua11.
Ha a Yev6 a szerz6d6.st a fenti b6tmely okb6l megsziinteti egyoldahi nylatkozatilval, zz Elad6
nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vev5 jogosult 6s egyben koteles a szetz6d6st felmondani - ha szriks6ges olyzn hat1nd6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6.ssel 6rintett feladata ellilt6sdr6lgondoskodni tudjon - ha



a) az Elad6ban kozvetetten vagy kozvetlenirl 25o/o-ot rneghalad6 tulajdoni t6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szerrr6ly vagy szen6\yes joga szetitrt jogk6pes szefrezet, amely nem felel meg

a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) ponghbanmeghatiltozottv^Iamely felt6tel.

b)azBlado kozvetetten vagykozvetleniil 25oh-otmeghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valameiy

olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szednt jogk6pes szet\rezet,, amely nem felel meg a I(bt.
5 6. S (1 ) b ekez d6s k) p ontj 6b an meghatiro z ott v alamely felt6tel.
A fentiek szednti felmond6s eset6n az Elad6 a szetz6d6s megsziin6se el6tt m6t teljesitett
szolgilltatls szetz6d6sszer$ p 6nzb eli ellen6t6k6re j ogosult'

11./ Az Elad6t az 6rv6nyes jogszabillyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g tetheli a
szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban atdorn6silta jut6
mindennemii adat, lnformici5, ismeret vonatkoz6shban. E itoktartilsi kotelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazottaita, mur'katilrsa:tra, beszilllit6tta, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt
koteles az Elad6 a itoktartilsta hitelt 6tdeml6en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6knl hatmadik f6lnek nem hozhatja L-vdom6s6;ra a szerz6dlsben
foglaltakon fr;i., az azzzlkapcsolatban b6tmely m6s dokumentici6 vagy infotmhci6 tdatait.

A m6sik f6I e\6zetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos infotm6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,, hatmadik

szem6ly rendelkez6s6te nem bocs6that, kiv6ve ha ezf hat6lyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly alapjiln
valamely bir6silgvagy m6s hzt6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

Az ELad6 kifog6stalan teljesit6s6t6l a teljes term6kmennyis6g 6t^d s-a*retel6t kovet6en a Vev6
fuilsban nyilatkozik. A Vev6 e nytlatkozattal felhatalmazza az Eladbt, hogy a Vev6t
referencialist6lfin feltiintesse 6s ezt - el6zetesen trilsban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6g6b en a felhaszn6lt tetm6kmennyis6gte vonafkoz6an felhzszn6lhzssa.

JeIen szen6d6sben nem szabillyozottk&d6sek tekintet6ben az 7./ pontban foglaltakt6l fiigg6en

vagy az Elad6 elfogadott zjLnLatz tattalmit tekintik a felek r6nyad6nak azzal, hogy t6teles

jogszabdlyt, tendelkez6sk6nt a I(BT 6s Magyar Polgfui Torv6nykonyv idevonarkoz6an megfelel6

sz ab 6ly ait f o g6k alkaknaztri.
A VeV6nek,6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6tdek6ben, hogy kozvetlen
thrgyalilsokon b6k6s 6ton tendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st, vagy vttht, amely kozottiik a

szetz6 d6ssel kapcs olatban merirl fei.

Jelen szerz6d6sb6l szirmaz6 6s peres 6tra keriilt jogvit6k iilet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khely6hez igazodk.
Ezt az ad6sv6teU. szetz6d6st a szetz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kaL mindenben
nnege gy ez 6t h elyb enha gy olag ll6ttt6k.

mint Elad6

+ szerz{irl6st el6k6szitette:

Pinzilgyr ellerrjegYzo

-{- ,l
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DTECH Kft. Haemodinamikai 6s angiogriifids anyagok beszerz6se
az Int6zet feln6tt 6s gyermek osztiilyiinak r6sz6re,

kihelyezett drurakt5r l6tesit6s6vel
coKt_L41201.4

1. sz. mell6klet
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MEDTECH Kft. I

