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AnyaggazdiS lkod;isl

amely l6trej6tt egyreszt a Budapest, Haller utca29. sztmt alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszigos Kardiol6giailntflzet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

mdsrdszt Erste Bank Hungary Zrt. bankndl vezetett 1199I102-02139054-0000000
banksz6mlaszitmu,0l-09-361870 cegjegyzek szhmri Medibis Kft. nevri elad6, szdkhelye:
I126 Budapest, Szendro u.37.D dp. Fszt.4. kdpviseletre jogosult szemdly: Miszkiewicz
Krsiztina i.igyvezeto
(a tovdbbiakban: Eladt6)

kcizcitt, az ajdnlatilban felsorolt termdkek szfilitdstraa kovetkezo felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alitirttsdval a Vev6 6ltal a Kbt. alapjtn ,,Oxigen6tor 6s
cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett riruraktfr l6tesit6s6vel" .tSrgyban kiirt GOKI Sl21ls
szrimri kozbeszeru6si elj6r6s sor6n tett aj6nlata elfogad6sa eredmenyekent k6telezettsdget
vallal arra, hogy az ajftnlatkero fital az ajdnlati dokument6ci6ban felsorolt es az Yev6 ftltal
elfogadott termdkmennyiseget az ugyanott meghat6rozott min6sdgben a Vev6 r6sz6re
lesz6llitja. A szerzodds idotartama a szerzSdl,s al6ir6s6t kovetoen 12 honapig tart. A
szerzoddses itrat, termdkeket, fizetdsi hat6ridoket a jelen szerzSdds 1. sz. melldklete
tartalmazza. A szerzodds melldkleteL kepezi az ajtnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.
melldklet) ds kereskedelmi aj6nlat (3. sz. melldkler) is.

2'l Elad6 tudomdsul veszi, hogy a Yev6 az l./ pontban meghatfuozott 6rumennyisdget
olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szabillyozftsra keri.il.
Yevd az 1./ pontban emlitettek szerint az elado minden eltdrds n6lktil elfogadott ajhnlat
szerinti term6keit k6thetente az un. Lehiv6si nyrlatkozat form6j6ban v6s6rolja ^g -Elad6t6l rigy, hogy a szerzSdlses id6szak v6g6ig legaldbb a teljes mennyis6g legal6bb -SO "t"-
a lehiv6sra keri.iljon. A kihelyezett 6rurakt6r tizemeltetds6vel kapcsolatos feltdteleket jelen
szerzod6s elengedhetetlen r6sz6t kepezo kihelyezett iruraktlr szenodestartalmazza.

3.1 Elad6 kcitelezi magitt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti trukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, vllaszt6kban ds mdretben a t6rgyh6napon beltil k6thetente
olyan iitemezdsben sztillitja le a Vev6 6ltal erre feljogosftott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatitroz6sra keriilt. A nyertes aj6nlattevo jogosult a szerzodes idotartama alatttij fejlesztdsu innovativ termeket sz6,Ilitant, az tx vagy egydb szerzoddses feltdtelek
m6dosit6sa nelktil. Az 6r-ertek ar6nyossdgot ds a szakmai minos6gi megfeleldst az ajfnlatkero
kdpviseloj dvel kcitele s e gy eztetm.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezS meg6llapod6sa szerint akkor tcirtdnik meg
szabiiyszeruen, ha az Elad6 vagy az iitala igenybe vett Fuvaro zo az inukat tartalmazo 

"gy.tsz6llitmanyokat az Elad6 kockdzatfra a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezetei telephelyeire
illetve a lehiviisban megjelolt kozelebbi teljesitesi helyekre lesz1llitja, (lesz6llittatja) es a
kiildemdnyt csomagol6si egysdgenk6nt ifiszitmolva a lehivdsban megjelolt egysdg vagy
szem6ly rcszere mennyis6gileg 6tadta " Az elado a leszdllitott term6keket bontatl an gyiri
csomagol6sban, gy6ri tartozdklista alapjfn, min6sdgtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal
egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek
dpsdgdt a fuvaroz6s es a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.
A minosdgmegvizsgSlds helye a Vev6 szdkhelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k csomagolason
belrili mennyisdgi, minosdgi 6tveteldt folyamatosan vegzi. Az Elad6 viilalja, hogy u
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szerzodes terjesit6senek idotartama alatt foiyamatosan rendelkezesre erl' konzult'ci6s

lehetoseget biztosit'

reriqsi!6s1-belv: Kiizponti rakt6,r to?:.Yl1T-::l}.,tlll] fl;ff;HtU:I!ff"'"ktfr)feljesitesi hely: K0zpontt raKtzr' '"1: ;;;liJyettesitessel megbizott szem.ly'
Iil-fi. n. iqg; *r-szg!qg]} : rak t 6r o s t I I e

Abban az esetben, haazErad6 k6seu:,tf.:.T:*1t:*i#*Hr"thtri:JJJi#::Ttl':i;
fi:?ffi n T,?"Ift :l"f T5ffi:"i'ffi J-#ffi;;d" ".-avto 

r beszer ezni 6 s a v ev 6

szekheiYere sz6llittatni'

Egyet6rten ek a szetz"*, f*l lo,o^111^1":l 
'",'"311*JJ:ooi.iit",?";"Tii,"ltl!*i1*[tlffj:[Hl ,ilffili?:,,:ffi;"d;:.#zlii r""'aan e ,ritelt errogadott aj6nrat szerlntr

4'lMeg6liapodnakaszerzodofelek,hogya-2.l,es'3./pontbanszab6|Yozott,illetve
v6grehajtando kihelyezett 6rurakta, ,."Jrr., 7kilmaz6s6n tulmenoen a vev'nek joga van

u#o,,io*ua,u,i'u""i' jerentkezotlt*;**J:i?f 
;"r""il3)'*il:?':ffilZT,.i^,J'

keretszer - -.^.^ r,{.,iir "qotAri kjszletebo ozik kiel6giteni'keretszer ';;; kdl, rakt6ri kZszletebo ozik kiel6giteni'

Elad6hoazElad6kotelesigazolni'dean'is'egyet6rteneka
A soron
felek, hogy ilyen esetekben a sz6llit6si hatarido a 3 napot semmikeppen sem haladhatja meg'

5.lNemvitatottafelek6|ta|,hogyalehiv,lsbanfoglaltszat}!'t.as\.kotelezetts6g
6sedelme vagy elmulu, 

o, 
yanigy u' IJio"'a'1i:'*?'llotelezetts6gek

tilhagy6saajelen.szerzodesmegszegesdt.jelenti,aminek
az Etad6t a jelen en ,ruaaiyo"itt"Sqlb:i ::':"rt 

k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod6ss zegesi eset m6sodik

alkalommal is megism6tlodn6k, o.*, I i.no'u' uaa'uJttii szerzod.s azonnali hat6lyti

felmond6s6nak a jog6t gyakorolhatju ulogi-r.ovetkezm6nv.t etnenvesit6se meliett an6lkiil'

;;;;il.k*iri6sat igazolni lenne koteles'

6.lVev6alehiv6steljesit6set.\.gazo|6szab6|yszeru,akihelyezelt.anlrakt6rb6ltonent
tehiv's igazotasavai f.frr.r.fr rra*fatTfi,.-f :0. 6-u, u Ptk ;'i:O' $ (ll bekezdese' az1997 '

6vi LXXXII'. t.rveny 9lA.! 
",., 

tJ;;ii ut art:ela'S"*tini 66 napon beliil banki

*:lxm;::l?l]L[4"3:?TtHi hogv a szerzodeses idoszak rorvam6n az esves sz6mrakba

csak azok az irak, arkepzesi tenyeioU ds koltsegek 6llithat6k be'

m6rt6kben, ameiyeket az 1'l pont Zneim6ben az Elad6 elfogad

fiiggetleniil attol, hogy a magvaro rszhgtY"gl "'Ylt-1gi:,?:'U*O 
mik6p

ho gyan v6ltozik ui'ina"it" it'tu' u ugy"udeviza 6tsz6mit6si kulcs'

t 5H;l""1|TffiT[TitJa, ig-or6s6t csatolni keu 6s az \gy ki6llitott 6s felszerelt szitmrin az

Etad6 ktizvetienJiit tntet"t6azdas6gi lgazg be'

Amennyibe " 
v;;;-; Elad6 sztmlf\at a ogzitett hat6ridon beli'il nem

esvenliten6 ki, koteles az Elad6nak a Pt siabftlya\ szerinti mindenkori

fl ffi:It*'tf-'lru Hffili|:i \ ."::T::s. 
terj esit6s6ver 6 sszerirgg6sben orvan

kolts6geket, ,,'.iyil'u ft-i SO g. (tj betezd.s k) {ntja 
szlrinti felteteleknek

t6rsas6g ,"k*,J,iil*-tmerutn.t i.i' er ,n.ty"t u' Elado ad6koteles

csokkentdsere alkalmasak. Az El;l; u "rrtbd"s 
teljesitdsdnek teljes i

6r szolg6l.
Vevo rd



tulajdonosi szerkezetet a Vev6 szitmitra megismerhetov6 teszi ds a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a Vevot haladdktalanul 6rtesiti.
A teljesitdstigazolo neve, beoszt6sa: Farg6nd Loys Ildik6 anyaggazd6lkod6si ds anyagell6t6si
oszl-.vez.

1.1 Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a szellit6sb6l, ill. fuvaroz6sbol eredo
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabfiyozott teljesitds megtortdntdtol sz|mitott 3

munkanapon beltil jogosult azBladSval szemben fell6pni.
Az egydb minosdgi hib6kkal vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok eszlel6set kdveto 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tdrgy6v6 tehett az

Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido mdg drvdnyben van.
Az elozo ket bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 i.artozlk - a jelzett 3 napos
hat6ridon beliil - azEladft kozos jegyzokonyv felveteldre meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertl, hogy a termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti aj6nlatban,
ill. az ajhnlatban foglalt minos6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzod6sben
szabl,lyozott mdrt6ku minosdgi kotbdrt ds/vagy k6rt6ritesi ig6nyt drvdnyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeh minosdgi elt6r6st
tapasztalna. rigy 6rdekmril6s6nak tgazolilsa ndlkiil az adott megrendel6stol nyomban el6llhat
vagy azonnali hat6llyal felmondhatja a szerzodest, meghiusul6si kdtbdrt 6s k6rtddtdst
kdvetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

jot6ll6s szabitlyaira - az 1.1 pontban foglaltak fiiggvdnydben - az elfogadott ajhnlat tartalma az

ir6nyad6.
Haz elado a minosdgi hib6s termeket a hibabejelentdst kcjveto 15 munkanapon beltil nem
cserdli ki, a Vevdnek jogaban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6ly.tol beszerezni az Elad6
kdltsegdre.
Ha az Eladt6 a j6t6ll6si kotelezettsege alatt kicser6li aleszflllitott eszkozok b6rmely rdszdt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
Eladti kijelenti ds szavatoss6got v6llal azert, hogy a lelen szerzodds t6rgyft kepezo termekek
rende lkeznek j o g szerr.i forgal omb a ho zatalt tgazolo dokumentumokkal.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s

vegil az adott megrendeldstol val6 Vev6i el61l6s vagy azonnali hat6lyf felmond6s esetdre

egyarfnt kotb6rt kotnek ki az Elad6 terh6re, amelynek m6rt6ke kdsedelem eset6n a

kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 drtdkdnek figyelembev6tel6vel napi 0,5 szinal1k,
legfeljebb azonban az errntett 6ru-drtdk 6 oh-a.

Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rrf frt6k6nek 30%o-a nagysdgri minos6gi
kotbdft lehet kovetelni, de ugyanilyen mdrt6kri a Vev6 6ltal drv6nyesitett meghirisul6si kotbdr
is akkor, amikor el6ll6si vagy azonnali hat6lyu felmond6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Elad6 az errntett termdkek nett6 aj6nlatt itrira vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kotb6r
megfizetdset viilalja, amennyiben a szitllitand6 termdkek szitllitisf:al tdbb, mint 15 napon
kdsik, vagy el6ll a szerzodes ezenrdszenek teljesitdsdtol teljesitds6t6l vagy azonnali hat6llyal
felmondj a a szerzodest.



Tisztitban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a krjtbdrkcivetel6s behajt6s6n trilmenoen a
Vev6 a szeruodesszeg6sbol eredo k6r6nak megtdritdsdt is kovetelheti az Elad6tol, a ktn
osszegdbe azonban a mfr behajtott k6tb6r osszege belesz6mit.
A kcjtbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyujtott szfmlih6l visszatartani ds azt a v6gsz6mla netto
6sszegebol levonni.

10.1 A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intezett nyrlatkozattlal azonnali hat6llyal
el6llhat az adott megrendelestol, vagy azonnali hat6llyal felmondhatj a a szerzoddst, ha:

azElad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tcibb, mint 15 napot k6sett;
az EladS fizetdsk6ptelenne v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene csod6t
felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;
az Ela d.5 szer z6 dd sel I ene s en b e s zi.intette szitllitils ait.

ielentettek be.

Ha a Vev6 a szerzodest a fenti b6rmely okb6l megszrinteti egyoldali nyilatko zat6val, az
Eladdr nem jogosult a vevdtol tovdbbi kifizetdseket kcivetelni.

A Vevo jogosult es egyben koteles a szerzodest felmondani - ha szriksdges olyan hat6ridovel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzodessel drintett feladata ell6tds6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) azEladoban kcizvetetten vagy kdzvetlenii\25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesedest szerez
valamely olyan jogi szemely vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szirvezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghatinozott valamely felt6telnek.
b) az Elad6 kozvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes siewezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontjdban meghatirozott valamely feltdtelnek.
A fentiek szerinti felmondds esetdn az Elado a szerz6des megsztindse elott m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerzodes s zeri penzbeli ellenertdkdre j o go sult.
Yevo szerzoddses kotelezettsdget a Polg6ri Torv6nykcinyvr6l szol6 2013. 6vi V. t6rv6ny
6:116. $ (2) bekezd6s6re tekintettel bont6 feltdtellel vagy affa az esetre rogzitett felmond6si
joggal v6llal, hogy amennyiben a beszerzes tirgydra vonatkoz6an a kcizpontosftott
kcjzbeszerzdsi rendszerben keretmeg6llapod6s vagy -szerz6d,es ker1il -.gk,it6rr., u
kozpontositott kozbeszerzds rendszer6ben val6sitja meg a beszerzesdt, Vevonek semmilyen
h6tr6nyos kovetkezm6nye nem szdrmazhat a szerzodds felmond6s6b6l.

ll.l Az Elad6t az lrvenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartAsi kotelezettsdg terheli a
szerzodds teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudom6s6ra juto
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezetts egkiterjed, az
Elad6 alkalmazottaira, munkatfirsaira, besz6llit6ira, akiket tevdkenys6gtik megklzddse elott
koteles azElad6 a titoktartdsra hitelt drdemloen figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 engedelye ndlktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerz1ddsben
foglaltakon tul, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentdcib vagy inform6ci6 adatait.

A m6sik f6l ellzetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rvdnyes
jogszab6ly alapjdnvalamely bir6s69 vagy m6s hat6s6g kotelezo drv6nnyel eliendeli.
Az Elad6 kifog6stalan sz|llittstrol a teljes term6kmennyisdg tfiadits-itveteldt kovetoen a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyllatkozattal felhatal^itu azElad(1, hogy az adott
termekek Vevo rcszere tortdno lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t refereircialist6jdn
feltiintesse ds ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtevdkenysdgeben
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felhaszn6lhassa. A Vev6 a lesz|.llitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kiz6r6lag a
tefmdk felhasznillits6t kcivetoen Allit ki.

Jelen szerzod6sben nem szab6lyozott kdrddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az Elad6 elfogadott ajtnlatatartalmflttekintik a felek irrinyad6nak aizal,hogy
t6teles jogszabrllyi rendelkezdskdnt a KBT 6s Magyar Polg6ri Tcirv6nykcinyv idevonatk oz6an
megfelel6 szabillyait fogjrik alkalmazni. A szerz6d6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $
bekezdds6ben fo glaltak irrinyad6k.
A Vev6nek 6s az Eladd,nak meg kell tennie mindent annak drdekdben, hogy k6zvetlen
targyal6sokon b6k6s uton rendezzenekminden olyan nezeteltlrlst, vagy vitiit, amely k6zotttik
a szerzodlssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szetz6d6sbol szdrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvitrik illet6kess6ge mindenkor a Vev6
szdkhelydh ez igazo dik.
Ezt az addsv6teli szerz6ddst a szeru6d5 felek mint akaratukkal 6s nyilatko zatai4almindenben
me ge gy ez6t helyb enh agy 6lag aldirtik.

Budapest, 2016. m6jus 11.

mint Elad6
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Medibis Kft. "Oxigenitor 6s cs6k6szlet beszez6se
kihelyezett 6rurakt6r l6tesit6s6vel"

coKt_5/2015

1. sz mell6klet

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette I

u^lb

Budapest, 2016. m6jus 1,1.

2. sz. mell6klet
I(eteskedelmi aj6nlat

3. sz. mell6klet
Felolvas6lap

enleEYzo
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Megajdnlott term6k
neve 6s k6dszima

2,0 m2-2,5 m2 membr6n feli.iletri
felnott oxisen6tor

Medtronic FUSION

Modell: 8B841

Uj szii I ott- c sec sem6 - gyermek
kapilliris tipusri oxigen6tor,

Adult: 2,0-2,5 m2
membr6nfeliiletig, 60 tskg <,

biocompatibi lis bevonattal

Medtronic FUSION

Modell: BB841
Nett6 6sszesen:
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Amely ldtrejott egyrdszrol azBlad.6: Medibis Kft.
telephelye: 1126 budapest, Szend16 utca3TlD

m6srdszrol a

Gottsegen Gyorgy Orsz6go s Kardi olo gi at Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
Kdpviseli: Dr. Ofner P6ter forgazgato
tov6bbiakb an'.,a Kdrhfz",

mint Szerz6d6 felek kcizott az althbrak szerint:

l. Aszerz6d6s trirgya
Oxigenritor 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett r{ruraktir l6tesit6s6vel t6rgyban kifrtGOKI 512015 szdmf kozbeszerz6si elj6r6s 2.,8., sz rdsz termdkek, cisszesen 322 db - 30%
mennyise gdre vonatkoz6an.
Eladri az addsvdteli szerzodesben foglalt idotartamra kihelyezett 6ru raktark6szletet bocs6t
1aj6t koltds6gdre, a KSrhhz rendelkezds6re, amely azt saj6t raktarirban helyezi el afelhasznril6sig. A kihelyezett inurakttr indulo alapk6szlete minden mdretb6l I havi
mennyisdget tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2016.jrilius 06.-6n g-14.
6ra kdzcitt kertil lesz6llit6sra.

2. Eladri jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru rakt6rkdszlet azF,ladd tulajdon6t egetviilal az
ad6sveteli szerzodes,melldkletdben meghat6rozott t t arra,hogy aK6rhiiz jelent6se alapjfun a felhaszn6lt termdkek egyezteti 6s
termdket p6tolja lehfv6st6l szfumitottmaximum 5 napon belul.

.Elad6 aKilrhi,zjelentds6t kovetoen jogosult a felhaszn6lt termdk ellen6rt6k6rol sz6l6 szfmlakiiilittsfira, az ad6svdteli szerzoddsben foglaltak szerint. Eladri a kihelyezett 6ru
r aktftrke szlet6t b 6rmikor ellenori zheti.

Lehfvris:

A rendszer a kihelyezett 6rurakt6r kdszlet6t, az Elzd l, mint egyetlen kiilsor7\t6r k6szlet6t kdpes kezelni. Az egyes besz6llit6k 6st6l elktilonftetten 6stitkosan tartja nyilvan. Minden innen kiadott 6ru min6stil. A szoftver
kezeldsdvel megbfzott szemdly azElads reszdre rendszeres idokozctnkdnt (legal6bb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildott) a fogy6sr6l, illetve a raktir pillanatnyi
kdszletdrol inform6ci6t ktild.
A megfelelo technikai felt6telek biztosit6sa mellett az Elad6nak lehetosdge van elektronikus '.
form6ban (file) ennel gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi keszletevel kapcsolatban.
Ennek lehetosdgeirol a szoftver kdszitoj6vel ki.ilcjn kell meg6llapodjon.
A fogy6s nyilvdntart6sa a kdszlet ut6ntoltdsdnek az alaprnform6ci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalm6nak
struktur6j6t, mivel a besz6llit6nak biztositania kell a cikkek azonosittsffi olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmuen meghatarozza, hogy az adott termdk mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos termdkek is lehetnek egyidoben a rakt6rban.

Szdllitfs:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbft6sra kertil azEladS maximum 5 napon
beltil ezt beszdllitja.

Aj6nlatkdro a rendszer iizemeltetdseert dijat nem sz6mol fel aj6nlattevo rdsz6re.

3. AKSrhdizjogai 6s kiitelezetts6gei

A K5rh6z a kihelyezett termdkek hi6nytalansdgdert ds minosdgi filapottrcrt, 6llaguk
meg6v6sdert teljes koru felelosdggel tartozlk. A K6rhfz v|llalja, hogy a kihelyezett 6ru
rakt6rkdszletet megfeleTo, z6rt helyen, a megldvo saj6t kdszleteitol elki.ilonitve t6rolja 6s

megfeleloen kdpzett, akezelo rendszert ismero ds haszndlni tud6 szem6llyel kezeli.
A I{orhaz v6l1al1a, hogy a konszign6cr6s rakt6rb6l a term6keket harmadrk f6l fel6 nem 6rt6kesiti,
at nem adjz, aztktzir6lagosan csak sa16t felbaszn|l|sira veszr ig6nybe.

A futamido kozben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a K6rhhz reszdre valamennyi, a

kihe I ye z ett inur akt6r e lhe I ye zett term6k f elhasznii|s 6t i I I eto en.

AKSrhiz kdzli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rkdszlet kezelo, kapcsolattart6 szem6ly nevdt,
beoszt6s6t, telefonsz6mifi es faxszitm6t ds az ezen adatokban bekcivetkezett minden vttltozttst.

4. A szerz6d6s megsziin6se

Megszrinik a szerzodes az addsveteh szerzodes lej6rt6val.

5. A szerzodfis megsztindsekor alkalmazott eljf ris

Jelen szerzodds barmely okbol tcjrtdno megszun6se esetdn a Kfrhhz teljes konien kdteles
elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rk6szlettel. A szerzodes lejiLrIlt koveto egy hdten beltil
lelt6roz6st kdszft az Elad6 kdpviseloje, valamint a K6rh6z 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem
haszndlt kdszletek meg6llapit 6sfu a.

A futamido alatt fel nem haszn6lt ds rakt6rkdszleten maradt kifogdstalan minos6gi 6llapotri
bontatlan termdkeket az F'lad6 koteles elsz6llitani. Amennytben az Elad6 ezen elszftllft6si
kotelezettsdg6nek felsz6lit6s elleneben sem tesz eleget, a Korhi.z jogosult az 5ru
megsemmisit6sdre.
AKfrhfz koteles a szerzodes megszrinesekor a birtokdban ldvo termdkeket a rakt6rban annak
Elad6 6ltal tort6no elsziilititsing az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett megorizni. Az orzes es

az elsziilitits koltsdgei azF,ladft terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzod6sben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szab6lyai mindenekel6tt
Polg6ri Tcirv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6ny rendelkezd s"i azirrinyad6ak.
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