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amely l6trejott egyreszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti szdkhelyu Gottsegen Gyiirgy
Orszrigos Kardiol6giailnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

szdkhelyri ReplantMed Kft. nevri elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Hanga P6ter
igyv ezeto (a tovribbiakban : Elad6)

kozdtt, az ajfnlatitban felsorolt termdkek sziilitftshra a kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzod6s al6ir6siival a Vev6 6ltal a Kbt. alapjtn ,,Oxigenitor 6s
cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett riruraktrir l6tesit6s6vel" .t6rgyban kiirt GOKI 5/2015
szdmri kdzbeszerz6si eljdr6s sor6n tett aj6nlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezettsdget
v6llal arra, hogy az aj6nlatk6ro 6ltal az ajdnlatr dokument6cioban felsorolt 6s az Yev6 fltal
elfogadott termekmennyis6get M ugyanott meghatirozott minos6gben a Vev6 rdszdre
leszfilitja. A szeruod6s idotartama a szerz6d6s al5ir6s6t k<ivet6en 12 h6napig tart. A
szerzod6ses ftrat, termekeket, fizetdsi hatriridoket a jelen szerzodds 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szerzod6s mell6kletet kepezi az ajfnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.
melldklet) ds kereskedelmi aj6nlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az 7.1 pontban meghattnozott drumennyis6get
olyan'm6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabtiyozftsra keriil,
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az elado minden elt6r6s n6lktil elfogadott ajhnlat
szerinti term6keit k6thetente az un. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban vrls6rolja meg az
Elad6t6l rigy, hogy a szerzldeses idoszak v6g6ig legaldbb a teljes mennyisdg legaldbb -30 Vo-
a lehiv6sra kertiljdn. A kihelyezett 6ruraktar iizemeltet6sdvel kapcsolatos felt6teleket jelen
szerzodds elengedhetetlen r6szdtkepezo kihelyezett fururaktitr szerzodds tartalmazza.

3.1 Eladri kotelezi magtfi arra, hogy a 2.1 pontban emlftett lehiv6s szerinti 6rukat a
lehivdsban foglalt mennyisdgben, vdlaszt6kban ds mdretben a tdrgyhonapon beltil k6thetente
olyan titemezdsben sziilitja le a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghattroz6sra keriilt. A nyertes aj6nlattevo jogosult a szeruodds id6tartama alatt
tij fejleszt6su innovativ term6ket szfllitani, az fr vagy egyeb szerz6d6ses felt6telek .

m6dosit6sa n6lktil. Az fr-ertek ar6nyoss6got 6s a szakmai minosdgi megfelel6st az ajtnlatk6r6 -

kdpviseloj 6vel kciteles egy eztetni.
A lehiv6snak megfelelo sz6,llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg
szabitlyszerien, ha azElad6 vagy az ilItaIa ig6nybe vett Fuvarozo az furukat tartalmazo egyes
szfilitmfuyokat az Elad6 kockinathra a Vev6 6ltal erre feljogositot szervezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjelolt kcizelebbi teljesitdsi helyekre lesz|llitja, (lesz6llittatja) 6s a
ktildem6nl't csomagol6si egys6genkdnt ifiszitmolva a lehivdsban megjelolt egys6g vagy
szemdly reszere mennyis6gileg ffiadta. Az elado a leszfilitoft term6keket bontatlan gy6ri
csomagol6sban, gy6ri tartozdklista alapj6n, minosdgtanrisit6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal
egyiltt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
6psdgdt a fuvaroz6s 6s a t6rol6s idotartama alatt meg6vja.
A minosdgmegvizsg6l6s helye a Vev6 szdkhelye. A Vev6 a lesziilitott termdk csomagol6son
belrili meruryis6gi, minosdgi 6tv6teldt folyamatosan vegz| Az Elad6 viilalja, hogy a



szerzodes teljesitdsdnek idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6Il, konzult6ci6s
lehetos6get biztosit.

