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1m+ l6ttejott egyr|,szt a Budapest, Haller utca 29. szim alattt sz6khely6 Gottsegen Gyiitgy
Orszdgos Kardiol6giailntl.zet, Dr. Ofnet P6ter mintvev6 (atovibbnkban: Vev6) ,
mhsrlszt a UniCredit Bank Hungary Zrt. banknill vezetett 10918001-00000068-64310002
banksz6mlaszimu,0l-09-919141. c6.gegyz6k s2Lnrt,1026 Budapest Hidisz atca l. sz6ldtely1
Ptemiet G. Med Catdio Kft. nev6 eIad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Gft Andrds iigyvezet6
(a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajLnlatilban felsotolt term6kek sz6l\t|s6ra akovetkez6 felt6telek mellett

l./ Elad6 ezen szerz6d6,s alil-u:ilsival a Yev6 6ltaI a I{bt. alapjdn ,, Haemodinamikai 6s
angiogrhfiils anyagok beszetzlse az lttlzet feln6tt 6s gyermek osztillyhnak r6sz6te,
kihelyezett iltutaktht l6tesit6s6vel" tilrgyban kiirt GOKI 14/2014 szhmikozbeszetzl.si eIj6t6s
sot6n tett alinlata elfogaddsa eredm6nyek6nt kotelezetts6get v6l7al ara, hogy az aj6nlatk6r6 6htal
az ai6nlar. dokument6ci6ban felsotolt 6s azYev6 6ltaI elfogadott term6kmennyis6get 

^z 
ugy^nott

meghat6tozott min6s6gben a Vev6 r6.sz6teleszilllttja. A szetz6d6.s id6tartama a szerz6d1,s il6ir6s6t
kovet6en 12 h6napig tart. A szerz6d6.ses 6nt, term6keket a leIen szerz6d6s 1. sz. mell6klete
tattalmazza. A szerz6d6s mell6klet6tk6pezt az ajfinlatba becsatolt felolvas6lap Q. "r. 

mell6klet) 6s
keteskedelmi aj6nlat Q. ,r. me1l6klet) is.

2'/ Elad6 tudom6sul veszi,hogy a Yev6 az 1../ pontbanmegbatirozott 6rumennyis6get olyan
m6don koteles t6lemegv6s6rolrri, ahogy ez a jelenpontban szabillyoz6sra kerril.
Yev6 az 1'./ pontbzn emlitettek szerint aElad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott aj6nlatszerinti
term6keit k6thetente az :6n. Lehiv6si nytTatkozat form6j6bat v6s6tolja meg az Elad6t6l rigy, hogy
a szerz6d6ses id6szak v6g6ig legal6bb a teljes mennyis6g -30 o/o-aldnivislr- kenrljon. A krhelyezett
6rwaktilr rizemeltet6s6r..I kup.t"latos felteteleket jelen" szetz6d4.s elengedhetetien r6sz6t k6pez6
kihelyezett 6turakt6r szerz6d6s tattaltnazza.

3./ Elad6 kotelezi rnag6t aua,hogy a 2./ pontban emlitett lehiv6s szerinti Lrukata lehiv6sban
foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a tdrgyh6napon beliil k6thetente olyan
iitemez6sben szLlhga le a Vev6 6\tal erre feljogositott szervezeteine\ ahogy ez a Ielivisban
meghat6toz6sra kerult. A nyertes ajdnlattev6 jogosult a szerz6d6,s id6tattami alatt 6j fejleszt6sii
innovativ term6ket szillttani, az 6r vagy egy6b szerz6d(:ses felt6telek rn6dosit6sa n61kiil. Az fu-
6rt6k adnyoss6got 6,s a szakmai min6s6gi megfelel6st az aj6nlark6r6 k6pvrs el6j6vd. kciteles
egyeztetni.
A lehirrisnak megfelel6 sz6l\t6s a felek egyez6 meg6llapodilsa szerint akkor tort6nik meg
szabillyszerfien, ha az Flad6 vagy az SItaIa tg6nybe vett Fuvatoz6 az ilrakat tartalmaz6 egyel
szillJitminyokat az Elad6 kockilzatLr.a a Yev6 6hal er'e feljogositott szervezetei telephely-&e
illetve a Iehivilsban megjelolt kozelebbi teljesit6si helyekre IeszillJitja, (eszilltttaga) 3r 

^krildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6molva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szem6Iy
r6.sz6re mennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a \esz6llttott term6keket bontatlan gy|i isomagol6sban,
gySti tattoz6klista alapjiln, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokurnent6ci6kkal egyritt iai^ at u
Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arn,hogy a term6kek 6ps6g6t a favaro,zis 6s a
throlis td6tatftama alatt meg6t1a.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a \eszilllttott term6k mennyis6gi,
min6s6gi 6w6teI6t folyamatosan v6gzr. Az Elad6 v611aIja, hogy a szerz6d6,s teljesit6s6nlk
rd6tattatna alatt folyamatosan rendelkez6sre 611, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.

Teliesit6si hely: Kdzponti tal<6t L096 Budapest, Hallet w.29., Kihilyezett htatakt1r)
Atv6telre jogosult szem6ly: taktiros illetve a helyettesit6ssel megb izott szem6ly.



Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladn6 a 75 napot, 6gy ayevljogosult a le nem
sz'ilitott 6tucikkeket azEIad6 kolts6g6re harmadik szem6Iyt6Ibe"zeiezni6, 

^ 
vw6 sz6ldtely1te

sz611ittatni.

Egyet6ttenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmenilt kolts6gei fedezet6te az-7./ pontban ernlitett 

"foguaiott aj6dat szerni 6r
szoLg6l.

4'/ Megilllapodnak a szerz6d6 felek, hogy a 2./ 6s 3./ pontban szab6Iyozotq illetve
v6'gtehaitand6 kihelyez ett ilturakthr tendszer alkalmazilsln trilmen6en a vev6nek joga van ahb,oz,
hogy vSratJanul jelentkez6 6rahi6nyatk p6tJ6s6ra azonnzh megtendel6seket - 

^ 
ketetszerz6d6shez

k6pest ugyancsak lehivisnak min6siil6 nyrlatkozatokat - adjlnak fe| az Elad6hoz, akj ezeket a
megtendel6seket soron kivril, rakt6ri k6szlet6b 6r tartozlkkiel6giteni.

1. t:t9" kiviili iigyint6z6st - felhiv|"sra - az Elad6 koteles rgazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekb en a sz6l\t6si hat6rid6 a 3 napott.-mkeppen sem haladha{1a meg.

ban foglalt sz6lht6si kotelezetts6g telj esit6s6nek
pontban el6fut kotelezetts6gek frgyelrnen kiniLl

ad6sv6teli szerz6d6.st6I val6 elilllilsilnak a jog6t
mellett an6lkril, hogy 6rdekmul As6t tgazdti len

szetii, a k)helyezett 6turakt6rb6l tort6nt lehiv6s
Ptk. 6:130. \-a, az 1997. 6vr DO(XIII. torv6ny
60 napon beliil banki iltutald.ssal egyenhtt l<t a'z

d6ses id6szak folyamiln az egyes sz6nl6kba csak
illtthat6k be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben,

Iata tartalmaz, figgetJenul att6l, hogy a
6s hogy hogyan vLltoztk az tnfl6ci6s

A Vev6 el6leget nem ftzet.
A sz6ml6hoz tartoz'6lehiv6st igazolo elismerv6nyt csatolni kell 6s 

^z ryy ki6llitott 6s felszetelt
sz6m16t az Elad6 kozvetlentil az Int6,zet Gazdas6gtlgazgat6silgilta nyajgiLe postai riton.
Amennyiben Vev6 az Elad6 sz6mli\6t a 1eIenp""tur" to gzit tth^tanianb"lri,l ,r"m egyenliten6
ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkozo-szabillyar szednti mindenkori 6rv6nyes k6sedelmi
kamatot is megfizetru.

telj esit6s6vel osszefiigg6sben olyan kolts6geket,
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tfiisasdg
ad6 ad6koteles jovedekn6nek csokkent6s6te
teljes id6tartama alatt bilaldonosi szerkezet6t a

halad*ktaranul6resiti. 
t' 125' $ (5) szednti ilgyletekt6l a Yev6t

7 / Egyet6tenek z szetz6d6 felek zbban, hogy a sz])Jit6sbol,lll.. fiivatozksb6l ered6 lubikkal
kapcsolatban a lehi-r'6 ^ 3./ pontban 

"rubillyorott teljesit6s megtott6nt6t6l sz;mitott
3 munkanapon behil jogosult zz Elad6val szemben iell6pni.

mennyis6gi elt6r6sekkel, hiinyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
n behil b6rmikor kifog6s t6tgy6v6 tehetr az Elad6i6l, felt6ve,
en van.



Az eI6z6 k6t bekezd6s bdrmeiyik esete is forduljon eI5, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatltid6n beliil - azElad6tkozos jegyz5konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett mrn6s6gr vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidenil, hogy a tetm6k tipus6ban (tendszet6ben) nern felel meg az 1./ pont szedn a aj6nlatban, il.
az aifuiatban foglalt rnin6s6gi kovetelm6nyeknek, a Yev6 a jelen szerz6d,6.sben szabilIyozott
m6tt6kii' min6s6gr kotb6t 6.sfvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezd6s m6sodik fordulatilban leirt rendszerbeli min6s6gr elt6r6st tapasztalna, igy
6tdekmril6s6nak tgazol6sa n6lkiil a szerz6d6.st6l nyomban eL6llhat, meghifsui6si kotb6rt Zs
k6rt6dt6st kovetelhet.

B./ Szetz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g ds 16td1J6s

|7ab1\ratta - az 1'./ pontban foglaltak fiiggv6ny6b err - 
^z 

elfogadotl ajdnlattattalma aziinyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s tetm6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beliil nem cser6li

!<t', 
a Vev6nek iog6ban 617 a fent emlitett 6rut harmadrk szem6lyt6l beszere zti az Elad6

kolts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6l16sr kotelezetts6ge alatt kicser6h aleszillfitott eszkozok b6rmelv t6.sz6t. annak
j6t6ll6si ideje a csere napj|valijrakezd6dk.
Elad6 kijelenti 6s szavatossSgot v617a| a26ft, hogy a jelen szerz6d,6,s t6rgy6t k6pez6 term6kek
rendelkeznek 6tv6nyes forgalomba hozatal:. enged6llyel.

9'/ Szetz6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, rnint pedig a min6s6ghib6s szilJJit6s, s v6gri1 a
szerz6d6.st6l va16 Vev6i el61l6s eset6te egyarilnt kotb6rt kotnek l<t az Elad6 terh6re, umefn"k
m6rt6ke k6sedelern eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucrkkek nett6 6r6k6nek figyelembev6tel6vel
naptTz eztel6k,legfeljebb azonban az 6rintett 6ru-6rt6k 6 o/o_a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6tintett nett6 6tt 6rt6k6nek 30oh-a nagys1gurrrin6s6gi kotb6rt
lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kf a Vev6 6ItaI lwlnyesitett m.ghi,ir"Lsi kotb6iis akkor,
amikot el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakoroJrri.

Elad6 az 6,tintett tefln6kek nett6 aiilnlatt 6r|ra vetitve, 30 o/o nagysilgu meghirisul6si kotb6r
megfizet6s6tv6llalja, amennyiben a sz6lJttand6 term6kek sz6tyt6sAvaftobL, m,,';15 napon k6sik.
vagy el6ll a szerz6d6.s ezen t6.sz6nek teljesit6s6t5l.

Tisztilban vannak a szetz6d6 felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n tulmen 6en ayev6 a
szerz6d6,sszeg6sb6l ered6 k6t6nal< megt6rit6s6t is koveteihei az Elad6t6l, a kfu osszeg6be
azonban arnilr behajtott kotb6r cisszege beleszilmit.
A kotb6r akkor is jir,hz a Vev6nek khra nemmenilt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benpjtott sz6ml6b6| visszatattani 6s azt a v\.gszdmla nett6
osszeg6b6l levonni.

10./ , A Vev6 egyoldalri, it6sbeli, az Elad6hoz jnt6zett nyrlatkozatival azonnahhathllyal e21jJhat
az ad6sv6telt szetz6d6,st6I, vagy bilmely ftsz6t6I, ha:
- 

^z 
Elad6 

^z 
egyes ftssz6llitlsokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs5dot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be.
felsz6rnolS"st eIjfuils folyik ellene;

- 
^z 

Elad6 szettz6d|.sellenesen besziintette sz6lltt6sart.
Ha a Vev6 a szetz6d6.st a fenti b6rmely okb6l megszti:nteti egyoldahi nytlatkozztival, az Elad,6
nem jogosult a Vev6t51 tov6bbi kifizet6seket kcivetelrri.

A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6.st felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6nd6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6dlssel 6dntett feladata ell6t6s6r6lgondoskodni tudjon - ha



meghalado tulajdoni t6szesed6st szerez

jogk6pes szervezet, amely nem felel meg

alamelY felt6tel'
alad6 tulajdoni r6szese d6st szetez valarr-.ely

es szer\rezet,, ame\ nem feiel meg a I{bt'

amely felt6tel'
a szerz6d6s megsziin6se el6tt m6t teljesitett

szolgilltatilsszetz6d6sszeti3plnzbeliellen6tt6k6teiogosult'

11.1 Az Elad6t az 6rv6nyes logszab :.!.,2

szetrz6d6.s teljesit6se sot6n a Vev6vel, loto

mindennemf adat, inform6ci6, ismetet d az

Elad6 alkalmazottaira, munk athtszlia, beszh el6tt

koteles azElad6 a titoktatt6sta hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az ELad6 a vevS enged6lye n6kil hatmadik f6lnek nem hozl:Iatia tudom6s6tT a' szerz6d6sben

foglaltakon di^, az urrilkuprrolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informi:ci6 adztatt'

atmadik
alaPi6n

a Vev6
Vev6t

refetenci.ali st616n feltiintesse 6s ezt - e . 1r 
don

marketingtev6kenys6g6b en a felhaszn6lt tetm6kmennyis6gre vorratkoz6an felhasznllhassa'

Jelenl|yozottk6rd6sektektntet6benkt6lfirgg6en
vagy iinlata tafialmit tekintik a fe hogy t6teles

logsz KBT 6's Magyat Polg6ri Torv an megfelel5

szab6lyartf og6kilkalmaznt'
A Vev6nek 6,s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6tdek6ben, hogy kozvetlen

b6k6s fton tende zzenel< minden olyan n6zetelt6t6st, vagy vtt6t, amely kozottiik a

aPcsolatban meriil fel'

6sb6l sz6rmaz6 6s petes 6tta kertlt iogvit6k illet6kess6ge mndenkot a vev6

s z 6khely6he z tgaz o dlk'
Bzt az ad6sv6teli szerz6d6st a szeru6d6 felek mrnt akaratukkal 6s nyilatkozatai<kal mindenben

me ge gy ez 6t h elyb enha gy olag al6it6k'

Budapest, 201'5' augusztus 03.
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,,Premier G. Med
Gardio Kft.

Haemodinamikai 6s angiog r6fi6s anyagok beszerz6se
az lnt6zet feln6tt 6s gyermek oszt6ly6nak r6sz6re,

kihelyezeft 6ru rakt6r l6tesit6s6vel
coKt_14t2014

1. sz mell6klet

mint EIad6

A szerzcid6st el6k6szitette:

N6r,T.$

Budapest, 2015. augusztus 03.
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R6sz

sor-
szfma

R6sz megnevez6se
Ig6nyelt
darab-
szfm

Megajrinlott term6k
neve 6s k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Sheath (radirilis Terumo Radifocus

Introducer Kit 19 750
Diagnosztikus kat6terek

transzradialis
kat6terezlshez

Terumo Optitorque 14 355 000

Guide extension Terumo Haitrail
Mother-in-Child

3s 131 000
9 48s 370

44 616 370

I$dr{s u l,

Ariiiriis:............/.t.h,........
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SZERZODES
Kihelyez et t lrutaktht iiz emeltet6s 6te

Amely l6ttejott egyft.szt6lazElad6: Premier G. Med Cardio Kft.
telephelye: 1026 Budapest Hiddsz utca l.

m6st6.szr6l a

Gottsegen Gyorgy Orsz6gos IGrdrol6giai Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Flaller u. 29.
I(6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb arri,,a K6thhz",

mintSzetz6d6 felek kozott az alilbbiak szetint:

l. Aszerz6dfls thtgya
A Haemodinamikai 6s angiogthfths anyagok beszerz6se az Intlzet feln6tt 6s gyermek
oszthlyilna,k t6sz6te, kihelyezett iltutaktht l6tesit6s6vel" t6rgyban kiirt GOKI 14/2014 sz6mi
kozbeszerzlsi eljfu6s 32.,35., 48, sz. r6.szaj6nlai korben rneghat6rozott term6kek, osszesen 9.530
db - 30o/o mennyis6g6re vonatkoz6an.
Elad6 az ad6sv6,te1i szerz6d6.sben foglalt id6tattamta kihelyezett 6tu takt6rk6szletet bocsit saj6t
kolt6s6g6te, a K6thhz rendelkez6s6re, amely azt sajht taktfuriban helyezi eI a felhaszndldsig. A
kihelyezett 6rurakt6t tndul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havtmennyis6gettartalmaz - .rutolt
kimutatis szetint. Az alapkl.szlet 20L5. augusztus 17.-6n8-14. 6tak6z6ttkirulIesz6l\t6,sta.

2. Elad6 jogai 6s kdtelezetts6gei

A kihelyezett 5tu nkt6tk6.szlet az Elad6 tulajdon6t k6pezi. Az F,lad6 kotelezetts6 get v6llaI az
ad6sv6teli szetz6d6.s mel16klet6b en negbatfurozott term6kek sz61lit5,s6ra, valamint itu, hogy u
K6thhz jelent6se alapjiln a felhaszn6lt term6kek nytJv6ntartilsfit a K6thhzzal egyezteti 6s term6ket
potolja lehiv6st6l szinitott rnaximum 5 napon behil.
Elad6 a K6rll'hz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhaszn6\t term6k ellen6r6k6r6l szolo szim1a
l<tA11it6s6ta, az adilsvlteh szetz6d6.sben foglaltak szednt. Elad6 a kihelyezett 6ru takt6rk6,szIet6t
b6tmikor ellen6rizheti.

Lehiv6s:

A rendszet zl<ihelyezett 6rurakt6r k6szlet6t, az Elad6 szempont)6b61, mint egyetlen krils6 raktdr
k6szlet6t k6pes kezelru. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkulonitetten 6s titkos an tafija
nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6lilsnak min6sirl. A szoftver kezel6s6vel megbizott
szem6ly az Elad6 r6.sz6re rendszeres id5kozonk6nt (egal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxoli, vagy
e-majlben elkuldott) a fogy6st6l, illetve a :iz^:ktilr pillanatnyr k6.szlet6r6lrnform6,ct6t krild.



A rnegfelel6 technikai felt6telek bbtositasa mellett az Elad6nak lehet6s6 ge vafl elektromkus
fotm6ban (file) enn6l gyakrabban rnform6ci6hoz lutnt a pilanatnvi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir 6r a szoftver k6.szit6)6vel kLilon kell meg6llap odj on.
A fogy6s nytlvlntattdsa a k6.zlet ut6ntolt6s6 

''ek 
az alaprnform 6ci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ItaI beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalm6nak
sttaktw6j6t, mivel a beszilllit6nak biztositania kell a cikkek azonositilsilt olyan tekintetben, hogy
az egylrtelmiien meghat6tozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l val6, hiszen hasonl6, vagy
esetleg 

^zorros 
term6kek is lehetnek egyid5ben a taktilrban.

