
ADASvETELT szERz0nrts

Gottsegen Gyiirgy Orszdgos Kardiol6giai lntflzet (bankszr{mla
01491869-00000000 szftmlavezet6: Magyar Ailamkincstfr, sz6khely:
utca29, k6pviseli: Dr. Ofner P6ter), mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt

Mediszer Kft. nevri elado (banksz6mla szhm', 10300002-10507463-49020010 szfumlavezeto:
MKB Bank, sz6khely: 1037 Budapest, B6csi 1n267. k6pviseli: LlrinczZoltlnigyvezeto(a
tovdbbiakban: Elad6)

kozott, az ajftnlathban felsorolt term6kek szilllitdsiraa kovetkezo feltdtelek mellett:

Ll Eladd, ezen szerzodes allirdsiival a Vev6 6ltal a Kbt. 121. $ (1) b) alapjdn az
,,Intraaortikus ballonpumpa katdter beszerz6se, kihelyezett ilruraktfr izemeltet6s6vel"
tfirgyit GAZD 712015 ikt. szdmu kozbeszerzdsi elj6rfs sor6n tett ajinlata elfogad6sa
eredm6nyekdnt kotelezetts6get v6llal ana, hogy az ajinlatkerc 6ltal az ajfunlati
dokument6ci6ban felsorolt 6s a Yev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott
meghatdrozott min6s6gben a Vev6 r6,szdre leszdllitja. A szeru6d6s id6tartama a szerzldds
al6ir flsffi kovet6en 12 h6napig tart.
A szerzodeses 6rat, term6keket a jelen szerzod6s 1. sz. melldklete tartalmazza. A szerzodd,s
mell6kletdt kepezi az ajfinlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz. melldklet) 6s kereskedelmi aj6nlat
(3. sz,.mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az I.l pontban meghatfurozott drumennyisdget
olyan m6don koteles t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozhsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az E,lad,6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott ajfunlat
szerinti term6keit kdthetente azrrn. Lehivdsi nyrlatkozatform6jhbanviisdrolja megazElad6t6l
rigy, hogy a szerzoddses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb -30 o/o-a (azaz a telles
mennyisdg legaldbb 70 %-a) lehiv6sra keri.iljon. A kihelyezett 6rurakt6r izemeltet6s6vel
kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6dds elengedhetetlen ftszdt kepezo kihelyezett fnuraktfr
szerzodds tartalmazza.

A Vevo a k6rt szfllitilsi hatfuido elott legal6bb 3 nappal koteles a megrendeldst faxon vagy
elektronikus levdlben feladni Elad6 kapcsolattart6ja szftmfna, aki ennek felad6s6t kcivet6 3

napon beliil - kril6n vrsszaigazol6s hi6nydban is - koteles teljesiteni.

3.1 Elad6 kdtelezi magifi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti furukat a
lehivdsban foglalt mennyis6gben, v|laszt6kban 6s mdretben a tdrgyh6napon beliil k6thetente
olyan i.itemez6sben szilllitja le a Vev6 6Ital erre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
I ehiv6sb an me ghatfr o z6sra kertilt.
A nyertes ajdnlaltevo jogosult a szeruodes idotartama alatt uj fejleszt6sri innovativ term6ket
szfilitant, az 6r vagy egydb szerz6ddses felt6telek m6dosit6sa n6lktil. Az 6r-6rtek ar6nyoss6got
6s a szakmai minosdgi megfelel6st az ajdnlatk6r6 k6pviseldjdvel koteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelelo sz6lIit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg
szab|lyszenien, ha azE,lad,6 vagy az altala ig6nybe vett Fuvaroz6 az furukattartalmazo egyes
sz|llitmfinyokat az Elad6 kockinatftra aYev6 6ltal ene feljogositot szewezetei telephelyeire



illetve a lehiv6sban megjelolt kdzeiebbi teljesit6si helyekre leszilllitja, (Iesz|llittatia) 6s a
ki.ildem6nyt esomagol6si egys6genk6nt ffiszhmolva a lehivfsban megjelolt egys6g vagy

szem6ly rlszdre mennyisdgileg ifiadta, Az Elad6 a leszdllitott term6keket bontatlan gy6ri

csomagol6sban, gy6ri tartozeklista alapj6n, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokumentdciokkal

egyiitt adla 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek

eps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.

A minos6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 aleszilllitott termdk csomagol6son

beliili mennyisdgi, minosdgi ifiv6telet folyamatosan vegz| Az Elad6 vhllalja, hogy a

szerzodds teljesitdsdnek idotartama alatl folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s

lehet6sdget biztosft.

