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amely l6trejott egyreszt a Budapest, Haller utca29. szftm alatti szdkhelyti Gottsegen Gytirgy
Orszfgos Kardiol6giilIntflzet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),
mdsr1sztaz
OTP Bank bankn6l vezetett 1171104l-20776141 banksz6mlaszdmu, Cg. 01-09-561903
cdgtregyzlk sz6mu 1119 Budapest, Andor u. 8. sz6khelyri Variomedic Kft. nevti elad6,
k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Szavcsurn6 Kemenes Krisztina (a tov6bbiakban: Elad6)

kdzdtt, az ajdnlatSban felsorolt term6kek szSllitdsdraa kovetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzldds al6irSs6val a Vev6 Sltal a Kbt. alapjan Elektrofiziol6giai,
r6di6frekvenci6s abl6ci6s 6s cryoablfci6s anyagok beszerz6se az lntlzet feln6tt 6s
gyermek osztillyhnak r6sz6re, kihelyezett fruraktfr l6tesit6s6vel targyban kiirt GOKI -
l0l20l5 szimri klzbeszerul,si elj6r6s sor6n tett ajfunlata elfogad6sa eredmdnyekdnt
k<itelezetts6get v6llal arra, hogy az aj6nlatk&6 6ltal az ajilnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s
az Yev6 61tal elfogadott term6kmennyis6get az vgyanoll meghatfurozott min6s6gben a Vevd
rlszdre leszilllilja. A szerz6dds id6tartama a szeru6des al6ir6sdt kovet6en 12 h6napig tart. A
szerz6d6ses 6rat, termdkeket, fizet6si hatarid6ket a jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szerz6d6s mell6klet6t kepezi az ajdnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.
mell6klet) 6s kereskedelmi ajanlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudom5sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan.m6don koteles t6le megv6sSrolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozdsra keri.il.
Yev6 az 1./ pontban emlftettek szerint a Elad6 minden eltdr6s n6lktil elfogadott ajdnlat
szerinti term6keit k6thetente az un. Lehfvrisi nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az
Elad6t6l rigy, hogy a szerzbddses id6szak v6g6ig legal6bb a teljes mennyis6g legal6bb -30 oA-

a lehiv6sra keriiljon. A kihelyezert ttrurakthr izemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teteket jelen
szerz<id6s elengedhetetlen r6sz6Ikdpez6 kihelyezett aruraktar szerz6d6s tartalmazza.

3.1 Elad6 kotelezi magSt arca, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti hrukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s mdretben atdrgyh6napon beliil k6thetente
olyan titemezdsben szilllitja le a Vevd 6\tal erre feljogositoff. szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatilroz6sra kertilt. A nyertes ajfunlattevojogosult a szerzod6s id6tartama alatt
t1j fejleszt6sti innovativ term6ket szilllitan| az 5r vagy egy6b szerzodlses fettdtelek
m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-6rtdk ar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az aj6nlatk1r6'
k6pviseldj 6vel kdteles egyeztetni.
A lehiv6snak megfelel6 szillliths a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor t6rt6nik meg
szabhlyszenien, ha azE,la;df vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az Srukat tartalmaz6 egyes
szilllitmdnyokat az Elad6 kocklzatilra a Vevd 6ltal erre feljogositolt szervezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjelolt k<izelebbi teljesit6si helyekre leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a
krildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt fitszhmolva a lehiv6sban megjelcilt egysdg vagy
szem6ly rlszdre mennyis6gileg 6tadta. Az Elad6 a leszilllitott term6keket bontatlan gy6ri
csomagol6sban, gydri tartoz6klista alapjin, min6s6gtanrisft6ssal 6s egy6b dokumentdci6kkal
egytitt adja 6t a Vev6nek. A csomagoldsnak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek
6ps6g6t afuvalozds 6s a tarol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vevd szdkhelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k csomagol{son
beliili mennyis6gi, min6s6gi 6tvetel6t folyamatosan vegzi. Az Elad6 villlalja, hogy a
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sz€rz6dds teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s
lehet6s6get biztosit,

1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett 6rurakt6r)
os illetve a helyettesft6ssel megbizott szemlly.

Abban Etad6 k6sedelme meghaladnd a 15 napot, ugy aVev6 jogosult a lenem sz et az Elad6 kdlts6g6re harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6
sz6khel
Egyet6rtenek a szetz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kciltsdgei fedezet6re i t.tpontban emliteit elfogadou aj1nlatszerinti
6t szolg6l.

./ pontban szabillyozoft, illetve
trilmen6en a Vev6nek joga van
azonnali megrendel6seket - a

Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron
A soron kfviili iigyint6z6st - felhfv6sru - azF;l
felek, hogy ilyen esetekben a sz6llit6sihatdrid

5'l Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivdsban foglalt sz6llit6si kcitelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6ru, a. ugyanigy az 4.lpontban el6frt kcitelezetts6gek
figyelrnen kiviil h3sl6sa a jelen ad6sv6teli- t""iiade" megszeg6s6t jelenti, aminek
kcivetkeztdben az F,lad,6t a jelen szerz6d6sben szabillyozotr kotier 1sivagy k6rt6rit6s
fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik

a Vev6 az addsvlteli szerz6d6s azowrali hatdlvri
jogi kcivetkezm6nyek 6rv6nyesft6se mellett an6lkiil,

S.

6'l Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, a kihely ezett iruraktrirb6l tcirt6nt
lehiv6s igazolilsdval felszerelt szdmlfita Kbt. 130, $-a, a ptk. 6:130. g (3) bekez dese, az1997.6vi LXXXIII. tdrv6ny 9/A. $ a), valamint az art role.E szerint 6il napon beliil banki
6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szeru6d6 felek 6ltal, hogy a szen6d6ses id6szak folyaman az egyes szamldkba
csak azok az 6rak, drkdpzesi tenyezlk 6s kolts6gek 6llithat6k te, megpeiig ugyanolyanm6rt6kben, pont 6rtelmdben az Elad6 elfogadott lianitu 1*h1^ur,ftiggetleniil rorszfugi \agy a vilSgpiaci 6rak mif6pp.r, ulukutnak, 6s hogy
hogyan v6lt , va}y a deiiza atszaiitasikulcs.
A Vev6 el6leget nemfrzet.
A szrimldhoztartoz6lehfvds igazol6s6t csatolni ketl 6s az igy ki6llitott 6s felszerel t sziml1t azfzetGazdashgilgazgat6 abe.

Elad6 szdml6j6t a jel figzitett hat6rid6n beliil nem
az Elad.finak a ptk. i szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
illetve sz6mol el

Kbt. 56. g (1) bekez f,:ffT:ri.?Jt
meri.ilnek fel, 6s jrivedeim6nek

asak. Az Elad6 a zodes teljesit6s6nek teljes id6tartam a alatt



ismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti

arag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd,6lkoddsi 6s

gy a sz6llft6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
6ly o zott telj e s f t6 s me gt6rt6nt 6tol szdmitott
fell6pni.

, hirinyokkal kapcsolatos
kifogds t6rgy6v6 teheti az

on el6, a lehfv6 tartozik _ a jelzett 3 napos
v6tel6re meghivni.

8'l szetz6d6 felek egyet6rtenek u9!*, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

1r"#iff:"b6lyatua 
- az l-'lpontban foglaltak tig-gery.u'en - azelfogadou E6n tattartatma az

Ha Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kcivet6 15 munkanapon beltil nem
itir#;l 

vevdnek jo gdbandll a fent emlftett irutharmadik szem6lyroiu*"., ezri azEtad6

cserdli a leszdllitoft eszkcizcik b6rmely r6sz6t,
dik.

a jelen szerz(5d6s tngy6tk6pez6 term6kek
dokumentumokkal.
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Tiszt6ban vannak a szerzido felek azzaI, hogy a k<itb6rk<ivetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kfu[nak megt6rit6s6t is krivetelheti az Elad6t6l, a kdr
<i ssze g6be azonban a mfu behaj tott kotb6r o s sze ge beleszdmit.
A kotb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek kara nem meri.ilt fel.
A kdtb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott sz6mI6b6l visszatartani 6s azt a vlgszftmla nett6
6sszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intdzett nyilatkozatfval azortali hat6llyal
el61lhat azadollmegrendel6st6l, vagy azowtalihatilllyal felmondhatjaaszerzodlst:
- MElad6 azegyes r6ssz6llit6sokkal t6bb, mint 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, oncs6d<it jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,
felszrlmol6si elj ar6s folyik ellene;

- az Elad6 szerz6ddsellenesen besztintette sz6llit6sait.
Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az
Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodlst felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6thsdr6l gondoskodni tudjon - ha
a) azBlad6ban kdzvetetten vagy kozvetleniil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, arrely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatdrozott valamely felt6telnek.
b) az Elad6 krizvetetten vagy kdzvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (l) bekezd6s k) pontj6ban meghatdrozott valamely felt6telnek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodds megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szolgilltatils szerz6 d6 s szeri p lnzbel i el I en6rtdk6re j o go sult.
Vev6 szerz6d6ses kcitelezetts6get a Polg6ri Torv6nyk<lnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny
6:116. $ (2) bekezd6s6re tekintettel bont6 felt6tellel vagy afta az esetre rdgzitett felmonddsi
joggal v6lla1, hogy amennyiben a beszerzls tfirgydra vonatkoz6an a krizpontositott
kdzbeszerz6si rendszerben keretmeg6llapod6s vagy -szerzod6s kertil megkot6sre, a
krizpontositott kdzbeszerz6s rendszer6ben val6sitja meg a beszerz6s6t, Vev6nek semmilyen
h6tr6nyo s ko vetkezm6nye nem szfurmazhat a szerzo d6 s felmo nd6s 6b 6 L

lll Az Elad6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartSsi kdtelezetts6g terheli a
szeruodls teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6sara jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kcitelezetts6g kiterjed az
Etad6 alkalmazottaira, munkatdrsaira, beszilllit6ira, akiket tev6kenys6gtik megkezd6se el6tt
kdteles az Elad6 a titoktart6sra hitelt 6rdem16en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vevd enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sara a szerzod6sben
foglaltakon t:6l, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy inform6ci6 adatait,

A m6sik fel el6zetes j6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozz6,
harmadik szemdly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabilly alapjhn valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan szilllitdsdr6l a teljes term6kmennyiseg 6tadds-6tv6te16t kovet6en a
Vev6 fr6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az F,lad6t, hogy az adoIL
term6kek Vev6 r1sz6re tdrt6n6 lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialistdjfun
felttintesse 6s ezt - el6zetesen irAsban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6gdben



felhaszn6lhassa. A Vev6 a lesz6llitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kiz6r6lag a
termdk felhaszn6l6s6t k<ivet6en 6llit ki.

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az l./ pontban foglaltakt6l
ffigg6en vagy M Elad6 elfogadott ajdnlatatartalmdttekintik a felek irrlnyad6nak az|al,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6sk6nt a KBT 6s Magyar Polgari T<irv6nyk6nyv idevonatkozdin
megfelel6 szabillyait fogi6k alkalmazni. A szerz6d6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. g

bekezd6s6ben foglaltak irtinyad6k.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon bdk6s fton rendezzenekminden olyan n6zetelt6r6st, vagy vitdt, amely kOz<ltttik
a szeu6d6ssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerzoddsb6l szdrmaz6 6s peres ritra kertilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igazo dik.

Ezt az ad6sv6teli szerzodlst a szerzodl felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
megegyez6t helybenhagy6lag al6irtet<.

Budapest, 2016. 6prilis 21.

nJegyzo

Peth6ne rn Erzsebet
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mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:
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Variomedic Kft. Elektrofiz., rddi6frekvenciis abl.6s cryoabl. anyagok beszez. 1. sz. mell6klet
azlnt6zet feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz5re, kih. 6ruraktAr l6tesit6s6vel

GOKI-10/2015
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Megajfnlott term6k
neve 6s k6dszdma

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db Nett6 Ft iisszesen

16.
Sinus coronarius

diagnosztikus kat6terek
6s osszekot6 k6belek

60 db

IIAGMED steerable,

type CS katdter
EES6-DCS-M-252-UD-

P EES6-DCS-L-252-
I]D-P

89 000 s 340 000

7db
osszekoto k6bel PEE

l0A 450 3 150

20.

Quadripol6ris
diagnosztikus katdterek
jobb kamra, jobb pitvari

6s HIS pozici6ba 6s

osszekoto k6belek

200 db

HAGMED
diagnosztikus katdter

EE5QJ252P,
EEsQC00sP

27 000 Ft 5 400 000

15 db
osszekdt6 k5bel PEE

044.
450 Ft 6 7s0

22

5Fr ,4 p6lusri, Josephson ds

Damato gOrbiilet[l,
kifej ezetten puha v6gri,

kisgyermekek
elektrofiziol6giai

vizsgillatdra alkalmas

diagnosztikai katdter

A fenti katdterekhez

csatlakoz6 0sszekdt6 k6bel

150 db

HAGMED
diagnosztikus katdter

EEsQJ2s2S,

EE5QJ252P,

EEsQD2s2S,
EE5QD2s2P

27 000 4 050 000

sdb
dsszekcit6 k6bel PEE

04,A 4s0 2250
Osszesen: 14 802 1s0
AFA27 Yo 3 996 58r
Brutt6 iisszesen: 18 798 731

Budapest, 20 I 6. fiprilis 21.

'mint Vev6

vARtut$ilDtc Kil. (;)
Sz6khely: i l.l 9 Bp., Andor u. A Witr

2. sz. MELLEKLET
Felolvas6lap

3. sz. mell6klet
Kereskedelmi ajilnlat i li

mint Elad6

A szerz6dest el6k6szitette:
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szsnzonEs
Kihelvezett htutal<hr iizemeltet6s 6re

Amely l6trej ott egy ftszr6| az Elad6 : Variomedic Kft.
telephelye: 1119 Budapest, Andor u. 8.

mdst6.szt6Ia

Gottsegen Gyorgy Orsz6gos I3rdiol6giai Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u, 29.
I(6pviseli: Dt. Ofner P6ter f6igazgato
tov6bbiakb 

^!ti,,a 
K6rlnhz",

rnint Szerz6d6 felek kozott az zlilbbiak szerint:

l. Aszetz6dflsthtgya
16., 20., 22., sz. t6szajdnlan kotben meghatiltozott Elektrofrziollgiai, t6di6frekvenci6s
abl6ci6s 6s cryoablilciSs anyasok beszez6se az lntlzet feln6tt 6s gyetmek osztillyhnak
t6sz6re, kihelyezett Stutaktht l6tesit6s6vel t6r.gyban meghatfirozott tetm6kek, osszesen 437 db
- 30% mennyis6g6re vonatkoz6an.
Elad6 az adisv6teh szetz6d6,sben foglalt id6tatamta kihelyezett 6ru nkt6rk6szletet bocs6t saj6t
kolt6s6g6te, a Klthhz rendelkez6s6r.e, amely azt saj6t raktiltilban helyezt eI a felhaszn6l6sig. A
kihelyezett 6rutakt6t indul6 alapkl,szlete minden m6retb6l t havi mennyis6gettartalmaz - csatolt
kimutat6s szerint. Az abpkl,szlet20L6. miius 12-En8-t4.6ta kozott kerril lesz6llitdsra.

2. Elad6 iogai 6s k<itelezetts6gei

A kihelyezett 6r',t raktiltkl,szlet zz Elad6 t-,iajdon6t k6pezi. Az Elad6 kotelezetts6 get villla| az
ad6sv6teli szetz6d6,s mell6klet6ben meghatlrozott term6kek szillilitilsln, valamint atra, hogy a
Kflt}r;hz jelent6se alapjhn a felhasznillt term6kek nyrlv6ntatt6s6t aK6tlnhzzal egyezteti 6s term6ket
p6tolja lehivist6l szdmitott maximum 5 napon beliil.
Elad6 a K6thhz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhasznah term6k ellen6rt6k6r6l sz6l6 szfumfa
l<tilllitilsilta, az addsv6teh szetz6d6,sben foglaltak szednt. Elad6 a kihelyezett 6rv nkt6rk6szlet6t
bdrmikot ellen6rizheti.

Lehivds:

A tendszer a l<ihelyezett 6rutaktfu. k6szlet6t, az Elad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils5 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelnt. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiilonitetten 6s titkosan tattja
nyrlviln. Minden innen kiadott 6ru felhasznillilsnak min6siil. A szoftver kezel6s6vel rnegbizott
szem6ly az Elad6 r6.sz6re tendszetes id6kozonk6nt (egal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxolt, vagy
e-mailben elktirldott) a fogy6st6I, illetve a nktilr pillanatnyi k6szlet6r6l inforrn6ci6t kuld.



A megfelel6 technikai felt6telek bbtositilsa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
formdban (file) enn6l gyal*abbat inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir 6I a szofwer k6,szit6j6vel ktilon kell meg6llapodjon.
A fogy6s nyrlvdntarthsa a k6szlet ut6ntolt6s6nek az alaptnformdci6ia.

Elad6nak meg kell adnn a. vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartaLmilnak
strvklrraiilq mivel a beszilllit6nak biztositania kell a cikkek azonositfls6t olyan tekintetben, hogy
u egylttelm$en meghatarozza, ttogy az adott tetm6k mely elad6t6l val6, hiszen hasonl6, vagy
esedeg azortos tetm6kek is lehetnek egyid6ben a nktfitban.

Szfulliths:

Amennyibena"tilszletezett m6don a.lehivils tovilbbitilsta kedil azElad6 maximum 5 napon belfil
eztbeszillliga.

Szfimthzhsz

Ajinlatk66 a rendszer tizemeltet6s 6.6tt dtjat nem sz6mo| fel ajfuiattev6 t6sz6te.

3. AK6tlahz iogai 6s kiitelezetts6gei

AK6thhz al<ihelyezett tetm6kek hi6nytalans6g66rt 6s min6s6gr 6llapot66rt,6llaguk meg6v6s66rt
teljes kor6 felel6s6ggel tartozik. A K6thhz villlaIja, hogy a kihelyezett 6ra nktLrk6szletet
megfelel6, z6rt helyen, a megl6v6 stjit k6,sz\eteit6l elkiilortwe t6;rolja 6s megfelel6en k6pzett, a

kezel6'tendszert ismer6 6s basznilhi tud6 szem6llyel kezeli.
AK6rhizvilllalja,hogy a konszign6ci6s raktfirb6i a term6keket hatmadik f6I fel6 nem 6t6kesiti,
6t nem adja, aztl<tzhr6lagosan csak sajit felhasztilhsilra veszi ig6nybe.

A futamid6 kozben Elad6 csereszabatoss6got biztosit aK6thhz r6,sz6te valamennyi, aHhetyezett
ilnxaktiltelhelyezettterm6kf elhaszn6l6s6tillet6en.
A K6thhz kozli Elad6val a konszign6ci6s takt6tklszlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beoszthsfit, telefonsz6mit 6,s faxszilmit 6,s az ezen adatokban bekovetkezett mindenvilItozilst.

4. Itszetz6d6s megsziin6se

Megszfi nik a szerz6 d6s u adilsv 6teh szerz6 d6s le)6rt6v aI.

5. Ir szetz6d6,s megsziin6sekor alkaLmazott eljhths

Jelet szerz6d6s b6tmely okb6l tot6n6 megszfn6se eset6n a K6thhz teljes korfien koteles
elsz6molni a kihelyezett 6n rzkthrk6szlettel, A szetz6d6.s Lejfutilt kovet6 egy h6ten belirl lelt6toz6st
k6szit az Elad6 k6pviset6je, valamint a K6thhz 6ltal Eelolt szem6ly a fel nem hzsznillt k6szletek
meg6llapitilsilta.
A futamid6 alfit feI nem hasznilt 6s nktirk6szleten matadt kifogistalan min6s6gt illlapotrt
bontatlan tetm6keket az Elad6 koteles ehsz67\tant. Amennyiben az Elad6 ezet eIsz6l\t6si
kotelezetts6g6nek felsz6litas ellen6ben sem tesz eleget, a K6thilz jogosult az 6ru
megsemmisit6s6te.
A K6thhz koteles a szerz6d6,s megszrin6sekor a bfutokiban I6v6 tetmlkeket a taktdrban annak
Elad6 6ltal tort6n6 e\sz6l\t6sfiig az 6llagmeg6v6s biztositisa mellett meg6nznt. Az 6v6s 6.s az

elszhllitils kolts 6gei az Elad6t terhelik.



6. Egy6b tendelkez6sek

A jelen szez6d6sbelr nem tendezett k6rd6sekre a m^gyut jog szabliyai rnindenekel6tt a poIg6n
Torv6nykonyvt6r sz6r6 2013. 6vLv. torv6ny tendelkez6s ei az t6nyad6ak.

1.. sz. MELLEKLET

Tetm6kenk6nti indul6 konszigndci6s k6szlet

Budapest, 2076. ilpri,lts 21,.
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A szerz6d6st eldk6szitetter
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Variomedic Kft. Elektrofiz., r6di6frekvenciis abl.6s cryoabl. anyagok beszez. 1. sz. mell6klet
azlnt6zet feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih. 6rurakt6r l6tesit6s6vel

GOKt-10/2015

t(esz
sor-

szama R6sz mesnevez6se
Indu16
k6szlet

Megajdnlott term6k
neve 6s k6dszima

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db Nett6 Ft iisszesen

I6
Sinus coronarius

diagnosztikus katdterek
6s dsszekot6 k6belek

15

HAGMED steerable.

type CS katdter
EES6-DCS-M.252-UD-

P EES6-DCS-L-252-
I]D-P

89 000 1 33s 000

/1T
osszekot6 k6bel PEE

10A
450 I 800

20.

Quadripol6ris
diagnosztikus katdterek
jobb kamra, jobb piwari

6s HIS pozici6ba 6s

osszekot6 k6belek

30

FIAGMED
diagnosztikus kat6ter

EE5QJ252P,
EEsQC005P

27 000Ft 810 000

3
dsszekdt6 kSbel PEE

04A
450 Ft I 350

22

5Fr ,4 p6lusri, Josephson ds

Damato gdrbUletii,
kifejezetten puha v6gti,

kisgyermekek
elektrofizio16giai

vizsgillatdra alkalmas

diagnosztikai kat6ter
A fenti kat6terekhez

csatlakoz6 tisszekdt6 k6bel

20

IIAGMED
diagnosztikus katdter

EEsQJ2s2S,

EEsQJ2s2P,

EE5QD252S,

EEsQD252P

27 000 s40 000

3
osszekot6 k6bel PEE

044' 450
I 350

Osszesen: 2 689 500
AFA27 % 126 165
Brutt6 iisszesen: 3 415 665

Budapest, 2016. fiprilis 21.
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