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amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
országos Kardiológiai Intézet, Dr. Ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő)'
másrészt a ING banknál vezetett 13700016-06160009_00000000 bankszámlaszámú, 01-09-

905712 cégjegyzék számu 1077 Budapest, Wesselényi u. 16. székhelyű Cook Medical
Hungary Kft. nevű szállító, képviseletre jogosult személy: William Joseph Doherty (a

továbbiakban : Szállító)

között, az ajánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mel1ett:

Ll Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapj án kiírt
Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az |ntézet felnőtt és qyermek

osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével GoKI-5/2011 közbeszerzési

elj árás során tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal ana, hogy az

ajrí'nlatkérő álta| az ajánlaÍi dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott

térmékmennyiséget az ugyanott meghatarozott minőségben a Megrendelő részére leszállítja.

A szerződés hatályba lépése: 2012. 03.08'tól 2013.03.08.-ig tart. A szeruődéses árat,

termékeket' fizetési hataridóket a jelen szerződés 1' sz. melléklete ÍarÍa7mazza. A szerződés

mellékletét képe zi az aján|atbabecsatolt felolvasólap is (2. sz' melléklet)'

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az l./ pontban meghatáÍozott

árumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni. ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megróndelő az l 'l pontban említettek szerint a Szállító minden eltéréS nélkül elfogadott

ajánlat szerinti termékeit havonta az ún. Lehívási nyilatkozat formáj ában vásárolja meg a

Szállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség -30 %o-a lehívásra

kertiljön. A Lihelyezett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés

elengedhetetlen részét képező kihelyezett aruraktár szerződés tartallmazza.

3.l Szállító kötelezi magát arra, hogy a 2.l ponÍban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezéiben szállítja le a Megrendelő által ene feljogosított szervezeteinek, ahogy eza
lehívásban meghatározásra kerÍilt.
A lehívásnak megfeleló szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor tör1énik meg

szabályszenien, ha a Szállító vagy az álÍa|a igénybe vett Fuvarozó az átlkaÍ tartalmazó egyes

szállítmanyokat a Szállító kockázatára a Megrendelő által erre feljogosított szetvez.etei

telephelyeire illetve a lehívásban megjelöIt közelebbi teljesítési helyeke leszállítja'

1teszallittatja) és a kÍildemén1.t csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt

igyseg vagy személy részére menrryiségileg átadta. A Szállító a leszállított termékeket

uóntuttan gyari csomagotásban, gyári taftozéklista alapján, minőségtanúsítással és egyéb

dokumentáclókkal egyítt ad1a át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie

ana, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtanama alatt megóvja'

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék

merrnyiségi, Ínino'égi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés

teljesitésének időtartama alatt folyamatosan rende1kezésre áll, konzultációs lehetőséget

biztosít.
Teliesítósi helv: Központi raktár 109ó Budapest, Haller u.29', Kihelyezett áruraktár)
Átvótelre ioqosult személy: raktáros illetve a helyettesítéssel megbízott személy.
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Szállító képviseletében eljáró személy neve, elérhetosége: Gáspár
'777-9199

Szállító teljesítésében 10 %_ot meghaladó mértékben igénybe

eléÍhetősége: ..'
Megrendel'ő képviseletében eljaró személy neve, elérhetősége: anyaggazdálkodási

osztályvezető' telr: 21 5 - 12 -20

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkeket a SzállÍtó költségére harmadik személ1'től beszerezni

és a Megrendelő székhelyére szál1íttatni.

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az

ár szo|gál.

orsolya / Hóman Zoltán

vett alvállalkozó neve'

a Szállítónak a jelen pontban loglaltakkal
1./ pontban enlített elfogadott ajánlat szerinti

4.l Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabályozott, illetve

végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán tirlmenően a Megrendelőnek joga

uuí uhho", hogy váratlanul jelentkező áruhiányaik pótlására azonna1i megrendeléseket _ a

keretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak.fel a

Szállítóhoz, aki ezeket a megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből tartozik kielégíteni.

A soron kívü1i ügyintézést _ }elhívásra - a Szállító köteles igazolni, de abban is egyetértenek a

felek, hogy ilyen ásetekben a szál1ítási hataridő a 3 napot semmiképpen sem haladhatj a meg.

5.l Nem vitatott a felek által' hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség

teljesítéSének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 4.l pontban előírt kötelezettségek

fijyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek

következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés

fizetésének a köt9lezettsége terheli' és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második

alkalommal is megismétlődnék, ilgy a Megrendelő a szállítási szerződéstől való elál1ásanak a

jogát gyakorolhatj-a a jogi követkeiményel érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását

igazolni lenne köteles.

6.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi

elismervéniyel felszerelt szamtai tro napón belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak,

a Kbt. 305. $ (3) rendelkezései szerint.
Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamiirr az egyes szám|ákba

csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mér1ékben, amelyeket az l.l pont értelmében a Szállító elfogadott aján]lata taÍtalmaz,

liiggetlenüi attól, hogy a magyaiországi vagy a világpiaci árak miképpen alaku1nak, és hogy

ho-gyan változik az inflációs ráÍa, vagy a deviza átszámítási kulcs'

A Megrendelő előleget nem fizet.
A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőtó| származő - t{'tvételi

eiismervényt szállítólevéllel csat;lni kell és az így kiállított és felszerelt szám]lÍn a Szállít'ő

közvetlenül az Intézet Gazdasági Igazgatóságára nyújtja be'

Amennyiben Megrende|ő a sz=alúo izámláját a jelen pontban rögzítgtt határidőn belül nem

egyenlíiené ki, klteles a SzállÍtónak a Pik. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is rnegfizetni.

A Megrendelő által igazolt szerzőáésszerű te1jesítés esetén, a fizetési hataridő eredménytelen

eltelté; követően, a Megrendelő aje1en szerződés aláírásával hozzájárLt| ahhoz, hogy a Szállító

beszedési megbizást ny.i;tt'ut be a Megrende1ő fizetési számli|a terhére, a Kbt. 305. $ (6)

bekezdés rendelkezései szerint.
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Megrendelő ezenne| hozzát1árul, hogy - általa igazolt szerződésszerú teljesítés esetén - a

fizeiési határidő eredmény1elen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési számlája

teriére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési

köte1ezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatój rírrak pedig ezerrnel

felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

7'l Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvarozásból eredő

hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabá|yozott teljesítés megtöÍéntétől számított

3 munkanapon belül jogosult a szállítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos

igényóket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

Szá|lítónál' feltéve, hogy a SZavatossági idó még érvényben van.

Az e|őzó két bekezdés bármelyik esete is fordulj on elő, a lehívó tarlozik _ a jelzett 3 napos

határidőn beliil - a SzállÍtót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha

kiáerill, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti aj ánlatban,

1Il. az aján1atban foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben

szabályózott méftékű minőségi kötbért és/vagy káfiérítési igényt érvényesíthet, és

amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést

tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstol nyomban elállhat,

meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet.

8.l Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótállás szabályaira - az l 'l pontban foglaltak ftiggvényében - az elfogadott a1án|at tar1alma az

irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll a fent említett árut harmadik személytől beszerezni a

Szállitó költségére.
Ha a Szállító a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszköZök bármely részét'

annakjótállási ideje a csere napj ával újra kezdődik.
szállító kiielenti és szavatosságot vállal azérÍ, hogy a jelen szerződés tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedé1lyel.

9.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s

végül a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító

teÁére, amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó

értékének lrgyelembevételével napi /, ezrelék,legfeljebb azonban az éÍiÍteÍÍ árvérték 6 %o-a'

Hibás teljesiiéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30o/o'a nagyságú

minőségi kötbért lehet követelni, de ugyanílyen mértékú a Megrendelő által érvényesített

meghiúiulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni'

Szállító a teljes bruttó ajanlati ána vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetéSét

vállalja, ameruryiben a szállítandó termékek szállításával több mint 15 napon késik, vagy eláll

a szerződés teljesítésétő1'

Tisztában vanrrak a szerződő fe|ek azza|, hogy a kötbérkővetelés behajtásan túlmenően a

Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését iS követelheti a Szállítótól, a

kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.
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A kötbér akkor isjár' ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.
A kötbéfi a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszámla nettó

összegéből levonni.

1o.l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatkozaláva| azonnali
hatállyal etállhat a szállítási szerződéstől' vagy bármely részétől, ha:

- a Szátlító az egyes résszállításokkal 15 napot késett;

- a Száltító fiZetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

felszámolási eljárás folyik ellene;
- aSzállító szerződésellenesenbeszüntette szállítáSait.
Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalÍr nyilatkozatával, a

Szá|lító nem jogosult a Megrendelőtő1 további kifizetéseket követelni.

1r.l A Szál|ítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktaftási kötelezettség terheli a

szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban

tudomására jutó minclennemír adat, információ, ismeret vonatkozáSában. E titoktartási

kötelezettség kiterjed a Szállitó alkalm azoÍlafta, munkatársaira, beszállítóiÍa, akiket

tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktaÍtásra hitelt éÍdemlően

figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül haÍmadik félnek nem hozhatja tudomására a

szerződés' 7l\elve azzal kapcsolatban bárme1y más dokumentáció vagy információ adatait.

A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos inlormációt egyik fél sem tehet közzé,

harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapj án valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

A Szál|ító kifogástalan teljesítéséről a teljes teÍmékmennyiség átadáS-átvételét követően a

Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozatta| felhatalmazza a Szállítót,
hogy a Megrendelőt referencialistáj an feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett

módon - marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében az 1.l pontban foglaltaktól

fuggően vagy a Szállító elfogadott a|n|ata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított

ajánlata tartalmát tekintik a felek irányadónak azzal, hogy tételes jogszabá1yi rendelkezésként

a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozóan meglelelő szabáIyait logják alkalmazni.

A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvet|en

tárgyaiásokon békés úton rendezzenek minder-r olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely közöttiik

a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződó felek a szerződésből eredő bármely jogvita rendezósét közvetlen tárgyalásos

úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a megrendelő székhelye szerint

illetékes bíróság kizárólagos i1letékességét kötik ki.
Je1en szerzódésből származó és peres útra keriilt jogviták illetékessége mindenkor a

Megrendelő székhelyéhez igazodik.
Ezt a szállíÍási szerződést a szerződó felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben

megegyezőt helybenhagyó1ag aIáírták.

Budapest, 201 1
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Cook M. H. Kft. 1. sz' mellékletHaemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszerzése az lntézet felnott és gyermek osztályának

részére' kihelyezett áruraktár létesítéséVel

/)

s.szám Meqnevezése
Megajánlott
termékkód Mennyiség Eqység ár Össz. ár

FlzeÍesl
határidő

nap

58

Stent implantatiÓra
alkalmas, extra

keménységú csere
quidewire

THSF-35-260-
AES 20 8 í00 162 000 110

60.

LeVálaszthatÓ -

VisszahúzhatÓ
occlusiós spirá 5
mm - 3 menettel
5 mm -4 menettel
5mm-Smenettel

6,5mm-3
menettel

6,5mm-4
menettel

6,5mm-5
menettel

8mm-3menettel
8 mm -4 menettel
8mm-Smenettel

rMWCE-5-
PDA3,IMWCE.

5-
PDA4,IMWCE.

5.PDAs,
TMWCE-6,5-

PDA3,IMWCE-
6,5-

PDA4,II\4WCE-
6,5-PDA5,
TMWCE-8'

PDA3,.IMWCE.
8-

PDA4,.IMWCE-
8-PDAs.. 30 30 835 925 050 110

61.

A spirál
beVezetéshez

szükséges
speciálisan

hozzátaríozó
bevezeto

drótkészlet' mely
az alábbi részekbŐl

áll
PDAS-5.0-80,
PDAS-5.0-1 10 30 58 015 1 740 450 110

62.

Kaléler az
introducer sethez
illeszkedo, 5F-6F,

kizárÓ1ag
VégnyíláSÚ ' 

non-
tapered' speciális
nagy bel-lumenű
min. 0.041 lnch
belső átmórő'

hajlitott
katétervégű ' Ún.

multipurpose
qÓrbúletŰ katéter

TDS-80-PDA.
TDS-1 1 O-PDA 40 3'1 600 1 264 000 110
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'cook M. H. KÍt.

Budapest, 201 1 ._lggember 6.

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszerzése az lntézet felnótt és gyeÍmek osztályának

részére' kihelyezett áruraktár létesítéséVeI

1. sz. melléklet

mint Szállító

vRF-3.0-120

4-5 F méretú'
pitvari

baIlonseptostomiár
a alkalmas' Vég-
Vagy oldalnyÍlás

nélküli, egyszeres
bellumenű' 50-60

cm hosszú, max. 6
F sheat - be jÓl

bevezethető' 2
/6 F/ shaft

átméKiÚ' nem
konikus kiképzésti

ballonnal
rendeIkező katéter PBS-1OO 720 000

5311 1

PénzÜgyi ellenj{y}í
/t ,

-'. Pethőné tu,nui /r#tnt.,3; 93 [q gazda5Égí helyeilcse

t
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''Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével''

Ajánlattevő megnevezése: CooK Medical Hungary Kft
Ajánlattevő sákhelye: 1077, Budapest, Wesselényi u. 16.
Kapcsolattartó - neve: Gáspár orsolya / Hóman Zoltán
Címe: CooK Medical European Shared Services, o'Halloran Road,

. National Technology Park, Limerick, Íroszág
Telefonszám+36 l 777 9199
Telefaxsáma: +36 1 777 9200
E_mail címe: I{U.Tenders@loqkÍn9dical.com

1. sz. részszemrront (a részenkénti nettó összárak kerülnek elbírálásra)
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5. sz. rész Seldinger tű 350 db

600,0o 210 000 262 500

sDN-18-5.0
sDN-18-7.0

yÁscUuR ACCEss Ntt'DLE
váscularis hozzáférést biztosító

túk

12. sz. rész Vezetődrótok, 350 db

4 8ó0'00 I 701 000 2126250

TDOC-35-145-0-3

TDOC-35-180-0-3

TDOC-35-260-G.3
Do r t R r.E FI.f:y I B !.t: T I t, p r:D
WINj CUIDE
Kcttós hsjlékony végú
vezétódrótol

14. sz. resz osszekötők, 30 db

I 890,00 56 700 70 875

HPCT8.8.60.P.FM
HPCT8.8:1OGP.FM
H tcH P REasuRE Por.yr:THrLLN t:
C2NNEcrlNoTuBE
Ósszekötőcsövek
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1077 BijdaP?r .-
Adósrár'

éto_zo-3o - tndeflátor,
Coo K S r H E Rt I N I' I.4T IoN
DTyIcE 2OcC 3OATM
Cook Sph€íe@ feItóltó.szköz

PTBYC-RA - Y adaPter
T Uo H T 

- B o /'sl' s] D l:' A W A DÁ Pt E R

N's/ Átmérójii Tuoby-Borst
oldelígi rdspteÍ

t5 187 500

5 062 s00

12 150 000

4 050 000

8100,00

2 700,00

37 ' sz. rész lndeflator + Y
ls00 db

sDN-21-4.0
VÁscuuR AccEss NEEDLE
vlsculsris hozáférést biztositó

tűk

38. sz. rész Vékonyfalú, 4 cm

hosszú punkciós tű. 150 db

sDN-21-2.5
YAscuuRAccEss NI:EDLE

vssculáris hoz7-óÍérést biztosító
39. sz resz vékonyfalú, 2.5 cm

THSF-35-260-AES
LuP I'472 E^'tM STIF I' ll l Rr Gut DF'

Amplatz extrgmerev vezetódrótok8100,00

szl.esz Stent implantatióra
extra keménységű

csere guidewire.
20 db

IMWCE-5-PDA3
IMWCE-5.PDA4
IMWCE-5-PDA5
IMWCE.6.5.PDA3
IMWCE.6.5-PDA4
IMWCE.6,5-PDA5
IMWCE.S-PDA3

M]?'yÍ: FI.|t'Pl;R PDÁ
Cl.o\URE D F'T,(CHÁ RI.l: ColL
Flipp€r@ leválrszth!tó spirálok
PDÁ zárásához

1 156 313925 0s030 835,00

rész Leválasztható _

úzható occlusiós spirál

30 db
Típusok: 5mm_3
menettel

5mm-4
menettel

5mm-5
menettel

6,5mm-3

6,5mm-4

:'6,5mm-5
menettel

8mm-3
menettel

8mm-4
menettel

8mm-5
menettel
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PDAS-5.0-80
PDAS-5.0-110
FLIPPER 35 PDA CLOSURE
,4cc€ss sff
Flipp€.@35 hoz'-íférési
készletek PDA árÁsához

2 r1s 5631 740 45058 015,00

speciál isan hozzátartozó
bevezető drótkészlet, mely az

alábbi részekből áll:
30 db
80 cm-es 15 db
1 l0 - 120 cm-es 15 db

TDS-80-PDA
TDS.11O-PDA

F!.l?P!,R 35 PDÁ Cl.asL]R],
D E|'Á a H A !] 1, Í' Co ] ], D l).l l' |' R l

Flipper@l 35 lev á lsszth átó 5pirál
b€iuttató rtndszerck PDA
zárÁsáboz

1 s80 000I 264 00031 600,00

az introducer set-

hez i1leszkedő,
5F_6F, kizárólag
végnyílású, non-
tapered, speciális
nagy bel-lumenű
min. 0.041 inch
belső átméró'
haj lított
katétervégű, ún.
multipurpose
göÍbületű katéter.

db, amely a fenti típusok és

alábbi méretek szerinti
bontasban igényeknek
megfelelően sálIítandó.
Hossza: 70 - 80 cm
5F

vRF-3.0-120
yÁsa U t-4t RETR!I:vÁ !' FoRÜ)Ps
v!s.ul'ris €hávoUtó csipesz

ré sz Retriever' ide gent est'9ÍÍ 3z.

.fogó
sdb

PBS-100

PlRK BUDESEI'TOSTOMY
cATÍ!ErER
P'rk Blede septostomiás

901 125720 900240 000,00

lonseptostomiára alkalmas,
kívülről irányítható, 50-60 cm
hosszú, max. 6 F. sheath - be jól
bevezethető, kellően sugárfogó
biztonságosan nyitható és

árható ún. 
',blade"

septostomias katéter.
4F

3db

"'"ffi1,,,.,,,,,.g?
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2. sz. részszemoont Fizetési haiáridő (minden rész tekintetében)

Megajánlott fizetési határidő: 1l0 nap

A megajanlott értéket kérjük áláhúzni, vagy a nem megaján|ottat törölni!

Ajánlat részenként tehető, így amennyiben részenként eltérő fizetési határidőt ajánlanak me1' aú'
kérjük részenként megadni!

5. sz rész
hossz-típusok sáma: 2

12' sz. rész
vég-kialakítások száma: 6

14. sz. rész
mekkora nyomást bír (PSI): 1200 psi

37 . sz' rész
szelben Y adapterrel eg)ütt szóllítva: Ígen
>=30 ATM nlomásig mérő manométer : igen
belső ármérő: manóméter- 20 mm

Kelt: Limerick,20l l. október l0.

'

William oseph Doherty
Cook Medical Hungary Kft.
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