
ADASvETELI szERz6uns Joh- 3 lec16

amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca29. szitm alattr sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orsz:igos Kardiol6giailntfizet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

masreszl az MKB Bank bankn 6l v ezetelt I 03 00002- 1 0 5 07 463 - 4902 00 I 0 banksz6ml aszdmu,
cdgtregyzek sz6mri 1037 Budapest, B6csi ft267. sz6khelyri Mediszer Kft. nevti

elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Balogh Zolthn igyvezeto (a tovdbbiakban: Elad6)

kozcjtt, az ajitnlatttban felsorolt termdkek szfilitttsitra a kovetkezo felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes alftirtts6val a Yev6 iital a Kbt. alapjdn ,,Oxigenitor 6s
cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett druraktrlr l6tesit6s6vel" .t6rgyban kiirt GOKI 512015
szdmri kozbeszerz6si eljarrls sor6n tett ajrinlata elfogadilsa eredmdnyekdnt kotelezetts6get
v6llal arra, hogy az ajSnlatkero 6ltal az alinlatr dokument6ci6ban felsorolt es azYevT tital
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghat6rozott minosdgben a Vev6 rlszerc
leszillitja. A szerzodes idotartama a szerzodes a16ir6s6t kovetoen 12 h6napig tart. A
szerzoddses 6rat, term6keket, fizetdsi hat6ridoket a jelen szeru6des 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szeruodds melldkletdt kdpezi az ajinlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.
mell6klet) 6s kereskedelmi ajanlat (3. sz. melldklet) is.

2./ Elad6 tudomdsul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatitrozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabtiyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elado minden eltdr6s ndlkiil elfogadott ajdnlat
szerinti termdkeit kethetente az un. Lehiv6si nyrlatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az
Eladrit6l rigy, hogy a szeruodeses idoszak v6g6ig legaldbb a teljes mennyis6g legal6bb -30 ,h-
a lehiv6sra keriiljon. A kihelyezett 6ruraktar i.izemeltetes6vel kapcsolatos felt6teleket jelen
szerzodds elengedhetetlen r6szdt kepezo kihelyezett itruraktin szerzodes tartalmazza.

3.1 Elad6 kdtelezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlftett lehiv6s szerinti furukat a
lehiv6sban foglalt mennyisegben, v|lasztekban ds m6retben a tirgyhonapon beli.il kdthetente
olyan i.itemezesben sz5'llitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatitroz6sra kerr.ilt. A nyertes aj6nlattevo jogosult a szerzodes id6tartama alatr
uj fejleszt6su innovativ termeket sziilitani, az itr vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek
m6dosit6sa ndlktil. Az 6r-ertek ardnyoss6got 6s a szakmai minosdgi megfelel6st az afnlatkdro
k6pviseloj 6vel kciteles egy eztetni.
A lehiv6snak megfelel6 sz6llit6s a felek egyezo meg6llapodiisa szerint akkor tdrtdnik meg
szabflyszenien, ha az E,lad6 vagy az titala igdnybe vett Fuvarozo az ixukat tartalmazo egyes
sztllitmdnyokat az Elad6 kockiuatina a Vev6 6ltal erre feljogositotl szewezetei telephelyeire
illetve a lehivdsban megjelolt kozelebbi teljesitdsi helyekre leszilllitja, (leszdllittatja) 6s a
ki.ildem6ny't csomagol6si egysdgenkdnt Stszfimolva a lehivdsban megjelcilt egys6g vagy
szemdly rdszdre mennyisdgileg 6tadta. Az elad6 a lesz6llitott term6keket bontatlan gy6ri
csomagol6sban, gyftri tartoz6klista alap16n, min6s6gtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal
egyiitt adja ffi a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
dpsdgdt afuvarczds es a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.
A minosdgmegvizsg6l6s helye a Vev6 szdkhelye. A Vev6 alesztilitott termdk csomagoldson
beliili mennyisdgi, minosdgi 6tv6teldt folyamatosan vegzi. Az Elad6 v6llalja, hogy a
szerzodes teljesit6s6nek tdotartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s
lehetosdset biztosit.



Teljesftdsi hely: Kiizponti raktilr 1096 Budapest, Haller u.
Atvdtelre jogosult szemdly: rakt6ros illetve a helyettesitdssel

Abban az esetben, ha az Eladd, k6sedelme meghaladn6 a
nem sz6llitott arucikkeket az Eladri kolts6g6re harmadik

29., Kihely ezett 6rurakt6r)
megbizott szem6ly.

15 napot, rigy a Vev6 jogosult a le
szemdlyt6l beszerezni ds a Vev6

szdkhely6re szrillfttatni.
Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy
kapcsolatban felmertlt koltsdgei fedezetere az
6r szols6l.

az Elad6nak a jelen pontban fogtaltakkal
1./ pontban emlitett elfogadott ajinlat szerinti

4'l Meg6llapodnak a szerzodb felek, hogy a 2.1 es 3,/ pontban szabtiyozott, illetve
kihelyezett 6rurakt6r rendszer alkalmazdsdn trilmen6en a Vevdnek joga van
varatlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendeldseket - a
hez k6pest ugyancsak lehiv6snak minostilo nyilatkozatokat - adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kivril, raktdrik6szletdbol tartozikkiel6giteni.
I soron kfviili tigyint6z6st - felhivrisra - azElad6 koteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a sz|llitirsihatarido a 3 napot sernmikdppen sem halaJiratja meg.

5.1 Nem vitatott a felek iital, hogy a lehiv6sban foglalt szdllititsi k6telezetts6g
tel.iesitdsdnek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt k6telezettsdgef
frgyelmen kivul hagyfsa a jelen addsvdteli szerzodes megszeg6s6t jelenti, aminek
kovetkeztdben az Elad6t a jelen szerzoddsben szabttlyozott kotbdr 

"riuugy 
k6rterit6s

fizetdsdnek a kdtelezetts6ge terheli, ds amennyiben ilyen szerzod6ss zeg1si eset m6sodik
alkalommal is megism6tlodn6k, rigy a Vev6 az ad6sv6teli szerzod,es azonnali hat6lyri
felmond6s6nak a jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezmdnyek 6rvdnyesitdse mellett andlkil,
hogy drdekmril6s6t igazolni lenne kcjteles.

6'l Vev6 a lehiv6s teljesitds6t tgazolo szabiiyszeru, a kihelyezett irwakt6rb6l tcjrtdnt
lehfv6s igazol6sflal felszerelt szftmlifi a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $ (3) bekez d6se, az IggT .dvi LXXXIII. tcirv6ny 9lA. $ a), valamint az Art 3614.$ szerini 66 napon beliil banki
6tutal6ssal egyenliti ki az Eladrinak.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szerz6ddses idoszak folyam6n az egyes sz6mliikba
csak azok az 6rak, trkepzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k te, megpejig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az l./ pont drtelmdben az EladS elfogadott 

-qanitu 
1artalmaz,

ftiggetlentil att6l, hogy a magyarorsz6,givagy avllilgpraci frakmikeppen alakulnak, ds hogy
ho gyan v iitozik az infl 6ci6s r ifia, v agy a devrza itszamitasi kulcs.
A Vevo eloleget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartozo lehfv6s igazolfsdt csatolni kell 6s az igy ki6llftott 6s felszerel t szfunlffi az
E I a d 6 k ci zvetl enti I az rnte zet G azdas fryi rgaz gat6 s ttg 6ra nyrij tj a b e .

Amennyiben Vev6 az Elad6 szamlajfit a jelen ponttan rogzitett hat6ridon beliil nem
egyenlitend ki, kciteles az Elad6nak a Ptk. idevonatko zo szabiiyai szerinti mindenkori
drvdnyes kdsedelmi kamatot is meefizetni.

illetve sz6lol el gg6sben olyan
Kbt. 56. g (1) bekez nem mesfelelo

meriilnek fel, 6s jovedelldnek
asak. Az Elad6 a z6des teljesftds6nek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szetkezetdt a Vevo szitmfua megismerhet|vi teszi ds a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekrol a Vevot haladdktalanul drtesiti.



A teljesit6sttgazol6 neve, beosztSsa; Farg6n6 Loys Ildik6 anyaggazdrilkod6si 6s anyagell6tdsi
oszt.vez.

7.1 Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontb an szabl,lyozott teljesit6s megtcirtdnt6tol szitmitott 3
munkanapon beltil jogosult azBladfval szemben felldpni.
Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t koveto 3 napon beltil b6rmikor kifog6s tfngytwdteheti az
Eladrindl, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rv6nyben van,
Azelozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik- a jelzett 3 napos
hat6ridon behil - azEladft kcizos jegyzokonyv felvdtel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett minos6gi vagy mennyisdgi fogyatdkossdgok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajdnlatban,
ill. az aj6nlatban foglalt minosegi kovetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szab{'lyozott m6rtdkti minos6gi kotbdrt 6s/vagy k6rt6rft6si ig6ng drv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s mdsodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minos6gi elt6r6st
tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lktil az adott megrendel6st6l nyomban el6llhat
vagy azonnali hatallyal felmondhatj a a szerzodest, meghirisul6si kotb6rt 6s k6rt6rit6st
kovetelhet.

8./ Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j 6t6ll6s szabfiyaira - az L / pontban foglaltak fiiggv6ny6b en - az elfogadott ajdnlat tartalma az
ir6nyad6.
Haz elado a minosdgi hib6s term6ket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beltil nem
cserdli ki, a Vev6nek jogdban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szemdlytol beszerezni az Etad6
koltsd96re.
Ha az Elad6 a jot6ll6si kotelezetts6ge alatt kicser6li a lesz6llitott eszkozok b6rmely resz6t,
annak j6tAil6si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
Eladri kijelenti ds szavatoss6got v6llal azert, hogy a jelen szerzod6s t6rgy6t kepezl termdkek
rendelkeznek j ogszeru forgalomba hozatart rgazolo dokumentumokkal.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s
vegil az adott megrendeldstol val6 Vev6i el6ll6s vagy azonrrali hat6lyf felmondds eset6re
egyartnt kdtb6rt kotnek ki M Eladt6, terh6re, amelynek m6rt6ke kdsedelem esetdn a
kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rtdk6nek figyelembev6teldvel napi 0,5 sztu:allk,
legfeljebb azonban az lrrntett fru-drtdk 6 Yo-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nettri 6rr[ 6rt6k6nek 307o-a nagys6gri minos6gi
kotb6rt lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6ku a Vev6 tital ewenyesitett meghirisul6si kotbdr
is akkor, amikor el6ll6si vagy azonnali hat6lyri felmond6si jog6t volt k6nltelen gyakorolni.

Elado az erintett term6kek netto aj6nlatt irira vetitve, 30 % nagys6gri meghirisuldsi k6tb6r
megfizetdset vitllalja, amennyiben a sz6llitand6 termdkek szfilitisdval tcibb, mint 15 napon
kdsik, vagy el6ll a szerzodes ezen reszdnek teljesites6tol teljesit6s6tol vagy Monnali hat6llyal
felmondj a a szerzodest.

Tiszthban vannak a szerzodo felek azza\ hogy a kcitbdrkcivetel6s behajt6srin trilmen6en a
Vev6 a szerzodesszeg6sbol eredo kdr6nak megt6rit6sdt is k<ivetelheti az Eladtf,t6l, a kfr
dsszegdbe azonban amdr behajtott kotbdr dsszege belesz6mit.
A kotbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.