Szillliths:

Amennyiben a r|.szletezett m6don a lehiv6s tovdbbit6sra keriil az Elad.6 maximum 5 naoon befiil
ezt besz6llitia.

Szhrl;^lSzhs:

Vev6 a rendszer tizemeltetds66rt dijat nem sz6mol fel aj6nlatt ev6 resz6re.

3. AK6thhz jogai 6s kiitelezetts6gei

AK6t}l.hz akihelyezett term6kek hi6nytalans6g66rt 6s rnin6s6gi 6)Iapot66tt,6llaguk rneg6v6s66rt
teljes kodi felel6s6ggel tafiozik. A Klthhz v61lal1a, hogy a krhelyezett 6i nktirk6szletet
megfelel6, z6rthelyen, a megI6v6 saj6tk6szleteit6l elkiilontwe tfuolja 6s megfelel6en k6pzett, a
kezel6 rendszert isrner6 6.s haszn6lai tud6 szem6llyel kezeli.
AI{6rhLz villla\ja, hogy a konszign6ci6s rakt6rb6l a terrn6keket harmadik f61 fel6 nem 6r6kesiti,
6t nem adja, aztl<tzfu6lagosan csak saj6t felhasznillilsfuaveszi ig6nybe.
A futarnid6 kcizben Elad6 cseteszabatoss6got biztosit aK6fnhz r6sz6re valamennyi, a kihelyezett
6t:stakt6t elh elyez ett term6k f elhas zn6l6s 6t i1let6 en.
A K6rhhz kozli Elad6val a konszign6ci6s takt6rk\.szlet kezeI6, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beoszt|sht, telefonszilmilt 6s faxsz|mht 6.s az ezerr adatokban bekovetkezett minden v6ltoz6st.

4. A szetz6d6.s megsziin6se

Megszilnik a szetz6d6.s az ad6,sv6telt szerz6d6s \etiltt|val.

5. A szetz6dfls megsziin6sekor alkalmazott elj6r6s

Jelen szetz6d6s b6rmely okb61 tort6n6 megsziin6se eset6n a K6rhhz teljes kodien koteles
elsz6molrri akihelyezett 6ru nktirk6szlettel. A szen6d6.slejfut6tkovet6 egy h6ten belil lelt6roz6st
klszit az Elad6 k6pvisel6je, valarnint a K6thhz 61tal kijelolt szem6ly a fei nem haszn1y k6szletek
megil)lapitilstn.
A futarnid6 alatt feI nem haszn6lt 6s nktfitkl.szleten maradt kifog6stalan min6s6gr ilIapotu
bontatlan term6keket az Elad6 koteles eIszilllttznt. Amennyiben az EIad6 ezen elsz6lyt6si
koteiezetts6g6nek fe\sz6lrt6s ellen6ben sem tesz eleget, a I{6rhiz jogosult az 6ru
megsernmisit6s6re.
A K6rll'hz koteles a szerz6d6s megsziin6sekor a birtok6ban I6v6 tetm6keket a nktLrban annak
Elad6 6ltal tott6n6 elszilllttilshrg az 6l7agmeg6v6s biztosit6"sa mellett meg6rznt. Az 6rz6.s 6.s az
elsz6l\t6s kolts 6gei az Elad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szen6d6,sben nelrr rendezett k6rd6sekte 
^ 

m^War jog szabilIyzrmindenekel6tt a polgiti
Torw6nykonyvr6T sz6lo 2013. 6v1v. torv6ny rendelkez6s et azi6nyadoak.
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Haemodinamikai 6s angiogr6fi6s anyagok beszez6se
az lnt6zet fe I n dtt 6s gyermek oszt6 ly6 n a k r6sz6 re,

kihelyezett 6ru rakt6r l6tes lt6s6vel
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