1121 Budapest, Kutvdlgyi Ut 91/a, I

Ad6sz6m: 1043721 6-2-43
Bank: 1 cir l 8001 - 30000423fl?sfrTjl0 
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A szerz6d6st el6k6szitette:
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196nyelt
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Megajrinlott term6k neve 6s
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Nett6 Ft
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Coronarographias fecskend6

Thrombus aspir6ci6s katdter

Osszesen:

I 072 4s4

Dr, Ofner Pdter
f6igazgat6 foorvo$,,

mint Vev6 .,.
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SZERZODES
Kihelyez et t iltutal<tht iiz emeltet6s 6re

,!+a rlI/06

A ft),:5tG-t lflos

Amely l6ttejott egyt6.szr6l az Elad6: Medtech Kft.l
telephelye: 1121 Budapest, Kftviilgyi rit 91/a

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gyorgy Orsz6gos IGrdiol6giai Int6,zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u. 29.
I(6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb ar:,.:,,a K6tlahz",

mint Szetz6d6 felek kozott az alilbbiak szeflnt:

l. A szetz6d6.s thrgya
A Haemodinamikai 6s angiogrilfiils anyasok beszetzl,se az Int1zet felndtt 6s gyermek
oszthlyhnak r6sz6re, kihelyezett iltutaktht l6tesit6s6vel" tdrgyban kiitt GOKI 14/2014 sz6mi
kitzbeszetzl.st eljhr6s 1.7.,40.,59., sz. r6.szajinlai korben meghatiltozott term6kek, osszesen L55
db - 30% mennyis6g6revonatkoz6an.
Elad6 az ad6sv6,telt szerz6d6.sben foglalt td6tafiamn kihelyezett 6ru rakt6tk6szletet bocs1t saj6t
kolt6s6g6re, a K6thhz rendelkez6s 6re, amely azt saj6t takt6riban helyezi eI a felhasznillisig. A
kihelyezett 6rurakt6r indu16 alapk6.szlete minden m6retb51 t havi mennyis6get tattalmaz - .rutolt
krmutat6s szednt. Az alapklszlet2015. augusztus t7.-6n8-14. 6takozott kerul lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru nkt6rk6.szIet az Elad6 tulaldonilt k6pezt. Az Elad,6 koteiezetts6 get vdllal az
ad6sv6teli szerz6d6.s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek sz6lJit6s6ra, valamint itra, hogy a
K6thhz jelent6se alap)Ln a felhaszndlt term6kek nytTvhntatthsdt aK6thhzzaL egyezteti 6s term6ket
p6tolja lehiv6st6l szilmitott maxirnum 5 napon beliil.
Elad6 a K6t}ahz jelent6s6t kovet6en jogosult a fdhaszn6lt term6k el1en6rt6k6r6l szolo szirnla
1<t6llit6s6ra, az ad6sv6teh szerz6dlsben foglaltak szerint. Elad6 a kJhelyezett 6tu nkt6rktszlet6t
b6rmikor ellen6dzheu.

Lehivds:

A rendszet a \<ihelyezett ilrataktit k6.sz\et6t, az Elad6 szempontj6b6l, mint egyetlen ki.ils6 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l eknlonitetten 6s titkosan tarja
nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznillilsnak min6siil. A szoftver kezel6s6vel megbaott
szem6ly az Elad6 ftsz6te tendszetes id6kozonk6nt (legal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxoli, vagy
e-mailben elktildott) a fogy6st6l, illetve a nkt6r pillanatnyi k6.szlet&6ltnform6ci6t kdld.



A megfelel6 technikai felt6telek btztositdsz mellett az Blad6nak lehet6s6ge van elektromkus
fotm6ban (file) enn6l gyaknbbat tnformicr6hoz jutni a ptJlanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir 6l a szoft'rer k6.szit6jdve1 krilon kell rnegdllapodj on.
A fogyis nytTv6ntartilsa a k6szlet ut6ntolt6s6nek az alapinfotm6cr6ja.