A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szimlih6l visszatartani es ail' a

osszes6bol levonni.

v6ssz6mla nett6

l0.l A Vev6 egyoldalir, ir6sbeli, az Elad6hoz intdzett nyilatkozat|val azowrali hat6llyal

el6llhat az adottmegrendel6st6l, vagy azonnali hat6llyal felmondhatj a a szerzod6st, ha:

azF,lzdl az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb, mint 15 napot k6sett;

az Elad(t fizet6sk6ptelenn6 v6lt, cincsoddt jelentett illetve ellene csodot jelentettek be,

felszdmol6si elj6r6s folyik ellene;

az F,lad6 szerz6d6sellenesen besziintette sz6llit6sait'

Ha a Vev6 a szerzodest a fenti b6rmely okbol megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha sziikseges olyan hat6ridovel,

amely tefretove teszi,-hogy a szerzodlssel 6rintett feladata ell6t6s6rol gondoskodni tudjon - ha

a1 ai nlaat:ban kozvetetien vagy kdzvetleniil r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemely vagy szem6lyes j et, amely nem felel

meg a Kbt. 36. $ 11; U"t.t dds k) pontjdban me nek'

b) iz Elado k6zveletten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel

meg a Kbt. 56. $ d) U.t ., dds k) pontj6ban meghatdrozott valamely felt6telnek'

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elado a szerzodes megszun6se elott m6r teljesitett

szo I g6ltat6s szerzo d6 s s zerii penzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

Vevo szerzodeses kotelezetts 6get a Polg6ri Torvdnykonlvrol sz6l6 2013. 6vi V. torvdny

6:116, $ (2) bekezd6s6re tekintettel bonto feltetellel vagy affa az esetre rogzitett felmond6si

joggal 
"uaid, 

hogy amennyiben a beszerzes tirgyira vonatkoz6an a kozpontositott

kozbeszerzdsi ren-clszerben keretmeg6llapodas vagy -szerzodes keriil megkotdsre, a

kozpontositott kozbes zerzls rendszerdben val6sitja meg a beszerz6s6t, Vevonek semmilyen

h6tranyos kovetkezm6nye nem szirmazhat a szerzodds felmond6s6bol'

ll.l Az Elad6t az ervenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a

szerzodes teljesitdse sor6n-a Vev6vel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemtiadat, inform6cio, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatirsaira, besz6llitoira, akiket tev6kenys6gtik megkezddse elott

kote I e s az Elad 6 a titoktartilsra hitelt 6rdeml o en fi gye lme ztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye nelktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szeruod6sben

foglaltakon tul, az aialkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik f6l elozetes jov6hagy6sa n6lki.il titkos inform6ciot egyik f6l sem tehet kozz6,

harmadik szemely rendelkez6s6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s drv6nyes

jogszab6ly alapjhnvalamely birosfg vagy mds hatos6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.

ai ntaoo kifog6stalan t/Allitiltfn6l a teljes termdkmennyisdg 6tad6s-6tvdtel6t kovetoen a

Vev6 ir6sbu., ttyilutkozrk. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azF,la'd6t, hogy az adott

term6kek Vevo reszlre tort6no lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialistfjan

felttintesse es ezt - elozetesen irfsban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben

felhaszn6lhassa. A Vevo a lesz6llitott term6kek megfelelosdg6rol referenci6t krz6t6lag a

termdk felhaszn6l6s6t kovetoen 6llit ki.



Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fliggoen vagy az Elad6 elfogadott ajinlatatartalmifi tekintik a felek iranyad6nak azLal,hogy
tdteles jogszabiiyi rendelkez6skdnt a KBT ds Magyar Polgrlri Tdrv6nykonyv idevonatkozdgrr-
megfelelo szabillyait fogjak alkalmazni. A szerzodesm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $
bekezd6s6ben fo glaltak ir6nyadok.
A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyalSsokon b6k6s fton rendezzenekminden olyan nezeteltdrest, vagy vit6t, amely kciz<ittiik
a szerzod6ssel kapcsol atban meri.il fel.
Jelen szerz6d6sb6l szdrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvitrlk illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igazo drk.
Ezt az adSsvdteli szerzodlst a szeruodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatarl<kalmindenben
megegyez6t helybenhagy6lag alairttk.

