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SZÁLLÍTÁSI SZERZÓDÉS

amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György

ors"ágos karaítogiui Intéiet, Dr. Ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),
máirészt a ÚniCredit Bank Hungary Zrt. banklá!vezetett 10900042_00000003-ó361000

bankszámlaszámú' 01-09_562088 cégiógyzet számí 1026 Budapest, Hidász u. 1. székhelyű

Premier G. Med Kft. nevű szállíto, képviseletre jogosult személy: Gát András ügyvezető

igazgaÍó (a továbbiakban: Szállító)

között, az qán|atában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

|.l Szállítő ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapj án kiírt

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az lntézet fe!gQ!| és.gyermek

or"taryanuL részére' kiÍeiyezett a.,'rat<ta. létesítésével GoKI-5/2011 közbeszerzési

eljárás során tett ajánlata eifogadása eredmónyeként- kötelezettséget vállal ana, hogy az

4-tu*e.o álÍa] az ajénlati dofumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott

termékmennyiséget az ugyanott meghatii|Íozott minőségben a Megrendelő részére |eszáI|itia'

A szerződés időtar1ama a szerződéí a|áírásáÍ követően 12 hónapig 1at'r A szerződéses iirat,

termékeket, fizetési hataridőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete taÍtalmazza. A szerződés

mellékletét képe zi az ajánlaÍbabecsatolt felolvasó1ap is (2' sz' melléklet)'

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1'l pontban meghatáÍozott

á.u-"nnyi.ég"t olyan módon kotetes tole mégvásarolni' ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megróndelő az 1.l pontban említettek szerint a Szállító minden eltéréS nélkül e1fogadott

a;ao]at s'erinti termlkeit havonta az ún. Lehívási nyilatkozat formáj ában vásárolja meg a

S"zállítótólúgy,hogyaszerzodésesidőszakvégéigateljesmennyiség-.307o.alehívásra
kerüljön. a íií'"ty.'"n aruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés

elengedhetetlen r észét képező kihelyezett áruraktár szerződés lartalmazza'

3.lszállítókötelezimagátana,hogya2./pontbanemlítettlehívásszerintiárukata
lehívásban foglalt mennyisé"gben, válasitékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan tltemezé"sb en szá1liiJalJ a Niegrentlelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy eZ a

lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak iregfelelő szállítás a fe1ek egyező megállapodása szerint' akkor torténik meg

szabályszerúen, hi a Szátlító vagy az áIta|a igénybe vett--Fuvaroző az árukat tartalmazó egyes

szállíÁányokat a Szállító koJiázatara a úegrendelő által erre feljogosított szer_vezetei

ia"pn"ty"ir" illetve a lehívásban megjelöli közelebbi teljesítési he1yekre leszá1lítja,

1tesiauiíat14 és a küldemény,t csomagoláii egységenként átszámolva a lehívásban megielölt

"gyreg 
uugí személy részére mennliségileg_ atadta. -A Szállitó a leszállított termékeket

uintut]un iya.i .so.ugolásban, gyáii tafiozektista alapján, minőségtanúsítással 
- 
és. egyéb

dokumentáiókkal együit adja át ali{egrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie

ama, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja'

Á 
'r'ino!ág."guizsgálái 

hJye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított temék

m.*yiseii, ,ilnorégi átvéólét foly_amatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés

te1jesitésenek időtartama alatt foiyamatosan rendelkezésre á1l, konzultációs lehetőséget

biztosít.
Teljesítési hely: Központi raktár 1096 Budapest, Haller u. 29" Kihelyezett áruraktár)

Átillrc ioq;ult s";mé1}': raktiíros illetve a helyettesítésse1 megbízott Személy.



Szállító képviseletében eljáró személy neve, elérhetősége: . . . ...
Szállító teljesítésében 10 7o-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó neve,
elérhetősége: ...
Megrendelő képviseletében eljáró személy neve, elérhetósége: anyaggazdálkodási
osztályvezető, Íel: 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 személy.től beszerezni
és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei ledezetére az 1./ pontban említett elfogadott ajánlat szerinti
át szolgál.

4.l Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabályozott, illetve
végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga
van a}hoz, hogy varatlanul jelentkező áruhiányaik pótlására azonnali megrendeléseket - a
keretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szállítóhoz, aki ezeket a megrendeléseket soron kívül, raktári kéSZletéből tartozik kielégíteni.
A soron kívüli ügyintézést - felhívásra - a Szállító köteles igazolni, de abban is egyetérlenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szállítási határidő a 3 napot semmiképpen sem haladhatja 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
figyelmen kívül hagyása a jelen SZállítáSi szerződés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szá|litót a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés
fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a szállítási szerződéstől való elál1ásának a
jogát gyakorolhatja ajogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni lenne köteles.

6'l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláír1 átvételi
elismerwénnyel felszerelt számlát 180 napon be1iil banki átutaláSSal egyenlíti ki a Szállítrínak,
a Kbt. 305' $ (3) rendelkezései szerint.
Nem vitatott a szerződó lelek által, hogy a szerződéSes időszak folyanrán aZ egyes számlákba
csak azok az árak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be' mégpedig ugyanolyan
mértékben, amelyeket az Ll pont érlelmében a szállító elfogadott ajánlata tarÍa|maz,
fiiggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak' és hogy
hogyan változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámitási kulcs.
A Megrendelő előleget nem fizet.
A számlához tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőtól származó átvételi
elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt Számlát a szállító
közvetlenül az InÍézet Gazdasági IgazgaÍőságáÍa nyújtj a be.
Amennyiben Megrendelő a SzállÍtó számláját a jelen pontban ÍogzitetÍ határidőn belül nem
egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelő álÍal igazolt szerződésszerű teljesítés eSetén, a fizetési határidő eredmén1'telen
elteltét követően, a Megrendelő ajelen szerződés aláírásával hozzá1árd ahhoz, hogy a Szállitó
beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlája terhére, a Kbt. 305. s (ó)
bekezdés rendelkezései szerint.



Megrendelő ezennel hozzájánll, hogy - általa igazol.t szerződésszerű teljesítéS esetén - a

fizetési hataridő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési szám|ája

terhére, az ellenszolgá1tatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési
kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatój ának pedig ezennel
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 szabályozotÍ teljesítós megtöfiéntétől számított
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel, hirfuyokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.

Az e|őző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tartozik - a jelzett 3 napos
hataridőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv lelvételére meghívni.
A jelen pontban említett minóségi vagy menrryiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti ajánlatban,

1ll. az aján|atban foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben
szabá|yozoÍI mértékű minőségi kötbért és/vagy kár1érítési igényt érvényesíthet, és

amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést

tapaszÍalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,

meghiúsulási kötbért és kiirtérítést követelhet.

8.l Szetződő felek egyetérlenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótállás szabályaira - az l.l pontban loglaltak ftiggvényében - az elfogadott ajánla|lartalma 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 személy'től beszerezni a

SzáIlító költségére.
Ha a Szállító a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét,

annak jótállási ideje a csere napjával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azéÍÍ, hogy a jelen szerződós tárgyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

9.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minőséghibás szállítás, s
végül a szerzódéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbéÍt kötnek ki a Szállító
terhére, amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó

értékének figyelembevételével napi /, ezrelék,legfeljebb azonban az értntett é!flJ-érték 6 oÁ-a.

Hibás teljesítéSsel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 307.-a nagyságú

minőségi kötbén lehet követelni, de ugyanilyen méÍtékű a Megrendelő által érvényesített

meghiúsulási kötbér is akkor, amikor e1állási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó ajánlati rínra vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbéÍ megfiZetését

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

a szerződés teljesítésétő1.

Tisáában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásan túlmenően a

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

kár összegébe azonbarr a máI behajtott kötbér összege beleszámít.
A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kara nem merült fel.



fi},".?,'ilí'Hil:ndelő 
jogosult a benyújtott számlából visszataftani és azt a végszámla nettó

10'l A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatko zatával azonaalihatállyal elál]hat a szállítási szerződ.rtol. uugy bJriiiv"r.r."rot" t'u,- a S-zállító az egyes résszállításolkat rs nipot l'e'eűl'' a Szállító fizetésképtelemé lált, öncsődcit;"r"'t tt illetve ellene csődöt jelentettek be,felszámolási eljarás lolyik ellene:- a Szállító szerzödéselIenesen beszüntelte szállitásait.
Ha a Megrendelő a szerződést afenti barmely okbJiil"g"',int"ti egyoldalú nyilatkozatával, aSzállító nem jogosult a Megrendetőtől további kifizetéséket követelni.

11.l A Szállítót az érvényes jogs zabályok szerinti módon titoktartáSi kötelezettség terheli aszerződés teljesítése ,o.ár, -'u JVlegrendelővel, il;k' l;;;il;J;.;"T''i'"l1jl,",o""tudomására .jutó mindennemű adat, 
"informa"iá,' 

ir,n''"r"t vonatkozásában. E fitokta'tásikötelezettség kiterjed a szelrito arkarmÁttáiru, ilunt uta.ruira, beszállítóira, akikettevékenységük megkezdése előtt köteles 
^ iiiiltti'a titoktafiáSra hitelt érdemlőenfigyelmeztetni.

A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik felnek nem hozhatja tudomásiíra as,zeruidfu il..etve azzal kapcsolatban bármely más áo["-."'a"lo vagy információ a<latait.A másik fél elózetes ióváhagyása nélkül titkos inro..a"iot egyik fél sem tehet közzé,harmadik szeméIy rendelke'eiére nem bocsathat, 
_ 

ti"e'" r-'" ezt hatályos és érvényesjogszabály alapján valamelv bí]o.s1s yasv -á" h;tór;g'k;;;lező érvénnyel elrendeli.A Szállító kifogástalan teíiesítéséI.íl u i"rj.. t*.-ef-.*yiség átadás-átvételét követően aMegrendelő irásban nvilatlozik. A Megránd"ií 
" "yiiot-", tal felhata|mazza a Szállítőt,hogy a Megrendelőt referencialt.táÉ' ?;il;;;;.; ;;;; - előZetesen írásban egyeztetettmódon marketingter ékenységében ielhasználhassa.

Leten szerződésben nem sz,abályozolt kérdések tekintetében az l./ pontban foglaltaktólfliggően vagy a Szállító e'fogadótt.aján'at"' ;.sy ü];; közös jegyzőkönyvvel módosítottajánlata ta:talmát tekintik a felek.irányadónát 
"ij"i r,"Eyi.teles jogszabályi rendelkezésként

1 Y:gyu' P-olgári Törvénykony.,, idevónatko'ou" -"gi"ijo szabályait fogják alkalmazni.A Megrendelőnek és a Szállíiónak meg kell ,;i;;i;;;;, annak érdekében, hogy közvetlentárgyalásokon békés úton rendezzenek iri"d"' 
"';;;;i"r,e.eu, '"g' 'i,e;;",e, tJouuta szerződéssel kapcsolatban merül fel.

Ha a szetződő felek a szerződésbő] eredő brírmely jogvita rendezését közvet]en tárgyalásosúton nem tudjiík megoldani...úgy e jogvirájuk ;iáö';;r;;; a megrendelo székielye szerinriJletékes bíróság kizáróIagos itteietesse!*t lá,ir. ti' 
' '"'''

Jelen szerződésbóI származó és' perJs Íüra került jogvitrík illetékessége mindenkor aMegrendelő szék'helyéhez igazod ik.
Ezt a szállitási szerződést a szeruődő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenbenmegegyezőt helybenhagyólag aláír!ák.

Budapest,
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mint Szállító
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Premier G. Med Kft. Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszezése az lntézet felnott és gyermek osztályának

részére' kihelyezett áruÍaktár létesítéséVel

1. sz. melléklet

1 716 000

Budapest, 201 1 . december 6.

mint Szál|ító
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FELoLVASÓLAP 
'i!

,,Haemodinamikai és angiográÍiás anyagok besz erzése azIntézet felnőtt és ryermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével''

Ajánlattevő megnevezése: Premier G. Med Ka.
Ajánlattevő székhelye: 1026 Budapes| Hidrász u. l .
Kapcsoiattartó _ neve: Szeép Judit
Címe: 1026 Budapes! Hiúász u. 1.

lTeléfórlszrím: +36 1 391 
_:4030 ' :

Telefaxszáma: +36 1 398 - 0687

- E-mail címe: judit.szeep@prerniergned.hu

1. sz. részszempont (a részenkénti nettó összárakkerülnek elbírálásra)
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TERIDK NEVI
TERMÉKKóDJ.

1. sz. rész Steril a1apcsomag (coron _ I'
műtő)' 3000 db
2. sz' rész Steri1 alapcsomag (coron - III. mű
1500 db
3. sz. rész Steril aiapcsomac (cyerek),
300 db
4. sz. rész Steri1 alapcsomag (felnőtt
kongenitáis), 200 db
5. sz. rész Seldinger ttí 350 db
6. sz.rész Sheath (femorális purrkcióhoz), 1(
db
7 . sz. rész Sheath (radirílis p"nkcióhoz),
5000 db
8. sz. rész Sheath (biopsárához)' 100 db
9 . sz. rész Diaposztikus katéterek
transzfemoralis katéterezéshez, 1 500 db
10. sz. rész Diaerosztikus katéterek tanszra,
katéterezéshez, 5500 db
1 1. sz' rész Bioptom katéterek, 320 db
12. sz. rész Vezetődrótok, 350 db
|3. sz. rész Y ezetőtlrótok hidrofii
bevonattal, 500 db
74. sz. rész osszekötők' 30 db
15. sz. tész70-80 x 70.80 cm maetű
négyszögletes kompressz, 800 db
16. sz' rész műtőkabát, 600 db
17 . sz. rész Coronarográfirís fecskendő,
s0 db

.r:l.r.i^' evee.-.:, 1* ro:ri oon.,.fll:'j"lt:t".u 'o,,uuooffit*]PoEl,*l*Sffi\O"r"..i{r"'?),:r,urc) -:){.]'-60:o1.f;..!_i,,o'--"o"..oco.-icr{rcd.n,-i""i:f.*,*lStlSl;7,
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18. sz. rész Radialis komprimríló eszköz

19. sz. rész ACIST ''Handcontro1l''
4200 db
20' sz. rész ACIST 1O0rrl-es fecskendő

21. sz. rész ACIST transducer
300 db
22. sz. rész Guiding katéterek I'
1400 db
23. sz. resz Guirling katéterek II.
1200 db
24. sz' rész Guiding katéterek III.
200 db
25. sz. rész Standard PCI guidewire
1200 db
26. sz. rész Hidtofil PCI guidewire

27 .\z. rész CTo guidewire 100 db 17.160 Fr ÁSAHI .
MIRdCLE
LSD. 85.OLD28. sz. rész Disz|á1is protekcíós

29. sz. rész Standard ballonkatéterek
1100 db
30. sz. rész B allonkatéterek
utódilaticióhoz 500 db
3 1. sz. rész Ba11onkatéterek torh:ozus
3s0 db
32. sz,. rész C To ballonkatéterek. 3 00 d6
33. sz. rész''High pressrrre''

34. sz. rósz Gyógyszerkibocsátó ballon

35. sz. részYázó ballon 30 db
36. sz. resz Thrombus aspiníciós katéter
100 db
37. sz. rész Indeflator + Y-adapter
1500 db
38. sz. rósz Vékonyfa1Ía 4 cm hosszú
punkciós ttí. 150 db

39- sz. rész Vékonyfal ú' 2.5 crn hossál0O
db
40. sz. rész 4-5 F msretű, egyszer-
hasznrálato s, dilatatorral, minímum o.d21
inch méretíí röüd slridew

i!'
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befogadó szurótűve1 e1látott minimum 5-
7,5 cm hosszú, szi-likon bevonatú sheath
intoducer se! 500 db

41. sz. resz 7_8-9 meretű,
egyszerhasználatos, dilatátonal, 0.038 inch
meretíí rövid guidewire_el és aá befogadó
szúrótíível e.llátott minimnm 10 cnr hosszú'
sálikon bevonatu sheath inroducer se!"tF 20db
8F 20db
9F 40db

42. sz. rész speciális hossá sheath
Meretek:
10F, 1lF, 12F, 14F
50 db
43. sz. rész Pigtail tÍpusú katéter
méretek: 4Fl80cm

4 F / 110 cm egyenes /min. ó
oldalnyílás/

4 F / 1 10 cm hajlított /min. 6
oldalnflás/

5F/65cm
5F/80cm
5 F / 110 cm egyenes /min. 6

oldalnfilás/ 40 db
5 F / 1 10 cm hajlított /min. 6

oldalnllás/

44. sz. rész Judkins típusú'
coronarográÍiás katéterek
150 db

45. sz. resz Multiprrrpose fipusú, katéterek.
4F 165 cn 20 db
4Fl80cm 30db
5 F/ 100 cm 100db

46. sz. rész NIH típusú, katéterek.
4Fl65cm 70db
5F/65cm 70db
5F/80crn 170db
5F/100crn 80db

47 . sz. rész Berman típusú' 50 cm
hosszú. ansiomífiás katéter és guidewire.

