
ADASvETELT szERz6nfr,s |bo-t f tola

amely l6trejtitt egyr6szt a Budapest, Haller utca29. szftm alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszigos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tovdbbiakban: Vev6),

m6sr6szt a Unicredit Bank Hungary Zrt. banlnill vezetett 10918001-00000042-921160002
banksz6mlaszftmu,0l-09-467262 cdggegyzlkszhmu 1095 Budapest, Lechner Odiin fasor 3.
B/3. sz6khelyii Vascular Venture Kft. nevti elad6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Dr.
Kolossvary Korn6l i.igyvezet6 (a tov6bbiakban: Elad6)

kozotl, az ajinlatdban felsorolt term6kek szilllitdsdraa k<ivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzod6s al6ir6sdval a Vev6 iital a Kbt. alapjan kifrt ,,Transzkat6teres
aorta billentyii (TAVI) beszerz6se II, kihelyezett ilruraktir l6tesit6s6vel ,, GOKI-6l20ls
kdzbeszerz6si eljrlr6s sor6n tett ajrlnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt kdtelezetts 6get vdllal arra,
hogy az ajrlnlatk6r6 6ltal az ajhnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Yev6 6ltal elfogadott
term6kmennyis6get az ugyanott meghatrlrozott minosdgben a Vev6 rlszdre leszdllitja. A
szetzodf,s 12 h6napig, vagy a szerzoddses mennyis6g kimertil6s6ig hat6lyos. A szerz6d6ses
ixat, termdkeket, fizet6si hatririd6ket a jelen szerzodds L sz. mell6klete tartalmazza. A
szerz6d5s mell6klet6t kepezi az aj{nlatba becsatolt felolvas6lap is (2. sz. mell6klet).

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatirozott arumennyis6get
olyan m6don kdteles t61e megv6sarolni, ahogy ez a jelenpontban szabillyozhsra keriil.
Yev6 az. l./ pontban emlftettek szerint az elad6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott ajfunlat
szerinti term6keit k6thetente azitn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban vds6rolja meg M elad6t6l
irgy, hogy a szetz6d6,ses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g vagy annak tov6bbi legfeljebb 40 oh-a

lehiv6sta kediljon.
A kihelyezett ilrwaktfu izemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6s elengedhetetlen
r.6sz|t k6p ez6 kihelyez ett 6rurakt6r szerz6 d6s tartalmazza.

3.1 Elad6 kdtelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti funtkat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6lasztdkban 6s m6retben a tirgyh6napon beli.il k6thetente
olyan iitemez6sben sz|llitja le a Vev6 6ltal erre feljogosftott szewezeteinek, ahogy ez a
lehivrisban meghatiroz6sra keriilt. A nyertes ajanlattev6 jogosult a szerzodds id6tartama alatt
tij fejleszt6sti innovatfv term6ket szSllitani, az fu vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek
m6dosit6sa ndlktil. Az ir-6rtek ar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajdnlatklro
k6pvisel6j 6vel kdteles egyeztetni.

A lehfv6snak megfelel6 sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg
szabSlyszer{ien, ha azElad6 vagy az illtaIa ig6nybe vett Fuvaroz6 az tlrukat tartalmaz6 egyes
sz6llitmrinyokat az elad6 kockinatina a Vev6 6ltal erre feljogosftott szewezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjelcilt teljesit6si helyre leszSllitja, (leszhllittatja) ds a kiildemdnyt
csomagol6si egys6genk6nt fitszdmolva a lehiv6sban megjel<ilt egys6g vagy szemely r6szere
mennyis6gileg Stadta. Az Elad6 a leszdllitott termdkeket bontatlan gy6ri csomagol6sban,
gyfui tartoz6klista alapjiln, min6s6gtanrisft6ssal 6s egydb dokument6ci6kkal egyutt adja 6t a
Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a
fuvaroz6s 6s a tiirol6s idltartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 szdkhelye. A Vev6 aleszilllitotl termdk csomagol6son
beliili mennyis6gi, min6s6gi 6tv6tel6t folyamatosan vdgzi. Az Elad6 v6llalja, hogy a
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szelzodes teljesitds6nek id6tartama alalt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s
lehet6s6get biztosit.
Teljesit6si hely: Kdzponti raktfur 1096 Budapest, Haller u.29., kihelyezett 6rurakl6r, Atv6telre
jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.
Elad6 k6pviselet6ben eljar6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: ...
Elad6 teljesit6sdben l0 Yo-ot meghalad6 m6rt6kben igdnybe vett alvdllalkoz6 neve,
el6rhet6s6ge: ...
Vevd k6pviselet6ben eljhr6 szem6ly neve, el6rhet6s6ge: anyaggazd6lkodrisi os46lyvezet6, tel:
299-8r-86

