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Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiol6giai.lnt6zet (bankszfmla
01491869-00000000 szflmlavezetd: Magyar Allamkincstfr, sz6khely:
utca29, k6pviseli: Dr. Ofner P6ter), mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6srdszt

Budapest, Haller

Medibis Kft. nevri elad6 (banksz6mla szdm'.11991102-02139054 szftmlavezet6: Erste Bank
Hungary, szdkhely: 1126 Budapest Szendrl u. 37ld k6pviseli: Miszkiewicz Krisztina) (a

tov6bbiakban: Elad6)

k6zott, az ajtnlathban felsorolt term6kek sz|llitilstra a kovetkezo felt6telek mellett:

Ll Elad6, ezen szerzodes allirttsdval a Vev6 6.Jrtal a Kbt. I2I. $ (1) b) alapjdn az

,,Szivstabilrzdtor beszerzdse kihelyezett ilruraktdr ldtesit6sdvel" tingytt GOKI l3l20l5 ikt.
szttmu kozbeszerzdsi eljdr6s sordn tett ajdnlata elfogad6sa eredm6nyekdnt kotelezettsdget
v611al arra, hogy az ajfnlatl<erc iital az qhnlatr dokument6ci6ban felsorolt 6s a Vev6 6ltal
elfogadott termdkmennyisdget az ugyanott meghatfrozott min6sdgben a Vev6 rcszdte
lesz|llitja. A szerzodds idotartama a szerz6des aT6ir6strt kovetoen 12hSnapigtart.
A szerzoddses 6rat, termdkeket a jelen szerzodds 1. sz. melldklete tartalmazza. A szerzodds
melldklet6t kepezi az ajhnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz. melldklet) 6s kereskedelmi aj6nlat
(3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a YevS az 1./ pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan m6don koteles tole megv6sArolni. ahogy ez a jelen pontban szabhlyozhsra kertil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az Elad.5 minden eltdr6s n6lkiil elfogadott ajdnlat
szerinti term6keit kdthetente az rLn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban vds6rolja meg az Elad6t6l
irgy, hogy a szerzoddses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g legal6bb -30 o/o-a (azaz a teljes
mennyisdg legal6bb 70 %-a) lehiv6sra keriiljon. A kihelyezett fuuraktfir izemeltetdsdvel
kapcsolatos felt6teleket jelen szerzod6s elengedhetetlen rcszdt kepezo kihelyezett firVraktdr
szerzo dd s tarlalmazza.

A Vevo a kdrl szttllititsi hat6rido elott legal6bb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy
elektronikus levdlben feladni Elad6 kapcsolattartoja sz6m6ra, akr ennek feladSs6t kdvet6 3

napon belUl - kiildn visszaigazol6s hi6ny6ban is - koteles teljesiteni.

3.1 Elad6 kotelezi magdt ara, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti drukat a

lehivdsban foglalt mennyisdgben, v6lasztdkban 6s mdretben a tftrgyh6napon beliil kdthetente
olyan Utemezdsben szftllitja le a Vev6 fltal erre feljogositott szervezeternek, ahogy ez a
lehiv6sb an me ghatfn oz6sra keriilt.
A nyertes aj6nlattevo jogosult a szerzodes idotartama alatt rij fejleszt6su innovativ termdket
sziilitani, az ir vagy egydb szerzodeses felt6telek m6dosit6sa n6lktil. Az 6r-6rtdk ar6nyoss6got

6s a szakmai minosdgi megfelel6st az ajfnlatk6r6 kdpviseloj6vel koteles egyeztetm.

A lehivdsnak megfelelo sz5,llitas a felek egyezo meg6llapodhsa szeint akkor torldnik meg

szab|lyszeruen, ha azBlad,6 vagy az trltala igenybe vett Fuvarozo az |rukat 1artalmaz6 egyes

sz|llitmttnyokat az Elad6, kockdzatdra aYev(i fital erce feljogositott szervezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesitdsi helyekre lesz|llitja, (lesz6llittatja) ds a
kiildemdnyt csomagol6si egys6genkdnt ffisztrmolva a lehivfsban megjelolt egys6g vagy
szemdly rdszdre mennyis6gileg 6tadta. Az Elad6 a leszfilitott term6keket bontatlan gy6ri



csomagol6sban, gy6r'i tartozeklista alapj6n, min6sdgtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kkal
egyUtt adja 6t a Vev6nek. A csomagoldsnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termdkek
dps6gdt afuvarozds 6s a tfrolds rdotartama alatt meg6vja.

A min6sdgmegvizsg6lAs helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k csomagol6son
belrili mennyisdgi, minosdgi 6tvdtel6t folyamatos an vegzi. Az Elad6, vttllalja, hogy u
szetzodds teljesftds6nek td6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre aIl, konzult6ci6s
lehetos6get biztosit.

Teljesildsi hely: Kiizponti rakthr 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett rlrurakt6r)
Atvdtelre jogosult szemdl)r: rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szemdly.
Egyetdrtenek a szerzodo felek abban, hogy az Eladrinak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertilt koltsdgei fedezetdre az I.lpontban emlitett elfogadott aj1nlit szerinti
ir szolgftl.

Kapcsolattart6 az Elado rdszdrSl: . . .

A szerzodes teljesftdsdben kdzremukcjdo, a beszerzds drt6kdnek 10 o6-at meshalad6
mdrtdkben igdnybe venni kivdnt alvfilalkoz6k neve, cfme: ...

4'l Megdllapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabfiyozott, illetve
vdgrehajtand6 kihelyezett fruraktfn rcndszer alkalmazds6n tirlmen6en a Vev6nek joga van
ahhoz, hogy v6ratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6tl6sdra azorurali megrendel{seket - a
ketetszerz6d6shez kdpest ugyancsak lehiv6snak min6si.ilo nyrlatkozatokat - adjanak fel az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendeleseket soron kivi.il, rukttri kdszlet6b6l tartozlkkleldgiteni.
A soron kivrili rigyintdzdst - felhiv6sta - az Blad6 koteles tgazolm, de abban is egyetdrtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szfilitdsihatdrido a 3 napot semmikdppen sem haladilatja meg.

5.l Azellenszolgilltattsteljesit6se
Vev6 a lehiv6s teljesit6sdt rgazolo szab|lyszeru, a kihelyezett at;Ulr2|kt6rb61 tort6nt lehivas
tgazol6s|val felszerelt szitmlf.J, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6) bekezd6se, a ptk. 6:130, $ (3)
bekezddse, az 1997.6vi LXXXIII. torvdny 9/A, $ a) pont, valamint az Art 3614.g szeirnt a
szttmlakezhezveteletol szdmitott 60 napon behil banki d.tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzldo felek 6lta1, hogy a szeruodeses idoszak folyam6n az egyes szilmlftkba
csak azok az 6rak, |rkepzesi tenyezok ds koltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyeket az 1./ pont drtelm6ben az F,ladS elfogadott ajinlxa tartalmaz,
fiiggetleniil att61, hogy a magyarcrszhgr vagy a vllilgpiaci 6rak mikdppen alakulnak, ds hogy
hogyan v6ltozik az infl6ci5s rhta, vagy a devtza iltszitmitilsikulcs.
A Vevo eloleget nem fizet.
A sz6ml6hoztaftozo lehiv6s igazolilsdt csatolni kell ds azigy ki6llitott 6s felszereltsz6ml6taz
E I a d ri k cj zv etl en ti I az rnte zet G az das d gt r gaz gato s ftgar a ny ujtj a b e .

Amennyiben Vev6 az Elad,6 szitmlttjdJ- a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beltil nem
egyenlitend ki, koteles az EladSnak a Ptk. idevonatko zo szabtlyai szerinti mindenkori
6rvdnyes kdsedelmi kamatot is megfizetni,
Az Elad6 nem frzet, illetve szftmol el a szerzodds teljesitdsdvel cisszefiiggdsben olyan
kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfeielo
t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, ds melyek az Elad6 ad6kcjteles jovedelmdnek
csokkentdsere aikalmasak, Az Elad6 a szeruodes teljesitdsdnek teljes rd,otartama alatt
tulajdonosi szerkezelet a Vevo szdmdra megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a vevot halad6ktalanul 6rtesiti.



6 I A szerzod6st biztosit6 melldkkotelezettsdse

A Ptk.6:186. $ (1) szerint,,A kotelezettpenz fizet6s6re kotelezheti mag6taffaaz esetre, ha
olyan okb61, amelydrt felelos, megszegi a szerzoddst."

6.1 , SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szeruodo felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossilg es j6tAilas
szab|lyana - az 1./ pontban foglaltak fiiggv6nydben - az elfogadott ajftnlat Iartalma az
irdnyado.
Eladd, krjelenti ds szavatoss6got v6llal a26ft, hogy a lelen szerzodes t|rgyitt kepezo term6kek
rendelkeznek jogszeru forgalomba hozatalt rgazol5 dokumentumokkal, 6rvdnyes forgalomba
hozatah engeddllyel,

6.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI KOTBER
A minosdgi hibfkkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hiAnyokkal kapcsolatos igdnyeket a

Vevo azok dszleldsdt koveto 3 munkanapon beltil b5rmikor kifog6s thrgyhvd tehetr az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g drvdnyben van.Ezen esetben, a Vevo tartozik
- alelzett 3 munkanapos hatdridon beliil - azBlad.6t kozos jegyzlkonyv felv6tel6re meghivni.
A kotb6r m6rt6ke kdsedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
f,rgyelembevdtel6vel napi 1 szhzal1k, legfelj ebb azonban az lrrntett nettS 6ru-6rlek 20o/o.-a.

6.3. HIBAS TELJESiTES, HIBAS TELJESITESI (MINOSEGD KOTBER
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill, fuvaroz6sb6l ered6 hib6kkal
kapcsolatban a Vevo a teljesitds megtdrtdntetol szfimitott 3 munkanapon beltil jogosult az
Elad6val szemben felldpni. A minosdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6rdsekkel, hi6nyokkal
kapcsolatos igdnyeket a Vev6 azok 6szlel6sdt kovet6 3 munkanapon beltil b6rmikor kifog6s
thrgydvh teheti az Elad6nitl, felteve, hogy a szavatoss6gi ido mdg 6rv6nyben van. Ezen
esetben, a Vevo 1artozik - a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beliil - az Elad,6t kozos
jegyz6konyv felvdteldre meghivni.
Hib6s teljesitdssel kapcsolatban a hibdval 6rintett termdkek nett6 6rt6k6nek 10%-a mdrtdku
minosdgi kotb6fi lehet kovetelni.

6,4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 7 .t. pontban felsorolt okok miatt az adotl megrendel6st6l val6 Vev6i el6l16s vagy azonnali
hat|lyt felmond6s esetdre egyafttnt kotbdrt kotnek ki az Elad6 terhdre.
A L|. pontban felsorolt el6ll6s vagy felmond6s esetdn az lrintett term6kek nett6 drtdk6nek
20o/o-a mdrtdku meghiirsul6si kotbdrt kovetelhet a Vevo.

6.5. Tiszthban vannak a szerzldo felek azzaI, hogy a kotbdrkovetel6s behajt6s6n tirlmen6en a
Vev6 a szeruoddsszeg6sb6l eredo k6r6nak megt6ritdsdt is kovetelheti az Elad6t61, a k6r
osszegdbe azonban amftr behajtott kotbdr dsszege belesz6mit.
A kdtbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek kara nem meriilt fel.
A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyrijtott szhmlitb6l visszatartani 6s azt a vegszttmla nett6
osszegdb6l levonni.

7 .l A szerzodds megszun6se, megsziintet6se

7 .r.
A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz rntdzett nyrlatkozatdval azonnah hatfllyal el|llhat az
ad6svdteli szerzoddstol, amennyiben kordbbi teljesitds nem tortdnt, vagy el6llhat az adott
me grendel 6 sto I v a gy azonnali hatiily al fe lmondhatj a a szer zo dd st, ha :



azBlad6 M egyes rdsszdllit6sokkal tobb mint 15 napot kdsett;

sz6llit6si kotelezettsdg teljesitdsdnek kdsedelme vagy elmulaszthsa, amennyiben ilyen
szeruo ddsszegdsi eset m6sodik alkalommal is me gismdtlodndk,

- a leszftllitott termdk minosdgi fogyatdkoss6ga esetdn, de akkor is ha kidertil, hogy a

term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felei meg az Ll pont szerinti ajfnlatban foglalt
minos6gi kcivetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzodlsben szab|lyozotl mdrtdku minos6gi

kotbdrt lslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli minosdgi

eltdr6st tapasztalna. rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa ndlkiil az adott rendel6stol nyomban

el6llhat, vagy azorrnali hat6llyal felmondhatja a szerzodest, meghirisuldsi kotb6rt 6s

kfrt6rit6st kovetelhet,
- Ha az elad6 a minosdgi hib6s termdket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beltil nem

cser6li ki, a Vev6nek jogfban all a le nem szftllitott 6rucikkek tekintet6ben a

megrendel6stol el6llni 6s az adott term6ket harmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
koltsdgdre. Ebben az esetben a harmadik szemdlynek frzetett 6r,valamtnt valamennyi, a

sz6llit6ssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmertl6 kolts6gek kiterhelhetoek az Elad6
rdszere.

- a frzetesi halad6k idotartam6nak leteit6t kovet6en amennyiben azBladS fizet6skdptelennd
v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene csodcjt jelentettek be, felsz6mol6si elj6r6s folyik
ellene;

- az Elad6 szeruoddsellenesen besziintette szfllithsait.
Ha a Vev6 a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az

Elad6 nem jogosult a Vevdtol tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

7.2.A Vevo jogosult 6s egyben koteles a szerzoddst felmondani - ha szi.iks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel drintett feladata elliltf$ar6l
gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6 thrsashgdban kozvetetten vagy kozvetlentil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesedest szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfirozott

valamely feltdteleknek.
b) az Elado t6rsas6g kozvetetten vagy kozvetlemil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni

rdszeseddst szerez valamely olyan jogi szemelyben vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes

szewezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfirozott
valamely felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodds megszun6se el6tt m6r teljesitett
szol g|ltatfs s zer z 6 d 6 s s zeri p 6nzbe I i e I I en6rt6k6r e j o g o s ult.

7.3, Vevo szerzodeses kdtelezettseget azzal a bont6 feltdtellel vagy arra az esetre rogzitett
felmond6si joggal v6llal, hogy amennyiben abeszerzls ttngyhra vonatkoz6an a kozpontositott
kozbeszerz6si rendszerben vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten osszevont kozbeszeruls
keret6ben keretmeg6llapod6s vagy -szerzodes kertil megkotdsre, a kozpontositott
kozbeszerzds vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten osszevont kozbeszerz6s keret6ben val6sitja
meg a beszerzdset, Vevonek semmilyen h6tr6nyos kovetkezm6nye nem szhrmazhal a

szerzo des felmondSs 6bol.

8.1 Az Etad6t az lrvenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartesi kdtelezetts6g terheli a
szerzodes teljesitdse sor6n a Vev6vel, annak tevdkenysdgdvel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemiadat, inform6ci6, ismeret vonatkozfsdban.E titoktart6si kotelezetts6g kiterjed az

Elad6 alkalmazollaira, munkatftrsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6gi.ik megkezddse el6tt
koteles azBlad,S a titoktafi6sra hitelt drdemloen figyelmeztetni.



Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik felnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzodds,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhcio adatait.
A m6sik f6l el6zetes jov6hagy6sa nelkiil titkos informd"ci6t egyik fdl sem tehet kdzz6,
harmadik szemdly rendelkezdsdre nem bocsfthat, kiv6ve ha ezt hat6lyos ds 6rvdnyes
jogszabflly alapjSn valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan szitllithshrol a teljes termdkmennyis6g 6tadds-6tvetel6t kovet6en a
Vev6 irdsban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad,6t, hogy az adotl
termdkek Vevo rdszdre tort6n6 lesz6,llithsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6jan
feltiintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben
felhaszn6lhassa. A Vev6 a lesz|llitott termdkek megfelelosdg6rol referenci6t kizfu6lag a
termdk felhaszndlfis6t kovetoen 6llit ki.

A Vevo a Kbt. 27. 5 Q)-Q) bekezd6se alapjhn akdzbeszerzesi eljtndsban tdrt6no ajfnlattetelt
nem koti gazdfikod6 szervezet alapit6s6hoz, tovhbb| nem teszi kotelezov6, sem lehetovd,
hogy a nyertes ajinlattevo(k) a szerzodds teljesit6se drdekdben gazd6lkod6 szervezetet
hozzanakl6tre.

A ktilfdldi ad6illet6sdgri Elad6 kcjteles a szerzodeshez ana vonatkoz6 meghatalmazhst
csatolni, hogy az illetos6ge szerinti adohat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetlentil
beszerezheti aftt vonatkoz6 adatokat az orszdgok kozotti jogsegdly ig6nybevdtele n6lktil.
Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiiggoen vagy az Elad6 elfogadott ajdnlatatartalmht tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszabalyi rendelkez6skdnt a Kozbeszerzesi Torv6nyt ds a Magyar Polgfri
T o rvdnyko nyv i d ev o n atko z5 an m e g fe I e I o szab fiy att fo gj 6k alkalmazn|
A Vev6nek es az Elad6nak meg kell tennie mindent annak erdek6ben, hogy kozvetlen
t6rgyald.sokon bdkds itton rendezzenek minden olyan nezeteltdrest, vagy vitdt, amely kozotttik
a szerzoddssel kapcsolatban meri.il fel,

9.1 A szerzod6smodosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $-ban foglaltak ir6nyad6k.

Ezt az ad6sv6teli szerzoddst a szerzodl felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s

ny rlatko zataikkal m in d e nb en me ge gy ezot he I yb enha gy oI ag aI 6irt6k.

@mecirris-*

mint Elad6

PethSn6 nai
',{iqazgat6 gaidas5gi yettese

20ifi tiAftt 2 3,

Budapest,2016.

F6igazgato
mint Vev6

1126 Budapest, Szendrcj u.37.D.6p. fszt.4.
Tel.:390-3944,,fiax:379-2197 l
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A szerz6d6st el6k6szitette:



Medibis Kft. "Szfvstabiliz6tor beszerzese, kihelyezett 5rurakt6r l6tesit6s6vel" 1. sz. mell,iklet
GOKI-13/2015

Term6k

megnevez6se

Megaj6nlott term6k neve 6s

k6dszima
lg6nyelt darab

sz6m

Nett6 Ft

ellen6rt6k/db
Netl6 Ft cisszesen

Szivstabiliz6tor
Medtronrc Octopus 4,i
szivstabiliz6tor Modell : 29403

tJ{ '156 00( 20 748 00(

Osszesen: 20 748 000
AFA27 % 5 601 960
Brutt6 cisszesen: 26 349 960

Budapest, 2016. mArcius 23.

2. sz. MELLEKLET

Felolvasblap

3. sz. mell6klet

Kereskedelmi ajttnlx

?016 i.AR[ ? ],

A szerz6d6st el6k6szitette:

fszt. 4.
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SZERZdDES
Kihelyezet t irrur akthr iizemeltet6s6re

Amely l6trejott egyrdszrol azBlad6: Medibis Kft.
telephelye: 1126 Budapest, Szend16 utca3TlD

m6srdszrol a

Gotts e gen Gycir gy Orsz6go s Kardi o16 gi ai Intdzet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tovfbbiakb an: D^ K6rhiz",

mint Szerz6d6 felek kozott az alihbiak szerint:

1. A szerzSd.Es t6rgya
,,Szivstabilizftor beszerz6se, kihelyezett |ruraktir l6tesit6s6vel ,,GOKI- 13/2015"
termdkek, osszesen 133 db - 30% mennyisdg6re vonatkoz6an.
Elad6 az ad|sveteh szeruoddsben foglalt idotartamra kihelyezett fnu raktirkdszletet bocsdt
saj6t koltdsdgere, a K6rh6z rendelkezdsdre, amely azt sajtt raktdrdban helyezi el a
felhaszn6l6sig. A kihelyezett ftruraktfu indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi
mennyisdgettartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapkdszlet2016.dprilis 01.-6n 8-14.
6ra kozott kertil leszdllit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ruraktdrkdszlet azBlads tulajdon6t kepezi. Az Elad6 kotelezettsegetvilllal az
ad6sv6teli szerzodes melldkletdben meghat6rozotttermdkek sz6llit6s6ra, valamrnt arca, hogy a
Kfrhfz jelentdse alaplln a felhaszn|lt termdkek nyilv6ntartfsfut a KSrhizzal egyezteti 6s
termdket potolja lehiv6st6l szftmitott maximum 5 napon beliil.
Eladd, aKSrhSzjelentdsdt kovetoen jogosult afelhasznttlt termdk ellendrtdkdrol sz6l6 szitmla
ki|llitdsdra, az addsvdteli szerzoddsben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett tru
ruTdttrkeszlet6t b 6rmikor el I enorizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett ftrurakttr kdszletdt, az Elad,6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiilso
ru7<tir kdszletdt kdpes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit egym6st6l elkiilonftetten ds
titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6l6snak minostil. A szoftver
kezeldsdvel megbizott szemdly azElad,6 rcszdre rendszeres id6kozonk6nt (legal6bb 2 hetente)
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nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktildott) a fogy6sr61, illetve a rakthr pillanatnyi
kdszletdrol inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai feltdtelek biztosit6sa mellett azF,lad.6nak lehetos6ge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehetos6geirol a szoftver k6szftoj6vel ktilon kell meg6llapodjon.
A fogy69 nyilvdntart6sa egyrdszt a felhaszn|lt termdk ellen6rt6k6r6l sz6l6 szitmlttk alapja,
m6srdszt a kdszlet utantoltdsdnek az alapinformhci6la.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok be1s6 tartalmdnak
struktfrdrjd't, mivel a besz|llitonak biztositania kell a cikkek azonositfsftt olyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmuen meghatdrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l va16, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben araktfirban.

Szillitfs:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehiv6s tov6bbitdsra keriil az Elad,6 maximum 5 napon
beliil ezt besz6llitja.

Szhmli,zfls
Aj6nlatk6r6 a rendszer iizemeltetesddrt dijat nem sz6mol fel aj6nlattevo rdsz6re.

3. AK6rhfzjogai 6s kiitelezetts6gei

A KSrhhz a kihelyezett term6kek hi6nytalansdg66rt ds min6s6gi ilIlapotdert, 6llaguk
meg6vdsddrt teljes koni felelosdggel tartozrk. A Kfrhhz viilalja, hogy a kihelyezett 6ru
rakt6rkdszletet megfelelo, zdrt helyen, a meg16v6 sajht keszleteitol elki.ilonitve tdrolja 6s

megfelel6enk6pzett, akezelo rendszert ismero ds haszn6lni tudo szemdllyel kezeli.
A K6rhaz viilalja, hogy a konszigndcios rakt6rb6l a termdkeket harmadik fel feld nem
drtdkesiti, 6t nem adja, azt kiz6r6lagosan csak saj6t felhaszn6l6shra veszi igdnybe.
A futamido kdzben Elad6 csereszabatoss6got biztosit a K6rhi,z rdsz1re valamennyi, a

kihelyezett 6rur aktttr elhe lyezett term6k felhaszn6l 6s 6t ill eto en.

AKSrhi,z kozli Elad6val a konszign6cios rakt6rklszletkezelo, kapcsolattart6 szemdly nev6t,
beoszt6s6t, telefonsz6mffi es faxszdmdt 6s az ezen adatokban bekovetkezett minden v|ltozdst.

4. A szerz6d6s megsztin6se

Megszrinik a szerzodes az addsv5teh szerzodls lej6rtdval.

5. A szerz6d,6s megsztin6sekor alkalmazott eljfrfs

Jelen szerzodds bArmely olcb6l tortdno megszrindse esetdn a K6rh6z teljes koruen koteles
elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rkdszlettel. A szerzodes lejartifi koveto egy h6ten beliil
IeIt6roz6st kdszit az F.lad6 kdpviseloje, valamint a K6rhiz 6ltal kijelolt szemdly a fel nem
hasznillt kdszletek me 961l apit 6sdr a.

A futamido alatt fel nem haszn6lt 6s raktftrkeszleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotri
bontatlan term6keket az EladS koteles elsz|llitam, Amennyrben az Elad6 ezen elszilllitttsi
kotelezettsdg6nek felsz6lit6s ellendben sem tesz eleget, a Korhilz jogosult az 6ru
messemmisitdsdre.



A Krirhfz kdteles a szerzldes megszrindsekor a birtok6ban 16vo term6keket a rakt1rbanannak
Elad6 6ltal tortdno elsz|llitdsaig az d.llagmeg6v6s biztosit6sa mellett meg6rizni. Az orzds es
az elszdllitits koltsegei az F;lad6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzoddsben nem rendezett kdrddsekre a magyar jog szabalyai mindenekelott a
Polg6ri Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. dvi V, tdrvdny rendelkezd t"i utir6nyad6ak.

1. sz. MELLEKLET

Term6kenk6nti indul6 konszigndcitis k6szlet

Budapest, 2016. mhrcius 23.

mint Elad6
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Medibis Kft.

Budapest, 2016. m6rcius 23,

701[ iiiRt 2 3

"Szivstabilizdtor beszerz6se, kihelyezett 6ruraktdr l6tesit6s6vel" 1. sz. mell6klet
GOKI-13/2015

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:

Term6k

meqnevez6se

Megaj6nlott term6k neve 6s

k6dsz6ma
Indu16 darab-

sz6m

Nett6 Ft

ellen6rt6k/db
Nett6 Ft tisszesen

Szivstabiliz6tor
Medtronic Octopus 4.i
szivstabiliz6tor Modell: 29403

2C 156 00C 3 '120 00c

Osszesen: 3 120 000
AFA27 % 842 400
Brutt6 cisszesen: 3 962 400
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