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Anyaggazd6lkod6sl oszt6lv: ""'f :""'

amely l6trejdtt egyr6szt a B utca29. sz6m alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszigos Kardiol6giai Int P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6).

miisr6szt a Magyarorszl. bankn6l vezetett 14100464_91353349_01000002
banksz6mlaszdmu, zftmu 2314 Halilsztelek, 6voda u. 7. sz6khelyii
MedlineS Kft. nevti elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Izsrlk Barnab6s (a tovribbiakban:
Eladt6)

kozott, az ajinlataban felsorolt termdkek szillitisdraa kcivetkezo felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodds al6ir6s6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapjan ,,Oxigen6tor 6s
cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett riruraktrir l6tesit6s6vel" .t6rgyUan t<lirt GOKI SlZ0l5
szr{mri kozbeszerzdsi elj6r6s sor6n tett aj6nlata elfogadasa eredmdnyekdnt kotelezettsdget
vdllal arra, hogy az ajitnlatkero tital az ajtnlati dokumentaci6ban felsorolt es az yev6 tital
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatfrozott minosdgben a Vev6 resz1re
lesz6llitja. A szetzodds idotartama a szerzbdds al6ir6sdt kovetoen 12 h6napig tart. A
szerzoddses 6rat, term6keket, fizetdsi hatdridoket a jelen szerzod,6s 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szetzbd6s melldkletdt kdpezi az ajtnlatba becsatolt felolvasolap (2. sz.
melldklet) ds kereskedelmi aj6nlat (3. sz. melleklet) is.

2'l Eladt6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatfuozott arumennyis6get
olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabfiyozttsra keri.il.
Yevo az 1./ pontban emlitettek szerint az elad6 minden elt6rds n6lktil elfogadott ajfinlat
szerinti termdkeit k6thetente az un. Lehiv6si nyllatkozat form6j6ban v6s6iolja 

^"g *Elad6t6l rigy, hogy a szeruldeses idoszak vdg6ig legal6bb a teljes mennyisdg legalabb -SO 't"-a lehiv6sra kertiljon. A kihelyezett 6ruraktir izemeltetdsdvel kapcsolatos-feli6teleket jelen
szerzodes elengedhetetlen rdszdt kepezo kihelyezett iruraktdr szerz6d6s tartalmazza.

3.1 Eladri kdtelezi magit arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti arukat a
lehfvdsban foglalt mennyisdgben, vdlaszt6kban ds m6retben a t6rgyh6napon beliil kdthetente
olyan titemezdsben szfilitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott ,r.*.r.t.inek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatfuroz6sra keriilt. A nyertes ajdnlattevo jogosult a szerzod,es id6tartam a alattfj fejlesztdsu innovativ term6ket sziilitani, az ir vagy egyeb szerzodeses feltdtelek
m6dosft6sa ndlktil. Az ttr-ertek ardnyoss6got ds a szakmai minos6gi megfeleldst az aj1nlatkero
kdpviseloj dvel koteles egyeztetni.
A lehiv6snak megfelelo sz6llitris a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor t6rt6nik meg
szabdiyszenien, ha az F,lad6 vagy az Sltala igdnybe vett Fuvaro z6 az irukat tartalmaz6.gy.,
sz|llitmirnyokat az Eladr6, kockiuatfra a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezetei telephely"eire
illetve a lehiv6sban megjelolt kdzelebbi teljesit6si helyei<re lesztilitja, (lesz6llfttatja) ds a
kiildemdny't csomagol6si egys6genkent iltszitmolva a lehiv6sban megjelolt .gyr6g uugy
szemdly teszere mennyisdgileg 6tadta. Az elad,o a lesziiliton term6keket boniatlan gyari
csomagoldsban, gy6n tartozdklista alapjfn, min6s6gtanrisit6ssal ds egydb dokument6ci6kkal
egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek
6ps6gdt afuvarozds 6s a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.
A minos6gmegvizsg6l6s helye a Vevd sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k csomagol6son
beltili mennyisdgi, minosdgi 6tveteldt folyamatosan vegzi. Az Elad6 v6llalja, [ogy a



szeruodes teljesitds6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s
lehetos6get biztosit.

Teljesitdsi hely: Kiizponti raktir 1096 Budapest, Haller u.2g.,Kihelyezett irurakt{r)
Atvdtelre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesitessel megbizott szemdly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladn6 a
nem szdllitott 6rucikkeket az Elad6 koltsesdre harmadik

15 napot, rigy a Vev6 jogosult a le
szemdlytol beszerezni 6s a Vev6

szdkhelydre sz1,llittatm.
Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy
kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezetere az
itr szolg6l.

az E,lad6nak a jelen pontban foglaltakkal
l./ pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti

Kapcsolattart6 az Elad6 r6szdrol: .,.

4.1 Meg6llapodnak a szerzodb felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabtiyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett frurakt6r rendszer aIkaImaz6s6n trilmen6en a Vev6nek joga van
althoz, hogy varatlanul jelentkezo 6ruhianyaik p6tl6s6ra azonnali megrendel6seket - a
keretszerzoddshez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6stilo nyrlatkozatokat - adjanak feI az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kiviil, raktfri k6szlet6bol tartozikkieldgiteni.
A soron kivtili ligyint6zest - felhiv6sra - az Elad6 koteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a sztilit[si hat6rido a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek iital, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kdtelezettsdg
teljesitdsenek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kotelezettsdgek
figyelmen kivtil hagy6sa a jelen ad6svdteli szerzodes megszegdsdt jelenti, aminek
kovetkeztdben az Elad6t a jelen szerz6ddsben szabiiyozott kotbdr eslvagy k6rt6rit6s
fizetdsdnek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod6ss zegesi eset masodik
alkalommal is megismdtlodndk, fgy a Vevd az addsvdteli szerzodes azonnali hat6lyri
felmond6sfnak a jog6t gyakorolhatja a jogi kdvetkezmenyek 6rv6nyesit6se mellett andlktil,
hogy drdekmfl6s6t igazolni lenne koteles.

6'l Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazolo szabiiyszeni, a kihelyezett (nurakt6rb6l tort6nt
lehiv6s igazolttsixal felszerelt szimlilt a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $ (3) bekez dese, az 1997 .
evi LXXXIIL tcirvdny 9lA. $ a), valamint az Art 36/,4..$ szerint 60 napon beliil banki
6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzodeses idoszak folyam6n az egyes szimlfkba
csak azok az 6rak, ttrkepzesi tdnyezok ds kciltsdgek ellithat6k be, mdgpedig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyeket M l./ pont drtelmdben az F,lad(t elfogadott ajinlata tarlalmaz,
fiiggetlentil att6l, hogy a magyarorszdgrvagy a vildgpiaci frak mikdppen alakulnak, ds hogy
hogyan vfitozik az infl6ci6s r6ta, vagy a deviza ifiszftmittrsi kulcs.
A Vevo eloleget nem fizet.
A sz6ml6hoztartozo lehfv6s rgazolisitt csatolni kell es azigy ki6llitott 6s felszereltszitmlifiaz
E I a d 6 ko zvetl enri I az rntezet G azdas 6gi rgazgato s ftg d ra nyuj tj a b e.
Amennyiben Vev6 az E,lad6 szimlitjit a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
egyenliten6 ki, ktiteles az Eladfinak a Ptk. idevonatko zo szabiilyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elado nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6sdvel cisszefiigg6sben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfeielo
tSrsasdg tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedeltdnek
csdkkentdsdre alkalmasak. Az Elad6 a szerz6des teljesft6sdnek teljes idotartama alatt



tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szimftra megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
i.igyletekrol a Vevot haladdktalanul 6rtesiti.
A teljesitdstrgazol6 neve, beosztdsa: Farg6n6 Loys Ildik6 anyaggazd6lkod6si 6s anyagell6t6si
oszt.vez.

7.1 Egyetertenek a szerzodo felek abban, hogy a szAllit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabtiyozott teljesitds megtortdnt6t6l szfimitott3
munkanapon beli.il j o go sult az Eladfv al szemben fe116pni.

Az egy6b min6sdgi hib6kkal vagy a mennyisdgi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok eszlelds6t kdveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tirgydvh teheti az
Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatossdgi ido mdg ervdnyben van.
Az elozo kdt bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 :artoztk - a jelzett 3 napos
hataridon beliil - azF,lad.6t kdzos jegyzokcinyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a termdk tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti aj6nlatban,
ill. az aj6nlatban foglalt minos6gi kovetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsben
szabflyozott m6rt6kri minos6gi kotbdrt eslvagy kArtddt6si ig6nyt 6rvdnyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minosdgi elt6rdst
tapasztalna, ugy 6rdekmril6s6nak tgazolfsa n6lktil az adott megrendel6stol nyomban el6llhat
vagy azonnah hat6llyal felmondhatja a szerzodest, meghirisul6si kotbdrt 6s kertdrit6st
kdvetelhet.

8./ Szerzodo felek egyetertenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6tdll6s szabiiyaira - az l./ pontban foglaltak fiiggvdnydben - M elfogadott ajitnlattartalma az
irdnyad6,
Haz elado a minos6gi hib6s termdket a hibabejelentdst kcjveto 15 munkanapon beltl nem
cserdli ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szemdlytol beszerezni az Eladri
kolts6gere.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kotelezettsege alatt kicser6li a lesz6llitott eszkozok b6rmely reszet,
annak j6t6l16si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got vfllal azdrt, hogy a jelen szerzod6s targydt kepezo termdkek
rendelkeznek j o gszeni forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghib6s sz6llitds, s

vdgijl az adott megrendeldstol val6 Vev6i el6116s vagy azonnali hat6lyri felmond6s eset6re
egyar6nt kotbdrt kotnek ki az F,lad,f terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a
kdsedelmesen szdllitott arucikkek nett6 6rt6k6nek figyelembev6teldvel napi 0,5 szdzallk,
legfeljebb azonban az erintett 6ru-drt6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rfi ilrtfik6nek 307o-a nagys6gri minos6gi
kdtbdrt lehet kovetelni, de ugyanilyen merteku a Vev6 6ltal drv6nyesitett meghirisul6si kotb6r
is akkor, amikor el6ll6si vagy azonnali hat6lyu felmond6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

Elado az 6rrntett termdkek netto aj6nlati ftritra vetitve, 30 % nagys6gri meghirisuldsi kotb6r
megfizetdset vftllalja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek sz6llit6s6val tobb, mint 15 napon
k6sik, vagy e1511 a szerzodes ezen rdsz6nek teljesitds6tol teljesit6s6tol vagy azonnah hat6llyal
felmondi a a szerzodest.



Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kcitbdrkdvetelds behajt6s6n trilmenoen a
Vev6 a szerzodesszeg6sbol eredo k6ranak megtdrit6sdt is kcivetelheti az Elad6t6l, a khr
ci sszegebe azonban a mttr behajtott kotb6r o sszege belesz6mit.
A kcitbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek kiira nem meri.ilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benffitott szimI6b6l visszatartani 6s azt a v€,gszfumIa nett6
6sszeg6bol levonni.

10.1 A Vev6 egyoldalu, ir6sbeli, az Elad6hoz intezett nyilatkozatilal azornali hat6llyal
el6llhat az adott megrendeldstol, vagy azorrali hatdllyal felmondhatj a a szerzoddst, ha:

azElad6 az egyes rdssz6llit6sokkal tobb, mint 15 napot k6sett;
az Elad,5 fizetdskdptelennd v6lt, dncsodot jelentett illetve ellene csodrjt jelentettek be,
felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;
az EladS szerzo d6 s ell ene s en b e s ziintette szSllitilsart.

Ha a Vev6 a szerzodest a fenti bd.rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkoz atilal, az
Elad6 nem jogosult a Vev6tol tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vevo jogosult ds egyben koteles a szerz6dest felmondani - ha sztiksdges olyan hat6ridovel,
amely lehetovd teszi, hogy a szerzodessel drintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) azEladoban kcjzvetetten vagy kdzvetlenril25%o-or meghalado tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatitrozott valamely feltdtelnek.
b) az Elad6 kdzvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalado tulajdoni rdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatfrozott valamely felt6telnek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elado a szerzodes megszrindse elott m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerzodd ss zeri penzbel i el lenertdkdre j o go sult.
Yevo szerzod6ses kdtelezettseget a Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013, 6vi V. torv6ny
6:116. $ (2) bekezdesdre tekintettel bont6 feltdtellel vagy arl:a az esetre rogzitett felmond6si
joggal v6llal, hogy amennyiben a beszerzes tirgyfura vonatkoz6an a kozpontositott
kozbeszerzdsi rendszerben keretmeg6llapod6s vagy -szerzodes keriil megk,itesre, a
kozpontositott kozbeszerzds rendszerdben val6sitja meg a beszerzeset, Vevonek semmilyen
h6tr6nyos kdvetkezmdnye nem szirmazhat a szerzodes felmond6s6bol.

11'l Az Elad6t az ervenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartd.si kotelezetts6g terheli a
szerzodes teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezetts egkiterjed, az
Eladd, alkalmazottaira, munkatirsaira, besztilitona, akiket tevekenysdgtik megkezddse elott
koteles azElad6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az Eladd, a Vev6 engeddlye ndlktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzoddsben
foglaltakon tul, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform ftcid ad,atajt.

A m6sik fel elozetes j6v6hagy6sa nelktil titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet k6zz6.
harmadik szemlly rendelkezdsere nem bocsdthat, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszab6ly alapj6n valamely bir6s6g vagy m6s hatos6g kotelezo drvdnnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan sztilillstrol a teljes termdkmennyis6g fitadds-itvetel6t kovetoen a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azElad6t, hogy az adott
termdkek Vevo reszere tortdno leszdllit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n
feltUntesse es ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtevdkenysdgdben



felhaszn6lhassa. A Vev6 a lesz6llitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizdr6lag a
termdk felhasznril6s6t kovetoen 6llit ki.

Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rddsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az Elad6 elfogadott qdnlatatartalmffi tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszab6lyi rendelkez6skdnt a KBT 6s Magyar Polgari Tdrv6nykonyv idevonatkozSan
megfelel6 szabiiyait fogj6k alkalmazni. A szerzoddsm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $
bekezdds6ben fo glaltak ir6nyad6k.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell terurie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon bdk6s riton rendezzenek minden olyan ndzetelterdst, vagy vit6t, amely kozdtttik
a szerzodessel kapcsolatban mertil fel.
Jelen szerzoddsbol szhrnazo 6s peres ritra keri.ilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a Vev6
szdkhelydh ez igazo dik.
En az ad6sv6teli szerzbdest aszerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikalmindenben
me ge gyez6t helybenhagy6lag alSirtak.

Budapest, 2016. mdjus 11,

mint Elad6

A szerz6d6st el6keszitette:
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Medlines Kft. "Oxigen6tor 6s cs6k6szlet beszerz6se
kihelyezett 6ru raktir l6tes it6s6vel"

GOKt-5/2015

1. sz mell6klet

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitetter

2. sz. mell6klet
I(ereskedelmi al|nIat

3. sz. mell6klet
Felolvas6lap
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Uj sztilcitt-csecsem6- gyermek
kapill6ris tipusri oxigen6tor,
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kapill6ris tipusri oxigen6tor, Pediatric
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Kihelyezett raktf r iizemeltet6s6re Anyaggazdd lkoddst osztd ty :

telephelye: 2314Halilsztelek, 6voda u. 7.

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gyorgy Orsz6gos Kardiol6 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb an:,a K6rh{n",

mint Szerz6d6 felek kdzdtt az alihbiak szerint:

1. Aszerz1dfls tfrgya
Oxigenftor 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett {rurakt:ir l6tesit6s6vet t6rgyban kiirt
GOKI 512015 szr[mri kdzbeszerz6si eljrlr6s 4.,10., szr1szterm6kek, osszesen 150 db - 30%
mennyisegdre vonatkoz6an.
Elad6 az addsveteli szerzoddsben foglalt id6tartamra kihelyezett iiru rakt6rk6szletet bocs6t
saj6t koltds6gdre, a Kfirhfz rendelkezdsdre, amely an sajrlt rakt6rdban helyezi el a
felhaszn6l6sig. A kihelyezett 6rurakt6r indul6 alapk6szlete minden m6retb6l I havi
mennyisdget tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapkeszlet 2016. jrilius 06.-fn 8-14.
6ra kozdtt keriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett aru rakt6rk6szl et az Elad,5 tulajdoniit kepezi. Az Elad6 kotelezetts eget villlal az
ad6sv6teli szerzodes mell6kletdben meghat6rozott term6kek sz6llit6s6ra, valamintir:ra,hogy a
K5rh6z jelentdse alapjttn a felhasznitlt termdkek nyilvantartdsffi a Kdrhfzzal egyezteti 6s
term6ket potolja lehfv6stol szftmitottmaximum 5 napon beltil.
Eladt6 aKSrhhzjelentdsdt kdvetoen jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rtdk6r6l sz6l6 szilmla
kriilititsfra, az ad6sv6teli szerzoddsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
rakt6rkdszlet6t b6rmikor ellenorizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett 6ruraktftr keszletet, az Elad6 szempondiib6l, mint egyetlen ktilso
taktitt kdszlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egymrist6l elkiil<jnitetten ds
titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott riru felhaszn6l6snak min6siil. A szoftver
kezeldsdveL megbizott szem6ly azE,lads rdszere rendszeres idokozctnk6nt (legal6bb 2 hetente)
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nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktildott) a fogy6sr6l, illetve a raktin pillanatnyi
kdszletdrol informiiciot kiild.
A megfelel6 technikai feltdtelek biztosit6sa mellett az Elad6nak lehetosdge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi kdszlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehetos6geirol a szoftver kdszitdjdvel kiilon kell meg6llapodjon.
A fogy6s nyilv6ntartSsa a kdszlet ut6ntoltds6nek az alaprnformdci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalm6nak
struktrir6j6t, mivel a besztilitonak biztositania kell a cikkek azonositilsffi olyan tekintetben,
hogy az egydrtelmrien meghat\rozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyidoben a raktdrban.