Teljesitdsi hel)': Kiizponti raktir 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett 6ruraktr[r)
Atv6telre jososult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, ugy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott arucikkeket az Elad6 kriltsdgdre harmadik szemdly'tol beszerezni 6s a Vev6
szdkhely6re sz6llittatni.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeri.ilt koltsegei fedezetdre az Ll pontban emlitett elfogadott ajfulat szerinti
itr szolgti.

Kapcsolattart6 az Elad6 rdsz6r6l: Wye ftwc/.{S oO -4 -3++4do

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szab6lyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett ttruraktdr rendszer alkalmaz6s6n tulmenoen a Vev6nek joga van
ahhoz, hogy v6ratlanul jelentkez6 aruhi6nyaik potl6sdra azonnali megrendeldseket - a
keretszerzod6shez kdpest ugyancsak lehfv6snak minosiilo nyrlatkozatokat - adjanak feI az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kiviil, rakt6ri k6szletdbol tartozik kieldgfteni.
A soron kivi.ili iigyint6z6st - felhiv6sta - az Elad6 kcjteles rgazolm, de abban is egyetdrtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szitllit6si hat6rido a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek tital, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llft6si kotelezettsdg
teljesitdsdnek kesedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kotelezettsdgek
figyelmen kiviil hagy6sa a jelen ad6sv6teli szerzodds megszeg6s6t jelenti, aminek
kovetkezt6ben az Elad6t a jelen szerzod6sben szabiiyozott k<jtbdr 6s/vagy k6rtddt6s
fizet6sdnek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset mdsodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy a Vev6 az adisvdteli szerzod6s azonnali hat6lyri
felmond6sSnak a jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek drv6nyesitdse mellett an6lki.il,
hogy drdekmril6s6t igazolni lenne koteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6sdt igazolo szabillyszeni, a kihelyezett 6rurakt6rb6l tcirt6nt
lehiv6s tgazoltsfnal felszerelt szftml|t a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $ (3) bekezdese, az 7997.
dvi LXXXIII. torvdny 9lA. $ a), valamtnt az Art 36/A.$ szerint 60 napon beliil banki
6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzSdo felek 6ltal, hogy a szerzodeses idoszak folyam6n az egyes sz6ml6kba
csak azok az ttrak, ftrkepzesi tenyezok ds koltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyeket az l./ pont 6rtelm6ben az Elad6 elfogadott ajfnlata tartalmaz,
ftiggetlentil attol, hogy a magyarorszttgr vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak,6s hogy
ho gyan v iitozlk az infl 6ci6 s r 6ta, v agy a dev tza ifiszitmititsi kulc s,

A Vevo eloleget nem fizet.
A sz6ml6hoztartozS lehiv6s tgazolilsifi csatolni kell 6s az igy kirillitott 6s felszerelt szimlSt az
E I a d 6 ko zvetl entil az Intdzet Gaz das 6 g i lgazgato s ftgttr a nyfitj a b e.

Amennyiben Vev6 az E,ladS szttml6j6t a jelen pontban rogzitett hatarid6n beliil nem
egyenliten6 ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkozo szabiiyai szerinti mindenkori
drvenyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elado nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6s6vel risszefligg6sben olyan
kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo
t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kciteles jovedelmdnek
csokkentdsdre alkalmasak. Az Elado a szerzodds teljesitds6nek teljes idotartama alatt



tulajdonosi
tigyletekrol
A teljesitdst
oszt.vez.