Budapest, 2016. m6jus 11.

mint Elad6

Pdnz gyz6

Peth6n zsdbet
f6igazgatd gazdasilgi helyetLese

?018. LiAJ 1 1

A szerz6d6st el6k6szitette:

F6i



Mediszer Kft. "Oxigen6tor 6s cs6k6szlet beszerz6se
ki helyezett 6ru rakt6r l6tesit6s6vel"

GOKt-5/2015
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Budapest, 2016. m6jus I I,

2. sz. mell6klet
Kereskedelmi ajilnlat

3. sz. mell6klet
Felolvas6lap

enjegyz6

mint Elad6

?01$. I'|AJ 1 1

A szerz6d6st el6k6sziterfe:

Pethdn zs6bet
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SZERZODES
Kihelyezett 6rurakt:ir iizemeltet6s 6re

Amely l6trejott egyr6szr6l azE,lad,S: Mediszer Kft.
telephelye: 1037 Budapest, B6csi itt267

m6sr6szrol a

Gottsegen Gyorgy Orsz6gos Kardiol6 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
Kdpviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tovdbbiakb an: Da K5rhhz",

mint Szerz6d6 felek kcizott az althbrak szerint:

l. A szerz6d6s tr{rgya
Oxigenr{tor 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett firaraktir l6tesit6s 6vel tfugyban kiirt
GOKI 512015 szrimf kozbeszerzdsi elj6rris 7., sz rdsz termekek, osszesen 22 db - 30%
mennyisdg6re vonatkoz6an.
Elad6 az adflsvdteli szerzoddsben foglalt idotartamra kihelyezett 6ru rakt6rk6szletet bocs6t
saj6t koltds6gdre, a K6rh6z rendelkez6sdre, amely azt saj6t raktfrhban helyezi el a
felhaszndl6sig. A kihelyezett firuraktfr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
mennyisdget tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2016. jflius 06.-6n 8-14.
6ra kozott keriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru rakt6rkeszlet azBladf tulajdon6t kepezi. Az Elad6 kdtelezettsegetvilllal az
ad6svdteli szerzodes mell6klet6ben meghat6rozott termdkek sz6llit6sara, valamint arra, hogy a
K6rhhz jelent6se alapjfn a felhaszn6lt term6kek nyilviintartdstfi a KSrhizzal egyezteti 6s
term6ket p6tolja lehivrist6l szitmitott maximum 5 napon beliil.
Elad6 aKilrhfzjelentds6t kdvetoen jogosult afelhaszndlt term6k ellen6rtdk6r6l s2616 szhmla
kritllitdsdra, az adiisvdteli szerzoddsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett dru
rakt6rkdszletdt bdrmikor ellenorizheti.

Lehivris:

A rendszer a kihelyezett arurakthr keszletet, az F,lad6 szempontjdb6l, mint egyetlen kiilso
raktitr kdszletdt kdpes kezelni. Az egyes besz6llit6k keszleteit egym6st6l elktilcjnitetten 6s
titkosan tartja nyilv6n, Minden innen kiadott 6ru felhaszn6l6snak min6siil, A szoftver
kezeldsdvel megbizott szemdly azElad6 reszere rendszeres idokozonk6nt (legal6bb 2 hetente)
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nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktildcitt) a fogy6sr6l, illetve a raktir pillanatnyi
k6szlet6r6l informfci6t kiild.
A megfelelo technikai felt6telek biztosit6sa mellett az Eladlnak lehet6sdge van elektronikus
form6ban (file) ennel gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi kdszleidvel kapcsolatban.
Ennek lehet6 s6 geir6 I a szoft v er keszitoj evel kiilon kell me grillupo d3 or,,
A fogyris nyilviintart6sa a kdszlet ut6ntcilt6s6nek az alapiniorm6ci6ja.

Eladrinak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalmiinak
struktrir6j6t, mivel a beszitllitonak biztositania kell a cikkek azonositiisrit olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmuen meghat6rozza, hogy az adott termdk mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben a raktdrban.

Szrillitf s:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil azF,lad6 maximum 5 napon
beli.il ezt besz6llitja.

Aj6nlatkdro a rendszer tizemeltetesdert dijat nem sz6mol fel ai6nlattevo r6sz6re.

3. A K6rhriz jogai 6s kiitelezetts6gei

A KSrhfz a kihelyezett term6kek hi6nytalans ilgircrt 6s min6s6gi iilapotfrcrt, rillaguk
meg6v6s6drt teljes kcini felelSsdggel tartozik. A K(trh6z viilalja, hogy u- kihelyezett 7ru
rakt6rkdszletet megfelelo, zirt helyen, a megldvo saj6t kdszleteitol .ikrilonitu. t6rolja 6s
megfeleloen kdpzett, akezelo rendszert ismero ds haszn6lni tudo szem6llyel kezeli.
Ar{orh6'z v6]-7aI1a' hogy a konszign6ci6s raktitb6l a term6keket harmadik rei rete nem ertekesiti,
6t nem adja, aztl<tzS.t6lagosan csak sa)6t felhasznilras6raveszi ig6nybe.
A futamido kozben Eladr6r csereszabatoss6got biztosit a Kirrhhz r6,szere valamennyi, a
kihe lyezett itrur aktir elhe lyezett term6k felhaszn6l 6s6t i I I eto en.
A Krirhriz kozli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rkdszlet kezell,kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beoszt6s6t, telefonsz6m6t 6s faxsz6m ifi es az ezen adatokban bekovetkezett minden viitozftst.

4. A szerz6d6s megsztin6se

Megszrinik a szerzodls az adi..vfiteli szerzodls lej6rt6val.

5. A szerz6dfis megsziin6sekor alkalmazott elj6r6s

Jelen szerzod6s bdrmely okbol torteno megszundse esetdn
elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rk6szlettel. A szerzldes
lelt6roz6st k6szit az Elad6 kdpviseldje, valamint a K6rh6z
haszn5lt k6szletek meg6llapit dsira.
A futamido alatt fel nem haszn6lt ds rakt6rk6szleten
bontatlan termdkeket az Elad,6 kciteles elszdllitani.
k6telezettsdgdnek felsz6lit6s ellendben sem lesz
megsemmisft6sdre.
AKSrhiu koteles a szerzodes megszr.indsekor a birtok6ban ldvo termdkeket a rakt6rban annak
Elad6 altal tdrtdno elszfilitasiig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett megorizni. Az brz6s es
az elsziilitits k o lt s 6 ge i az F,la d.6t terhe I ik.

a K6rh6z teljes konien koteles
lej6rtdt koveto egy hdten beli.il
6ltal kijelolt szem6ly a fel nem

maradt kifog6stalan minosdgi 6llapotri
Amennyiben az Elad6 ezen elszilllitfusi
eleget, a Korhfu jogosult az ttru



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nem renilezett k6rd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt
Polgari Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny rendelkez6sei az irrinyad6ak.

L. sz. MELLEKLET

Term6kenk6nti indul6 konszign6ci6s k6szlet

Budapest, 2016. m6jus 11.

mint Elad6

P6nzii gYi eller{Pg)tzo

PethSn6 Tar
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A szerz6d6st el6k6szite'tte:



Mediszer Kft. "Oxigenitor 6s cs6k6szlet beszerz6se
kihelyezett Sruraktir l6tesit6s6vel,,

coKt-5/2015

1. sz mell6klet

R6sz

sor-
szhma R6sz megnevez6se

Uindul6
k6szlet

Megajinlott term6k
neve 6s k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

7

Uj szi.ikitt-csecsemo-gyermek
kapill6ris tipusir oxigen6tor,
Adult: 1,8 -2,0 m2-
membr6nfeliiletig, 40 tskg-<,
biocompatibilis bevonaffal 5

QUADROX-i Adult
HMO TOOOO + VHK
71000 81 675

408 375

Nett6 iisszesen: 408 375
AFA27 % n0 261
Brutt6 iisszesen: s18 636

Budapest, 2016. m6jus I l.

foigazgato
mint Vev6

2. sz. mell6klet
Kereskedelmi ajfinlat

3. sz. mell6klet
Felolvas6lap

?01Fi;AJ 1 1.

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:


