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ADASVETELI SZERZoDES

amely l6trejott egyr6szt a Budapest, Haller utca29. sz6m alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailnt8zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tovribbiakban: Vev6),

mdsr6szt a Citibank bankn6l vezetett 1 0800007-60000000-1 3 431019 banksz6mlaszilmf,
clgtregyzdk szitmu 1223 Budapest, Kist6t6ny u. 16. sz6khelyu Planmed Kft.

nevri elad6, k6pviseletre jogosult szemdly: Winkler Magdolna 6s dr. Debreczenind Kov6cs
N6ra (a tov6bbiakban: Elad6)

kozott, az ajitnlatttban felsorolt term6kek sziilitilsina a kdvetkezo felt6telek mellett:

Ll Eladri ezen szerzodds al6fr6s6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapjin ,,Oxigendtor 6s
cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett ilrurakthr l6tesit6s6vel" .t6rgyban kiirt GOKI 5l20ls
szfmri kozbeszerz6si elj6r6s sor6n tett qirnlata elfogad6sa eredmdnyekdnt kotelezettseget
v6llal arra, hogy az ajftnlatkero ttltal az ajinlati dokumentiici6ban felsorolt es az Yev6 hltal
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatdrozott min6s6gben a Vev6 rlszere
leszfilitja. A szerzodds id6tartama a szerz6d6s al6ir6s6t kcjvet6en 12 h6napig tart. A
szerzoddses itrat, termdkeket, frzetdsi hat6ridoket a jelen szerzSdds 1. sz. melldklete
tartalmazza. A szerzodds melldkletdt kdpezi az ajfnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.
mell6klet) es kereskedelmi aj6nlat (3. sz. melldklet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a YevS az 1./ pontban meghattnozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles tole megv6sSrolni. ahogy ez a jelenpontban szabhlyozdsra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elado minden eltdr6s ndlktil elfogadott ajhnlat
szerinti termdkeit kdthetente az un. Lehivdsi nyrlatkozat form6j6ban v6sarolja meg M
Eladrltol ugy, hogy a szerzodeses idoszak vdgeig legal6bb a teljes mennyiseg legal6bb -30 oh-

a lehiv6sra keniljdn. A kihelyezett 6ruraktdr izemeltetesdvel kapcsolatos feltdteleket jelen
szeruodes elengedhetetlen rdszdt kepezo kihelyezett fururaktitr szerzod6s tartalmazza.

3.1 Elad6 kotelezi magffi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti 6rukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6lasztdkban 6s m6retben a t6rgyh6napon bellil kdthetente
olyan iitemezdsben sziilitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatdroz6sra keriilt. A nyertes ajfnlattev(5 jogosult a szerui5dds idotartama alatt
tij fejleszt6sri innovativ termdket sz|llitam, az ir vagy egydb szerzodeses felt6telek
m6dosit6sa ndlktil. Az ftr-ertek ardnyoss6got 6s a szakmai minosdgi megfelel6st az ajinlatker6
kdpvi seloj dvel koteles egy eztetni.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo megdllapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabitlyszeruen, ha azElads vagy az iitala ig6nybe vett Fuvaroz6 az itrukat tartalmaz6 egyes
sz6llitm6nyokat az Elad6 kocktnatttra a Vev6 6ltal erre feljogositott szervezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesitdsi helyekre lesz6llitja, (lesz6llittatja) 6s a
kUldemdnyt csomagol6si egysdgenk6nt iltszdmolva a lehivasban megjelolt egysdg vagy
szemdly reszere mennyis6gileg dtadta. Az elado a lesz6llitott termdkeket bontatlan gytri
csomagol6sban, gytri tartoz6klista alapjdn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal
egytitt adja at a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
dpsdgdt a fuvaroz6s es a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.
A minosdgmegvizsg6lds helye a Vev6 szdkhelye. A Vev6 a lesz6llitott termdk csomagol6son
beliili mennyisdgi, minosdgi 6tvdteldt folyamatosan vegzi. Az Elad6 viilalja, hogy a



szerzodds teljesitdsdnek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll,
lehetosdget biztosit.

Telj:sltdsi helY: Kiizponti raktilr 1096 Budapest, Haller u.2g.,Kihelyezett 6ruraktrir)
Atvdtelre jogosult szem6lyi rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szemdly.

Abban az esetben, ha az Elad6 kdsedelme meghaladn6 a
nem sz6llitott 6rucikkeket az Elad6 kcilts6e6re harmadik
szdkhely6re sz6llittatni.
Egyetdrtenek a szerz6do felek abban, hogy az
kapcsolatban felmenilt kdltsegei fedezetdre az l.l

i oszt6l
Kapcsolattart6 az Elad6 rdszer6l: ...

konzult6ci6s

15 napot, :f,gy a Vev6 jogosult a le
szemdll.tol beszerezni 6s a Vev6

Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
pontban emlitett elfogadott ajantat szerinti

4'l Meg6llapodnak a szerzSdo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabtiyozotJ, illetve
vegrehajtand6 kihelyezett ttrurakt6r rendszer alkalmazfs6n trilmenoen a Vevdnek joga van
ahhoz, hogy vdratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6tl6sara azonnali megrendeldseket - a
ketetszerzod6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak minostilo nyilatkozatokal - adjanak fel az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kivtil, rakt6ri k6szletdbol rlrtozikklel6gfteni.
A soron kivtili iigyintdz6st - felhivdsra - az Elad6 koteles rgazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a sz6llit6si hat6rido a 3 napot sernmikdppen sem haladlatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek fltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kotelezettsdg
teliesitds6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kcitelezetts6gef
figyelmen kivtil hagy6sa a jelen ad6svdteli szeizod,es megszegdsdt jelenti, amiiek
kcjvetkeztdben az Elad6t a jelen szerzoddsben szabillyozott kotbdr esivagy k6rt6rftds
fizetesdnek a kdtelezettsdge terheli, 6s amennyiben ilyen szeruoddsszegdsi eset m6sodik
alkalommal is megismetlodn6k, ugy a Vev6 az addsvdteli szerz6des azonnali hatalyri
felmonddsdnak a jogft gyakorolhatja a jogi kovetkezmdnyek drvdnyesitdse mellett an6lkiil,
hogy 6rdekmul6s6t igazolni lenne koteles.

6'l Vevti a lehiv6s teljesit6sdt rgazolo szabilyszeru, a kihelyezett ttrurakt6rb6l t6rt6nt
lehiv6s igazollsi.al felszerelt szitmltt a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6: 130, $ (3) bekez dese, az 7gg7 .
evi LXXXIII. tcirvdny 9lA. $ a), valamint az Art 361,4..$ szerini 60 napon belil banki
6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzSdo felek 6ltal, hogy a szerzoddses idoszak folyam6n az egyes sz6ml6kba
csak azok az inak, 6rkepzesi tdnyezSk 6s kolts6gek 6llithat6k 6e, megpeiig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyeket az l.i pont drtelm6ben az Elad,b elfogadott 4u"titu 7aftalmaz,
fliggetlenril att6l, hogy a magyarorszitgi vagy a vil6gpiaci 6rak mikdpp.n ulukulnak, ds hogy
hogyan v6ltozik az infl6ci6s rtfia, vagy a d,evtza ifiszimitfusi kulcs.
A Vevo eloleget nem frzet.
A szfmlhhoztulozo lehiv6s igazoldnificsatolni kell ds azigy ki6llitott 6s felszereltszitmlfiaz
E I a d 6 kri zv etl e nti I az rntezet G azdas 69r r gaz gato s 69 6ra nyrij tj a b e .
Amennyiben Vev6 az ElndS szdmlfijffi a jelen pontban rlgzitett hat6ridon beltil nem
egyenlitend ki, koteles az EladSnak a Ptk. idevonatko zo siabiiyai szerinti mindenkori
6rvenyes kdsedelmi kamatot is mesfizetni.

illetve szinol e\ a szerzodds teljesitds6vel dsszefiiggdsben olyan
Kbt. 56. g (l) bekezd6s fr) ponda szerinti feltdteleknek nem megfeielo

meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jcivedelm6nek
csokkentds6re alkalmasak. Az Elad6 a szerzodes teljesit6sdnek teljes id6tartam a alatt

irr szolgii.



tulajdonosi
iigyletekrol
A teljesit6st
oszl.vez.

Kbt. 125. g (5) szerinti

igazolo neve, beoszt6sa: Farg6nd Loys Ildik6 anyaggazd6lkod6si ds anyagell6t6si

7.1 Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l eredo
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontb an szabillyozott teljesit6s megtort6ntdt6l szdmitott 3
munkanapon beliil jogosult azBladdval szemben fell6pni.
Az egydb min6sdgi hib6kkal vagy a mennyisdgi eltdr6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok eszleldsdt kovet6 3 napon beliil barmikor kifog6i tirgyf'1 teheti az
Elad6n61, feltdve, hogy a szavatoss6gi ido m6g drvdnyben van.
Az elozo kdt bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6ridon beliil - azEladft kozcjs jegyzokonyv felvdteldre meghivni
A jelen pontban emlitett minosdgi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajrinlatban,
ill. az aj6nlatban foglalt minos6gi kdvetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzod6sben
szabiiyozott mertdkri minosegi kdtbdrt ds/vagy k6rt6dtdsi igdnyt drvdnyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minosdgi elt6r6st
tapasztalna' rigy 6rdekmul6s6nak tgazolilsa ndlkiil az ad,ott megrendeldstol nyomban el6llhat
vagy azonnali hatl'llyal felmondhatj a a szerzoddst, meghirisul6si kdtbdrt 6s k6rtdritdst
kovetelhet.

szerkezetdt a Vevo szdmitra megismerhet6vd teszi 6s a
a Vevot haladdktalanul drtesfti.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban,
j6tilles szabiiyaira - az 7./ pontban foglaltak
iritnyado.
Haz elado a minos6gi hib6s
cserdli ki, a Vev6nek jog6ban
koltsdgere.

hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
fiiggvdnydben - az elfogadott ajinlattartalma az

termdket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beliil nem
6ll a fent emlitett 6rut harmadik szemdlytol beszerezni azEladr6,

Ha az Elad6 a j6t6ll6si kcitelezettsege alatt kicserdli a lesz6llitott eszkcjzdk b6rmelv reszet.
annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
Elad6 kijelenti ds szavatoss6got v6llal azert, hogy a jelen szerz Sdes ttrgyitt kepezo term6kek
rende lkeznek j o g szeru fo rg al omb a ho zatalt rgazolo dokumentumokkal.

9.1 Szetzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s
vdgiJl az adott megrendelestol val6 Vev6i el6ll6s vagy azonnali hat6lyri felmond6s esetdre
egyarint kdtbdrt kcitnek ki az F,lad6 terh6re, amelynek mdrt6ke k6sedelem esetdn a
kdsedelmesen sz6llitott arucikkek nett6 drtdkdnek figyelembev6teldvel napi 0,5 sz6zal6k,
legfeljebb azonban az lrtntett 6,ru-ertek 6 Yo-a.
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rfi 6rt6k1nek 307o-a nagysiigri minos6gi
kdtbdrt lehet kovetelni, de ugyanilyen mdrt6kri a Vev6 fital ervenyesitett meghirisul6si kotbdr
is akkor, amikor el6ll6si vagy azonnali hat6lyri felmond6si jog6t volt k6nyelen gyakorolni.

Elad6 az erintett term6kek nett6 aj6nlati trdra vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kotb6r
megfizetdsdt viilalja, amennyiben a sziilitand6 termdkek sz6llit6s6val tcibb-, mint 15 napon
kesik, vagy el6ll a szerzodes ezen r6,sz6,nek teljesitdsetol teljesit6sdtol ,ugy uto*rali hat6liyal
felmond j a a szerzo dest.



Tisztl'ban vannak a szerzod,o felek azzal, hogy a kotbdrkovetel6s behajt6s6n tflmen6en avev6 a szetzoddsszegesbol eredo k6r6nak migtdritdsdt is kovete lhetj az Elad6t6l, a kirosszegdbe azonban a mt* behajtott kdtbdr osszege belesz6mit.
A kcitb6r akkor is j6r, ha a vev6nek krira nem mertilt fel.
A kdtbdrt a vev6 jogosult a benyrijtott szdmlih6l visszatartani 6s azt a vegszirnla nett6osszegdb6l levonni.

l0'l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intezetl nyllatkozathval azowtali hat6llyalel6llhat az adott megrendeldstol, vagy azonnalihatallyalfehlndhatj a a szerzoddst, ha:
azEladS az egyes r6ssz6llft6sokkal tcibb, mint l5 napot k6sett;
az Elad'6 fizetdskdptelennd v6lt, oncsoddt jelenteti illetve ellene cs6dcjt jelentettek be,felsz6mokisi elj 6r6s folyik ellene ;

az Elad.6 szerzo dd sell ene s en b e szi.intette sztilitilsait.
Ha a Vevd a szetzoddst a fenti bfu:Y okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkoz ati'al, azEladri nem jogosult a vev6tol tov6bbi kifizetdseket kolvetelni.

A vevo jogosult es egyben kdteles a szerzod,est felmondani - ha sztiksdges olyan hat6ridovel,
amely lehetov6 teszi' hogy a szerzodessel drintett felad,ataellataser6l gondoskodni tudjon - haa) azEladoban kcjzvetetten vagy kcizvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulijdoni r6szesed6st szerezvalamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet,amely nem felel
Ttg u Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontjiiban megiatfirozott"vilamely felt6telnek.
b) az Elad6 kozvetetten vagy kcjzvetleni.it ziot"-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerezvalamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerinijogk6pes szervezet,amely nem felelmeg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban megiatirozott"valamely felt6telnek.A fentiek szerinti felmond6s esetdn az Elad6 a szerzodes megszrindse el6tt m6r teljesitett
szol g6ltat6s szerzod6ss zeri penzbeli ellendrtekdre j o go sult.
Yevo szetzoddses kotelezettsdget a Polg6ri Torveiykonyvrol szol6 2013. 6vi v. trirvdny6:ll6' $ (2) bekezddsdre tekintettel bont6 feltdtellel uugy urruaz esetre r1gzitettfelmond6sijoggal v6llal, hogy amennyiben a 

.beszerzes tdrgiira vonatkoz6an a kozpontositott
kcjzbeszerzdsi rendszerben keretmeg6llapodds u^;; -szerzod.es kertil megkcitdsre, akdzpontositott kcizbeszerzds rendszerdten val6sftja ti.g u beszerz6s6t, Vevonek semmilyenhritrdnyos kdvetkezmenye nem szirmazhat u rr",iod,", flhondris6b6l

ll 'l Az Eladrit M eryenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli aszerzodes teljesit6se sordn a vev6vel, annak tevdkenysdg6vel kapcsolatban tudom6siira jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6saban. E-titoktartrisi kdtelezetts6g kiterjed azEladri alkaTmazottaira, munk atirsaka, besziilit6ira, akiket tevdkenysdgtik megkezd6se el6ttkoteles azElad6 a titoktart6sra hitelt 6rdemloen figyelmeztetni.

Az Eladri a Vev6 engeddlye nelktil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6r a a szerzodesbenfoglaltakon tul, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform ircio adatait.

A m6sik f6l elozetes j6vdhagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozze,harmadik szemdly rendelkezdsdre nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s drv6nyesjogszabaly alapjtnvalamely bir6s6g vagy m6s hatos6g kotelezo drv6nnyel eliendeli.Az Eladri kifog6stalan sziilititsirol a-teljes termdk-rnennyis6g ffiad6s-ittv1teldt kovetoen avev6 irdsban nyilatkozik. A vevti e nyilatkozattal felhatalmazza az Eladdt, hogy az ad,otttermdkek Vevo reszere tcirldno lesz6llit6sa vonatkoz6saban a Vev6t referencialist6j6n
felttintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtevdkenysdgdben



felhaszn6lhassa. A Vevo a lesz6llitott termdkek megfelelosdg6r6l referenci6t kizir6lag a
termdk felhasznillitsdt kovetSen 6llit ki.

Jelen szerzod6sben nem szabdlyozott k6rddsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftiggoen vagy M Elad6 elfogadott ajinlata tartalmttt tekintik a felek ir6nyadonak azzal,hogy
tdteles jogszab6lyi rendelkez6skdnt a KBT ds Magyar Polg6ri Torvdnykcinyv idevonatkoz6art
megfelelo szabiiyart fogj6k alkalmazni. A szerz6d6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $
bekezd6sdben foglaltak ir6nyad6k.
A Vev6nek es az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdekdben, hogy k<izvetlen
tdrgyal6sokon bdk6s riton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st, vagy vit6t, amely kcizcitti.ik
a szerzlddssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerz6ddsbol szfrmazo 6s peres ritra keri.ilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khe ly6h ez rgazo dik.
Ezt az ad6svdteli szerzoddst a szerzodo felek mint akaratukkal ds nyilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ezSt helyb enha gy Slag alirirtak.

Budapest, 2016. m6jus 11.
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NMED KFT

mint E

A szerz6d6st el6k6szitette:

lr
Ar6rr6e,.........../1.. S. t.........



Planmed Kft. "Oxigenitor 6s cs6k6szlet beszez6se
kihelyezett 6ruraktir l6tesit6s6vel"

GOKr-5/201s

1. sz mell6klet

R6sz

sor-
szhma R6sz megnevez6se

Ig6nyelt
darab-
szhm

Megajdnlott term6k
neve 6s k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

I
Oxigen6tor biokompatibilis
bevonattal

300
Eurosets AMG AG
501 I

55
ia+J 16 629 60C

t2 ECMO oxigen6tor 2,5 m2 alalt 5 Eurosets EU 5019 2t3 20c I 066 00(
Nett6 dsszesen: 17 695 600
AFA27 % 4777 812
Brutt6 iisszesen: 22 473 412

2, sz. mell6klet
I{eteskedelmr aj6nlat

3. sz. mell6klet
Felolvas6lap

Peth6n6 Ta

fiigezgatd ese ?fJli't,^i 1 1,

A szerz6d6st el6k6szitetter
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SZERZ6DES
Kihelyezett riruraktrir iizem eltet6s 6re

Amely l6trejott egyr6szrol azF,ladd: planmed Kft.
telephelye: 1223 Budapest, Kist6tnyi u. 16.

m6srdszrol a

Gottsegen Gycirgy Orsz6gos Kardiol6gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner p6ter f6igazgat6
tov6bbiakb an: Da Kdrh6z,, .

mint Szerzddd felek kOzott az althbrak szerint:

1. A szerz6d,6s trirgya

l6tesit6s6vel targyban kiirt
., sZ. reszq{nlati kcjrben
natkoz6an.

tartamra kihelyezett 6ru raktdrk6szletet bocsdt
'e, amely azt saj6t rakt6r6ban helyezi el afelhaszn6l6sig. A kihelyezett lruraktin indul6 alapkdszlete minden m6retbol I havimennyisdget tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az aiapk6s zlet 20l6.jrilius 5.-6n g-14. 6ra

kcizcitt kertil lesz6llftdsra.

2. EIad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

azElad.6
ben megh i "T;:,T:;;:lhaszn6lt

term6ket p6tolja lehivrist6l szitmitottmaximum egyezteti ds

.n!00 aK6rh6zjelentds6t kcjvetoen jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6k6rol sz6l6 szimlakttilititsttta, az adrisvdteli szerzoddsben foglaltak szerint. Eladr6 a kihelyezett iruraktdrkdszlet6t b6rmikor ellenorizheti.

Lehivrls:

A. rendszer a kihelyezett iruraktttr kdszletdt , az EladS szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6raktdr kdszletet kdpes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit .gy-6rtot elki.ilonitetten 6stitkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6l6snak minosiil. A szoftverkezeldsdvel megbizott szemdly azElad6 reszere rendszeres idokozcink6nt (legal6bb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkrildcitt) a fogy6sr6l, illetve a rakt1r pillanatnyikdszletdrol inform6ci6t kiild.

Elad6nak lehetosdge van elektronikus
a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

r u, 
'uffi:*Xt?fi;"

Eladrinak meg kell adnia a vonalk6dok riltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalmanakstruktfr6j6t, mivel a besziilitonak biztositania kell a c olyan tekintetben,hogy az egyertelmrien meghatfurozza, hogy az ad,ott d6t6l val6, hiszenhasonl6, vagy esetleg azonos termdkek is lehltnek egyid

Szdllitris:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehiv6s toviibbit6sra kenil azEladdmaximum 5 naponbelril ezt beszallitja.

Aj6nlatkero a rendszer iizemeltetds6ert dijat nem sz6mol fel aj6nlattevo rdsz6re.

3. AKfrhfzjogai 6s kiitelezetts6gei

a term6keket harmadik f6l fel6 nem 6rt6kesiti.
l6s6n veszi ig6nybe.

biztosit a K6rh6z rlszere valamennyi, a
l6s6t illetoen.

AKilrhfz kdzli Bladrival a konszigniici6s rakt6rk6szlet kezel6,kapcsolattart6 szemdly nev6t,beoszt6s6t, telefonszdmat ds faxsz6m ii 6s az ezen adatokban bekcive tkezettminden viltozitst.

4. A szerzod.Es megsziin6se

Megszr.inik a szerzodes az adtsveteli szerzodes lej6rt6val,

5. A szerzldils megsziin6sekor alkalmazott eljrirris

Jelen szeruodds b6rmely okb6l torteno megszrindse esetdn a K6rhitz teljes krilien kcjteleselsz6molni a kihelyezett iiru rakttrkeszlettet. a szerzod.es lej[rtat kovet6 egy hdten beltilleltttrozdst k6szit azElad'6 kdpviseloje, valamint aK6rh6z6ltal kijelolt szemdly a fel nemhaszniit kdszletek megiillapit 6sfn a.
A futamido alatt fel nem haszn6lt ds rakt6rkdszleten
bontatlan termdkeket az F;lad6 kdteles elszilllitani.
kdtelezettsdgdnek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz
megsemmisft6sdre.

maradt kifogiistalan min6s6gi 6llapotri
Amennyiben az Elado ezen elsziillitrisi
eleget, a KSrhaz jogosult az 6ru

f, ,a 
szetzodes megszrindsekor a birtokaban l6vo termdkeket a rakt6rban annakr1r 6 elszallitttsilg az 6llagmeg6v6s biztositdsa mellett megorizni. Az orzes esaz egei az Eladrit terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6ddsben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szab6lyai mindenekel6tt a
Polg6ri Torvdnykonyvr6l sz5l6 2013. 6vi V. tdrv6ny rendelkez6 sei az iranyad6ak.

1. sz. MELLEICET

Term6kenk6nti indul6 konszign6ci6s k6szlet

Budapest, 2016. m6jus 11.

mint Elad6

A szerz6d€st el6k€szltette:

I
Al6fr6s:.......,....1

I



Planmed Kft. "Oxigen6tor 6s cs6k6szlet beszerz6se
kihelyezett Srurakt6r l6tesit6s6vel"

GOKr-5/201s

1. sz mell6klet

Budapest, 2016. m6jus 1 1.

2. sz. mell6klet
I(ereskedelmi ajilnlat

3. sz. mell6klet
Felolvas6lap

lCItt1;i1 ", 1

A szerz6d6st et6k6szitette:

R6sz

sor-
szima R6sz megnevez6se

Indul6
k6szlet

Megaj6nlott term6k
neve 6s k6dszdma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

I
Oxigeniitor biokompatibilis
bevonattal

50
Eurosets AMG AG
501 I

55 432 271r 60C

t2. ECMO oxigen6tor 2,5 m2 alatt 2 Eurosets EU 5019 2r3 20C 426 40C

Nett6 6sszesen: 3 198 000
\FA27 % 863 460
Brutt6 dsszesen: 4 061 460

)* .."s,
:'tlns
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