
aoAsvsrELr szgnz6ops

lmely l6trejott egytl.szt a Budapest, Ha1ler utca 29. szhm alattt sz6khely6 Gottsegen Gyrirgy
Orszdgos Kardiot6giailntlzet, Dt. Ofner P6ter rnint vev6 (a tovdbbiakban: Vev6) , 

'
milsrlszt a MKB bankndl vezeteLt 10300002-20331403-00003285 bankszilnlaszilmi, 0l-
09079338 c6g)egyz6k szirnit 1115 Budapest, Frakn6 u.4. sz6khelyf Novomed Kft. nev6
elad6, k6pviselette jogosult szem6ly: Varjas Sarolta Judit iigyvezet6 (atov6bbiakban: Elad6)

kdzott, az ajinlat6ban felsotolt term6kek szilllit6silra a kovetkez6 felt6telek mellett

l./ Elad6 ezen szerz6d6.s alat6s6val a Yev6 6ltal a I{bt. alapi6n ,, Haemodinamikai 6s
angiogrhfiils anyagok beszetzl,se az Int6.zet feln6tt 6s gyermek oszt6ly6nak r6sz6re,
kihelyezett iltutaktht l6tesft6s6vel" tdtgyban kiitt GOKI l4/t014 sz1mukozbeszetzesr e1i6t6,s
sor6n tett aiilnlata elfogadilsa etedm6nyek6nt kotelezetts6get v61)al ara, hogy az aj6nlatk6r6 6ItaI
az Ednlai dokumentdci6ban felsorolt 6.s az Yev6 6ItaI elfogadott term6kmennyrs6get az ugy^nott
meghatitozott mrn6s6gben a Vev6 r6,sz6teLeszd)Jiga. A szeiz6d,6.s id.6tattama a szerz6d,6.s aI6fu6s6t
kovet6en 1'2 h6napig tart. A szerz6d6ses 6tat, term6keket a jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete
tartalrnazza' A szerz6d6s mell6klet6tk6pezi az al6nIatba becsatolt felolvas6lap Q. "r. 

mell6klet) 6s
keteskedelmi aj6nlat (3. sz. tnd)6k1et) is.

2./ Blad6 tudom6sul veszr, hogy a Yev6 az l.f pontban meghathrozott 6rrrmennyis6get olyan
m6don koteles t6Ie megvils6tolrri. ahogy ez a jelenpontban szabilyoz|sta kenil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint aElad6 -itd"tr e1t6t6s n6lkril elfogadott aj6nlatszerinti
term6keit k6thetente az un. Lehivisi nytlarkozat fotmLj6ban vdsdtolja ^g ^, 

Elad6t6l rigy, hogy
a szerz6d6ses id6szak v6g6ig legal6bb a teljes rnennyis6g -30 o/o-alehivilsrikerirljon. A f.,fi"fy.rJt
6waktdt iizemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szetz6d6,s elengedhetetlen r6sz6tk6pez6
krlrelyez ett 6rvaktilr sz erz 6 d6,s tartalmazza.

3./ Elad6 kotelezi magdtana,hogy 
^2./ p an

foglalt mennyis6gben, villasztlkban 6s m6r arr
iitemez6sben sz61liga le a Vev6 iltal erte felj an
meghatLtozista kedilt. A nyertes a)6nIattev6 jogosult a szerz6d6,s rd,6tattama zlatt uj fejleszt6sii
innovativ terrn6ket szillJitani, az 6r vagy egy6b izetz6d,6ses felt6telek rn6dosit6sa n6]kul. Az 6r-
6tt6k adnyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az aj6tiatk6r6 k6pvise16j6ve1 koteles
egyeztetsi.

apoddsa szetint akkor tort6mk meg
Fuvaroz6 az irpkat tartalmaz6 egyes
felj ogositott szervezetei telephelyeire

sit6si helyekre \esz6l1itja, (eszdltttatja) 6s 
^kuldem6nyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6molva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szem6ly

ft.szlre rnennyis6gdeg 6tadta. A Elad6 a Iesz6llitott term6keket bonlath" fiAti Isomlgobsbun,
gyLrt tattoz6klista alapi6n, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6.iaCl egyiitt iaiu at u
Vev-6n9\ A csomagol6snak alkalmasnak kell lenrue utti,,hogy a term6kek 6ps6g6t) fuvato,z6s 6s a
tdrol6s rd6tartama alatt meg6vja.

vev6 sz6khelye, A vev6 a reszil|itott term6k mennyis6gi,
v6.gzi, Az Elad6 vil]fla\ja, hogy a szerz6d6s tellesit6s6nek

elkez6sre 611, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Teljesit6sihely: K<izponti nktht L096 Budapest, Halleru.29.,Kihelyezett6rutakt6t)
Atv6telre iogosult szem6ly: r:,ktfutos illetve a helyettesit6ssel megb izott szem6\y.



Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, rigy a Vev6 jogosult u t. f,sz'llitott 6rucikkeket az Elad6 kolts6g6re harmadik szernl\yt6Leszeiezri e* V&O sz6khely6rl
sz6llittatni.
Egyet6ttenek a szerz6d6 felek abban, hogy 

^z Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmenilt kcilts6gei fedezetlre az-7./ pontban emlitett 

"16oguaiott 
aj;nlat sze'ni 6r

szo196l.

4'/ Meg6llapodnak a szetz6d6 felek, hogy ^ 2./ 6s 3./ pontban szab]lyozott, illetve
vlgtehaitand6 kihelyezett 6tutaktilr rendszer alkalmazilsin tilmen6en a Vev6nek jog y1a ehhoz,
hogy vilradanul jelen&ez6 fuuhiilnyatkp6l6s6ra azonna[ megtendel6seket - akeretszerz5d6shez
k6pest ugyancsak lehiv6snak min6sril6 nyiatkozatokat - adjinak fel az Elad1hoz, ek1 ezeket a,
megrendel6seket s oron kivril, rakt6ri k6szlet6b 6r tartozlk kiel6giteni.

4- t:t9" kiviiti rigyint6z6st - felhivilsta - az Elad6 koteles igazdri, de abban is egyet6ftenek a
felek, hogy ilyen esetekb en a sz6lltt6sihat6id6 a 3 napot r.--ik6ppen sem haladhaga meg.

5./ Nem vitatott a felek 6lrral, hogy a tehiv6sban foglalt sz6\)tthsi kotelezetts6g teljesit6s6nek
vagy elmulasztils 4./ pontban el6lt kotelezetts6g"k figy.imen kiviil
elen ad6sv6teli sz s6t jelend aminek kovetkezt6b.n 

^, it^a6t a jelen
en szabLIyozott kfut6tit6s fizet6s6nek a kotelezetts6ge terhd 6s

amennyiben ily I is megism6tl6dn6k, igy ayev6 az
adhsv6te1s. szerz
mellett an6lkrll, 

a jogi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se

6'/ Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szab6Iyszer6, a l<ihelyezett 6rwzktitb6l tot6nt lehiv6s
igazolSsdval felszerelt szdrlilt a I{bt. 130. $-a, a ptk. 6:1.30. S_lu, ^" 1gg7. IilL)OOOIL torv6ny
ZA: $ a) pont, valamint az Att 36/A.$ szldnt 60 napon beliil banki Lttalkssal egyeiliil<t az
Elad6nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek 6ltal,hogy a szerz6d6ses id6szak folyamLn 

^z 
egyes sz6rl6kba cszk

azok az fuak, 6rk6pz6.si t6nyez6k 6s kolts6gek dllithat6k be, rn6rt6kben,
amelyeket az 1,./ pont 6relm6ben az Elad6 elfogadott aj6nlata att6l,hogy a
magy^rotszS.gi vagy a vtJilgptaci fuak ntklppen alakulnak, 6s az tnfl6,cj6s
t6ta, vagy a deviza 6tszhmit6si kulcs,
A Vev6 e161eget netn ftzet.
A sz6ntl6hoz tafioz6 lehiv6st igazol6 elismerv6nyt csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt
sziml^t az Elad6 kozvetlentil az Int6zet Gazdasilgi lgazgatos6g6r" nyujgiLe postai fton.
Amennyiben Vev6 az Elad6 sz6n16i6t a ielen po"tbu" t" gzitetthat6ttd6nbeltll nern egyenliten6
ki' koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatko z6 