Teljesit6si hely: Kiizponti raktir 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett riruraktf r)
Atvdtelre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve ahelyeffesit6ssel megbizott szemdly.

Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeri.ilt koltsdgei fedezetlre az I.lpontban emlitett elfogadott ajilnlat szerinti

6r szolg6l.

Kaocsolattart6 az Elado reszdrol: ..,

A szerzodds teljesit6sdben kozremrikod6, a beszerzls 6rtdkdnek 10 %-6t meghalad6

mdrtdkben igdnybe venni kiv6nt alvilllalkoz6k neve, cime: ...

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szab|lyozott, illetve
vdgrehajtand6 kihelyezett inurakt6r rendszer alkalmazhsdn trilmen6en a Vevdnek joga van

al-thoz, hogy v6ratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik potl6s6ra azonnah megrendeldseket - a

kerctszerzod6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siilo nyilatkozatokat - adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kivtil, rakthri k6szletdbol tartozikkiel6giteni.
A soron kiviili iigyint6zdst - felhiv6sta - az Elad6 koteles igazolnt, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a szfullitfsi hat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.l Azellenszolgaltattsteljesitdse
Vev6 a lehiv6s teljesit6sdt tgazolo szabillyszeru, a krhelyezett 6rura.kt6tb6l tort6nt lehiv6s

tgazolils6val felszerelt szttmlfit, a Kbt. 130. $ (1), (5) 6s (6) bekezdese, a Ptk. 6:130. $ (3)

bekezd6se, az 1997.6vi LXXXIII. torv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az A1136/,{.$ szerrnt a

szitmlakdzhezveteletol szhmitott 60 napon beliil banki 6tutalSssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzodo felek 6ltal, hogy a szerzoddses id6szak folyamfn az egyes szitmlftkba

csak azok az 6ra\<, fulcepzesi tenyezok ds kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

mertdkben, amelyeket az 1./ pont drtelmdben az F,larif elfogadott ajfnlata tartalmaz,
fliggetleniil att6l, hogy amagyarcrszitgrvagy avrld;gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan villtozlk az rnflilcios rdta, vagy a deviza iltszttmitdsi kulcs.
A Vevo el6leget nemfrzet.
A szhmlfthoztarloz6lehiv6s igazolilsht csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szdmlfit az

E I a d 6 ko zvetl eni.i I az Intdzet G azdas 6gi Igaz gato s 6g6t a ny iltj a b e .

Amennyiben Vevd az Elad6 sztmlilft a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem

egyenlitend ki, koteles az EladSnak a Ptk, idevonatkozo szab|lyai szerinti mindenkori
drvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan

kolts6geket, melyek a Kbt, 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jdvedelm6nek



csokkentds6re alkalmasak. Az Elad6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szhmfna megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt, 125. $ (5) szerinti
tigyletekrol a vevot halad6ktalanul drtesiti.

Teljesitdst igazolo neve, beosztlsa:Farag6n6 Loys lldik6 Anyagazdillkod6si 6s anyagell.o.v.

6 I A szerzoddst biztosit6 mell6kkcitelezettsdsek

A Ptk. 6:186. $ (1) szerint ,,A kotelezett pdnz ftzet6serc kotelezheti mag6t affa az esetre, ha
olyan okb6l, amelyert feiel6s, megszegi aszerzoddst.,,

6.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szerzodo felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossdg ds j6t6ll6s
szabfiyatra - az I./ pontban foglaltak fiiggvdnydben - az elfogadott ajanlat tartalma az
irftnyad6.
Elad6 kijelenti 6s szavatossSgot v6l1al a26rt, hogy a jelen szerz6des tdrgyhtkdpezb termdkek
rendelkeznek jogszeni forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali enged6llyel.

6,2, KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI KOTBER
A min6s6gi hibdkkal vagy a mennyisdgi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
Vev6 azok dszleldsdt kdveto 3 munkanapon beli.il b6rmikor kifog6s thrgydv| teihett az
Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rvdnyben van. Ezen esetben, a Vev6 tartozik
- a jelzett 3 munkanapos hatiirid6n beliil - azBlad.ftkcjzos jegyzokonyv felv6tel6re meghivni,
A kdtb6r mdrt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott rirucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembevdteldvel napi 1 szdzallk,legfeljebb azonban az erirrtettnett6 6ru-drtek20yo.-a.

6.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MIN6SEGD KoTBER
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a szdIIitdsb6l. ill. fuvarozdsbol ered6 hib6kkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesitds megtortdnterol szdmitott 3 munkanapon beliil jogosvlt az
Elad6val szemben fell6pni. A minos6gi hib6kkal vagy amennyis6gi elt6rdsekkel, hianyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok 6szIel6s6t kcivet6 3 munkanapon beli.il bdrmikor kifog6s
I|tgydvd teheti az Elad6ndl, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g drvdnyben van. Ezen
esetben, a Vev6 tartozlk - a jelzett 3 munkanapos hatilridon beliil - az F.:lad,6t kozcis
jegyzokonyv felvdteldre meghivni,
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hibdval drintett termdkek nett6 6rtdkdnek l\yo-a m6rt6kri
min6sdgi kdtb6rt lehet kovetelni.

6,4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 7 ,1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendel6st6l val6 Vev6i e16ll6s vagy azonnali
hatilryf felmondds esetdre egyardntkdtbdrt kotnek ki az EIad6 terh6re.
47.I. pontban felsorolt el6ll6s vagy felmond6s eset6n az 6rintett termdkek nett6 6rt6kdnek
20Yo-a mdrt6kri meghirisul6si k6tb6rt kovetelhet a Vev6,

6.5. Trsztaban vannak a szerzod6 felek azzaI, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerzoddsszeg6sbol ered6 khrSnak megt6rit6s6t is kcivetelheti az Elad6t61. a k6r
osszeg6be azonban amin behajtott kcitb6r osszege belesz6mit.
A kcitbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem mertilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott sziml6b6l visszatartani 6s azt a vdsszdmla nett6
osszegdbol levonni,



7 .l A szerzod6s megszrin6se, megsztintetdse

7.r.
A Vev6 egyoldalir, ir6sbeli, az Elad6hoz irrt5,zettnyilatkozatilal azonnalihatilllyal elilIlhat az
ad6sv6teli szerzoddstol, amennyiben kor6bbi teljesitds nem tort6nt, vagy eldllhat az adott
megrendel6st6l vagy azonnah hat6llyal felmondhatj a a szeruSddst, ha:
- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;
- szilllitdsi kdtelezettsdg teljesit6sdnek kdsedelme vagy elmulasztdsa, amennyiben ilyen

szerzo ddssze gdsi e set m6s o dik alkalommal is me gi sm6tl6dn6k,
- a leszflllitott term6k minosdgi fogyatdkoss6ga esetdn, de akkor is ha kidertil, hogy a

termdk tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az |.l pont szerinti ajfunlatban foglalt
minosdgi kovetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsb en szabillyozott mertdkri min6sdgi
kotb6rt eslvagy k6rt6ritdsi igdnyt drvdnyesithet, ds amennyiben rendszerbeli minosdgi
elt6r6st tapasrtalna, rigy drdekmirlAsdnak igazol6sa n61ki.i1 az adott rendel6st6l nyomban
el6llhat, vagy azorrrrali hatilllyal felmondhatja a szerzoddst, meghirisul6si kotbdrt 6s
k6rtddt6st kovetelhet,

- Ha az elad6 a minos6gi hib6s termdket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beli.il nem
cserdli ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a le nem szilllitott 6rucikkek tekintet6ben a
megrendel6st6l el6llni es az adott term6ket harmadik szem6lyt6l beszeteznL az Elad6
koltsdg6re. Ebben az esetben a harmadik szem6lynek frzetett 6r,valamint valamennyi, a
sz6llit6ssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmeriil6 koltsdgek kiterhelhet6ek az Elad6
rdszlre.

- a fizetlsi halad6k idotartamfnak letelt6t kovet6en amennyiben azElad6 fizet6sk6ptelenn6
v6lt, oncs6dcit jelentett illetve ellene cs6dcit jelentettek be, felszfmol6si elj6r6s folyik
ellene;

- az Elad6, szeruo desell enesen besziintette szttllithsait.
Ha a Vev6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldalir nyilatkozathval, az
Elad6 nem jogosult a Yev6tol tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

1.2.4 Vevo jogosult 6s egyben kciteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan
hatdridovel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata ellat6sdr6l
gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6 t6rsas6g6ban kozvetetten vagy kozvetlemil25%o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meghatilrozott
valamely felt6teleknek.

b) az Elad6 t6rsas6g kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatixozott
valamely feltdtel eknek,

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az EIado a szerzodds megszundse el6tt m6r teljesitett
szolg|ltatils szerzoddss zeri pdnzbeli ellendrt6kdre j o go sult.