Szrillitris:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keri.il azBlads maximum 5 napon
beltil ezt besz6llitia.

Aj6nlatkdro a rendszer i.izemeltetdsddrt dijat nem sz6mol fel aj6nlattevo rdszdre.

3. A K6rh6z jogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rh5z a kihelyezett term6kek hi6nltalans6gderr es minosdgi ftllapotfuert, 6llaguk
meg6v6s6drt teljes koni felelosdggel tartozik. A K6rh{z v6lla\a, hogy a kihelyezett 6ru
raktfrkeszletet megfelelo, zdrt helyen, a megldvo sajdt k6szleteitol elki.ilonitve t6rolja ds
megfelel6en k6pzett, akezelo rendszert ismero es haszndlni tud6 szemellyel kezeli.
A Ilorh|z vallalja, hogy a konszignicios raktdrbol a termekeket harmadik f6l fei6 nem 6r6kesitr,
6t nem adja,aztktz6rolagosan csak salat feltasznalasara r-eszi igenr-be.
A futamido kdzben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a K|rhfz reszere valamennyi, a
kihe lyezett itrur aktitr e lhe lye zett term ek fe I has zn6l 6s 6t i I I eto en.
AK6rh6z k6zli Eladrival a konszign6cios rakt6rkdszlet kezelo. kapcsolattart6 szemely nevdt,
beoszt6s6t, telefonszdm6t es faxsz6m6t es az ezen adatokban bekcivetkezett minden viitozilst.

4. A szerz6dils megsztindse

Megszunik a szerzodds az ad6sveteli szerzodes lejart6val.

5. A szerzfd6s megsziin6sekor alkalmazott eljrlrris

Jelen szeruodes b6rmely okb6l tortdno megszrindse esetdn a K6rh6z teljes kdnien kcjteles
elszfmolni a kihelyezett 6ru rakt6rk6szlettel. A szerzodes lejartdt koveto egy hdten beliil
leltilrozftst keszit az EladS kdpviseloje, valamint a K6rh6z 6ltal kijelolt szemdly a fel nem
haszn|lt kdszletek meg6llapit 6s6r a.

A futamido alatt fel nem haszn6lt ds rakt6rkeszleten maradt kifogdstalan minosdgi 6llapotri
bontatlan termdkeket az Elad,6 koteles elszdllitani. Amennytben az Elado ezen elszdllit6si
kotelezettsdgdnek felsz6lit6s ellendben sem tesz eleget, a Korhdz jogosult az 6ru
megsemmisitdsdre.
A K6rhriz koteles a szerzodes megszun6sekor a birtok6ban ldvo termdkeket a rakt6rban annak
Elad6 6ltal tcirtdno elsztilitttsiig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett megorizni. Az orzes es
az elsztilitds kolts6gei azEladft terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzldlsben nem rendezett kdrd6sekre a magyar jog szabalyai mindenekel6tt
Polg6ri Ttirv6nykonyw6l sz6I6 2013. 6vi V. tdrv6ny rendelkez6 sei azininyad6ak.

1. sz. MELLEKLET

Tetm6kenk6nti indul6 konszigndci6s k6szlet

Budapest, 2016. m6jus 11.
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Iedlines Kft. "Oxigen6tor 6s csSk6szlet beszerz6se
kihelyezett irurakt6r l6tesit6s6vel',

coKt-5/2015

1. sz mell6klet

R6sz

sor-
szima R6sz megnevez6se

Indul6
k6szlet

Megajfnlott term6k
neve 6s k6dszima

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nettri Ft
tisszesen

4

kapill6ris tipusri oxigen6tor,
Neonatal: 0,2- 0,5 m2
membranfeliilet, 0 -J tskg beteg
rlszere Biocompatibilis bevonattal
Rendelkez6 l0

Capiox RX05R
Oxygen5tor
biocompatibilis
bevonattal /
CX*RXO5R 79 000

790 00c

6

Uj sziilcitt-csec s em6- gyermek
kapill6ris tfpusri oxigen6tor, Pediatric
1., 0,8 m2-1,5 m2 membr6nfeliilet l5 -

40 tskg betegek reszlre l0

Capiox RXI5R
Oxygen6tor

biocompatibilis
bevonattal /
CX*RX15R s3 000

530 000

Nett6 6sszesen: 1 320 000
AIA Zl "/o 356 400
E ruuo Qsszesen: 1 676 400

Budapest, 2016 m6jus 11.

mint

2. sz. mell6klet
I(eteskedelmr alanlat
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