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnf a 15 napot, iryy a Vev6 jogosult a le
nem szrlllitott 6rucikkeket az Eladtf kolts6g6re harmadik f6lt6l beszerezni 6s a Vevd
sz6khely6re szflllittatni.
Egyet6rtenek a szerz6do felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt k<llts6gei fedezet&e az I.l pontban emlitett elfogadott aj6nlat szerinti
5r szoIgdI.

4.1 Meg6llapodnak a szetz6d6 felek, hogy ^ 2./ 6s 3./ pontban szabilIyozott, illetve
vl,grehaltand6 kihelyezett 6nxakt6t tendszer zlkalmazisiln tulmen6en a Yev6nek joga vzn ahhoz,
hogy v6tatlanul jelentkez6 6ruhi6nyatkpo{6s6ra azontali. megtendel6seket - aketetszetz6d6shez
k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nlilatkozatokat - adjanak fel az Elad6hoz, aki ezeket a

megrendel6seket soton kivill, taktiri k6szlet6b 6l tattozk kiel6giteni.
A soron kivtili tigyint6z6st - felhiv6sra - az Elad6 kciteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a sz6llit6si hatSrid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kcitelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulasztrisa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezetts6gek
figyelmen kiviil hagydsa a jelen sz6llit6si szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek
kovetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott k6tb6r 6s/vagy k6rt6rit6s
fizetdsdnek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszegesi eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy a Vev6 a sz6llit6si szerzlddst6l val6 el6ll6s6nak vagy a

szerzodls azow:,a,li hat6llyal tort6n6 felmond6s6nak a jogitt gyakorolhatja a jogi
kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett andlktil, hogy 6rdekmrilSs6t igazolni lenne koteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6sdt igazol6 szabillyszeni, a kihelyezett 6rurtkt6rb6l tot6nt
lehiv6s igazol6s6valfelszerelt szdml6t, aKbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-e, aPtk.6:130. $ (1)-(3)-e,
az 1997 .6vi LXXXII. torv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 36/,4'.$ szerint 60 napon beltil
banki 6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szeru6d6 felek 6ltal, hogy a szerzoddses id6szak folyaman az egyes szimlttkba
csak azok az itrak, rirk6pz6si tlnyezok 6s kolts6gek 5llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az l./ pont 6rtelm6ben az E,lad6 elfogadott ajhnlata tartalmaz,
fliggetleniil att6l, hogy a magyarorszitgi vagy a vil6gpiaci rlrak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vdltozik az infl6ci6s rSta,vagy adevizadtszttmithsi kulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A szdmlrihoz tartoz6 lehiv6s teljesit6sdt igazol6 - aYev6t6l sz6rmaz6 - ltveteli elismerv6nyt
vagy szilllit6levelet csatolni kell 6s azigy ki6llitott 6s felszereltszdmlfltazElad6 kozvetleniil
az lnt6zet Gazdas 6gi lgazgat6 shg6ra nyfj tj a b e.

Amennyiben Vev6 az Elad6 sz6ml6j6t a jelen pontban rogzitett hatrlrid6n beltil nem
egyenliten6 ki, k<iteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.



Az Elad6 nem fizet, illetve szilmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel cisszefligg6sben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfeiel6
t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek az Eladtf, ad6kriteles jovedelm6nek
cs<ikkent6s6re alkalmasak.
Az Elad6 a szeru6d1s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet1t a Vev6
sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti tigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul
6rtesiti.
A teljesft6st igazol6 neve, beosfiilsa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazddlkod6si 6s anyagell.
oszt.vez.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llft6sb6l, ill. fuvarozfusb6l ered6
hibakkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megt6rt6nt6t6l szirmitott
3 munkanapon beltil jogosult azBlad6val szemben felldpni.
Az egy6b min6s6gi hibS{<kal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon behil b6rmikor kifog6s tdrgy6v6 teheti az
Elad6nil, felt6ve, hogy a szavatossdgi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6zo k6t bekezd6s uljon el6, a lehiv6 lrrrtozik _ a jelzett 3 napos
hatririd6n beliil - azF,la felv6tel6re meghfvni.
A jelen pontban emlite yis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg *7.tpont szerinti ajinlatban,ill' az ajanlatban foglalt min6s6gi k<ivetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabdlyozott m6rt6kri min6s6gi kdtbert eslvagy krlrt6rft6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendsierbell minOsegi elt6r6st
tapasztalna' rigy 6rdekmril6srinak igazolfusa n6lktil a szerzbdlst6l nyomban el6llhatl vagy azt
azowrah hatillly al felmondhatj a, me ghif sul 6s i kotb 6rt d s krlrt6rf t6 st kcjvete lhet.