7.3. Yevo szerzoddses kotelezettseget azzal a bont6 felt6tellel vagy arra az esetre rogzitetL
felmonddsi joggal v6lIal, hogy amennyiben abeszerzls tfrgydravonatkoz6an a kozpontositott
kozbeszerz6si rendszerben vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten osszevont kozbeszeruls
keretdben keretmeg6llapod6s vagy -szerzodds kertil megkcit6sre, a kozpontositott
kozbeszerzds vagy a fenntart6 6ltali tdrs6gi szinten osszevont kozbeszerzds keret6ben val6sitja
meg a beszerzeset, Vevonek semmilyen h6tr6nyos kcjvetkezm6nye nem szhrmazhat a
szerz6dds felmondd.s6b6l,



8,1 Az Eladd,t az lrvenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a
szerzodds teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tevdkenysdg6vel kapcsolatban tudomZs6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s fhan. E titoktartiisi kcjtelezettsdg kiterjei az
Elad6 alkalmazottaira, munkatfrsatra, beszilllitoira, akiket tev6kenysdgtik megkezddse elott
koteles az F.lad,5 a titoktartilsra hitelt 6rdeml6en fi gyelmeztetni.
Az Elad6 a Vev6 engeddlye n6lkiil harmadik fdlnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod1s,
illetve azzalkapcsolatban bdrmely m6s dokumentrici6 vagy informdcio adatatt.
A m6sik f6l elozetes jov6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik fdl sem tehet k6zz6,
harmadik szemdly rendelkezdsdre nem bocsdthat, kivdve ha ezt hatdlyos ds 6rv6nyes
iogszabilly alapj6n valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo drvdnnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan szalIit6s6r6l a teljes termdkmennyrseg Stadtts-6tv6tel6t kovet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azF.;ladit,hogy az adott
term6kek Vev6 rdszdre tort6n6 leszhllitdsa vonatkozisdban a Vev6t referencialist6j6n
feltrintesse ds ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenysdgdben
felhaszn6lhassa. A Vevo a leszdllitott term6kek megfelel6s eg6r6l referenci6t kizfurdlag a
termdk felhaszndltts6t kcivetoen 6llit ki.

A Vevo a Kbt' 27 . \ Q)-Q) bekezdds e alapjdn akozbeszerzesi eljfurdsban tdrtdn o ajdnlattltelt
nem koti gazdillkodo szewezet alapithsithoz, tovftbbd nem teszi kcitelez6v6, sem lehet6v6,
hogy a nyertes ajdnlattevl(k) u szeruodds teljesit6se 6rdekdben gazdflkod,o szervezetet
hozzanakl6tre.

A kiilfbldi ad6illetosdgu Elad6 kdteles a szerz6deshez arca vonatkoz6 meghatalmazist
csatolni, hogy az illetos6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil
beszerezheti ard vonatkoz6 adatokat az orszitgokkozotti jogsegdly igdnybev6tele n6lktil.
Jelen szerz6ddsben nem szab6lyozotL k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy az Eladti elfogadott ajdnlatatartalmht tekintik a felek ir6nyad6nak azial,hogy
tdteles jogszabalyi rendelkezeskerrt. a Kozbeszerzlsr Torvdnyt 6s a Magyar fotgaii
T 6 rv6nykd nyv i devo n atko z5 an m e g fe I e I o szab dly ait fo gj ak alkarmazni.
A Vev6nek es az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyaldsokon bdkds fton rendezzenek minden olyan ndzeteltdrdst, vagy vit6t, amely kcizotttik
a szerzodl,ssel kapcsol atban mertil fel.

9.1 A szerz6d6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak iranyad6k.

Ezt az ad6sv6teli szerzodlst a szerzodo felek elolvasiis utdn mint akaratukkal 6s
ny rlatko zataikkal mi nd enb en me ge gy ezot h e I yb enha gy 6l ag al airt6k.

Budapest, 2

P6nziigyi

Peth6n6 A szerz6d6st ekik6sziteftel
fdlgazgat6

-."3..N\,ft}d illK l*La
?010 F.IBR 0 5.

mint Elad6

I

Al6ir5s:...... .... il".\*.........
u



S.szdm Megnevez6se
Mega.i6nlott term6k

Mennyis6g Egvs6s 6r 6ssz.6rk6d
8 Fr vagy annhl kisebb
shaft rndretri, legalibb 40
ccm ballonnal rendelkez6
intraaofticus ballonpumpa

Maquet-Datascope
Mega 8Fr. 50cc IAB
kateterl STATLOCK
K6d: 0684-00-0498-01

150 140 500 21 07s 000
7,5 Fr vagy ann6l kisebb
shaft mdretri, legal6bb 30

ccm ballonnal rendelkez6
intraaorticus ballonpumpa
kat6ter

Maquet-Datascope
Mega 7.5Fr 40cc IAB
kateterl
STATLOCK
K6d: 0684-00-0295-01

20 140 s00 2 810 000
Nett6 iisszesen: 23 88s 000
AFA27 % 6 448 950
Brutt6 iisszesen:

30 333 950

Mediszer Kft.

Budapest, 2016, febru6r 05.

2. sz. MELLEKLET

Felolvas6lap

3. sz. melldklet

Kereskedelmi aj6nlat

,, I ntraaoft i kus ba I lon p um pa kat6ter beszerz6se,
kihelyezett Srurakt6r iizemeltet6s6vel,,

GOKI-7t2015

1. sz mell6klet

M[;.i;$XsR KFT.
103/ ltueiapest
Bdcsi 0t 267.

P6nzUgyi e jegyzo

Pethiin6
ffilgazgri:6

?016 F$R 0 5,

A szerz6d6st el6k6szitette:
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SZERZODES
Kihelyezett 6rur aktir iizemeltet6s6re

Amely ldtrejcitt egyreszr6l azElad,6: Mediszer Kft.
telephelye: 1037 Budapest, B6csi ttt267.

misrdszrol a

Gotts e gen Gyor gy Orsz6go s Kardi ol 6 gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29,
Kdpviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb an'.,^ K6rh6z",

mint Szerz6d6 felek kozott az alilbbtak szerint:

1. A szerz(id,6s tdrgya
,,Intruaortikus ballonpumpa hatdter beszerztlse, kihelyezett druraktdr iizemeltetdsdvel
termdkek, osszesen 170 db - 30% meruryisdgdre vonatkoz6an.
Elad6 az addsvdteli szerz6d6sben foglalt rdotartamra kihelyezett 6ru raktSrkdszletet bocs6t
saj6t k61tds6g6re, a KSrhfz rendelkezds6re, amely azt saj6t ral<tfurdban helyezi el a
felhaszn6l6sig. A kihelyezett ftruraktdr indul6 alapkdszlete minden m6retbol t havi
meruryis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapkdszlet2016. februfr 18-rin 8-14.
6ra kcizcitt keriil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett ftru rakt6rkdszlet azElad.6 tulajdon6t kepezi. AzBlad6 kotelezettsdgetvilllal az
ad6svdteli szerzodes melldkletdben meghatAr ozott termlkek szallitilsfra, valamint ara, hogy a
K6rh6z jelentdse alapjan a felhaszn6lt termdkek nyilv6ntartfsifi a K6rh6zzal egyezteti 6s
term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitotl maximum 5 napon beliil,
Eladtf aKSrhSzjelent6sdt kovetoen jogosult afelhasznftlt term6k ellendrtdkdrol s2616 szftmla
kifilitdsdra, az ad6svdteli szerz6ddsben foglaltak szerint. Eladt6, a kihelyezett fnu
rakt6rkdszlet6t bdrmikor ellenorizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett inural<tin k6szletdt, az E,lad,6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiilso
r.aktfu kdszlet6t kdpes kezelni. Az egyes beszdllit6k k6szleteit egym6st6l elkiilonitetten 6s
titkosan tartja nyilv6n, Minden innen kiadott fnu felhaszn6l6snak min6sul. A szoftver
kezeldsdvel megbizott szemdly azElad,6 rdszdre rendszeres id6kozonk6nt (legal6bb 2 hetente)
nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktildott) a fogy6sr6l, illetve a raktfur pillanatnyi
kdszletdrol inform6ci6t krild.



A megfelel6 technikai feltdtelek biztositdsa mellett az Elad,1nak lehet6s6ge van elektronikus

formiU,al (file) erui6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlot6vel kapcsolatban.
Ennek lehetos6geir6.l a szoftver keszitojevel ktilon kell meg6llapodjon.
A fogy6s nyilv6ntartdsa a k6szlet utentdltds6nek az arapinformilcioja.

Eladt6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso tartalm6nak
struktrfu6j6t, mivel a beszhllit6nak biztositania kell a cikkek azonositdsht olyan tekintetben,
hogy az egydrtelmrien meghat\rozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l va16, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben arcktfirban.

Szrillftds:

Amennyiben a rdszletezett m6don a
belril ezt beszftllitj a,

Szitmlflzhs
Vev6 a rendszer iizemeltet6s66rt diiat

lehiv6s tovrlbbit6sra keri.il az Elad6 maximum 5 napon

nem sz6mol fel aj6nlattev6 rdsz6re.

3. AKSrhhzjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rh6z a kihelyezett term6kek hi6nytalansdgalrt 6s min6s6gi iilapothert, dllaguk
meg6v6s66rt teljes kcini felel6s6ggel tartozik. A K6rhfz vSllalja, hogy a kihelyezett riru
raktdrk6szletet megfelelo, zdrt helyen, a megl6v6 sajdt keszleteit6l elktilonitve trirolja 6s
megfeleloenklpzett, akezelo rendszefi ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.
A K6rhdz v611alja, hogy a konszign6ci6s raktdrb6l a term6keket harmadik fel fe16 nem
drtdkesiti, 6t nem ad1a, azt kizdr6lagosan csak saj6t felhasznilIilsdraveszi ig6nybe.
A futamido kozben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a Klrhfz rdszdre valamennyi, a
kihel yez ett itrur akthrb an e I he lyez ett term dk f elhaszniiils dt i I I eto en.
AKfrhAz kozli Eladr6val a konszign6ci6s raktdrk6szlet kezeI6, kapcsolattart6 szemdly nev6t,
beoszt6s6t, telefonszdmdt es faxszfumirt.6s az ezen adatokban bekovetkezettminden v6ltoz6st.

4, A szerz1dfls megsziin6se

Megszrinik a szerzodds az adhsvdteli szerzodes lej6rt6val.

5. A szerzSdfis megsziin6sekor alkalmazott eljfrrfs

Jelen szerzod6s b6rmely okb6l tortdn6 megszrindse eset6n
elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rkdszlettel. A szerzodls
lelthrozitst kdszit az EladS kdpvisetoje, valamint a K6rh6z

a KSrhhz teljes konien kciteles
lejarlfit kovet6 egy h6ten beltil
6ltal kijeldlt szem6ly a fel nem

marcdt kifog6stalan minos6gi 6llapotri
Amennyiben az FIado ezen elszdllit6si
eleget, a K6rhaz jogosult az hru

haszn6lt kdszletek meg6llapit 6sin a.

A futamido alatt fel nem haszn6lt 6s rakt6rk6szleten
bontatlan termdkeket az E,lad,6 kciteles elszilllitani.
kotelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz
megsemmisitdsdre,
AK6rhiz koteles a szerzodds megsztindsekor a birtok6ban l6v6 termdkeket araktilrbanannak
Elad6 6ltal tdrteno elsz|llithsiig az 6llagmeg6vds btztositdsa mellett meg6rizni, Az 6rz6s 6,s
az elszfilitfis ko lts d ee i az EIad, 6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6ddsben nem rendezett kdrddsekre a magyar jog
Polgari Torv6nykonyvr6l szol6 2013. 6vi V. torvdny rendelkez6sei

1. sz. MELLEKLET

Term6kenk6nti indul6 konszignfci6s k6szlet

Budapest, 2016. febru6r 05.

szab fly ai mindenekel 6tt
aztfnyad6ak.
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S.sz6m Megnevez6se
Meeai6nlott term6k

Mennvis6s Esvs6s 5r Ossz.6rk6d

8 Fr vagy ann6l kisebt
shaft mdretri, legal6bb 4C

ccm ballonnal rendelkezt
intraaorticus ballonpumpe

kat6ter

Maquet-Datascope
Mega 8Fr. 50cc IAB
katdterl STATLOCK
K6d: 0684-00-0498-01

20 140 500 2 810 000
7,5 Fr vagy ann6l kisebt
shaft m6retii, legal6bb 3C

ccm ballonnal rendelkezt
intraaorticus ballonpumpa
katdter

Maquet-Datascope
Mega 7.5Fr 40cc IAB
kateterl

STATLOCK
K6d: 0684-00-0295-01

5 140 500 702 500
Nett6 iisszesen: 3 512 500
AFA27 % 948 31s
Brutt6 iisszesen: 4 460 875

Mediszer Kft.

Budapest, 2016. febru6r 05,

,, I ntraaorti kus ba I lon pum pa kat6ter beszez6se,
kihelyezett Aruraktflr Uzemeltet6s5vel"
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