Elad6nak meg kell adtia a vonalk6dok 6lta| beolvashat6 karaktersotozatok bels6 tartalm6nak
sttuktttttl6t, mivel a beszilllit6nak biztositania kell a cikkek azonosit6sdt olyan tekintetben, hogy
az egylrtelmfr,en meghatdrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6I val6, hiszen hasonl6, valy
esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben a nkt6rban.

Szilllitds:

Amennyiben a t6szletezett m6don alehivis tov6bbithsra kerril az Elad6 maximum 5 naoon beliil
eztbesz6[ttja.

Szhrnlflzhs:

Vev6 a rendszer i.izemeltetds66rt dijat nem sz6mol fel aj6nlattev6 rdszdre.

3. AK6thAz jogai 6s k<itelezetts6gei

A K6tlrhz a kihelyezett tenn6kek hi6nytalans 6,g66rt 6s min6s6gi 61Lapot66rt, 6llaguk meg6v6s66rt
teljes korii fele16s6ggel tattoztk. A K6thhz v6l7alja, hogy a kihelyezett Ai nkt;rk6szletet
megfelel6, zdtthelyen, a rnegl6v6 saj6tk6szleteit6l elkiilontwe tfuo\ja 6s megfelel6en k6pzett, a
kezel6 rendszert ismet6 6.s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeJr.
AI(6rh6z v6[alia, hogy a konszign6ci6s rakt6rb6l a term6keket harmadik f6I fel6. nem 6rt6kesiu.
Lt nem adja, aztkiz6r6lagosan csak saj6t fdhasznillasiltta veszi ig6nytre.
A futamid6 kozben Etad6 csereszabatoss6got biztosit aK6tlnAz tlsz6,revalamennyi, aki6elyezett
6rutakt6r elh elye z e tt term6k f elhas znillhs 6t ille t6 en.
A K6th6z kozli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rklszlet kezel6, kapcsolattart6 szem6\y nev6t,
beoszt6s6t, telefonszfimilt 6.s faxsz6m6t 6,s az ezen adatokbanbekovetkezett rninden v6Itoz6st.

4. Aszetz6dfls megsziin6se

Megsziinik a szerz6d6.s az ad6sv6telt szerz6d6.s lejfut|val.

5. L szetz6d6.s megsziin6sekor alkalntazott elj6t6s

Jelen szerz6d6's bitmely okb6t t6rt6n6 megsziin6se eset6n a K6rhLz teljes kor6en koteles
elszimolru alihelyezett 6r,r rakt6tk6szlettel, A szt rz6d6.s Iejfut6tkovet6 egy h6ien beliil lelt6roz6st
k6.szit az Elad6 k6pvise16je, valarnint aKlrhhz 6ltal kijelolt szem6ly a f.I'n.m haszn6ltk6szletek
tnegh)lapiths6ra.
A futamrd6 alatt fel nem haszn 6k 6.s raktdrk6szieten
bontatlan term6keket az Elad6 koteles elszlllttani.
kotelezetts6g6nek felsz6ht6,s ellen6ben sem tesz
megsemmisit6s6te.

mandt kifog6stalan min6s6gi |ltapotu
Amennyiben az BIad6 ezen elsz6l\t6,si
eleget, a l{6rh6z jogosult 

^z 6ru

A KSthhz koteles a szerz6d6s megszfin6sekot a birtokilban l6v6 tetm6keket a nkt6rban annak
Elad6 6ltal tort6n6 elsz6llitilsilrg az 6lJagmeg6v6s biztositdsa mellett meg61,zni. Az 6rz6s 6s az
elsz|lliths kolts6gei az Elad6t terhelik.



6. Egy6b tendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben riem tendezett k6td6sekre a rrragyar jog szabillyai rnindenekel6tt a polg;ti
Torv6nykonyvr6r sz6r6 201,3. 6vtv. torv6ny rendelkez6i ei az i6nyad6ak.
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MEDTECH Kft. Haemodinamikai 6s angiogrdfiSs anyagok beszerz6se
az Int6zet feln5tt 6s gyermek osztdlydnak r6sz6re,

kihelyezett Sruraktdr l6tesit6s6vel
GOKt-L4l2Ot4

1. sz. mell6klet
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