-szab6lyat 
szerinti mindenkori 6rv6nyes k6sedelrni

karnatot is megfizetni.

telj esit6s 6vel os szefiigg6sben olyan kolts6geket,
szednti felt6teleknek nem megfe1el6 t6tsas6g
ad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re
teljes id6tartama alatt tiajdonosi szerkezet6t a

harad,*ktaranur 6resiti. 
t' 1'25' s (5) szerinti rigyletekt6l a Yev6t

7 / Egyet6ttenek a szer.z6d6 felek abban, hogy a sz611tt6sb6l, tlf. fuvarczhsb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a leHivo a 3'/ pontban 

"ribilIyorott teljesit6s megtort6nt6t6l sz6mitott
3 munkanapon behil jogosult az Elad6val szernben fel16pni.

rnennyis6gr eit6r6sekkel, hiinyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
n behil birmikor kifog6s t6tgy6v6 teheti az Elad6i6tl, felt6ve.
en van. 

\
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Az e\6z6 k6t bekezd6s b6rmelyrk esete is forduljon el6, a lehiv6 tartoztk - a jelzett 3 napos
batdrid6n behil - az Elad6t kozos jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.

s6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
nern felel tr.eg az 1./ pont szednfl alilnlatban, t1l.

bekezd6s md.sodik fotddatilban leirt rend
6rdekmfl6s 6nak tgazol6sa n6lkril a szerz6d,6.st
kirt6tit6.st kove telh e t.

a term6kkel kapcsolatos szavatoss 69 6.s jot61l6s
en - 

^z 
elfo gadott ajilnlat tartalnla az :r:6ny ad6.

ent6st kovet6 15 munkanapon beltil nem cser6li
rut hannadik szem6lyt6l beszereznj az Elad.6

kolts6g6re.
Ha 

1z Elad6 a jot6116si kotelezetts6ge a\att krcser6li aleszilllitott eszkozok b6rmely r6sz6t, annak
1ot6116si ideje a csere napj6valaln kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss|'got v6IaI az6,tt, hogy a jelen szen6dds t6rgy6t k6pez6 term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatalt enged6liyet.'

9./ Szetz6d6 felek fgy a rnint pedig 2 s v6giil a
szetz6d6st6I val6 Vev6i el6l1 otb6rt kotnek amelynek
rn6rt6ke k6sedelem eset6n a k 6rucikkek net ev6tel6vel
naptTz eztel6k,legfeljebb azonban az 6rintett 6ra-en6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesit6ssel k 6rir 6rt6k6n ek 30o/o-a nagysi,gamin6s6gr kotb6rt
lehet kovetelni, de 6 6hal6rv6nyesitett -"ghlirrrilsi kotb6r is akkot,
amikor el6ll6sijog6t

E'lad6 az 6rintett term6kek nett6 aiilnlatt 6r6ra verirve, 30 o/o nagysdgl, meghirisul6si kotb6r
megfi_zet6s6tv6l7al1a, arnennyiben a sz6llitand,6 term6kek szil\t6s6valiau!, --i15 napon k6sik,
vagy eI6)1 a szerz6d6.s ezen r6sz6nek teliesit6s6t6l

kotb6rkovetel6s behajt6s6n tulmen5en ayev6 a
is kovetelhett az Elad6t6l, a kfu osszeg6be
t.

trilt fel.
A kotb6t a Vev6 jogosult a benyrijtott szimlAb6l vtsszatattani 6s azt a v6gsz6tnfa netto
osszeg6b6l levonni.

10'/ 
. , A Vev6 egyoldalir, itdsbeJi, az Blad6hoz tnt6zett nylatkozat6val azonnalhat6llyal el6llhat

az ad6sv6telt szetz6d6st6l, vagy b6rmely r6,sz6t6l, ha:
- az Elad6 a.z egyes t6.ssz6l\t6sokkal 15 napot k6sett;
- az Elad6 ftzet6.sk6ptelenn6 v6lt, oncs5dot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,

f elsz6mol6si el1fu6s folyik ellen e;

- 
^z 

Elad6 szerz6d6.selTenesen beszilntette sz6llit6satt.
Ha a Yev6 a szerz6d6st a f3ntt b6rmely okb6l megszunteti egyoldahi nyt\atkozataval, az Elad6
nem jogosuk aYev6t61 tov6bbi kifizet6seket kovetelrri.

A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerz5d,6.st felmondani - ha szriks6ges olyan hat6ud6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6dlssel 6rintett feladata ellilt6,silr6Igondosf,odru Ldion - ha



a) az BIad6ban kozvetetten vagy kozvedeniil Z|o/o-ot meghalado tr-rlajdoni r6szesed6st s

valamely olyan jogi szernlly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nern felel
a I(bt, 56. S (1) bekezd6s k)pontlilban meghatdrozottva,lamely felt6tel.
b) az EIado kozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-otmeghalad6 tulajdoni t6szesed6st szetez valamely
olyan iogi szem6ly vagy szem6lyes joga szednt jogk6pes szervezet,, amely nem felel meg a I(bi.
56. S (1) bekezd6s k) pontjdban meghatarozottvalamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az E1ad6 a szerz6d6.s megszfn6se el6tt mfu teljesitett
szolg6Itatils szerz6d6,sszetii, p6nzbeli ellen6rt6k6re j ogosult.

11./ Az Elad6t az 6rv6nyes jogszabilIyok szedntr m6don titoktart6si kcitelezetts6g terheli a
szerz6d6.s teljesit6se sordn a Yev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
rnindennemf adat, tnform6ci6, ismeret vonatkoz6silban. F, titoktatt6si kotelezetts6 g kiterjed" az
Elad6 alkahnazottaira, munkatilrsaira, besz6lltt6ta, akiket tev6kenys6gi.ik megkezd6se el6tt
koteles az Elad6 a tttoktafiasra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Yev6 enged6lye n61kii1 harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sdra a szerz6dlsben
foglaltakon tGI, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy infotrnS.ci6 adatatt.

A m6sik f6I el6zetes j6v6bagyilsa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6., harmadik
szemlly tendelkez6s6te nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatillyos 6s 6rv6nyes jogszabily alapjln
valamely bttosdg vagy mds hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 6tadils-6w6tel6t kovet6en a Vev6
itisban nyilatkozik. A Vev6 e nytTatkozattal feThataLmazza ^z Elad6t, hogy a yev6t
tefetencialistiiiln felttintesse 6s ezt - el6zetesen it6sban egyeztetett m6don
markettngtev6kenys6g6ben a felhaszn6It term6kmennyis6gre vonatkoz6an felhasznillhassa.

Jelen szerz6d6sben nem szab|lyozott h6rd6sek tekintet6ben az 1,f pontban foglaltakt6l fiigg6en
Yagy 

^z 
Elad6 elfogadott aj6nlata tatalmit tekintik a felek tinyad6nak azzal, hogy t&eles

iogszab6lyt' tendelkez6sk6nt a I(BT 6s Magyat Polg6ri Torw6nykonyv idevonatkoz6an megfelel6
s z ab 6ly ait f o g 6k alkaknazni.
A Vev6nek 6,s az Elad6nak rneg kell tennie mindent znnak
tfugyalilsokon b6k6s riton tendezzenek minden olyan n6.zete1t6r6st,

6rdek6ben, hogy kozvetlen
vagy vit6t, arlely kozottuk a

szerz5d6ssel kapcsolatban mertil fel.

Jelen szerz6d6sb6l' szdrmaz6 6s peres ftra keri.ilt jogvrtak illet6kess6ge mrndenkor a Vev6
s z 6khely6he z tgaz o dik.
Ezt az ad6sv6teli szerz6d6.st a szetz6d6 felek mint akatatul<kz| 6s nyilatkoz atall<kaI mindenben
me ge gy ez 6 t helyb enhagy olag z\6rt6k.

Budapes! 2015. augusztus 03.
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Haemodinamikai 6s angiogrdfids anyagok beszerz6se
az Int6zet feln6tt 6s gyermek oszt6ly6nak r6sz6re,

kihelyezett Sruraktdr l6tesit6s6vel
coKt_t412074

1. sz. mell6klet

R6sz sor
szama

R6sz megnevez6se
Ig6nyelt
darab-
szim

Megajdnlott
term6k neve 6s

k6dszdma

Nett6 X't ellen6rt6l
/db Nett6 Ft iisszesen

41.
Radialis komprimSl6
eszkdz 4500 Seal One 0259NA 2 685 12 082 500

Usszesen:
AIJ A 41 Ol 12 082 500

Brutt6:
3 262 275

15 344 775
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SZE,RZODE,S
Kihelye z et t fitwtaktht iiz emeltet6 s 6re
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Amely l6ttejott egyr4.szr6l azElad6: Novomed Kft.
telephelye: 1115 Budapest, Frakn6 u. 4.

milsr6.szr6| a

Gottsegen Gyorgy Orszigos IGrdrol6giai Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Hallet u. 29.
I(6pviseli: Dt. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb att'.,,a K6thhz",

mint Szerz6d6 felek kozott az al6bbnk szetint:

l. Aszetz6dfls thtgya
A Haemodinamikai 6s angiogtilfiils anyaEok beszez6se az Intlzet feln6tt 6s gyermek
osztfllyhnak r6sz6te, kihelyezett iltutaktht l6tesit6s6vel" thrgyban kiitt GOKI 14/2014 sz6mi
kozbeszerz6.sr eljilrils 41, sz. t|.szajilnlai korben meghat6tozott tern6kek, cisszesen 4.500 db -
30% mennyis6g6te vonatkoz6an,
Elad6 az ad6sv6telt szerz6d6,sben foglalt id6tattamta kihelyezett 6tu raktilrk6.szletet bocs6t saj6t
kolt6s6g6re, a K6tln6rz rendelkez6s 6,te, amely azt sajdt taktiltilban helyezi eI a felhaszndldsig. A
kihelyezett 6tvrakt6t indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havr. mennyis6gettattalmaz - .rutolt
Irmutat6s szetint. Az alapk6szlet 2015. augusztus 17 .-6n 8-!4. 6ra kozott keiillleszilllit6sta.

2. Elad6 jogai 6s k<itelezetts6gei

A kihelyezett 6n nkt6rk6.szlet az Elad6 tulajdon6t k6pezi. Az Elad6 kotelezetts6 get villLal az
ad6sv6teli szerz6d6,s mell6klet6b en meghat6rozott tenn6kek sz|)Jtt5"sdn, valamint itta, hogy a
K6tlnhz jelent6se alapjSn a felhaszndlt term6kek nytlvintattils6t aK6rhhzzal egyeztetr 6s term6ket
p6tolja lehiv6st6l sz6rnitottmaximum 5 napon behil.
Elad6 a K6thhz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhasznillt term6k ellen6tt6k6r 6I sz6I6 szimfa
1<r6llithshra, az adhsvlteb szerz6d6.sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ra rakt6rk6.szlet6t
bdrmikor ellen5rizh eti.

Lehivds:

A. tendszet a kihelyezett ilturaktilr k6szlet6t, az ELad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelrri. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiilonitetten 6s titkos an tattja
nyiv6n. Minden innen kiadott 5t:u felhasznilIilsnak min6srit. A szoftver kezel6s6vel megbnott
szem6ly azElad6 r6.sz6re rendszetes id6kozonk6nt (egal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxolt, vagy
e-mailben elkdrldott) a fogyisr6l, illetve a taktlt pillanatnyi k6szlet6t6l tnforn6crot kiild.



A megfelel6 technikai felt6telek biztositilsa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
formilban (file) enn6l gyakrabban tnfotmilct6hoz jutni a pilTanatnyt k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6 s 6geir 6I a sz o ftv et k6szit6j 6vel ktilon ke1l meg6llap o dj on.
A fogy6s nyiv LntartS"sa a k6szlet utintolt6 s 6 nek az alaptnf orm6ci6ja.