Kbt. 125. g (5) szerinti

igazolo neve, beosztdsa: Farg6n6 Loys Ildik6 anyaggazd6lkod6si 6s anyagell6t6si

7.1 Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a szfilititsbol. ill. fuvaroz6sb6l eredo
hib6kkal kapcsolatban a lehfv6 a 3./ pontb an szabttlyozott teljesit6s megtcirt6nt6tol sztmitott 3
munkanapon beltil jogosult azF,lad6val szemben fell6pni.
Az egy6b minos6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok eszlelds6t kdveto 3 napon beliil barmikor kifog6s tdrgyi.it tehetr az
Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az eI6z5 k6t bekezdds brirmelyik esete is forduljon elo, a lehfv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6ridon beltil - azElad6tkozos jegyzokiinyv felvdteldre meghfvni
A jelen pontban emlftett minosdgi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha
kideriil, hogy a termdk tfpusriban (rendszerdben) nem felel meg - t.tpont szerin tr ajinlatban,ill. az ajdnlatban foglalt minosegi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerzod6sben
szabiiyozott m6rt6kri minosdgi kdtbdrt ds/vagy k6rt6dtdsi ig6nyt drvdnyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban lefrt rends zerbeli min6sdgi eltdr6st
tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazollsa ndlktil az ad,ott megrendeldst6l nyomban el6llhat
vagy azonnali hatallyal felmondhatj a a szerzSddst, meghirisul6si kotbert 6s k6rtdrit6st
kcivetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyetdrtenek abban,
j6t6ll6s szab|lyata - az l./ pontban foglaltak
iranyad6.
Haz elado
cserdli ki, a
koltsd96re.

szerkezetlt a Vevo szftm6ra megismerhetovd teszi 6s a
a Vevot halad6ktalanul 6rtesiti.

hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
fliggvenyeben - az elfogadott afnlattartalma az

a minos6gi hib6s termdket a hibabejelentdst kciveto 15 munkanapon beliil nem
Vevdnek jog6ban rill a fent emlitett iirut harmadik szem6ly6l beszei ezni azEladri

Ha az Elad6 a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicser6li a leszfllitott eszkozok brlrmely r6sz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
Eladri kijelenti ds szavatoss6got v6llal azert, hogy a jelen szerzodds t6rgy6t kepezb term6kek
rendelkeznek j o gszeni forgal omb a ho zatalt igazolo dokumentumokkal.

9'l Szerzodb felek rigy a kdsedelmes teljesites, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s
vegil az adott megrendeldstol va16 Vev6i el6ll6s ,ugy u)o*ruti 6utayri ielmond6s eset6re
egyat|nt kdtb6rt kcitnek ki az F,ladS terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a
kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 drtdkdnek figyelembeveteldvel napi 0,5 sz1zalek,
legfeljebb azonban az erintett 6ru-drtdk 6 %o-a.
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 ilrfi lrtlklnek 30vo-a nagys6gf minosdgi
kotbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6ku a Vev6 iltal ervenyesitett me!-hirisulasi kcitb6r
is akkor, amikor el6ll6si vagy azonnali hat6lyri felmond6si jog6t volt k6nyelei gyakorolni.

Elad6 az erintetl term6kek nett6 aj6nlati fufra vetitve, 30 % nagys6gri meghirisulisi kotbdr
megfizetdset v|llalja, amennyiben a sziilitand6 term6kek sz1llitisauut toUUl mint 15 napon
kesik, vagy el6ll a szerzodes ezen rdszdnek teljesitesdtol teljesitds6t6l vagy azonnalihatdliyal
felmondi a a szer zo dest.

J-1



Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6san tirlmen6en a

Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l eredo kfufnak megt6rit6s6t is kovetelheti az E,lad6tol, a k6r
osszeg6be azonban amhr behajtott kotb6r osszege belesz6mit.
A kotbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek kara nem meri.ilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szitml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszitmla nett6
osszegdbol levonni.

rc.1 A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intezett nyilatkozattxal azowrali hat6llyal
eldllhat azadottmegrendel6stol, vagy azorrrrah hatdllyal felmondhatjaaszerzod6st, ha:

azF-lad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tcibb, mint 15 napot kdsett;

az F,lzd6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene csodot jelentettek be,

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;
az EladS szerzodd sellenesen besztintette szdllit6sait.

Ha a Vev6 a szerzodest a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldalir nyilatkozathval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6tol tov6bbi kifizet6seket kdvetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szeruodest felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehetov6 teszi, hogy a szerzodlssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

a) azEladSban kozvetetten vagy kozvetlentil25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatirozott valamely feltdtelnek.
b) az Elad6 kcizvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (i) bekezdes k) pontj6ban meghathrozott valamely felt6telnek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az EIado a szerzodes megszrindse elott m6r teljesitett
s zo I g6ltat6s s zerzo d6 s s zeri p enzbeli e llendrt6k6re j o go sult.
Vevo szerzod6ses kcitelezettsdget a Polg6ri Torvdnykonyvrol szoI6 2013. evi V, torv6ny
6:116. $ (2) bekezd6s6re tekintettel bont6 feltdtellel vagy ar-ra az esetre rogzitett felmond6si
joggal vttllal, hogy amennyiben a beszerzes titrgyfua vonatkoz6an a kdzpontositott
kozbeszeruesi rendszerben keretmeg6llapod6s vagy -szerzodes kertil megkot6sre, a

kozpontositott kozbeszerzes rendszer6ben val6sitja meg a beszerzes5t, Vev6nek semmilyen
h6tr6ny o s kciv etkezm6nye nem szftrmazhat a szer zo dd s fe lmond6s 6b 6 l.

ll.l Az Elad6t az ervenyes jogszab6lyok szerinti modon titoktart6si kotelezetts6g terheli a

szerzod6s teljesft6se sor6n a Vev6vel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inform6cio, ismeret vonatkoz6s6ban, E titoktartAsi kotelezettseg kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatarsaira, besz6llitoira, akiket tev6kenysdgiik megkezd6se elott
koteles azElad6 a titoktart6sra hitelt 6rdemloen figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye ndlki.il harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6,ra a szerzodesben
foglaltakon tul, az azzalkapcsolatban bdrmely m6s dokumentfcio vagy informirci6 adatait.

A m6sik fdl elozetes j6v6hagy6sa n6lktl titkos inform6ciot egyik fdl sem tehet kdzze,
harmadik szem6ly rendelkezesdre nem bocsdthat, kiv6ve ha ezt hat6lyos es 6rv6nyes
jogszab6ly alapjan valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan szitllitds6rol a teljes term6kmennyis6g 6tadris-6tv6te16t kovetoen a
Vev6 irAsban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az EladSt, hogy az adott
term6kek Vevo rlszere tdrt6no lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n
feltiintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben



felhaszn6lhassa. A Vev6 a leszilllitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizar6lag a
term6k felhasznillilsiit kcivet6en 6llit ki.

Jelen szerz6ddsben nem szabiilyozoll k6rd6sek tekintet6ben az l.i pontban foglaltakt6l
fiiggoen vagy az Elad6 elfogadott ajdnlatatartalmhttekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabrllyi rendelkez6sk6nt a KBT 6s Magyar Polg6ri Tcirv6nykonyv idevonatkozbin
megfelel6 szabillyait fogj6k alkalmazni. A szeruod6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $
bekezd6sdben fo glaltak ir6nyad6k.
A Vev6nek ds az Eladtfnak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon bdk6s fton rendezzenek minden olyan nlzeteltdrdst, vagy vit6t, amely kcizotti.ik
a szerzoddssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerz6ddsb6l szdrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvitrik illetdkessdge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igazo dik.
Ezt az ad6sv6teli szetzoddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
me ge gy ezot he lyb enha gy6 lag alairt|k.

A szerz6d6st el6k6szitette:

mint Elad6

?01t"hiAJ 1 1,

Budapest, 2016. mdj

Jogi szernPc;iL6i ai airl-;liS
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Megajfnlott
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k6dszima
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db
Nett6 Ft
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5. resz
UjszUlott-csecsemo-gyermek kapi I ldris tipu sir

oxigenAtor, Infant.: 0,5-0,8 m2 membr6nfeliilet, 7

15 tskg beteg rdszdre
100

KIDS DlO1
csecsemooxygenato

r 050540

57 10c 5 710 00c

9, resz

CS6KESZLET UJSZULOTT-CSECSEM6.
GYERMEK OXIGENATORHOZ - 3116-114

Neonatal 2-4 tskgbeteg r6sz6re

55
UjszUltitt cs6kdszlet

ABt674
29 50C | 622 50(

CSOKESZLET UJSZULOTT-CSECSEM6.
GYERMEK OXIGENATORHOZ - II4-114
Infant 4-10 tskg beteg rdszdre

100
Infant ll4 x 714

cs6k6szlet AB 1 675
29 50C 2 950 00c

CSOKESZLET UJSZULOTT-CSECSEMO.
GYERMEK OXIGENATORHOZ - 114-318

Pediatric I. l0-20 tskg beteg r6szdre
70

Pediatric 1

cs6keszlet AB0054
29 50C 2 065 00(

CS6KESZLET UJSZULOTT-CSECSEMO.
GYERMEK OXIGENATORHOZ - 318-318

Pediatric IL 20-50 tskg beteg rdszdre

40
Pediatric 2
cs6k6szlet AB0055

29 sjc I 180 00(

CS6KESZLET UJSZULOTT.CSECSEM6-
GYERMEK OXIGENATORHOZ - 318-I12

Adult 50 tskg-< loldfti beteg rdszdre

30
Feln6tt cs6kdszlet

gyerel<hLz AB0053
29 50C 885 00(

10.

rEsz

ECMO-hoz Membriin oxigeniltor (minimum 5

nap oxigenizdl6sra legyen alkalmas,

BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL
rendelkezzen)

2

LLLIPUT 2

ECMO Phisio
oxyrnodul 0505 I I

138 000 F 276 00(

Nett6 iisszesen: 14 688 500
LFA27 % 3 965 895

Brutt6 Osszesen: 18 654 395

ReplantMed Kft.

2. sz. mell6klet
Kereskedelmi aj6nlat

3. sz. mell6klet
Felolvas6lap

"Oxigen6tor 6s cs6k6szlet beszerz6se
kihelyezett 6ru rakt6r l6tesit6s6vel"

P6nziigYi legyzc)

pethSne'larrrai s{bet

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:

1. sz mell6klet

fdlgazEat6 qazda$3 heit'e-||ese

?01$' iiAi 'l 1
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Kihelyezett rlruraktrir iizemeltet6s6re

Amely ldtrejott egyrlszrol azF,lad6: ReplantMed Kft.
telephelye: 1119 Budapest, Nfndorfeh6rvrlri u. 35.

m6srdszrol a

Gottse gen Gyorgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb ani \a Kflrhhz",

mint Szerz6d6 felek kdzdtt az alftbbrak szerint:

1. A szerz6d6s trirgya
Oxigendtor 6s cs6k6szlet beszerz6se kihelyezett r[ruraktrir l6tesit6s6vel t6rgyban kiirt
GOKI 512015 szr[mri kozbeszerzesi eljar6s 5.,9., 10., sz rdsz term6kek, osszesen 397 db -
3 0% mennyis6g6re vonatkoz6an.
Elad6 az addsvdteli szerzoddsben foglalt idotartamra kihelyezett aru raktark6szletet bocs6t
saj6t kolt6sdg6re, a KSrhhz rendelkez6sdre, amely azt sajdt raktdnlban helyezi el a
felhaszn6l6sig. A kihelyezett tnxaktir indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutatiis szerint. Az alapk6szlet 2016. jrilius 06.-r[n 8-14.
6ra kozott keriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru raI<tdrkeszlet az F,lad6 tulajdonrlt kepezi. Az Eladt6 kritelezetts eget viilal az
ad6sv6teli szerzodes mell6klet6ben meghat6rozott term6kek szfilitdsara, valamint arra, hogy a
KSrhhz jelentdse alapjdn a felhasznitlt term6kek nyilv6ntart6sffi a KSrhhzzal egyezteti ds
termdket p6tolja lehiv6st6l sz6mitott maximum 5 napon beliil.
Elad6 aK6rh6zjelentdsdt kovetoen jogosult a felhaszndlt termdk ellen6rt6k6r6l sz6l6 szttmla
ktiilititsira, az ad6sv6teli szerz6d6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
raktdrkdszlet6t b6rmikor ellenorizheti.

Lehivis:

A rendszer a kihelyezett 6ruraktitr keszletet, az Elad6 szempontjab6l, mint egyetlen kiils6
raktitr k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiikinftetten ds
titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott aru felhasznillfsnak minosiil. A szoftver
kezelds6vel megbizott szem6ly azBlad| rdszerc rendszeres id6k<izonk6nt (legal6bb 2 hetente)



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktilddtt) a fogy6sr6l, illetve a rakt1r pillanatnyi
k6szletdr6l informdci6t kiild.
A megfelelo technikai felt6telek biztositdsa mellett azEladlnak lehetosdge van elektronikus
formSban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szle-tdvel kapcsolatban.
Erurek lehetos6geirol a szoftv er keszit6jevel kulon kell meg6llapodj on.
A fogy6s nyilv6ntart6sa a kdszlet utantdltdsdnek az alapiniorm6ci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalm6nak
struktfrej6t, mivel a besztilitonak biztositania kell a cikkek azonosit6s6t olyan tekintetben,
hogy az egydrtelmtien meghatarozza, hogy az adott termdk mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos termdkek is lehetnek egyidoben a rakt6rban.

Szrillitris:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil azBladb maximum 5 napon
beliil ezt besz6llitja.

Aj6nlatk6ro a rendszer iizemeltetdsd6rt dijat nem szSmol fel ai6nlattev6 rdsz6re.

3. AKfrhfzjogai 6s kiitelezetts6gei

A Kflrhfz a kihelyezett termdkek hi6nytalans 6g66rt ds minos6gi hllapot1ert, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes koru felel6sdggel tartozik. A Klrhir. vdLlalja, 6ogy t kihelyezett ]ru
raktdrkdszletet megfelelo, ztrt helyen, a megl6vo sajdt k6szleteitol .iktilorritue tdrolja 6s
megfeleloen k6pzett, akezelo rendszert ismero 6s hasznSlni tud6 szem6llyel kezeli.
AI{orhAz vd)Ia\ja, hogy a konszrgnici6s rakt6rb6l a term6keket harmadrk rci rcte nem ertekesiti,
at nem adia, aztkizir6ragosan csak sal6t feJhasznilhsltaveszi ig6nybe.
A futamid6 kozben Eladt6 csereszabatoss6got bizosit a Kbrhitz reszere valame6yi, a
kihelyezett irur akt6r elhe lyezett term6k felhaszr 6l6sat il I et6 en.
AKfirhhz kozli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rk6szlet kezelo,kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beoszt6sdt, telefonsz6miit 6s faxsz6mifi es az ezen adatokban bekdvetkezettminden vhltozttst.

4. A szerz6dils megsziin6se

Megszrinik a szerzodls az addsveteli szerzodls lej6rt6val.

5. A szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott eljrlrr[s

Jelen szerzodds b6rmely okb6l tortdno megszr.in6se esetdn
elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rkdszlettel. A szerzodes
leltttroztnt kdszit az F,lad,6 k6pviseloje, valamint a Kdrhfuz
haszndlt k6szletek meg6llapit 6sina.
A futamido alatt fel nem haszn6lt 6s raktilrk6szleten
bontatlan term6keket az F.lad,6 kdteles elszfllitani.

a Kilrhhz teljes koruen koteles
lejartat k6veto egy h6ten beltil
6ltal kijekilt szemdly a fel nem

maradt kifog6stalan minos6gi 6llapotri
Amennyiben az Elado ezen elszilllit6si

kdtelezetts6gdnek felsz6lit6s ellendben sem
megsemmisitds6re.

tesz eleget, a K6rhdz jogosult az 6ru

AK6rhfz kdteles a szerzodes megsztindsekor a birtok6ban ldvo term6keket a rakt6rban annak
Eladri 6ltal tcjrt6nb elszilllititsftig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett megorizni. Az 6rz6s 6s
az elsziilitirs kci lts 6 g e i az Ela d 6t terhe I i k.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6ddsben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szab6lyai mindenekel6tt
Polgriri Ttirvdnyk<inyvr6l sz5I6 2013. 6vi V. tdrv6ny rendelkezdsei azirrlnyad6ak.

1. sz. MELLEKLET

Term6kenk6nti indul6 konszignici6s k6szlet

Budapest, 2016. m6jus 11.

mint Elad6

A. sler eodest et6k6szitetter

P6nztrgYi ellenjegYzo

Peth6n6 Tarnai Erzs6bet

rAislis"iJ lazdas6si helyettese
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ReplantMed Kft. "Oxigenitor 6s cs6k6szlet beszez6se
kihelyezett 6ruraktir l6tesit6s6vel"

1. sz mell6klet

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:

tMe
lmi

,zf;effii-.1grs

3. sz. mell6klet
Felolvas6lap

GOKt-5/2015

R6sz

sor-
szhma R6sz megnevez6se

196nyelt

darab-
szim

Megajrinlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k

db
Nett6 Ft
iisszesen

5. rdsz
Ujsziildtt-csecsemo-gyermek kapillaris tipusri
oxigendtor, Infant.: 0,5-0,8 m2 membrdnfeliilet, 7

15 tskg beteg r6sz6re

l5
KIDS DIOI
csecsem6oxygenato

r 050540

57 l0( 856 50C

9. resz

CS6KESZLET UJSZULOTT-CSECSEM6
GYERMEK OXIGENATORHOZ - 3116-III
Neonatal 2-4 tskg beteg r6szdre

l0
Uj szi.ilott cs6k6szlet

ABt614
29 50( 295 00C

CSOKESZLET UJSZULOTT-CSECSEMO
GYERMEK OXIGENATORHOZ - II4-III
Infant 4-10 tskg beteg rdsz€re

20
Infant 114 x 114

csokdszlet ABl675
29 50( 590 00c

CS6KESZLET UJSZULOTT-CSECSEM6
GYERMEK OXIGENATORHOZ - 1I4.3IT

Pediatric I. l0-20 tskg beteg rdszdre

10
Pediatric I

cs6keszlet AB0054
29 50C 29s 00c

CSOKESZLET UJSZULOTT-CSECSEM6
GYERMEK OXIGENATORHOZ - 318-3IT

Pediatric Il. 20-50 tskg beteg rdszdre

6
Pediatric 2
cs6kdszlet AB0055

29 s00 177 00c

CS6KESZLET UJSZULOTT-CSECSEM6.
GYERMEK OXIGENATORHOZ - 318-112

Adult 50 tskg-< fdlotti beteg rdszere

5
Feln6tt cs6k6szlet
gyerel<hfrz AB0053

29 500 r47 50C

10.

resz

ECMO-hoz Membrdn oxigen6tor (minimum 5

nap oxigeniz6l6sra legyen alkalmas,

BIOCOMPATIBILIS BEVONATTAL
rendelkezzen )

2

LILIPUT 2

ECMO Phisio
oxlmodul 050511

138 000 F 276 00C

Nett6 tisszesen: 2 637 000
hFA2'1 % 711 990
Brutt6 tisszesen: 3 348 990

Budapest, 2016. m6jus 1 1.
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