8'l Szerz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6ll6s szabSlyaira - az Llpontban foglaltak fliggv6ny6b en - az elfogadott ajrlnlat tafialma az
irdnyad6.
Ha az Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st k6vet6 15 munkanapon
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlftett rlrut harmadik fdlt6l beszeieznj

beli.il nem
az Elad6

kolts6g6re.
Ha az EIad6 a j6t6ll6si k<itelezettslge alatt kicser6li alesz6llitott eszkcizcjk
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.

brlrmely resz6t,

Elad6 kijelenti 6s szavatossdgot v6llal az1rt, hogy a jelen szerz1dds targyitt kepez1 term6kek
rendelkeznek j ogszeni forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal.

9.1 Szeruodl felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llft6s, s
v6giil a szerz6ddst6l val6 Vev6i el6ll6s vagy azor:rrrati tratalyu felmond6s eset6re egyar1nt
kdtbdrt kcitnek ki az Elad6 terh6re, amelynek mdrtdke k6sedelem eset6n a k6sedeimesen
szilllitott iirucikkek nett6 6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi 0,5 %o,legfeljebb azonba^ az6rintett neft6 6ru_6rt6k
6 Yo-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett riru nett6 6rt6k6nek 30yo-a nagys6gri
min6s6gi kdtbert lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 dltal drv6nyisftett
meghirisul6si kotb6r is akkor, amikor el6llisi vagy azonnali hat6lyri felmond6si jog6t volt
kdnytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 ajanlati fma vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kotb6r megfizet6s6t
v6llalja, amennyiben a sz6llftand6 term6kek sz6llit6srlval tobb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a teljesitdst6l vagy azonnali hat6llyal felmondja a szerz6d6st.

Tiszt6ban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kcltb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 k6ninak megt6rit6s6t is kdvetelheti az Elad6tr6l, a kar
<isszeg6be azonban a mar behajtott kcitbdr cisszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vevdnek kara nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani es azt
<isszeg6b6l levonni.

10./ A Vev6 egyoldahi, frdsbeli, az Elad6hoz intlzett nyilatkozatdval
el6llhat az adSsveteli szerzod6st6l vagy az adott megrendel6st6l, vagy a
hat6llyal felmondhatja, ha:

a vdgszdmla nett6

azowrali hat6llyal
szeru6ddst azonnali

- az Elad6 az egyes r6ssz6llitdsokkal 15 napot k6sett;

- M Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6dcit jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,
felsz6mol6si elj rlr6s folyik ellene ;

- M Elad6 szeruodlsellenesen besztintette szilllittsait.
Ha a Vev6 a szerzlddst a fenti brlrmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, az
Elad6 nem jogosult aYev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzoddst felmondani - sztiks6ges olyan hatarid6vel,
amely lehetov6 teszi, hogy aszerz6dlssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) azBlad6ban k<izvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdbanmeghatSrozott valamely felt6tel.
b) az Elad6 kdzvetetten vagy kcizvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezetben, amely
tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjSbanmeghathrozott valamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmondSs eset6n az Eladti a szerzodds megszrin6se el6tt mar teljesftett
szol g6ltat6s szerz6d6 s s zeri p 5nzbeli ellen6rt6k6re j o go sult.

lI.l AzElad,6t M ervenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si k<itelezetts6g terheli a
szeru6d6s teljesit6se soriln a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kdtelezetts6g kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkatitrsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenysdgtik megkezd6se el6tt
kdteles azBladf a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sara a szerzildls,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informirci6 adatait.
A m6sik f6l el6zetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozz6,
harmadik fel rendelkezlslre nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes jogszabdly
alapjanvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan szilllitdslr6l a teljes term6kmennyis6g 6tad6s-6tv6tel6t kovet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy az adott
term6kek Vev6 r6sz6re tdrt6n6 lesz6llftrlsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6jan
felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben
felhaszn6lhassa. A Vev6 a lesz6llitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenciSt kizfu6lag a
term6k felhaszn6l6s6t kovet6en 6llit ki.



