
Sz6llit6si szerz6d6s
44h"tltort-

amely l6trejdtt egyt1szt a Budapest, Haller utca29. szim alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszr{gos Kardiol6giai Int1zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendll6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6), m6sr6szt
a Raiffasen Bank zrt. banknill vezetett 12001008-00266g70-00100004 banksz6ml aszftmu,
0l-09'064497 cdgtregyzek szdmu 1037 Budapest, Folyondrir u. 1. szdkhelyti Comesa
Budapest Kft nevri szfiIit6, kdpviseletre jogosult szem6iy: Petrovszki Istvdn iigyvezet6 (a
tovribbiakban : Szrillit6 )

kozdtt, az ajdnlatdban felsorolt termdkek szillittsinaa kovetkezo feltdtelek mellett:

l.l Sz6llit6 ezen szerzodes alfuirhshval a Megrendelb altal a Kbt. I22. S e) alapjtnkiirt
GAZD E3'212012 ,,szivbillentyii beszeyzlse,, kozbeszerzdsi elj6r6s sor6n tett ajtnlata
elfogad6sa eredm6nyek6nt kcjtelezettsdget vtllal arra, hogy az ajinlatker6 iital ut ii1nluti
dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendelo 6ltal elfogadott termetmennyis6get az ugyanot1
meghatirozott minosdgben a Megrendel o reszlre leszilllitja. A szerz6d6s id6taitam a az Opp
tender beszr{llitfshig tart. A szerzoddses 6rat, term6keket, frzetesi hat6rid6ket a jelen
szerzldds 1. sz. mell6klete tartalmazza. A szeruodds mell6kletetkepezi az ajLnlatba becsatolt
felolvas6lap is (2. sz. mell6klet).

2.1 SzSllit6 tudomrisul veszi, hogy a
6rumennyis6get olyan m6don koteles t6le
szabftlyozdsra kenil.

Megrendell az l.l pontban meghattrozott
megvSs6rolni, ahogy ez a jelen pontban

Megrendelo az 7./ pontban emlitettek szerint a SzSllit6 minden eltdr6s n6lkril elfogadott
ajdnlat szerinti termdkeit havonta az un. Lehivrisi nyilatkozat formililban v6srirolja -"g u
Sz6llit6t6l rigy, hogy a szerzoddses id6szak vdgdig a teljes mennyis6g legfeljebb +30 *-a
lehiv6sra kertiljdn. A kihelyezett inuraktfu izemeltet6sdvel kapcsolator f.tiet"t"t et jelen
szetz5dds elengedhetetlen r6szdtkepez6 kihelyezett irurakthr sr"riod"startalmazza.
Szfllft6 vdllalja, hogy az OEP-tender beszdllitisht kiivet6en az lnt'zetben fel nem
haszndlt k6szleteket visszavfsfrolja azon sz ilron, amin aztMegrendel6 megv6s6rolta.

3.1 Sz6llit6 kOtelezi magffi ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehfv6s szerinti 1rukat a
lehiv6sban foglalt mennyisdgben, vSlaszt6kban 6s m6retben a tfugyh6napon beliil havonta
olyan iitemez6sben sztilitja le a Megrendel6 6ltal ene feljogositott {zervezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban me ghatftr o z6sra keriilt.
A lehivrisnak megfelelo szrillit6s a felek egyezo meg6llapodiisa szerint akkor t6rlenik meg
szabtiyszettien, ha a SzSllit6 vagy az Sltala igdnybe vett Fuvaro z6 az 6rukat tartalmaz6.gy.i
szflllitmdnyokat a Sz6llit6 kockizatina a Megrendel6 6Ital erre feljogositott szewezetei
telephelyeire illetve a lehfvrisban megjelolt kcizelebbi teljesitdsi 

- 
hilyekre lesziilitja,

(leszilllittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si egys6genkent fitszftmolva a lehiv6sban megiel"ott
egys6g vagy szemlly rdszdre mennyisdgileg 6tadta. A Sz6llft6 a leszttllitott term6keket
bontatlan gyiiri csomagol6sban, gyhri tartozdklista alapjdn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b
dokumentrici6kkal egytitt adja at a Megrendelonek. A csomagolisnak alkalmasnak kell lennie
ana,hogy aterm6kek dpsdgdt afuvarozirs6s at6rol6s idltartamaalattmegovja.
A min6s6gmegvizsgdl6s helye a Megrendel6 sz6khelye. A Megrendel6 a liszallitott termdk
meruryisdgi, min6s6gi ltvetelet folyamatos an vegzi. A Sz6llit6 vallalja, hogy a szerz6d6s
teljesitds6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezdsre 6ll, kon2ult6ci6s lehetos6set
biztosit.



Teljesit6si hely: Ktizponti raktir 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett irurakt1r)
Atvdtelre jogosult szemdly: rakt6ros illetve a helyettesitdssel megbizott szemdly.
Sz6llit6 kdpviselet6ben elj iir6 szem6ly neve, eldrhet6sdge :

Sz6llit6 teljesit6s6ben 10 o/o-ot meghalad6 m6rt6kben igdnybe vett alvdllalkozo neve,
el6rhet6s6ge:
MegrendelS kdpviselet6ben eljfu6 szemdly neve, el6rhet6sdge: anyaggazd6lkodrisi
osztilyv ezet6, tel : 21 5 -12-20

Abban az esetben, haaSz6llit6 k6sedelme meghaladnha15 napot, tgy aMegrendelo jogosult
a le nem szfilitott iirucikkeket a Sz6llit6 kolts6g6re harmadik fdlt6l beszerezni 6s a
Megrendelo szdkhely er e szSllittatni.
Egyet6rtenek a szerzodo felek abban, hogy a Sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kcilts6gei fedezetdre az l.lpontban emlitett elfogadott ajfnlat szerinti
6r szolg6l.

4.1 Megdllapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabtiyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett 6rurakt6r rendszer alkalmazds6n trilmen6en a Megrendelonek joga
van ahhoz, hogy vttratlanul jelentkezo riruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali rhegrendel6seket - a
ketetszerzod6shez k6pest ugyancsak lehfv6snak minosi.il6 nyilatkozatokat - adjanak fel a
SzSllit6hoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kiviil, raktdri k6szletdboltartozikkiel6giteni.
A soron kfviili tigyint6zdst - felhiv6sru - a Sz6Ilit6 kciteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szilllitftsihat6rid6 a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.
Tekintettel ana,hogy a t6nylegesen felhasznfiSsra keriil6 szivbillentlik mdrete az el6re nem
kalkul6lhat6 betegdsszeletel ftiggvdnye, ez6rt a Szrlllit6 a szilllitast kovet6en, a szerzodes
hatalya alatti idbszakban a Megrendel6 k6rds6re, a k6r6st6l szdmitott 15 napon beliil kcjteles a

-kizdr6Iag azonos gy6rt61'ol sz6rmaz6- termdkeket azonos 6rt6kben mds mdretri term6kre
becser6lni.

5.1 Nem vitatott a felek iltal, hogy a lehivdsban foglalt sziilitilsi kritelezetts6g
teljesft6s6nek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kotelezettsdgek
figyelmen kivtil hagydsa a jelen szilllititsi szerzodls megszeg6sdt jelenti, aminek
kcjvetkezt6ben a Szrillit6t a jelen szerzSddsben szabiiyozott kcitb6r eslvagy kdrt6rit6s
fizet6s6nek a kcjtelezettsdge terheli, ds amennyiben ilyen szerz6d6sszegdsi eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, ugy a Megrendell a szallitilsi szerzoddst6l val6 elfllfusinak a
jogdt gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lki.il, hogy drdekmjlldsht
igazolni lenne k6teles.

6'l Megrendel6 a lehiv6s teljesftds6t igazolo szabfulyszeni, mindk6t feI 6ltal alfiirt fitveteli
elismerv6nnyel felszerelt szitmlitt 45 napon beltil banki Stutallssal egyenlfti ki a Sz6llit 6nak, a
Kbt. 305. $ (3) rendelkezdsei szerint.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal,hogy a szerzodlses idoszak folyam6n az egyes szdmlhkba
csak azok az 6rak, firkepzesi tenyezlk 6s kdlts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rtdkben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Sztilit6 elfogadott aj6nlata tartalmaz,
ftiggetleniil att6l, hogy a magyarorszitgivagy avililgpiaci fuak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az infl|cios rdta, vagy a deviza dtszftmitdsi kulcs.
A Megrendelo el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoz tartoz6 lehivris teljesitds6t igazolo - a Megrendelot6l szirmazo - htveteli
elismervdnyt sz6llit6lev6llel csatolni kell ds az igy kidllftott 6s felszerelt szitmltfi a Szallit6
kdzvetleniilazlntdzetGazdasiryilgazgat6sirgdranyi$tjabe.



Amennyiben Megrendel6 a Szrillito szamlfijdt a jelen pontban r1gzitett hat6rid6n beliil nemegyenliten6 ki, kciteles a Szfilitonak a Ptk. idevonatko z6 szabalyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is mesfizetni.

szdmol el a szeru\dds teljesftdsevel osszeftigg6sben olyan
(1) bekezdes k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfeiel6
fel, ds melyek a Szilllitb ad6kdteles jcivedelt6nek

A Megrendel<' a szetz6d6s teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t aszfillitS szfimdta megismerhetov6 teszi 6s u kut. 15. g (5) szerinti i.igyletekr6l a sz6llit6t
haladdktalanul drtesfti.

7'/ Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a szilllitfsbol. ill. fuvarozrisb6l ered6
hib6kkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban stabiiyozott teljesit6s megtrirt 6nt6t6l szitmitott
3 munkanapon beliil jogosult a sz6llit6val szemben relepni.
Az egyeb min6sdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi eltdrdsekkel, hirinyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok dszlel6sdt kciveto 3 napon beliil brirmikoi kirog,l, targyi'1 teheti a
sz6llit6nfLl, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6z6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon 

"io, 
u lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hatririd6n beliil - rkonyv fejv6teldie meghivni.
A jelen pontban mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a t 

^ erdben) ""- r.i"i meg M 1./ pont szerinti aj1nlatban,lll' az ajdnlatban foglalt min6sdgi kcivetelmdnyeknek, a Megrendel'o a jelen szeru6d6sben
szabillyozott mdrtdkri min6sdgi kdtbdrt 

"tlrugy kdrtdritdsi igdnyt drv6nyesithet, 6s
amennyiben a jelen bekezdds mrisodik fordulatdban leirt rendsierbeli minOs6gi elt6r6st
tapasztalna, rigy drdekmril6s6nak igazolilsa ndlkiil a szerzod,lstbl nyomban el1llhat,
meghirisul6si kotbdrt ds krirtdritdst kcjvetelhet,

8'l Szetzbdo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossrig 6sj6trlll6s szabilyaita - az 7./ pontban foglaltak fiigg;dnydb en - az elfogadott aj1nlat tartalma az
iritnyado.
Ha Szallit6 a min6s6gi hibris termdket a hibabejelentdst koveto 15 munkanapon beliil nem

csereli ki, a Megrendel6nek jogaban fil a fent emlitett fnut harmadik ftlt6l beszerezni a
Sz6llit6 kriltsdgdre.
Ha a Sz6llit6 a j6t5ll6si kcitelezettsdge alatt kicser eli a lesztillitott eszkci zdk birmely ftsz1t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjilvahijra kezdodik.
Szallit6 kijeienti 6s szavatoss6got v6llal azert, hogy a jelen szerzldes targy1t k6pez6

termdkek rendelkeznek 6rv6nyes forgal om b a hozatali engedeilye l.

9'l Szetzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a minosdghib6s sz6llit6s, s
v6gtil a szeru6dest6l val6 Megrendel6i elillis esetdre egyardnt k6tb6rt kcttnek ki a Sz6llft6
terhdre, amelynek mdrtdke kdsedelem esetdn a kdsedeimesen sz6llitott drucikkek brutt6
6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az efintettbrutt6 6ru-6rt6k
6 Yo-a.

Hibds teljesitdssel kapcsolatban a hib6val drintett riru brutt6 drtdkdnek 30%o-a nagys6gri
min6s6gi k6tb6rt lehet kcjvetelni, de ugyanilyen mdrtdkri a Megrend elo 6ltal drv6nyesitett
fieghirisul6si kotb& is akkor, amikor el6ll6si jog6t volt kdnytelen gyakorolni.

