
ADASvETELT szERz6uf,s

amely l6trej<itt egyreszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti sz6khelyfi Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giailntflzet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a .......... . banknSl vezetett H46I 10918001 00000001 15050213
bankszdmlaszdmi, 0l-09-467262 clgtregyzek szdmt 1113 Budapest, Bocskai ft 134-146
sz6khelyf Medtronic Hungfria Kft. nevii elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Tam6s
Viktor (a tov6bbiakban: Elad6)

kdzott, az ajanlatdban felsorolt term6kek szilllitdsdraa kdvetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzod6s al6ir6s6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapj6n kiirt ,,Transzkat6teres
aorta billentyii (TAVI) beszerz6se II, kihelyezett riruraktr{r l6tesit6s6vel ,, GOKI -612015
kozbeszeru6si eljrlr6s sor6n tetl ajdnlata elfogad6sa eredmdnyek6nt kotelezetts 6get villlal ar'.:a,
hogy az ajariatk6r6 6lIal az ajilnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Yev6 6ltal elfogadott
term6kmennyisdget az ugyanott meghathrozott min6s6gben a Vev6 r6sz6re leszSllitja. A
szerz6d6s 12 h6napig, vagy a szerzodlses mennyis6g kimeri.il6s6ig hat6lyos. A szerz6d6ses
6raI, term6keket, fizetdsi hat6rid6ket a jelen szerzbdds l. sz. mell6klete tartalmazza. A
szeruldls mell6kletdt kepezi az ajSnlatba becsatolt felolvas6lap is (2. sz. mell6klet).

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghathrozott 6rumennyis6get
olyan m6don ktiteles tole megv6sarolni, ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra keriil.
Yev6 a2,1./ pontban emlftettek szerint az eIadS minden e1t6r6s n6lkiil elfogadott ajdnlat
szerinti term6keit k6thetente azun. Lehivdsi nyilatkozat form6j6ban v6sSrolja meg az elad6t6l
irgy, hogy a szetz6d6,ses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g vagy annak tov6bbi legfeljebb 40 o/o-a

lehiv6sta kediljon.
A kihelyezett 6rutakt6t iizemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6,s elengedhetetlen
t6.sz6t k6pez6 kihelyezett 6rutakt6r szerz6d6s tartalmazza.

3.1 Elad6 kdtelezi magdt ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivds szerinti itrukat a
lehfv6sban foglalt meruryis6gben, vdlasfi6kban 6s m6retben a t6rgyh6napon beltil k6thetente
olyan titemez6sben szilIlitja le a Vev6 6ltal erre feljogosftolt szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatdroz6sra keriilt. A nyertes ajfnlattevojogosult a szerz6d6s id6tartama alatt
tij fejleszt6sri innovativ term6ket szSllitani, az in vagy egy6b szeru6d6ses felt6telek
m6dosit6sa n6lktil. Az 6r-ertek ar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajdnlatkerc
k6pvisel6j 6vel kotele s e gy eztetni.

A lehiv6snak megfelelt5 szilllitds a felek egyezT megdllapodilsa szerint akkor tort6nik meg
szabillyszerien, ha azBIad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tartalmaz6 egyes
szilllitmdnyokat az e1ad6 kocktzathra a Vevd 6ltaI erre feljogositott szewezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjekilt teljesit6si helyre leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt
csomagol6si egysdgenkent fitszhmolva a lehiv6sban megjeldlt egys6g vagy szemlly rdszdre
mennyis6grleg 6tadta. Az Elad6 a lesz6llitott termdkeket bontatlan gyari csomagol6sban,
gySri tarloz6klista alapjdn, minos6gtanrisft6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egytitt adja 6t a
Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek 6ps6g6t a
fuvarozds 6s a tarol6s idltartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszSllitoft term6k csomagol6son
beliili mennyis6gi, min6s6gi 6tv6tel6t folyamatosan vegzi. Az Elad6 vSllalja, hogy a
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szerz6d6s teljesit6s6nek id6tartama alart folyamatosan rendelkez6sre aIl, konzult6ci6s

lehet6s6get biztosit.
Teljesit6-si hely: Kdzponti raktdr 1096 Budapest, Haller u.2g.,kihelyezett hruraktht,Atv6telre
jog-osult szem6ly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly'

Elad6 k6pviselet6ben eljar6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: '. '
Elad6 teljesit6s6ben 10 o/o-ot meghalad6 m6rt6kben ig6nybe vett alvilllalkoz6 neve,

el6rhet6s6ge: . . .

