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szÁllÍrÁst sznnzÓnÉs

amely 1étrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szfun alatti székhelyú Gottsegen György
országo. ka.aiotogiui Intéiet, Dr. ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),
máirészt a UniCredit Bank Hungary Zrt. banknál vezetett 10918001-000000ó8-64310002

bankszámlaszámú, 01-09-919141 cégjegyzék szám.í 1026 Budapest, Hidász u. 1. székhelyű

Premier G. Med Cardio Kft. nevű szállító, képviseletre jogosult személy: Gát András

ügwezető igazgató (a továbbiakban: Szállító)

közöÍt, az aj rlrrlatában feIsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

l.l Szállító ezen szerzódés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. a1apjan kiírt

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése 
^z 

|ntézet felnőtt és gyermek

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

elj ri,rás soran tett ajánlata eifogadása eredményeként kötelezettséget vállal arra' bogy az

4rinlatkero á|tat az ajánlaIi doLumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott

tórmékmeruryiséget aZ ugyanott meghatározott minőségben a Megrendelő részére leszállítja'

A szerződós idótar1ama a szerződéi aláírását követően 12 hónapig Íatt. A szerződéses árat,

termékeket, fizetési határidőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete tarlalrrlazza. A szerződés

mellékletét képe zi az ajánLatbabecsatolt felolvasólap is (2' sz' rnelléklet)'

2.l Szál|ító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1 '/ pontban meghatározott

árumennyiséget olyan módon kötele; tőle megvásarolni' ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerü1.

Megróndelő az 1 ./ pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül ellogadott

ajániat szerinti term3keit havonta az ún. Lehívási nyilatkozat formáj ában vásárolja meg a

S"zállítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség -30'Á-a lehívásra

kerüljön. a tlrretyóiett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés

elengedhetetlen r észétképező kihelyezett áruraktár szetződés tal1:almazza.

3.l Szállító kötelezi magát ana, hogy a 2./ pontban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan iitemezélben szállítja 1ó a Megrendelő által ene feljogosított szervezeteinek, ahogy eza

lehívásban me ghatározásra került'
A lehívásnak megfeleló szállítás a felek egyező megállapodása szerint- akkor történik meg

szabáiyszerúen, há a Szá|lító vagy az álÍa|a igénybe vett Fuvarozó az áxtlkat tar1almazó egyes

szállítmanyokat a Szállító kockioatára a Megrendelő által erre feljogosított szerve7elei

telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítésí helyekre \eszállitia'

6es)allittatja; és a küldeményt csomagoláii egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt

.gy.eg uuÉí személy részéie merrnyiségileg átadta. A Szállító a leszállított termékeket

tóntut'íun ly,ini .ror1}ugotásban, gyáii tar1ozéklista alapjan, minőségtanúsítással és egyéb

dokumentáűókkal egyiiit adja át aí{egrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kel1 lennie

ana, hogy a termékek' épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama a1att megóvja.

A minőiágmegvizsgalái há1ye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszál1ított termék

mennyiséli, Jino'égi átvéÉlét folyámatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés

t"1"ríe'e"nét idóta;ama alatt folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget

biztosít.
TeljeSítési hely: Központi raktár 1096 Budapest, Haller u' 29., Kihelyezett áruraktár)

fiilt.t'" jo**ult ."é.ely' raktáros illetve a helyettesítéssel megbízott személy.



: i]|i19 
ke|:'is:leté-ben eljáró személy neve. elérhetöséPc: .. '. '.

:,1ii]:i:'j!:::::esében 
l0 9o-ol meghala.ló menekien igénybe vetI alvállalkozó nere'

#fáni::1.' L::;fi]i'"-T 
eljáró személy neveJ elérhetősóge: anyaggazdálkodási

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrende'őjogosult a le nem szállitotr árucikreket a szá llító 'ká;i;;gere 
harmadik szemé1yől beszerezniés a Megrendelő székhelyére sZáIlínalni'

Egyetértenek a szerződő fe.lek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkalkapcsolatban felmerült költségei r"a"."ter"Zl 

';;il;" 
említett elfogadott ajánlat szerintiiár szolgál.

4'l Megállapodnak a szeuődő felek, hogy a 2./ és 3./ pontban szabályozott, 1lletvevégrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer iíaÁu.'ara, túlmenően a Megrendelőnek jogavan ahhoz, hogy viáratlanul jelentkező a-nia"v"it po,l ására azornali megrendeléseket - akeretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak -iiorrr,i nyilatkozatokat - adianak Íbl aSzál|ítóhoz, aki ezeket a megiende1ések"t ,"." tr''l,_."ktári készletéből tanozik kielégiteni.A soron kívüli ügyintézést - ielhívásra _ 

" 
s"errt,r r.oili". ű;l;;;;ffi;"* "''áiji*.o "felek, hogy ilyen esetekben a szá\litási hatatid,ő u : 

""poi 
."..lképpen sem haladhatja meg.

5'/ Nem vitatott a felek .által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettségteljesítésének késedelme vagy elmulasztárí a. 
"gv""lgy 

az 4'l |ontban loirt ttii.r.átreg"t
|-sre]m"n.. kívül hagyása a jelen száítíási''s;;;;ődés megszegését jelenti, aminekkövetkeáében a Szállitót a jelen szerződe.u"n 

_r'uiaryozott 
kötbér és/vagy kártérítésÍ-lzetésének a köteleZeftsége terheli. és amennyiben iluen sz"rződ.sszegési eset másodika]kalommal is megismétlődnék. ugy a u.g""naitíu . zÁilitasi szerződéstol raló eláIlásának ajogát'gyakorolhatja ajogi kovetkJimenye-k e.ue,-'y.riie_J.''ellett anélkül, hogy érdekmúlásátigazolni lenne köteles.

6'/ Megrendelő a lehívás teljesítesét igazoló szabályszerú, mindkét fel által aláírt átvetelielismervénnyel felszerelt számlái 180 
"upo_n 

u.trir uánri atutalással egyenlíti ki a Szállítónak,a Kbt. 305. $ (3) rendelkezései szerint.
Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákbacsak azok az árak, iLrképzési' tenyezák e' torllgJ Jriltr-'utot be, mégpedig ugyanolyanméfiékben, amelyeket az 1.l pont értelmében 

"- 
s"eiiiro elfogadott ajánlata tartalmaz,fiiggetlenül attól' hosv a magyarországi vagy a vitagpiaci rirak miképpen alakulnak, és hogyhogyan változik az inÁációs ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs.A Megrendelö elöleget nem fizeL.A szám|ához tartozó lehívás teljesítését igazo!ó - a Megrendelőt ől szátmazó _ átvételielismervényt szállítólevéllel csatolni kell éJ az így r.úriilt és felszerelt számlát a szátlítóközvetlenül az Intézet Gazdasági rg-gutoraga.u n-iffi u".

Amennyiben Megrendelő a s71l.l.í,.o;,,,a^űjat 
";"r"i 

p*'u- rögzített határidőn belül nemegyenlítené ki, köteles a Szállítónak u pit. ia.uonii'oza szabályai szerinti mindenkoriérvényes késedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelő által igazo\t szerzőáésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménlelenelleltét követoen. a MeBrendelő ajelen szerzőáé' ulai,arauul hozzá1ártllahhoz. hog1 a SzálIító

in::|;:.n::r'r:'J,JJ.::iff,*; v.g..ná"rín,.iJJ,)a"'u1""'..r'.*' 
" 

ri.u,iiöí_i ro;



Megrendelő ezenne| hozzájárul, hogy - á|Ídla igazolt ' 'szerződésszeru 
teljesítés esetén _ a

fizJtési határidő eredmén1tJlen elteliét kovetóen a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

úű..na"rán"t a tvtÁx_na vezetett 10032000-014918ó9-00000000 számú ftzetési számláia

teriére, az ellenszo1gáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve' ha a Szállító a fizetési

kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szo1gáltatój r{Lrrak pedig ezennel

felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse'

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

hibríkkal 
"kapcsolatban 

a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtöÉéntétől számított

3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben lellépni'

e" 
"gvet'minőségi 

[iuutt ut vagy a mennyiségi tltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos

igenyJt"t a lehívó Lok észlelését Íovető 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

szeúitona, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van'

Az e|óző két bekezdés bármelyik eseL is lorduljon elő, a lehívó tartozik - a jelzett 3 napos

hataridőn belü1 - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni'

Á ;eten pontban említett minőségi vagy memyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha

kiáerul, irogy a termék típusábanlrendÉerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti ajánlatban,

ii. a,'a1an1itaan fog1ali minőségi követe1ményeknek, a Megrendelő a j elen- szerződésben

szab,á1yázott mértéiri minőségi kötbéfi és/vagy káilérítéSi igényt érvényesíthet, és

amennyiben a jelen bekezdés 
-második 

fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést

tupÁÁtnu, .igy erdet mrilasának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban e1állhat,

meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet.

8./Szerződőfelekegyetértenekabban,hogyatermékkelkapcsolatosszavatosságés
jótállás szabályaira - az 1 ./ pontban loglaltak ffiggvényében - az elfogadott a1Ínlat tarÍalma az

irrínyadó.
Ha Szál|ító a minőségi hibás terméket

cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll
a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

a fent említett árut harmadik személ1'től beszerezni a

Szállitó kö1tségére.

Ha a Szállító ; jótálláSi kötelezettsége alatt kicseréli a leszá]lított eszközök

annak jótállási ideje a csere napj ával újra kezdődik'

száltito kijelenti és szavatóiságo t vái^|al azétÍ, hogy a jelen szerződés

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel'

bármely részét,

ÍárgyáÍ képező

g'l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítas, s

végiil a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaríint kötbéfi kötnek ki a Szállító

terié.e, a-elyr'ek mértéke k;sedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó

értékének figyelembevételéveI napi ,/, ezre\ék,legfeljebb azonb aÍl az éÍinteÍÍ átvérték 6 rÁ'a'

Hita, t"tj.rit"rrel kapcsolatban a hibavat érintett áru bruttó értékének 307.-a nagyságú

minőségi kötbért 1ehet kovetelni, de ugyanilyen mért9kú a Megrendelő által érvényesített

meghiúlulási kötbóf iS akkor, amikor e1állási jogát volt kénytelen gyakorolni'

szá]|iÍő ateljes bruttó ajánlati ána vetítve, 30 % nagyságú meghiúSuláSi kötbór megfizetését

"arúrj", ".á'yiben 
a szallítandó termékek szállításával több mint 15 napon késik' vagy eláll

a szerződés telj esítésétől'

Tisztában vannak a szerzódő fe|ek azza|, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a

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

kar'osszegébe azonbut a mar behajtott kötbér összege beleszámít'

A kotbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel'



\--

A kötbá1 a Megrendeló jogosult a benyújtott számlából visszatar1ani és azt a végszámla nettó
cisszegéből levonni.

J0 l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatko zatával azoffia7i
hatállyal elátlhat a szállítási szerződéstől, vagy bármely részétől, ha:- a Szállító aZ egyes résszállításokkal l5 napot késett;
- a Szállító fizetésképtelenné vált, őncsődőt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

felszámolási elj árás folyik ellene;
- aSzállító szerződésellenesenbeszüntette szállításait.
Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okbó1 megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, a
Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

11'/ A Szállítót az érvényes j ogs zabáIyok szerinti módon titoktafiási kötelezettsóg terhe1i a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kap-csolatban
tudomásara jutó mindennemű adat, információ, ismeret vonatkozásában. E iitoktartasi
kötelezettség kiterjed a Szá|lító alkalrn azoltaiÍa, munkatársaira, beszállítóira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktafiáSra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a
szerződés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait.
A másik fel előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapj án valamely bíróság vagy más hatóság köte1eZő érvénnye1 eliendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadáS-átvételét követően a
Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhata|maz za a Szállítót,
hogy a Megrendelőt referencialistájrín feltüntesse és ezt _ előzetesen íÍáSban egyeztetett
módon _ marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabályozoÍ| kérdések tekintetében az 1.l pontban foglaltaktól
fliggően vagy a SzáIlító elfogadott ajánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönyvvel mlódositott
ajánlata tar1almát tekintik a felek irányadó nak azzal' hogy tételes jogszabályi rendelkezésként
a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent arrrrak érdekében, hogy közvetlen
trirgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan néZeteltéIéSt, vagy vitát, amely köztittük
a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő felek a szerződésből eredő brírmely jogvita rendezését közvetlen tzfugyalásos
úton nem tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eldöntésére a megrendelő székhelye szerint
illetékes bir ó ság kizárőlagos i l 1etékessé gét kötik ki.
Jelen szerződósből származő és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a
Megrendelő székhe1yéhez igazodik.
EzÍ a szállítási szerződést a szerződó felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
megegyezőt aláírták.
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Premier G. Med cardio Kft. Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszerzése az lntézet felnott és gyermek osztályának

részére' kihelyezett áruraktár létesÍtéséVel

'l ' sz. melléklet

S.szám Megnevezése
Megajánlott
termékkód Mennviséq Eqvsóq ár ossz. ár

Ftzeresr
határidő

nap

,|

Steril alapcsomag
(coron - L

múto)

GoKl CoÍon l' -
Pack

sPR/9943/37642 3 000 15 100 45 300 000 180

2.

Steril alapcsomag
(coron - lll. műtő),

GOKI Coron
sPR/9943/37678

Hu-K20476 1500 14 900 22 350 000 180

Steril alapcsomag
(overek),

GOKI
sPR/9943/37641 300 14 100 4 230 000 180

4.

Steril alapcsomag
(felnott

konoenitális)
GOKI

sPR/9943/37643 200 't 3 900 2 780 000 180

7.

Sheath (radiális
punkciÓhoz)'

Radifocus
lntraducer 5 000 3 476 17 380 000 180

10.

Diagnosztikus
katéterek

transzradialis
katéterezéshez'

RadiÍocus
Optitorque 5 500 2 500 13 750 000 180

13.

VezetődrÓtok
hid rofil

bevonattal.
Radifocus
quidewire 500 6 390 3 195 000 180

18.

Radial ts

komprimálÓ
eszköz

TR Band
XX-RFO6,
XX-RfO6L 4 000 3 960 15 840 000 180

24.
Guiding katéterek

l

Heatril ll. guiding
katéter 200 14 490 2 898 000 180

cz.
cTo

ballonkatéterek
Ryujin Plus PTCA

ballon katéter 300 30 150 9 045 000 180

Nettó összesen: 136 768 000

AFAzs % 34 192 000
Bruttó összesen: 170 960 000

Budapest, 201 1. december 6.

mint SzállÍtó

Premler G. Med Cardlo Kft.
J!ryE'B> l026 Budapglt HidÁsz u. t.

Y lo37 Brdap€sl vrág B€ned€k u 35.
Adó száfr : ! 41 1 2 423. 2 - 4 |

Tel.: +36 t 391-4030 Fax: +36 t 398.06S?
e-mail: premiergtned@pr.ü létgríéd,hÚ

t'ÚÉ : ! f Efil l rt t'tt E tl ltl {



-\\/ Tel: +36 1 391-4030 Fax: +36 1 398-0687 e-mail: premiergmed@pre iergmed hu ?'

ror-or-vlsÓr.ap

,,Haemodinamikai és angiográÍiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gtermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével''

Ajánlattevő megnevezése: Premier G' Med Cardio Kft.
1026 E

Kapcsolattartó - neve: Szeép Judit
Címe. 1026 Budapest, Hidász u. 1.

Telefonszám: +36 1 391 - 4030
Telefaxszáma: +36 1 398 - 0687
E-mail címe: judit.szeep@premiergrrred.hu

1. sz. részszempont (a részenkénti nettó összárak keriilnek ellrírá|ásra)
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Itlsz sorrszÁve, Nrw'
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NETIó l
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NETTó FT
/ ÖsszrsrN

BRUTTó FT
/ osszEsEN

TERMÉK NE\T És
rprutÉxróo:e

{)sz. rész Steril alapcsomag (coron -

rüitő).3000 db
1s.100 45.300.000 56.625.000 GOKI Coron I. - Pack

sPR\9943\37642

''!sz. rész Steril alapcsomag (coron -
műtő)' 1500 db

14.900 22.350.000 2'.7.93'7.500 GOKI Coron Pack
sPR\9943\37678
Gru-K20476)

3/sz. rész Steril alapcsomag (gyerek)
'loo db

14.100 4.230.000 5_28'7.500 GOKI Paediatric Pack
sPR/9943/37641

'!) sz. rész Steril alapcsomag (felnőtt
koneeni!á1is), 200 db

13.900 2.780.000 3.475.000 GOKI Adult - Cong Pacl
sPR\9943\37643

5. sz. rész Seldinger tű 350 alb

6. sz. rész Sheath (femorális punkciól
1000 db

a sz. rész Sheath (radialis punkcióho
'5ooo db

3.4'.76 17.380.000 2t.725.000 Radifocus Introducer
Lásd 3l2 old. ,

8. sz' resz Sheath (biopsáahoz), 100

9. sz' rész Diagrrosáikus katéterek
transzfemoralis katéierezéshez, 1 500
í0) sz. rész Diagrrosaikus katéterek
tnsaadialis katéterezéshez, 5500 dl

2 500 13.750.000 17.187.500 Radifocus Optitorque
/Outlook
Iásd 318. old'

1 1. sz. rész Bioptom katéterek, 320 d

72. sz. részYezetőclrótok' 350 db
,l3r sz. rész Vezetőtlrótok hidrofil
íevonattal. 500 db

6.390 3.195.000 3.993]J50 Radifocus Guidewirc
I-ásd 323.old.

14. sz. rész ÓsS2ekötők, 30 db
15. sz. rész70-80 x 70-80 crn meretrí
nésvszösletes komoressz. 800 db

7.250 7501000 *
P
p3zq úip*lr8ineeu crrato l

iK62í6oL'K62íG02-;16. Sz. rész műtőkabát' 600 db

10378r@VnfuBd*u
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17. sz' rész coronarogr'ffiiffi
50 db:
:9 5z. resz t(aolalls romprirniíló eszl
4000 db:

3.960 15.840.000 19.800.000 TR Band
)Q(*RFo6' )ü+RF06L

r 7. bz. rcsz ALIJ I "tlandcontroll"
4200 db

=Lw. bL. lvsz /\LID I l Uuml_es técskeÍ
s00 db

-

z r ,, sz. resz AUls I transducer
300 db:t)2. sL. Lvsz (Julolng kateterek I.
1400 db

-

L)' öL. Iesz Uulolng kateterek II.
1200 db
',-
lz.ji sL. rcsz uulolng kateterek III.
200 db

#
14-490 2.898.000 3.622.500 Heartrail II guiding

Katéter
Lásd 329. old.

1200 db
e L.urlt.uu r\-r guoewlre

zo. sz. resz Hrdrohl pCI guidewire
300 db

13.992 4.191.600 5.247.000 RttntbÍough PTCA
Guidewire,Extension
Wire
LÁ<Á ?1?-12< ^l,{z l. sz. Íesz U l U suiílewiÍP l no ÁL

Lr- sz. tesz Dlsáaihs protekciós
guidewire l0 db
a-L>. öL. Iesz sTanoard ballonkatéterek
1100 db
JU. sz. resz B auonkatéterek
utódilatációhoz 500 db

32.500 1 6.250.000 I 20.312.500 Hiryu PTCA ballon
KatéteÍ
Lásd 337. old-J r. öZ. lYsZ lJallonKateterek toÍtuoa]{

erekhez, 350 db
38.200 13.370.000 16.712.500 Tazuna RX PTCA ballor

KatéteÍ
Lásd 339. old.

f,rl'j-t"FiGTTcabm
katéter
Lásd 341. old.

Í9sz. Íesz C To ballonkatéterek, 30 30.150 9.045.000 1 1.306.250

JJ ' sL. LgsL nrBlr pressuÍe''
ballonkatéterek, 1 50 db
t-:; -:^- ^-,-.. 

.:: --
32.500 4.875.000 6.093.7s0 Hirru PTCA ballon

KatéteI
Lásd 337' old.\JJUéyÜz9Iruoocsato Dall(

30 db.---JJ. sZ, reSZ VaSO ballon l{) dh
JU. sZ. lvsz r lrromDus aspráclÓs katé
100 db

86.240 8'ó24.000 10.780.000 Eliminate
EGl602, EGt652,
EG 150? FrÍ.) 1{5tJ l ' sz. Íesz moellator + Y_adapter

r 500 db.ó-
Jo. sZ. resz VeKonyÍalu' 4 cm
hosszú punkciós tíÍ. 150 db Pretnl r G. Med Crrdlo Kft

i PFárnFrt Hidárz u. t.
h L 'J'1'r ' Xff ' :mz gu@d'vtág li.áe o ss.

-c -=.
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Premier G. Med Cardio Kft.
'1026 Budapest, Hidász u. 1'

www. prem iergmed. h u
Tel: +301 39146,O aax: +36 1 398-0687 e-mait:
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Premier G. Med Cardio Kft.
'1026 Budapest' Hidász u. ''l 
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Premier G. Med Cardio Kft.
1026 Budapest, Hidász u. 1'

www. premiergmed.hu
Te': +36 1 3914030 Fax:+36 1 398-0687 e-mait;
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Premier G. Med Cardio Kft.
1026 Budapest, HÍdász u. 1.

www. premiergmed. hu
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guidewire, amelynek valamennf
átrnérőben flexibilis tip-je 3 cm.
80 db, amely az alábbi méretek
szerinti bontásban igényeknek
megfelelően szallítandó.
meretek: 3 cm-es flex. tip
0.018 inch
0.025 inch
0.032 inch
0.035 inch
57 ' sz. rész Sugárfogó, sima
felszínű' thromboresistens felületLi,
extra support/extra stiff típusú,
lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon
bevonatu, 0.025 inch-től _ 0.035
inch-ig te1'edő átmérőjű, 260-300
cm hossáságú, ''J'' végű csere
guidewire. amelynek va)amennf
átmérőben flexibilis tip-je 3-6 cm
között változik.
80 db, amely az alábbi méretek
szerinti bontásban igényeknek
megfelelően szallítandó.
0.025 inch
0.032 inch
0.035 inch
58. sz. rész Stent implantatióra
alkalmas' extra keménységű csere
guidewire.
20 db

59. sz. rész Snare eszköz
15 db

60. sz. rész Leválasáható -
visszahúáató occlusiós spirál
30 db
Típüsok: 5 mm_ 3 menettel

5mm-4menettel
5mm-5menettel
ó'5mm_3menettel
6,5mm-4menettel
6,5mm-5menettel
8mm-3menettel
8mm-4menettel
8mm-5menettel

PremÍer G. Med

e-Bail: oroBlarcmed@pr-eml

Kft
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?1 ---6. Premier G. Med Cardio Kft. 
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b ev ezetheÍÍ5, kellően sugárfo gó
biáonságo san nyitható és zrírható
ún.''blade'' septostornias katéter.

4F
5F

3db

6p.-s1. t ész Spgc_ilá,lig s!-eq! oare)
szett veleszületett szívhibák
kezeléséhez
10 db

67 ' sz. rész
Speciális stont (coveÍed) szett
veleszületett szívhibák kezeléséhez

10 db

Megajánlott fi zetési határidő :

30' és 31. sz. részekre: 110 nap
Minden egyéb cégtink ríltal megajánlott részre: 180 nap

A megajárrlott értéket ké{iik alahúzni, vagy a nem megajrínlottat tórölrri|

Ajtánlat részenként tehető, így amerrrryiben részenként elterő fizetési hatráridőt ajiinlanak meg,
aá kerjiik részerrként megadni!

3. sz. részszempont Műszaki követelménvek

5. sz. rész
hossz-típusok száma: ...

6. sz. rész
hossz-típusok szátna: '. .

1. sz. rész
hossz-tipusok szÍana: 4

J
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Prender G. Mcd Cardio KfL
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6F meretben is elerhető: igen / nem

9. sz. rész
belső átrnérő: ...
geometria/meret mátrix (5F-nél): . . .
>:1 10 cm-es Judkins görbülettí elérhető: igen / nem

-t
-..]
,. I

belső átnerő: 0.0413"

- 
geometria/méret mátrix (5F-né1): 39

11. sz. rész
7F kompatibilis is elérhető: igen i nern

12. sz' rész
vég-kia1akítások száma: .. .

13. sz' rész
vég-kialakítások szirna: 4

L4. sz. rész
mekkora nyomást bír (PSI): ' . .

I7. sz rész
nyomásállóság: . . .

22. sz. rész
geometria/méret mátrix (6F-né1):'..
belső átrnerő: . '.

23. sz. rész
geometria/meret mátrix (6F-né1): .. '
belső átnérő: . ..

^ -'l

-l

:l
:l
-r3

-,3

24. sz rész
geometria./meret mátrix (6F_né1): 27

belső áünérő: 5F- 0.059", óF-0.071"' 7F-0'081

25. sz. rész
kivitelekszáma:...

26. sz. rész
markeres viíltozat is elerhető: igen
kivitelek száma: 6 Pr€Ei€r G. Med catdio KfL

IREMIER } 1026 BudEogst HídÁsz u. 1. ^-\ff rmznrury.cV*ga*a*"rs/ 
I

Adórz6d:l4?72423-24t I l
Tel.:+36 1391-4O3OFBx:+36 1398-06t7 \/ l

o-mail: promiergm ed@premtcrgmod.ho Á -
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27. sz. rész

3

kivitelek sziíma: ...

28. sz. rész
meretvrílasáék: . ..
300cm-es hosszuság elerhetősége: igen / nern

29. sz' rész

30. sz. rész
<2,0 mm-es átmérőben is elérhető: nem
átmérő.4rossz mátrix: 36
rated burst pressure : 20 atrn
tip entry profil : 0.0165"
crossing profi1 : 0.021"
semicompliant változat elérhető: nem

31. sz. rész
átmerő/tro ssz mátrix : 18
mted burst pressue : 14 ahn
tip entry profil : 0.0165"
crossing profil : 0.026 "

32. sz. rész
átrnerő/hossz mátrix : 45
rated burst pressure : 14 atrn
tip entry profil : 0,017"
crossing profil : 0,026"

33. sz. rész
<2,25 mm-es átrnerőben is eleúető : nem
átrnerő/hossz mátrix : 3 6
rated bwst pressure : 20 atut
tip entry profil : : 0.01ó5''
crossing profil : 0.021"
semicompliant vríltozat elerhető : nem

34. sz. rész
átÍn€rő,1hossz mátrix : ...
rated burst pressure : .. .

tipentryprofil:...
crossing profil : ...

::iE-. ;'1 r:.--:
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Premier G. Med Cardio Kft.
1026 Budapest, Hidász u. 1.

www. premiergmed. hu

35. sz. rész
áÍnerő/hossz mátrix : ...
rated burst pressure : ...
tip entry profil : . ..
m)5sing profll : ...

Tet: +36 1 391-4030 Fax: {36 1 398-0687 e-mait:

.37. sz. rész
szetben Y adapterrel együtt szállífva: igen / nem
>=30 ATM nyomrásig merő manométer: igen / nem
belső átrrrerő : .. '

hemier G, Med Crrdio KfL '

Pffi' > 1026 Budápest tlidász u. I. z_r
\- ilB1 Bpdae*vllÁgB€od* L3s'l j

Adószán|147?2423-2-4l I /
Tel.: +36 I 391-4030 Fax: +36 f 398-0682 /^ |
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