Píemieí G Med KÍl.
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f
Hossza: 70 - 80 cm
5F
6F

] - 1.1- ] -2.I.1. ] 63. sz. rész Retriever-
idegentestfogó

qdb

64. sz. resz 4_5 F méretí1 pitvan
ballonseptostomirára alkalmas, vég_ vagy
oldalnyílás né1kiili, egyszeres beilumenű,
50-60 crn hosszú, max. 6 F sheat - be jól
bevezethető' 2 mm /6 F/ shaft átmérőjri,
nem konilcrs kikepzéní ballorrnal
rendelkező katéter,
2s db
4Fés5F
1.1.1. r,2.1.1.2
65. sz. rész Pitvari ballonseptostomirára
alkalmas, kívii]ről iránlttrató' 50-60 crn
hosszú, max. 6 F. sheath - bejól
bevezethető, kellően sugárfogó
biaonságosan nltható és zárható rin.

,,blade ' septostomias katéter.
4F
5F

3db

óó. sz. resz Specirális steirt (bare) szett
veleszületett szívhibák kezeléséhez
10 db

67. sz. re-sz
Speciális stent (covered) szett velesziiletett
szívhibák kezeleséhez

10 db

2. sz. részszempont Fizetési határidő íminden rész tekintetében)

Megajánlott fi zetési határidő: 15 / 40 / 7 o / 1 1 0 / l50 / !!!3gE



3' sz' résxzempont Múszaki követelménvek

5. sz r&z
hossz-típusok száma: ...

7 ' sz. rész
hossz-típusok száma: ...

8. sz. rész
6F méretben is elerhető: igen / nem

9. sz. rész
belső átrnérő: . '.
geometria/méret mátrix (5F-né1): ...
>:1 10 cm-es Judkins görbiitetű elérhető: igen / nem

10' sz. rész
belső áhnérő: ...
geometria./meret mrítrix (sF_nél): ...

11. sz. rész
7F kompatibilis is elérhető: igen / nem

12' sn rész
vég-kialakíüások s zérna: .. '

13. sz rész
veg-kialakítások száma: ...

14. sz rész
mekkora nyomrást bír (Ps!: ...

|7. sz rész
nyomásríllóság: .. .

22. sz. rész
geometÍia/m€ret máaix (6F_nél): ...
belső ábnerő: ...

ml!rgnód,bu
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geoűetria/meret mátrix (óF-nél): ...
belső áhérő: ...

24. sz rész
geomekiajtm&et nátrix (6F_nél): ...
belső átmerő: -..

26. sz. rész
marketes valtozat is elérhető: igan / nern
kivitelek szríma: .''

27. sz. rész
kivitelek száma: 4

28. sz. rész
méretvalaszték: .. '
300cm-es hosszuság elérhetősége: igen / nem

29. sz, tész
átrnéÍő/hossz nátix: ...
rated burst pressure: ...
tip entry profil: . . .
gÍ6gging profil: ...

30. sz rész
<2,0 mm-es áfuerőben is elerhető: igen / nern
átuiérő/hossz máhix: ...
Íated burst pfessuÍe : ...
tip entry profil : ...
crossingpÍofil: -..
seinicompliana vátozat eléfhető: igen / neÍn

31. sz rÁsz
áfuérő/hossz mátrix : .. .

rated burst pressure : ...
tip enky profil : ...
crossing profil : ...

32. sz rész
átnrerőlhossz mátrix : .. .
Íated brrÍst pÍessuÍe : ' '.
tip entryprofil: ...
cTossing pÍofil : .. '

T9l: +35 ill39] .üD rar'+3ó {l} 396{ó97;glr]oi|:
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33; sz. rász
<2,25 mm-es átnérőben is eléÍtető : igen / nem
átmérő/hossz mátrix: ...
rated burst pressure : ...
tip entry profil : ...
crossingprofil: ...
semicompliant változat elérhető : igen / nem

34. sz. r&z
aÍmeÍo/nossz maüD( : ...

" rated burstpressuÍe : . ..
tip entry profil : ...
crossiag profil : ...

35. sz. rész
áölérő/hossz mátrix : .'.
rated burst pressure : ..,
tip eoty pmfil : ...
crossingprofii: ...

36. sz- rész
kiütelek száma: .. '
levezetest segítő merevítő megléte: igen / nem

37. sz. rész
szetben Y adapterrel együtt szállítva: igen / nem
>-30 ATM nyomásig mérő manométer : igen / nem
belső átrnérő : ...

'-ffiffffimT;
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