Vev6 k6pviseletdben elj6r6 szeml\y neve, el6rhet6s6ge: anyaggazd6lkod6si osztillyvezet6, tel:

299-8t-86

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, :6gy a Vev6 jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikkeket az Elad6 k<ilts6g6re harmadik f6lt6l beszetezni 6s a Vev6

sz6khely6re szilllittatni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 fetek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kafcsolatban felmertilt k6lts6gei fedezetlre az l.l pontban emlitett elfogadott aianlat szerinti

tn szoIg6l.

4.1 Megillapodnak a szetz6d6 felek, hogy ^ 2./ 6s 3./ pontbat szabLlyozott, illetve

vtgrehajtaid6 kihelyezett Lrutaktilt tendszer alkalmazilsfin tflmen6en a Vev6nek iogavan ahhoz,

ho-gy vfuaianul jelentkez6 6rubi6nyatk p6[6sfuta azonnah megrendel6seket - akeretszetz6dl.shez

k6pe.t ogym"."k lehiv6snak min6siil6 nyiatkozatokat - adianak fel az Elad6hoz, aki ezeket a

megrendel6seket soron kiviil, rakt6ri k6szlet6b 6I tartoztk kiel6giteni.

A s.-oron kiviili i.igyint6z6st - felhiv6sra - az Elad6 koteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a szilllitdsihathrido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si k<ltelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulasztfsa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kotelezetts6gek

figyelmen kiviil hagydsa a jelen szilllithsi szerzod6s megszeg6s6t jelenti, aminek

kovetkezt{ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabhlyozoft kotb6r eslvagy kdttltitds
fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset mdsodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy a Vev6 a szilllithsi szerzodestol val6 e161l6s6nak vagy a

szerzodls azowrali hat6llyal tdrt6n6 felmond6s6nak a jogdt gyakorolhatja a jogi

kcivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktil, hogy 6rdekmrililshtigazolni lenne kdteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeru, a kihelyezett 6ruraktfub6l tot6nt
lehiv6s tgazolilsilval felszerelt szhml6t, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-e, a Ptk. 6:130. $ (1)-(3)-e,

az 1997,6vi LXXXIII. torv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 36iA.$ szerint 60 napon beliil

banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatolt a szerzod6 felek 61tal, hogy a szerzoddses id6szak folyam6n M egyes szimlilkba

csak azok az 6rak, 6rk6pz6si tdnyezok 6s kolts6gek 6llfthat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az F.lad6 elfogadott ajinlata tartalmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarorszilgi vagy a vil6gpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy

hogyan v6ltozik az infl6ci6s rfita,vagy a deviza 6tsz6mit6si kulcs.

A Vevd e16leget nem fizet.
A szfmlahoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Vev6t6l sz6rmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt

vagy szdllit6levelet csatolni kell6s azigy ki6llitott 6s felszereltszhmliltazE,lad6 kozvetlentil

az lntlzet G azdas 6gi Igazgat6 s6g ara nyij tj a b e.

Amennyiben Vevd az F,;lad6 szdml6j6t a jelen pontban rcgzitelt hat6rid6n beltil nem

egyenlfien6 ki, koteles az B;ladfinak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni'



Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6r:ia vetftve, 30 % nagys6gri meghirisul6si k6tb6r megfizet6s6t
villlaIja, amennyiben a szilllitartd6 term6kek szilllithsdval tobb mint 15 napon k6sik, vagy eldll
a teljesftdst6l vagy azonnali hat6llyal felmondja a szerz(5d6st.

Tisztdban vannak a szeru6d6 felek azzal, hogy a kritb6rkcivetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kfuanak megt6rit6s6t is kovetelheti az F'llad6t6l, a kdr
osszeg6be azonban a mhr behajtott k6tb6r cisszege beleszitmit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benytijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszdmla nett6
tisszeg6b6l levonni.

10./ A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intlzett nyilatkozatdval azonrtali hatilllyal
el6llhat az adhsveteli szerzoddst6l vagy az adott megrendel6st6l, vagy a szerz6d1st azonnali
hatillly al felmondhatj a, ha :

- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, oncs6ddt jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be,

felszrlmol6si eljar6s folyik ellene;
- az Elad6 szerz6ddsellenesen besziintette szdllithsait.
Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatko zat6val, az
Elad6 nem jogosult aYev6t6l tov6bbi kifizet6seket kcivetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben ktiteles a szerzoddst felmondani - sztiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szeruoddssel 6rintett feladata ellSt6sar6l gondoskodni tudjon - ha
a) azBlad6ban kdzvetetten vagy kdzvetlentil 25%o-otmeghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fenndll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghatfnozott valamely felt6tel.
b) az Elad6 ktizvetetten vagy kdzvetlentil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjilbanmeghatSrozott valamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmondds eset6n az E,lad,6 a szerz6d6s megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szolg6ltat6s szerz6 d6 ss zeru plrzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

ll'l Az Elad6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a
szerzod6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban tudom6sara jut6
mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kdtelezetts6g kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatfitsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt
kriteles azElad6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szeruod1s,
illetve azzalkapcsolatban brlrmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait.
A m6sik fel el1zetes j6v6hagy6sa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet k6zz6,
harmadik f6l rendelkezdsdre nem bocsdthat, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly
alapjanvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6ruryel elrendeli.
Az EIad6 kifog6stalan szSllitdsaftl a teljes termdkmennyiseg 6tadds-6tv6tel6t kovet6en a
Vevd ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azF,laddt, hogy az adott
term6kek Vev6 r6szdre tdrt6n6 Ieszilllitilsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n
feltiintesse 6s ezt - el6zetesen irdsban egyeiletett m6don - marketingtev6kenysdg6ben
felhaszn6lhassa. A Vev6 a lesz6llitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kiz6r6lag a
term6k felhasznilIilsSt kcivet6en 6llft ki.



Az Elad6 nem frzet, illetve sz6mol eI a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan
k<ilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintetdben meri.ilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6k<iteles jdvedelm6nek
cscikkent6sdre alkalmasak.
Az Elad6 a szeru6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetlt a Vev6
szttmiramegismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul
6rtesiti.
A teljesit6st igazol6 neve, beosztSsa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd6lkoddsi 6s anyagell.
oszt.vez.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hib6{<kal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtort6nt6t6l szfnitott
3 munkanapon beltil jogosult az Elad6val szemben felldpni.
Az egydb min6s6gi hib6{<kal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hirlnyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tdrgydvt teheti az

Elad6nil, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rv6nyben van.
Az eloz6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatarid6n beltil - azE,lad6t kdzds jegyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emliteu min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6kossdgok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajilnlatban,
ill. az ajhnlatban foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabhlyozolt m6rt6kri min6s6gi kdtb6rt 6s/vagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezd6s mSsodik fordulat6ban le{rt rendszerbeh min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, rigy 6rdekmril6srlnak igazolilsa n6lkiil a szerzoddst6l nyomban e1611hat, vagy azt
azonnali,hatilllyal felmondhatja, meghiirsul6si kotb6rt 6s ktirt6rft6st k<lvetelhet.

8./ Szerz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabillyaira - az 7./ pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajhnlattartalma az

iranyad6.
Ha az Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beltil nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 611 a fent emlitett arut harmadik f61t6l beszerezni az Elad6
kdlts6g6re.
Ha al'Elad6 a j6t6l16si kdtelezettsdge alatt kicser6li a leszilllitott eszk<iz<ik b6rmely rfszdt,
annak j6t6115si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerz6d6s ISrgyhtk1pezo term6kek
rendelkeznek jogszeni forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal.

9.1 Szerzodo felek irgy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6gtil a szerzlddst6l val6 Vev6i el6ll6s vagy azorirrali hathlyt felmond6s eset6re egyarilnt
kdtb6rt kotnek ki az Elad6 terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen
sz6llitott rirucikkek nett6 6rt6k6nek hgyelembev6tel6vel napi 0,5 oA,legfeljebb azonban az

6rintett nett6 6ru-6rt6k
6 Yo-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett aru nett6 6rt6k6nek 30oh-a nagys6gri
min6s6gi kdtb6rt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltal drv6nyesitett
meghirisul6si kdtb6r is akkor, amikor el6ll6si vagy azonrrali hatfilyi felmond6si jog6t volt
kdnytelen gyakorolni.



A ki.ilfbldi ad6illet6s6gri Elad6 kciteles a szerzodlshez ar:ia vonatkoz6 meghatalmazdst
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlentil
beszerczheti a6 vonatkoz6 adatokat az orszilgok kdzotti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkti1.
Jelen szerz6d6sben nem szabSlyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az Elad6 elfogadott ajfnlata, vagy a Kbt. 132. $ szerinti szab6lyok
marad6ktalan betart6s6val m6dositott szerz6d6s tartalm6t tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,
hogy t6teles jogszab6lyi rendelkez6sk6nt a Magyar Polg6ri Torv6nykdnyv idevonatkoz6an
me gfelel6 szab 6Iy ait fo gj 6k alkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
targyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan nlzeteltdrlst, vagy vitdt, amely kdzotttik
a szerzodlssel kapcsolatban meriil fel.
Ha a szerz6d6 felek a szerzoddsb6l ered6 bdrmely jogvita rendez6s6t kcizvetlen trirgyal6sos
fton nem tudjak megoldani, rigy e jogvitSjuk eldcintds6re a Yev6 sz6khelye szerint illet6kes
bfr6s6g kizir6lagos illet6kess6g6t kdtik ki.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
szdkhe ly6h ez i gazo dik.
Ezt a szilllitdsi szeruodlst a szeruod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ezot he lyb enh agy 6lag aIilirtik.

Budapest, 2016. 6prilis 07.

F6nzugyi elleniegY,

Peth6n6 Tarnai
fdigazgatr5 qazdasd
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1

Perkut6n

aortabillent5rii,

6ltal6nos
hasznillatra

Billentvii:

42 3 7s0 000 157 500 000

CoreValve EvolutR (EVOLUTR-23,
EVOLUTR.26. EVOLUTR-29)

CoreValve (MCS-P4-23AOA, MCS-P3 -

26 AO A, MCS-P3 -29AOA, MCS-P3,
31AOA)

Ensaser (ME-TA2-B26)

X'elvezet6 kat6terrendszer:
Enveorl (ENVEOR-L),

DCS-C4-l8FR.
DCS-C4-l8FR-23mm

Tiilt6rendszer:
LS-Enveor 26129.

LS-Enveor 23.

cLS-3000-l8FR
Nett6 iisszesen: 157 500 000
AFA27 % 42 525 000
Brutt6 iisszesen: 200 025 000

Medtronic H. Kft.

Budapest, 2016. 6prilis 07.

2. sz. MELLEI(LET: Felolvas6lap

Transzkat6teres aorta b i I lentyfi (TAVI) beszerz6se
ll, kihelyezett 6ru rakt5r lt6tesitt4s6vel

GOKt-6/2015
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Kihelyezett 6rurakt6r iizemeltet6s6re
$3- a 

/Lot6

Amely l6trejcitt egyr6szr6l azElad,6: Medtronic Hungfria Kft.
telephelye: 1113 Budapest, Bocskai rfit 134-136.

m6sr6szr6l a

Gottse gen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb an: DL K6rhhz",

mint Szerzdd6 felek kozott az alilbbiak szerint:

1. A szerz6d6s thrgya ,, Transzkat6teres aorta billenfyii (TAVI) beszerz6se II,
kihelyezett iruraktfr l6tesit6s6vel ,, GOKI-612015 1. sz. rdszajfunlati korben
meghatarozott term6kek, dsszesen 42 db plusz legfeljebb 40 % mennyisdg6re
vonatkoz6an.

Elad6 az adSsveteli szeruod6sben foglalt id6tartamra kihelyezett rlru raktark6szletet bocs6t
sajdt krllt6s6g6re, a K6rh6z rendelkez6s6re, amely azt saj6t raktilrdban helyezi el a
felhaszn6l6sig. A kihelyezett Sruraktdr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l I havi
mennyis6get tarlalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapkeszlet 2016, Aprilis 20.-in 8-14.
6ra kozcitt keriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett fururuktfirkeszlet azBladf tulajdon6t kepezi. Az EIad6 k<ltelezettsegetvilllal az
ad6sv6teli szerz6d6s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek sz6lliths6ra, valamint ana, hogy a
K6rhin jelent6se alapjdn a felhaszndlt term6kek nyilv6ntartdsdt a K6rhhzzal egyezteti 6s
termdket p6tolja lehiv6st6l szfumitotlmaximum 5 napon beltil.
Elad6 aK6rhhzjelent6s6t kdvet6en jogosult afelhaszndlt term6k el1en6rt6k6r61 sz6l6 szfumla
kiSllitdshra, az ad6sv6teli szerz6d6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
rakt6rk6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett ilrurakthr keszletdt, az F,lad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6
raktilr k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiildnitetten 6s
titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6l6snak min6siil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szemdly azF,lad| rlszdre rendszeres id6kdzcink6nt (legal6bb 2 hetente)
nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktildott) a fogy6sr6l, illetve a raktdr pillanatnyi
k6szlet6r6l inform6ci6t ki.ild.



A megfelel6 technikai felt6telek biztosft6sa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlJ6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir6l a szoftver k6szftdj6vel ktildn kell meg6llapodjon.
A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a szdmlilk alapja, m6sr6szt a k6szlet ut6nt6lt6s6nek az
alapinform6ci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalm6nak
struktur6j6t, mivel a beszilllit6nak biztositania kell a cikkek azonosit1sdt olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmrien meghat\rozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l va16, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben anktfuban.

Szdllitis:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbitdsra kertil azBladl maximum 5 napon
b eliil ezt b e szdllitj a.

Szitmlflzfsz

Ajanlatk6r6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat nem sziirnolfel aj1nlattev6 r6sz6re.

3. AKfirhinjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rhin a kihelyezett term6kek hianytalansfugfulrt 6s min6s6gi illlapotdlrt, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes k<tni felel6s6ggel tartozik. A Klrhin villIalja, hogy a kihelyezeu 7ru
raktrlrk6szletet megfelelo, zitrt helyen, a megl6v6 sajdt kdszleteit6l eiktil,inftu. trirolja 6s
megfelel6enkdpzett, a kezel6 rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem{llyel kezeli,
A futamid6 kcizben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh6z r.st"re valamennyi, a
kihelyezett 6rur ald6r elhelye zett term6k felhasznilrfus 6t i ll et6 en.
AKfirhin kOzli Elad6val a konszign6ci6s raktark6szletkezel6, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beoszt6s6t, telefonsz6mflt 6s faxszitmdt 6s az ezen adatokban bekovetkezett minde nvdltozfust.
AK6thdz v6llaLja, hogy a konszign6ci6s nkt6tb6l a term6keket hatmadik f6l fel6 nern 6rt6kesiti.
6t nem adja, aztl<tz6t6ragosan csak saj6t felhasznilldsfuta veszi ig6nybe.

4. A szerz6d,6s megsziin6se

Megsztinik a szerz6d6s az addsvlteli szerzbdls lej6rt6val.

5. A szerz6d.6s megsziin6sekor alkalmazott elj6r6s

JeIen szerz6d6s b6rmely okb6l t6rt6n6 megszrin6se eset6n
elsz6molni a kihelyezett 6ru raktark6szlettel. A szerzodls
Iell{rozdst keszit az F"lad,6 k6pviset6je, valamint a K6rh6z
hasznillt k6 szletek me 96ll ap it 6s6r a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s raktark6szleten
bontatlan term6keket az Elad6 kdteles elszilllitani.
k<itelezettsdg6nek felsz6lit6s ellen6ben
megsemmisit6sdre,

a K6rhhz teljes konien kdteles
Iejlrtdt k<lvet6 egy h6ten beliil
6ltal kijekilt szem6ly a fel nem

maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotri
Amennyiben az Elad6 ezen elszdllit6si

sem tesz eleget, a K6rh5z jogosult az fuu



A K6rhr[z kdteles a szeru6d6s megsztin6sekor a birtok6ban l6v6 term6keket a raktarban annak
Elad6 6ltal tort6n(5 elszilIlitilsdig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett meg6rizni, Az 6rz6s 6s
az elszSllitils kdlts6gei azE,lad6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzlddsben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabillvai, mindenekel6tt a
Polgari Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny rendelkez6sei azirrinyad6ak.

1. sz. mell6klet: a kihelyezend6 indul6 aruk6szlet.

Budapest, 2016. 6prilis 07.
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Billentvff:

10 3 7s0 000 37 500 000

CoreValve EvolutR (EVOLUTR-23,
EVOLUTR-26. EVOLUTR-29)

CoreValve (MCS-P4-23AOA, MCS-P3-
26A0A, MCS-P3 -29AOA, MCS-P3-

3IAOA)
Ensaser (ME-TA2-826)

X'elvezetd kat6terrendszer:
Enveorl (E}[/EOR-L),

DCS-C4-I8FR.
DCS-C4-18FR-23mm

Tiilt6rendszer:
LS-Bnveor 26129.

LS-Enveor 23.

cLS-3000-18FR
Nett6 iisszesen: 37 s00 000
AFA27 % 10 12s 000
Brutt6 iisszesen: 47 625 000

Medtronic H. Kft.

Budapest, 2016. 6prilis 07.

Transzkat6teres aorta billentyfi (TAVI) beszerz6se
ll, kihelyezett 6ru raktir l6tesit6s6vel
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