Elad6nak meg kell adria a vonalk6dok 6ltai beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tattalmilnak
sttuktx616t, mivel a beszllltt6nak biztositania kell a cikkek azonositS"sdt olyan tekintetben, hogy
az egy6rtelrniien meghat6tozza, hogy az adott term6k mely elad6t6I va\6, hiszen hasonl6, vagy
esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben a nktdrban.

Szillliths:

Amennyiben a tl.szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sta kerril az Blad6 maximum 5 napon beiiil
eztbeszilJttla.

Szhmlhzhs:

Vev6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat nem sz6.mol fel aj6nlattevo r6szdre.

3. AK6t}r6z jogai 6s kdtelezetts6gei

AK6thhz ak)helyezett tetm6kek hi6nytalans6g66rt 6s min6s6gi 6l7apot66tt,6llaguk meg6vis66tt
teljes kodl felel6s6ggel tattozik. A K6tll.hz villlalja, hogy a kihelyezett 6ru raktfirk6szletet
megfelel6, zdrt helyen, a megl6v6 szj6t k6.szleteit6l elktilonrwe t|rolja 6s megfelel6en k6pzett, a
kezel6 tendszert ismet6 6s haszn|lni tud6 szem6llyel kezeli.
AI{othLz v6llal1a,hogy a konszign6ci6s takt6rb61 a term6keket harmadik f6I feL6. nem 6rt6kesiti,
6t nem adja, aztl<tz6t6lagosan csak sa16t felhasznil6sfua veszi ig6nybe.
A futamid6 kozben Elad6 cseteszabatoss6got biztosit aK6th6z r6sz6re valamennyi, akihelyezett
ituraktilr elh elyez ett term6k f elhas znilIils 6t ille t6 en.
A K6tlnhz kozli Elad6val a konszign6ci6s takt6rk6szlet kezel6, kapcsolattafi6 szetr'6ly nev6t,
beosztlsilt, telefonsz6m6t 6.s faxszLm6t 6s az ezen adatokban bekovetkezett mlnden v6ltoz6st.

4. A szerzfdfls megsziin6se

M egs ziinik a s z erz 6 d6s az adilsv 6telt s z etz 6 d6s lej 6rt|v aL

5. A szetz6d6s megsziin6sekot alkalmazott eljhths

Jelen szerz6d6s b6rmely okb61 tot6n6 rnegsziin6se eset6n a K6t}n1z teljes koriien koteles
elszdmolrri a kihelyezett 6ru takt6tk6szlettel. A szerz6d6.s lej6tt6t kovet6 egy h6ten belil leltiroz6st
k6.szit az Elad6 k6pvisel5je, valamint a K6thhz Altal kijelolt szem6ly a fel nern haszn6lt k6szletek
meg6llapit6s6n.
A futamid6 alatt feI nem haszn6lt 6s nktilrk6.szleten mandt kifog6stalan mrn6s6gr 61lapote,
bontatlan tetm6keket az Elad6 koteles elsz6llitant. Amennyiben az Blad6 ezen elsz6l\tilsi
kotelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a I{othdz jogosult az 6ru
megsemmisit6s6re.
A K6tlnhz koteles a szerz6d6,s megsziin6sekot a birtok6ban 16v5 term6keket a rakt6rban annak
Elad6 6ltaI ton6n6 elsz|l\tilsiig az 6llagmeg6v6s biztositilsa mellett meg6riznt. Az 6u6s 6.s az
elsz6llrtils kolts 6gei az EIad|t terhehk.



6. Egy6b tendelkez6sek

A jelen szetz6d6.sben nem rendezett k6td6sekre a, magyar jog szabillyat mindenekel6tt a poIgfui
Torv6nykonyvt6l sz6r6 2013. 6iv. tow6ny tendelkez6s ei azi6nyad6ak.

Budapest, 2015. augusztus 03.
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Novomed Kft. Haemodinamikai 6s angiogr5fi5s anyagok beszerz6se

az Int6zet feln6tt 6s gyermek oszt5ly6nak r6sz6re,

kihelyezett 6rurakt6r l6tesit6s6vel
GOKI-L412014

1. sz. mell6klet

A Novomed Kft,. szerzod6sben megjelolni kiv5nt banksz6mlaszfimai MKB 10300002-20331403-00003285

Budapest, 2015. augusztus 03.
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