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amely ldtrejott egyftszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alatti sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giillnt0zet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vevd),

m6st6,szt a UniCredit Bank Hungary zrt. banknill vezetett 10918001-00000423-02920000

bankszfunlaszilmi, 01-09-070994 c6,gegyz6k szilmi ll2l Budapest, Ktitviilgyi ft 9lla
sz6khelyri Medtech Kft. nevf elad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Knall Gyula tigyvezet6
igazgat6 (a tovdbbiakban: Elad6)

kozdtt, az ajhnlatiban felsorolt term6kek szSllitilsilra a kovetkez6 feltdtelek mellett:

l,l Elad6 ezel szerzodls al6ir6s6val a Vev6 fital a Kbt. alapj6n Elektrofiziol6giai,
r6di6frekvenci6s abl6ci6s 6s cryoabldci6s anyagok beszerz6se az lnt6zet felndtt 6s

gyermek osztillyinak r6sz6re, kihelyezett iruraktdr l6tesit6s6vel trirgyban kifrt GOKI -

l0l20ti szfmri kdzbeszerulsi elj6r6s sor6n tett ajhnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt
kdtelezetts6get v6llal arra, hogy az ajhnlatkdro 6ltal az ajfnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s

azYev6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget az ugyanott meghatirozott min6s6gben a Vev6
r6sz6re leszillLitja. A szerzbdds id6tartama a szerzodls alilirdsdt kcivet6en 12 h6napig tart. A
szerz6d6ses ilrat, term6keket, fizet6si hatarid6ket a jelen szeru6d6s 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szerz6d6s mell6kletet. kepezi az ajfunlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.

mell6klet) 6s kereskedelmi ajrlnlat (3. sz. mell6klet) is.

2,1 .Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghathrozott 6rumennyis6get
olyan m6don k<iteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6rds n6lkiil elfogadott ajdnlat
szerinti term6keit k6thetente az un. Lehiv6si nyilatkozat form6jdban vds6rolja meg az

Elad6t6l rigy, hogy a szeruodlses id6szak vdg6ig legal6bb a teljes mennyis6g legal6bb -30 'h-
a lehiv6sra keruljdn. A kihelyezett 6rurakthr izemeltet6sdvel kapcsolatos felt6teleket jelen

szerz6d6s elengedhetetlen r6sz6t kepezl kihelyezett |rurakttn szerzodds tartalmazza.

3.1 Elad6 kritelezi maght arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti ilrukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vdlaszt6kban 6s m6retben a targyh6napon beltil k6thetente

olyan titemez6sben szilllitja le a Vev6 6ItaI erre feljogositolt szervezeleinek, ahogy ez a

lehiv6sban meghatflroz6sra keriilt. A nyertes ajanlattev6 jogosult a szerzodls id6tartama alatt
fj fejleszt6sti innovativ term6ket szilllitani, az fu vagy egy6b szerzodlses felt6telek
m6dosit6sa n61kti1. Az ar-drllk ar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajfuIatkdrl
k6pvisel6j 6vel koteles egy ertetm.
A lehiv6snak megfelel6 sz6llitfs a felek egyez6 megSllapod6sa szerint akkor tortdnik meg
szab|lyszerien, ha azBladf vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az firukattartalmaz6 egyes

szlllitmlnyokat az Elad6 kockinathra a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjelcilt kozelebbi teljesitdsi helyekre leszflllitja, (Ieszilllittatja) 6s a
kiildem6nyt csomagol6si egysdgenk6nt Stszilmolva a lehiv6sban megjelcllt egysdg vagy
szem6ly rdszlre mennyisdgileg 6tadta. Az Elad6 a leszilllitott term6keket bontatlan gy6ri
csomagol6sban, gy6ri tartoz6klista alapj6n, minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal
egptt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a tarol6s idotartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 aleszilllitott term6k csomagol6son

beltili mennyis6gi, min6s6gi 6tv6tel6t folyamatosan vdgzi. Az Elad6 v6IIalja, hogy a



szerzodes teljesit6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6lI, konzult6ci6s
lehet6s6get biztosit.

Teljesit6si hely: Kiizponti raktir 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett druraktfr)
Atv6telre jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesft6ssel megbizott szemlly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, tgy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott 6rucikkeket az Elad6 k<ilts6g6re harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6
sz6khely6re szilllittatni.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt kcilts6gei fedezet&e az l.lpontban emlitett elfogadott ajfunlat szerinti
6r szolg6l.

Kapcsolattart6 az Elad6 r6sz6r6l: ...

4.1 Meg6llapodnak a szeruodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabillyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett 6nxa7<tar rendszer alkalmaz6san trilmen6en a Vevdnek joga van
althoz, hogy varatlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6sara azowrali megrendel6seket - a
keretszerz6ddshez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6stil6 nyilatkozatokat - adjanak fel az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kivtil, raktfni k6szlet6b6l tartozikkiel6giteni.
A soron kiviili tigyint6zdst - felhiv6sra - az Elad6 kciteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szilllithsi hat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllitdsi kcitelezettsdg
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezetts6gek
figyelmen kivtil hagy6sa a jelen ad6sv6teli szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek
kdvetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kcitb6r 6s/vagy k6rt6rit6s
fizet6s6nek a k<itelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset mdsodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy a Vev6 az adhsvlteli szerz6dds azonnali hatdlyri
felmond6s6nak a jog6t gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil,
hogy drdekmtiilsdt igazolni lenne kdteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeri, a kihelyezell 6rurakt5rb6l tort6nt
lehivds igazolilsfval felszerelt sz6ml6taKbt. 130. $-a, aPtk.6:130. $ (3) bekezdlse,az1997.
6vi LXXXIII. t<irv6ny 9lA. $ a), valamint az Art 36/.4..$ szerint 60 napon beltil banki
6tutal6ssal egyenlfti ki az Elad6nak.
Nem vitatolt a szerz6d6 felek 5ltal, hogy a szerzoddses id6szak folyaman az egyes sz6ml6kba
csak azok az inak, ark6pz6si tdnyezok 6s kolts6gek 6llfthat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az E,lad6 elfogadott ajfunlata tartalmaz,
fiiggetleniil att61, hogy a magyarorszilgi vagy a vililgpiaci fuak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az infl6ci6s rdta,vagy adeviza6tszdmit6si kulcs.
A Vev6 ekileget nem fizet.
A sz6ml6hoztartoz6lehivds igazolilsht csatolni kell6s azigy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6taz
Elad6kozvetleniilazlntdzetGazdasdgilgazgat6shgriranyrijtjabe.
Amennyiben Vevd az E,lad6 sz6ml6jht a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beltil nem
egyenliten6 ki, k<iteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
tarsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kdteles jovedelm6nek
csdkkent6s6re alkalmasak, Az Elad6 a szerzodes teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt



tulajdonosi szerkezetlt a Vev6 szhmhra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

iigyletekr6l a Vev6t haladdktalanul 6rtesiti.
A teljesit6st igazol6 neve, beoszt6sa: Farag6n6 Loys Ildik6 AnyaggazdSlkod6si 6s

any agellfltds i o s zt6lyvezet6

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llithsb6l, i11. fuvarozrisb6l ered6

hib6l,kal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabiiyozott teljesit6s megtort6nt6tol szitmitott
3 munkanapon beli.il jogosult azBlad6vaI szemben fell6pni.
Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6szIel6s6t kcivet6 3 napon bel$l b6rmikor kifog6s tilrgydvd teheti az

Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.

Az elozo k6t bekezd6s brlrmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hatarid6n beli.il - az F,lad6t koz<is j egyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyisdgi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajinlalban,
il1. az ajfnlatban foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben

szabillyozott m6rt6kti min6s6gi k6tb6rt eslvagy krlrt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesfthet, 6s

amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st

tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lkiil az adott megrendeldst6l nyomban el6llhat
vagy azonnali hat6llyal felmondhatj a a szerz6d6st, meghirisul6si ktitb6rt 6s k6rt6rit6st

k<ivetelhet.

8.1 Szerzodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szabillyaira - az l./ pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajariattartalma az

tuinyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett furutharmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
krilts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicser6li a leszilllitott eszkdzok b6rmely rdsz6t,

annak j6t6l16si ideje a csere napjhvahijra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodls thrgyhtk6pez6 term6kek
rendelkeznek j ogszerti forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal.

9.1 Szeruldo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szeruodlst6l val6 Vev6i e16ll6s vagy azonnali hatillyh felmond6s eset6re egyarhnt
kdtb6rt k6tnek ki az Elad6 terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen

szilllitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek frgyelembev6tel6vel napi 0,5 szdzal5k, legfeljebb azonban
az erintelt 6ru-6rt6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rr[ 6rt6k6nek 30"/o-a nagys6gri min6s6gi

kdtb6rt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltal 6rv6nyesitett meghirisul6si kdtbdr
is akkor, amikor el6ll6si vagy azonnalihatillyi;- felmond6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Elad6 az erinlett term6kek nett6 ajanlati 6r6ra vetitve, 30 % nagys6gir meghirisul6si kdtb6r
megfizetdsdt villlalja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek szilllithshval tcibb, mint 15 napon
k6sik, vagy el6l1 a szerz6dds ezen r6sz6nek teljesit6s6t6l vagy azowtali hat|llyal felmondja a

szerz1d6st.



Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kdtb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Vev6 a szerzod1sszeg6sb6l ered6 khrhnak tti.$etitetet is kdvetelheti az Elad6t6l, a k6t

osszegebe azonban amfu behajtott kdtb6r dsszege belesz6mit.

A ktltbdr akkor is jar, ha a Vev6nek kara nem mertilt fel'

A k6tb6rt a vev6 jogosult a benyirjtott sz6ml6b61 visszatartani 6s azt a vlgszdmla nett6

osszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Flladlhoz intezell nyilatkozatdval azowtali hathllyal

el6llhat az adottmegrendel6st6l, vagy azowralihatilllyal felmondhatj a a szeruod'st:

- azElad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal t6bb, mint 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, dncsodot jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felszfumolilsi elj 6r6s folyik ellene ;

- azElad6 szerz6d6sellenesen besziintette szilllithsait'

Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az

Elad6 nem jogosult a vev6t6l tov6bbi kifizet6seket ktivetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szerzodlst felmondani - ha szoks6ges olyan hat6rid6vel,

amely te-tretOve teszi,-hogy a szerzodlssel 6rintett feladata el16t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

a) aiElad6ban sed6st szetez

valamely olyan elY nem felel

meg a Kbt. 56. $ (l)
b) u E1ad6 kdzvet szetez

valamely olyan jogi m felel

meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontj6ban meg

A ieniiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodls megsziin6se el6tt m6r teljesitett

szolgilltatils s zerz6 d6 s szeri p lr:v;beli el I en6rt6k6re j o g o sult.

Vev6 szerz6d6ses kcjtelezetts 6get a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013' 6vi V. torv6ny

6:116, $ (2) bekezd6s6re tekintettel bont6 felt6tellel vagy ana az esetre rogzitert felmondasi

joggal 
-v6lial, 

hogy amennyiben a beszeruls thrgyfura vonatkoz6an a kdzpontositott

koibesrerueti rentszerben keretmeg6llapod6s vagy -szeruodds keri.il megkdt6sre, a

kozpontositott k6zbeszerz6s rendszer6ben val6sitja meg a beszerz6s6t, Vev6nek semmilyen

h6tranyos kdvetkezm6nye nem szStmazhat a szetzodls felmond6s6b6l'

11.l Az Elad6t az ewlnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a

szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6ve1, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemriadat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si k<itelezettsdg kiterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatfusaira, besz6llitoira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

kdtele s az F,lad6 a titoktartSsra hitelt 6rdem16 en fi gye lmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod6sben

foglaltakon 16l, az izalkipcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik f6l el6zetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet k6zz6,

harmadik szem6ly ren-delkez6t6t. tr.* bocs6that, kiv6ve ha ezt hatSlyos 6s 6rv6nyes

jogszab6ly alapjhivalamely bir6s6g vagy m6s i'

A, nUO6 tifogastalan sz6llit6sfut6l a teljes ktivetoen a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatk . gy az adott

term6kek Vevb r6sz6re t6rt6n6 lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n

felttintesse 6s ert - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6gdben



felhaszn6lhassa. A Vev6 a lesz6llitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizu6lag a
termdk felhaszn6l6s6t kdvet6en 6llft ki.

Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott kdrd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Etad6 elfogadott ajdnlatatartalmifitekintik a felek iranyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabilyi rendelkezdsk6nt a KBT 6s Magyar Polgrlri Torv6nykdnyv idevonatkoz6an
megfelel6 szabillyait fogj6k alkalmazni. A szerz6d6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $
bekezdds6ben foglaltak iranyad6k.

A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
targyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan nezetelterest, vagy vit6t, amely kozdtttik
a szeru6ddssel kapcsolatban mertil fel.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vevd
sz6khely6h ez igazo dik,

Ezt az ad6sv6teli szerzbdlst a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ezdt helyb enh agy 6lag alfiirtdk.

Budapest, 2016. 6prilis 21.
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Budapest, 2016. Aprilis 21.

Felolvas6lap

l, sz. mell6klet

I(eteskedelmi ajitiat

Elektrofiz., r6di6frekvenci6s abl.6s cryoabl. anyagok beszez. 1. sz. mell6klet
azlnt6zetfeln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih. 6rurakt6r l6tesit6s6vel

GOKt-10/2015

|1IHSTtrCi"t *."Fr";

1 121 Bu,lanest

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitetter

l:n\ i};w

R6sz sor-
szhma R6sz megnevez6se

Ig6nyelt
datab-szhm

Megajdnlott
tetm6k neve 6s

k6dszhnta

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

26

8,5 F vastags6g6,

hosszri sheath,
multipuqpose gotbe,
ftatszszeptLhs t6vel 1.60

HeafisSpan
Sheath@Cl,..);

HeartSpan
Neddle fFND...) 90 000 14 400 000

bsszesen: 14 400 000
Arazl oto

3 888 000
Brutt6 iisszesen: 18 288 000

n
AlSirSs:.,.....,...1:..

,



4 rr.'[#u]
t..

[)Y'
n0
,+-{'

4
SZE,RZODES

Kihelyez et t fitutaktht iiz emeltet6s 6te

Amely l6trej ott egyft,szr6l az Elad6: Medtech Kft .

telephelye: 1121 Budapest, Krfttviilgyi rfit 91/a

m6sr6.szt6l a

Gottsegen Gyotgy Orszilgos IGtdiol6giai Int6.zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u. 29.
I(6pviseli: Dt. Ofner P6tet f6tgazgato
tov6bbiakb ani,,a K6thhz",

mint Szerz6d6 felek kozott az alilbbiak szednt:

l. Lszetz6dfls thtgya
26. sz. rlszajilnlai korben meghttarczott Elektrofrziol6giai, tddi6frekvenciis abl6ci6s 6s
cryoablhci6s anyagok beszetzflse az Intflzet feln6tt 6s gyermek oszthlyhnak r6sz6re,
kihelyezett iltutaktht l6tesit6s6vel tilrgyban meghat6rozott term6kek, cisszesen 160 db - 30o/o

mennyib 696 re v onatko z 6 an.
Elad6 az ad6sv6teh szetz6d6,sben foglalt rd6tatamn kihelyezett 6ru nkt|tk6szletet bocs6t saj6t
kolt6s6g6te, a K6thhz tendelkez6slre, amely azt saj6t raktirilban helyezi eI a felhaszn6lisig, A
kihelyezett ilrwaktdr irldui6 alapklszlete minden m6retb6l t havi mennyis6gettartalmaz - csatolt
kimutat6s szerint. Az a.lapk6szlet20l6. m6jus l2-En8-l4.6ta kozott kedlleszilllitilsn.

2. Elad6 iogai 6s kdtelezetts6gei

A kihelyezett 6ru taktilrklszlet az Elad6 tulajdon6t k6pezi. Az Elad6 kotelezetts6get vdllal az
adisv6teli szetz6d6s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek sz6lJit6s6ra, valamtnt atra, hogy a
K6thhz jelent6se a,bpj6n a felhaszn6lt term6kek nytlv6ntart6s6t a K6th6zzal egyezteti 6s term6ket
p6toLja lehiv6st6l szhmitott rnaximum 5 napon behil.
Elad6 a K6thhz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhasznillt term6k ellen6tt6k6r6l sz6l6 sztmla
l<tl,ffitilsira, az ad6sv6telt szerz6d6,sben foglaltak szednt. Elad6 a kihelyezett 6rv rakt6tk6.szIet6t
b6tmikor ellen6dzheti.

Lehivis:

A tendszer a kihelyezett firwaktdr k6szlet6t, az Elad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6 rakt6t
k6szlet6t k6pes kezelrri. Az egyes besz6lltt6k k6szleteit egym6st6l elkrilonitetten 6s titkosan tartja
nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznilI6,snak min6siil, A szoftver kezel6s6vel megbizott
szem6ly az Elad6 t6.sz6r.e tendszetes id6kozonk6nt (legal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxolt, vagy
e-mailben elkiirldott) a fogy6st6l, illetve a rakt6t pillanatnyi k6,szlet6r6ltnformilci6t krild.
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A megfelel6 technikai felt6telek biztositilsa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elekttonikus
fotmiban (file) enn6l gyakabban tnfotmilci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehet6s6geit 6I a szofrrer k6,szit6j6vel kiilon kell megdllapodjon.
A fogy6s nytlv fintartilsa a k6szlet ut6ntolt6s 6 nek az alaptnf.otmilci6ia.

Elad6nak meg kell adtil- a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 kataktetsorozatok bels6 tattalm6nak
stuktfu6j6t, mivel a beszitKt6nak biztositania kell a cikkek azonositisilt olyan tekintetben, hogy
az egylttelmfien meghat6rozza,hogy az adott tetm6k mely elad6t6lval6, hiszen hasonl6, vagy

esetleg azonos tetm6kek is lehetnek egyid6ben a raktdrban.

Szillliths:

Amennyiben a tlszletezett rn6dofl alehivils tovilbbitasta kedi{ az Blad6 maximum 5 napon belirl
eztbeszilliga.

Szdtmlilzhsz

Al6nlatk&.6 a rendszet tizemeltet6s 6,6tt dtjat nem sz6mol fel ajilnlattev6 r6sz6re.

3. AK6tlo;hz jogai 6s kiitelezetts6gei

A K6tlnhz a kihelyezett tetm6kek hi6nytalans 6g66tt 6s min6s6gi 6l7apot66rt, 6llaguk meg6vis66rt
teljes kotri felel6s6ggel tartozik. A KdlthLhz v6l7alja, hogy a kihelyezett fu,r nktilrk6szLetet
megfelel6, z6tthelyen, a megl6v6 sal6tk6,szIeteit6l elkirlortwe tfirolja 6s megfelel6en k6pzett, a

kezel6 rendszett ismet6 6,shasznilki tud6 szem6llyel kezeli.
AI{6thLz villalja,, hogy a konszign6ci6s rakt6tb6l a term6keket harmadik f6l fel6. nem 6tt6kesiti,

6t nem adia, aztl<rzilr6lagosan csak saj6t felhasznilldsilta veszi ig6nybe.
A futamid6 kozben Elad6 csereszabatoss6got biztosit aK6tlnhz r6sz6te valamennyi, al<ihelyezett
ilruraktatelhelyezettterm6kf elhasznillas6tillet6en.
A K6tlnhz koz[ Elad6val a konszign6ci6s rakt6rk6szlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly nev6q

beoszt6s6t, telefonszilmilt 6,s faxszilmfit 6s az ezen adatokban bekovetkezett minden v6ltoz6st.

4. Aszetz6d6,s megsziinese

Megszfi nik a szetz6d6s az ad6sv 6teh. szetz6 d6s lejirtfv aI.

5. A szetzfidfls megsziindsekot alkalmazott eljhtis

Jelen szetz6d6s b6rmely okb6l tott6n6 megszrin6se eset6n a K6t}nhz teljes korfen koteles

elsz6molrri a kihelyezett 6tu taktilrk6szlettel, A, szerz6d6,s Iejiltt|t kovet6 egy h6ten beliil lelt6toz6st

k6.szit az E,lad6 k6pvisel6je, valamint aK6thLhz 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem hasznillt k6szletek

megillTapitas6ta.
A futamid6 alatt f.eI nem haszn6lt 6s takt6rklszleten matadt kifog6stalan min6s6gt 611apot.a,

bontatlan term6keket az Elad6 koteles eLszillhtant. Amennyiben az Elad6 ezen eLsz6lhtilst

kotelezetts6g6nek f.elsz6liths ellen6ben sem tesz eleget, a K6thilz jogosult ^z 6ru
megsemmisit6s6te.
A K6thhz koteles a szetz6d6s megszrin6sekor a bittokilban l6v6 term6keket a raktirban annak

Elad6 6ltal tort6n6 elszillhtisatg az 6llagmeg6v6s biztositilsa mellett meg6riznt. Az 6tz6s 6s az

elszilllitas kolts6gei az Blad6t terhelik.



6. Egy6b tendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nem rendezett k6rd6sekre a mugyut jog szabillyai mindenekel6tt a polgii
Torv6nykonyvt6l sz6l6 2013. 6i V. torv6ny tendelkez6s ei az tfunyad6ak.
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