A kiilfbldi ad6illet6s6gti Elad6 koteles a szerzldlshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st
csatolni, hogy M illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kcizvetlentil
beszerezheti ar6 vonatkoz6 adatokat az orszitgokkoziittijogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.
Jelen szerzod6sben nem szab6lyozort k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Eladrf elfogadott ajlnlata, vagy a Kbt. I32. $ szerinti szab6lyok
marad6ktalan betart6sdval m6dositolt szerz6d6s tartalm6t tekintik a felek irrinyad6nak azzal,
hogy t6teles jogszab6lyi rendelkezdsk6nt a Magyar Polg6ri Tdrv6nyk<inyv idevonatkoz6arr
me gfelel6 szab 6ly ait fo gi'ik alkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
targyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan ndzeteltlrdst, vagy vit6t, amely k<izdtttik
a szerz6d1ssel kapcsolatban meriil fel.
Ha a szerz6d6 felek a szeru6d6sb6l ered6 b6rmely jogvita rendez6s6t k<izvetlen t6rgyal6sos
fton nem tudjak megoldani, rigy e jogvit6juk eldont6s6re aYev6 sz6khelye szerint illet6kes
bir6s6g kizrir6lagos illet6kess6gdt kdtik ki.
Jelen szerz6d6sb6l szitrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvitrlk illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igazo dik.
Ezt a szfiIlitdsi szerz6d6st a szerzbd6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
me ge gyezot he lyb enha gy 6lag alfiirlrik.

Budapest, 2016. dprilis 07.
Vasct:lar Venture Kft.
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Kihelyezett riruraktfr iizemeltet6s6re

Amely l6trejcitt egyr6szr6l az Elad6: Vascular Venmture Kft.
telephelye: 1095 Budapest, Lechner Odtin Fasor 3. B/3.

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gydrgy Orsz6gos Kardiol6gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter f(5igazgat6
tovdbbiakb an: Da K6rhhz",

mint Szerz6d6 felek krizdtt az alhbbiakszerint:

l. A szerz6d6s thrgya ,, Transzkat6teres aorta billentyii (TAVI) beszerz6se II,
kihelyezett fruraktfr l6tesit6s6vel ,, GOKI-612015 2 it. r6izajariati korben
meghatarozott term6kek, cisszesen 10. db plusz legfeljebb 40 %o mewryis6g6re
vonatkoz6an.

Elad6 az adflsveteli szeruod6sben foglalt id6tartamra kihelyezett 6ru raktrirk6szletet bocs6t
saj6t ktllt6s6g6re, a Kilrhi.z rendelkez6s6re, amely azt sajdt raktrir6ban helyezi el a
felhaszn6lisig. A kihelyezett arwaktdr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l I havi
mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapkds zlet 2016. Aprilis 20.-6n g-14.
6r a kozdtt kertil le sz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru raktark6szlet az Elad6 tulajdon6t get vilIal az
ad6sv6teli szerzodls,mell6klet6ben meghat6rozotlt ara,hogy aKfirhiz jelentdse alapjln a felhaszn6lt term6kek egyezteti 6s
term6ket p6tolja lehfv6st6l sziimftott maximum 5 napon beltil.

.Elt96 aK6rhizjelent6s6t kcivet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6k6rdl sz6l6 sz1mla
kiflllitdsitra, az ad6sv6teli szerz6d6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
raktrirk6szletdt brirmikor ellen6rizheti.

Lehivfs:

A-rendszer a kihelyezett 6ruraktir klszletet, az Elad6 szempontjiib6l, mint egyetlen kiilsd

'Yio k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit rgy*artOt elkrildnftetten 6s
titkosan tartja nyilvan. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6l6snak min6siil. A szoftverI ly azBlad6 rl,szerc rendszeres id6kctzrtnk6nt (legal6bb 2 hetente)

-mailben elki.ildcitt) a fogy6sr6l, illetve a raktin pillanatnyi
I



A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett az Elad6nak lehetos6ge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir6l a szoftver k6szftdj6vel ktilon kell meg6llapodjon.
A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6sil. a szimrlilk alapja, m6sr6szt a k6szlet utantrilt6s6nek az
alapinformdci6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalmrlnak
struktur6j6t, mivel a besz6llit6nak biaositania kell a cikkek azonosftiis6t olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmtien meghatdrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l val6, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben a raktilrban.

Szillftrfls:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehfv6s tov6bbit6sra keriil azBlad| maximum 5 napon
beliil ezt beszilllitja.

Szimlflzhsz

Ajanlatk6r6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat nem sz6mol fel ajrlnlattev6 r6sz6re.

3. AK6rhhzjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rhhz a kihelyezett termdkek hianytalanshgillrt 6s min6s6gi Sllapotdert, rlllaguk
meg6v6s66rt teljes ktini felel6sdggel tartozik. A Kfrhi,z villlalja, hogy a kihelyezett 5ru
raktark6szletet megfelell, zitrt helyen, a megl6v6 saj6t k6szleteit6l elkiil<initve trlrolja 6s
megfelel6enk1pzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 ktizben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a Kfirhiz rlszdre valamennyi, a
kihe lyezett riruraktar e lhe lye zett term6k felhaszn|lils 6t illet6 en.
A K6rhdz ktizli Elad6val a konszign6ci6s raktark6szlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beoszt6s6t, telefonszfm6t 6s faxszrimifi 6s az ezen adatokban bekovetkezett minden vfltozdst.
AI{oth6zv|lalja,hogy akonszign6ci6s takt6rb6l a term6keket harmadik f6Ifel6,nem 6rt6kesiti,
6t nem adia, aztl<tz6t6lagosan csak saj6t felhasztil6silra veszi ig6nybe.

4. A szerz6d6s megsziin6se

Me gsztinik a szerzo d6s az addsv 6teli szerzo des lej rlrt6val.

5. A szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott eljfris

Jelen szeru6d6s brirmely okb6l tdrt6n6 megszrin6se eset6n a K6rhfz teljes konien kriteles
elsz6molni a kihelyezett aru raktark6szlettel, A szerz6dds lejfurtdt kovet6 egy h6ten beli.il
leltixozdst k6szit az E,lad6 k6pvisel6je, valamint a K6rhi,z 6ltal kijel<ilt szem6ly a fel nem
hasznillt k6 szl etek me 96l I ap f t 6sftr a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s raktrlrk6szleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotri
bontatlan termdkeket az E,lad,6 kdteles elszrillitani. Amennyiben az Elad6 ezen elszirllit6si
kdtelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhaz jogosult az aru
megsemmisft6s6re.



A K6rh6z k<iteles a szerzodls megsztin6sekor a birtok6ban l6v6 term6keket a raktrirban annak
Eladti 6ltal ttirt6n6 elszfullitfusug az 6llagmeg6v6s biztositasa mellett meg6rizni. Az 6rz6s 6s
az elszillitils krilts6gei azBlad6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzrid6sben nem tendezell k6rd6sekre a magyar jog szab1lvai, mindenekel6tt a
Polgrlri Tcirv6nyk0nyw6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny rendtkeie sei azirrlnyad6ak.

1. sz. mell6klet: a kihelyezend6 indul6 riruk6szlet.

Budapest, 2016. 6prilis 07.

mint Elad6

?|]J0 APg, 0 7

A szerz6d6st el6k6szitette:
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Perkutrin
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Lotus transzkat6teres aortabillent5ni

fi 749NTRxxx. HT49LTVxxx) 6 3 800 000 22 800 000
Nett6 iisszesen: 22 800 000
LFA27 % 6 156 000
Brutt6 iisszesen: 28 956 000

Vacular Venture Kft.

Budapest, 2016. 6prilis 07.

P6nzUgyi

Peth6n6 i Erzs6bet
f6lgazgat6 helVettese

20 i8 APR, 0 7

Transzkat6teres aorta billentyfi (TAVI) beszerz6se
ll, kihelyezett Srurakt6r l6tesit6s6vel

GOKI-6/2015

\acularventgle{ft-

1. sz. mell6klet

mint Elad6

Lotus db
BillenMi 23 2

25 2

27 2

Kat6ter 18F a
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J

Jcgi sz::n;-.,rnibdl al6irliatS A szerz6d6st el6k6szitette:


