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Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedeime meghaladnS. a 15 napot, igy aYev6 jogosult a le nem
szill\tott 6rucikkeket azElad6 kblts6g6re harmadik szemlIyt6lbeszereznt 6s a Y&6 sz6khely6re
szillittatsi.
Egyet6tenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmetiilt kolts6gei fedezet6te az 1,./ pontban emlitett elfogadott aj6nlat szerintt 6t
szoIgLL

I(aocsolattatt6 az EIad6 ft.sz6t6|: . . .

4./ Meg6llapodnak a szetz6d6 felek, hogy ^ 2./ 6s 3./ pontban szabilyozott, illetve
v|,gtehajtand6 kihelyezett ilrutaktat tendszer alkalmaz6siln tulmen5en a Vev6nek joga var' abhoz,
hogy vLra{anul jelentkez6 6ruhi6nyatk p6tJ6silta azonnalj megrendel6seket - a ketetszerz6d6shez
k6pest ugyancsak lehivisnak min6siil6 nytlztkozatokat - adjanak fel az Elad6hoz, aki ezeket a
megtendel6seket soron kivril, rakt6ti k6szlet6b 6l tartozik kiel6giteni.
A soton kiviili tigyint6z6st - felhivista - az Elad6 koteles rgazolni, de abban is egyet6rtenek a
fele\ hogy ilyen esetekb en a szilllitilsihatitid6 a 3 napot semmrk6ppen sem haladhatja meg,

5./ Nem vitatott a felek 6ltal,bogy alehivilsban foglalt szillhtilst kcitelezetts6g teljesit6s6nek
k6sedelme vagy elmulasztisa, de ugyanigy az 4./ pontban el6itt kotelezetts6gek frgyelrnen kivril
hagyilsa a jelen adisv6teli szetz6d6.s megszeg6s6t jeiend aminek kovetkezt6b en az Eladlt a jelen
szerz6dlsben szabLlyozott kotb6r 6.sfvagy kfut6fit6.s fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheJi, 6s

amennyiben tlyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik alkalommal is megism6tl6dn6k, ogy u Yev6 az
ad6sv6teli szerz6d6st6l val6 el6ll6s6nak a jog6t gyakorolhatiz a jog1 kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se
mellett an6lkiil, hogy 6rdekrnul 6s|t igazolnt lenne koteles.

6./ Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t tgazol6 szabilIyszerl, aldhelyezett 6rwaktlrb6l tort6nt lehiv6s
igazolilsival felszerelt sz6rL6t a I(bt. 130. $-a, a Ptk. 6:1.30. $-a, az 1997. 6wIL)O(XIII. torv6ny
9/A. S a) pont, valamint az Art 36/A.5 szednt 60 napon beliil banki 6utal6ssal egyenliti ki az
Elad6nak.
Nern vitatott a szerz6d5 felek 6ltal,bogy a szen6d6ses id6szak folyamiln az egyes szitrlilkba csak
azok az 6r.ak, 6rk6pz6.sr t6nyez6k 6s kolts6gek 6llithatok be, m6gpedig ugyanolyan m6r6kben,
arnelyeket az 7 . / pont 6rtelm 6ben az Elad6 elfogadott ajilnlata tartalmaz, fiiggetlemil att6I, hogy a
rr:aryatorcz6g1 vagy a vtlilgpiaci 6tak mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan v6Itozik az rnfl6ci6s
tata,vagy a deviza 6tszdmit6si kulcs.
A Vev6 el6leget nem ftzet.
A szLmLLhoz tartoz6 lehivist tgazolo elisrnerv6nyt csatolni kell 6s az igy kidllitott 6s felszerelt
sz6nl6t az E,ladb kozvetlenril az Intlzet Gazdasilgilgazgat6silgdra ny6,qa be postai riton,
Amennyiben Yev6 az Elad6 sz6nl6j6t a jelen pontban togzitetthat6nd6n beliil nem egyenliten6
ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabhlyai szerinu mindenkod 6rv6nyes k6sedelrni
kamatot is megfizetni.
Az Elado fiem frzet, illetve szilrtol eI a szetz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan kolts6geket,
rnelyek a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 thiszsig
tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re
alkalmasak. Az Elado a szetz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tatama alztt fi,bjdonosi szerkezet6t 

^Vev6 sz6mLn. rnegismethet6v6 teszi 6s a I(bt. 125. S (5) szednti iigyletekr6l a Yev6t
halad6ktalanul 6rte s iti.

7./ Egyet6rtenek a szetz6d6 felek abban, hogy a szilllttilsb6l, ill.. fuvarozilsb6l ered6 lubfkkal
kapcsolatban a lehiv6 ^ 3./ pontban szab6lyozott teljesit6s megtott6nt6t6l szilmitott
3 munkanapon beliil jogosult azElad6val szemben fell6pni.
Az egy6b min5s6gi hib6kkal v^gy 

^ 
mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

lehiv6 azok 6szleL6.s6t kovet6 3 napon beliil b6tmikor kifog6s tdtgy|vS, teheti azELad6nLl, felt6ve,
hogy a szavatoss6gSid6 m6g 6rv6nyben van.



on el6, a lehiv6 tartozk _ a jelzett 3 napos
6tel6re meghivni.

nyis6gi fogyat6kossdgok eset6n, de akkor is ha

6rdekmul6s6nak igazolLsa n6lkiil a szerz6d6.s
kdrt6nt6.st kciveteihet.

a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6116s
n - az elfogadott ajilnlat tartalma az t6nyad6.
nt6st kcivet6 15 munkarrapon beliil nem cser6li

korts6g6re. 
t hatmadik szem6ryt6r beszetezri az Erad,6

6h a Tesz6lhtott eszkozok b6rmely r6sz6t, annak

a jelen szetz6d6.s t6rgy6t k6pez6 term6kek
e1.

9./ Szerz6d6 felek rigy a
szerz6d6.st6l val6 Vev6i el6ll
tn6t6ke k6sedelem eset6n a k
napiYz eztel|k,legfeljebb azonban az 6rjntett 6

6ti Cttflk6nek 30o/o-a nagys6g6 min6s6gi kotb6r
6 6ltal6rv6nyesitett meghirisul6si kotb6r is akkor.

Brado az 
'rintett 

tetm6kek 
.nett6 ai6n)ai 6t6r.a vettwe, 30 o/o nagysfugu rneghirisul6si kotb6r

rnegfi-zet6s6tv617aria, amennyiben a sz6llitand6 terrn6kek sz6lJit6s6vaiiori, minirs napon k6sik,vagy eI6J-J a szerz6d6,s ezen r6sz6nek teliesit6s6t6l,

kotb6tkovetel6s behajt6si.n t6lrnen 6en a y ev6 a
is kcivetelhett az Elad6t6l, a k6r osszeg6be
t.

iilt fel.
A kotb6rt a Yev6 jogosult a beny6jtott szlnl6b6l visszatartaru 6s azt a vegsz1rnla nett6
osszeg6b6l levonni.

10'/ 
- . A Vev6 egyoldahi, ft6sbeli, az Elad6ho'z intl,zett nyilatkozztdval azonna1 hat6llyalelillhat

az ad6sv6teh szerz6d6st6I, vagy b6llrnely t6.sz6t6|, ha:
- az Elad6 

^z 
egyes tlssz6llitilsokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,felszilmol6si elj6rds f"ly,k ellene;

- az Elad6 szerz6d6,sellenesen beszrintette szAllit6sait.
Ha z Yev6 a szetz6d6st a f;yn biyrmely okb6l rnegszrinteti egyoldahi nyrlatkozat6vzl, az Elad6nem jogosult aYev6t6l tovibbi kifizet6seket kovetelrri.

A Vev5 jogosult 6s egyben koteles a szen6d6st'felmondani - ha szriks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szetz6d6,ssel6dntett 'eladata elr6tasfu6rgondosf,odruLalo., - hu



25oh_ot rneghalad6 nrlajdoru r6szesed6st szetez
szerint jogk6pes szetvezet, amely nern felel rneg
z ott v altnely felt6tel.

lajd.onr6szesed6st szetezvalarnelv
ezet,, amely nern felel -.g , tcbi.

16 a szen6d6s megsziin6se el6tt m6r teljesitettszolg6ltatils szerz6 dlsszerii p 6nzb eJt ellen6tt6k6re j ogosult.

Az Elad6 a Yev6 enged6lye n6lktil harmadrk f6lnek nern hozhatja tudotn6s6ra a szetz6d.6,sbenfoglaltakon t6l, az azzarkapcsolatban b6rmelym6s dokum enti.ci6vagy rnform 6ci6 adatait.

i6t egyik f61 sem tehet kozz6,. harmadik
hat6lyos 6s 6rv6nyes jogszab6\y alap)6n
endeli.

1./ po
tt6nya

konyv

A vev6nek 6s az Flad6nak meg kell tennie rnrndent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlent6tgyalilsokon b6k6s irton tenderr.i.krninden o\yan nlzetelt6r6st, vagy itttt,arnely kozottrik aszerz6d6ssel kapcsolatban menil fel.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s petes ritra kenilt jogr,rt6k illet6kess6ge mindenk or a yev6
s z 6khely6he z igaz o dik.
Ezt az ad6sv6teii szetz6d6st a szen6d.6 felek mrnt akaratukkal 6s nyrlatkozataikkal mindenbenrnegegy ez6t helyb enhagy olag al6tt6k.

Budapest, 2015. augusztus 03.

F6igazgato vzi:qrrfu2'j;#ry
G6t An&6s
igyvezet6

mint Elad6 t;rmrnt Vev6
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SZERZODES
Kihelyezet t ilnttaktht iiz emeltet6s 6re

Amely l6trejott egyr6.szt6lazElad6: premier G. Med Kft.
telephelye: 1026 Budapest Hidr{sz utca l.

m6st6szt6l a

Gottsegen Gyorgy Orszilgos IQrdiol6gia i Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u. 29.
I(6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb arti,,a K6rhhz",

mint Szerz6dd felek kozott az alibbiak szerlnt:

l. A,szetzfdflsthtgya
A Haemodinamikai 6s angiogthfihs anyagok beszerz6se az Intlzet feln6tt 6s gyermek
oszthlyhnak r6sz6te, kihelyezett funlu;akthr l6tesit6s6vel" tdrgyban kiirt GOKI I4/20i sz6mi
kozbeszetzl,si eLifuils 51', sz. r6szaj6nlattkorben meghatLtozottierm6kek, osszesen 100 db - 30o/o
mennyis6g6re vonatkoz6an.
Elad6 az ad6sv6teh szerz6d6.sben elyezett 6ru 6t saj6t
ko1t6s6g6re, a K6rhhz rendelkez6s kt6t6ban be 6sig. A
krhelyezett 6wtakt6r indul6 alapk6s t har.e men csatolt
kimutat6s szerint. Az zlapk'.szlet 20L5. augusztus 17.-6n8-14. 6tak6z6ttkeriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru nktirk6.szlet az Elad6 tttlajdonilt k6pezi. Az €get v6llal az
ad6sv6teli szetz6d6s rnell6klet6ben meghatiltozott terd6kek sz i*a, hogy a
K6tl"hz jelent6se arapjtn a felhaszn6lt term6kek nytlv6ntart6s6t a ti 6s term6ket

hil.
felhasznillt term6k e11en6tt6k6r 6I sz6lo sz6ria

szednt. Elad6 a kihelyezett 6ra nkt6rk6szlet6t

Lehivds:

A tendszer akihelyezettilfliraktilr k6sz1et6t, azElad6 szernpontjib6l, mint egyetlen krils5 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6s
nyilv6n, Minden innen kradott 6tu felhasznilI6s
szem6ly az Elad6 r6.sz6re lendszetes id6kozonk
e-mailben elkirldott) a fogy6sr6l. illerve a rakt6t p



A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
fotmiban (file) enn6l gyaknbban inform6ci6hoz jutni a pilanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir6I a szoft:rer k6.szit6j&,el kiilon kell meg6llapodjon.
A fogy6s nytlv6ntartdsa a k6szlet utintolt6s6nek az ilaptnform6cr6ja.

Elad6nak meg kell adtia a vonalk6dok 6ltal beolvzshat6 karaktetsotozatok bels5 tartalm6nak
struktur616t, mivel a beszilllit6nak biztositania kell a cikkek azonositds6t olyan tekintetben, hogy
az egy&telmii,en megbatLrozzz, hogy az adott term6k mely elad6t6l vaI6, hiszen hasonl6, vagy
esetleg azorros term6kek is lehetnek egyid6ben a raktilrban.

Szhlhths:

Amennyiben a r6szletezett m6don alehiv6s tov6bbit6sra kedil az Elad6 maximum 5 napon beliil
eztbesz6llttja.

Szhml6zhs:

Vev6 a rendszer i.izemeltetds6drt dijat nem sz6mol fel aj6nlattevo rdsz6re.

3. AK6tlrhz jogai 6s k6telezetts6gei

AK6rhhz ak)helyezett tetm6kek hi6nytalans6g66rt 6s min6s6gi 6l7apot66tt,6llaguk rneg6vis66rt
teljes kor6 felel6s6ggel tafiozlk. A K6rhhz v|llaIja, hogy a kihelyezett 6nt rakt|tk6szletet
megfelel6, z6rthelyen, a megl6v6 saj|tkl.szleteit6l elkriloniwe tilrolja 6s megfelel6en k6pzett, a

kezel6 rendszert ismer6 6,s haszn|lni tud6 szem6llyel kezeli.
AI{6rhAz v6l7aIja, hogy a konszrgn6ct6s takt6rb6l a tetm6keket hatmadik f6l fel6 nem 6rt6kesiti,
6t nem ad1a, aztl<rzLr6lagosan csak saj6t felhasznilIilsin veszi ig6nybe.
A futamid6 kozben Elad6 cseteszabatoss6got biztosit aK6thhz r6sz6re valamennyi, akihelyezett
ilrwaktilrelhelyezettterm6kf elhaszn6l6s6tillet6en.
A K6tlahz kozli Elad6val a konszign6ci6s raktirk6szlet kezel6, kapcsolattart6 szem6Iy nev6t,
beoszt6s6t, telefonsz6m|t 6s faxszdm6t 6s 

^z 
ezett adatokban bekovetkezett minden v6ltoz6st.

4, A,szetz6d1s megsziin6se

Megsziinrk a szerz6d6.s az ad6sv6teh szetz6d6s lel6tt|val.

5. A, szetz6d6.s megsziin6sekor alkalrnazott eliilths

Jelen szetz6d6s b6tmely okb6l tot;t6n6 megszfn6se eset6n z K6rh.hz teljes konien koteles
elszimolni a kiheiyezett 6ru nkt6rk6szlettel, A szerz6d6.slejilrt6t kovet6 egy h6ten behil lelt6rozist
k6,szit az Elad6 k6pvisel6je, valam)nt a K6thhz iltal kijelolt szem6ly a fel nem lnasznillt k6szletek
meg5llapitilsfua.
A futamrd6 alatt fel nem hasznLlt 6.s taktilrk6.szleten maradt lifog6stalan min6s6gi illlapott
bontatlan term6keket zz Elad6 koteles elszl,lhtani. Amennyiben az Elad6 ezen eIszill\tisi
kotelezetts6g6nek felsz6lit6s e1len6ben sem tesz eleget, a I{6rhLz jogosult az 6ru
megsemmisit6s6re.
A K6rhhz koteles a szerz6d6.s megsziin6sekot a bttokilban I6v6 term6keket a taktilrban annak
Elad6 6ltzI tot6n6 elszillltt6siig az 6llagmeg6v6s biztositisa mellett meg6izti. Az 6tz6.s 6s az
eLsz6lKt6s kolts 6gei az Elad6t terhehk.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szetz6dlsberr nem rendezett k6rd6sekre 
^ tr,agyat jog szab6lyu mindenekel6tt a po1g6i

Torw6nykonyvr 6r sz6l6 2013. 6vtv. t<irv6ny rendelkez6s ei az i6nyad6ak.

Budapest, 2015. augusztus 03.
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