A Megrendel6 nem fizet, illetve
k<ilts6geket, melyek a Kbt. 56. g

t6rsas6g tekintetdben mertilnek
csrikkent6sdre alkalmasak.



Sz611it6 a teljes brutt6 ajfunlati ftna vetitve, 30 oA nagys6gri meghirisul6si k<itb6r megfizet6s6t
villlalja, amennyiben a sziilitand6 term6kek szilIIitilsdval tobb mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szerz5 dds telj esit6s6t61.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotbdrkovetelds behajt6s6n tirlmenoen a

Megrendelo a szerzoddsszegdsbol eredo kfrdnak megt6rit6s6t is krjvetelheti a Szallit6t6l, akdr
6sszeg6be azonban a mdr behajtott kdtbdr osszege belesz6mit.
A k<itbdr akkor is j6r, ha a Megrendelonek k6ra nem meriilt fel.
A kdtb6rt a Megrendelo jogosult a benyrijtott sz6m16b6l visszatartani 6s azt avdgszrlmla nett6
<isszegdbol levonni.

l0.l A Megrendelo egyoldahi, ir6sbeli, a Sz6llit6hoz intdzett nyilatkozathval azonnali
hatilllyal el6llhat a szttllitfsi szerzodestol, vagy b6rmely reszetol,ha:

aSzallit6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot kdsett;
a Szillit6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6ddt jelentett illetve ellene csodtit jelentettek be,

felszhmolftsi elj 6r6s folyik ellene ;

aSz6llit6szerzoddsellenesenbesztintettesz|llitdsait.
Ha a Megrendel6 a szerzodest a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldali nyilatkozatdval, a

Sz6llit6 nem jogosult a Megrendelotol tovdbbi kifizetdseket kovetelni.

A Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szeruodest felmondani - ha sztiks6ges olyan
hat6ridovel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzoddssel drintett feladata ell6thsdr6l
gondoskodni tudjon - ha
a) aSzillit6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkezo gazdashgi t6rsas6g,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdd,s k) pontj6ban meghatfrozott feltdteleknek.

b) aMegrendel6 kozvetetten vagy krizvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezo gazdastryi t6rsas6gban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghathrozott feltdteleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Sz6llit6 a szerzodes megsztindse elott m6r teljesitett
szolgdltatilsszerzoddsszeripenzbeliellendrtdk6re jogosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 2S.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szerzoddst felbont6 feltdtelt, miszerint ,,amennyiben M adott hat6anyagra, orvostechnikai
eszkozre vagy fert6tlenftoszene vonatkoz6an a kozpontositott kdzbeszerzlsi rendszerben

keretmegrillapod6s vagy szerz6dds keriil megkot6sre, a kozpontositott kozbeszerz1s
rendszer6ben kell a b eszerzdst me gval6 s itanr" .

n.l A Sz6llit6t az erulnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartAsi kotelezetts6g terheli a

szerzodds teljesitese sor6n a Megrendelovel, annak tevdkenysdg6vel kapcsolatban tudom6s6ra
jut6 mindennemu adat, inform6cio, ismeret vonatkoz6sitban. E titoktart6si kOtelezetts6g

kiterjed a Sz6llit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, besztllitoira, akiket tev6kenys6gtik
megkezddse el6tt kdteles a Szallit6 a titoktart6sra hitelt drdeml6en figyelmeztetni.
A Szfllito a Megrendelo engeddlye ndlkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudomdsira a

szeruodds, illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informirci6 adatait.
A m6sik fel ellzetes j6v6hagydsa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6,,

harmadik f6l rendelkezdsere nem bocsdthat, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes jogszab6ly

alapjdnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelezo 6rv6nnyel elrendeli.
A Sz611it6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes termdkmennyis6g ffiadds-fltveteldt kdvet6en a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendelo e nyilatkozattal felhatalmazza a Szdllit6t,

4



hogy a Megrendel6t referencialist6jdn felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett
m6don - marketingtevdkenysegdben felhaszn6lhassa,
A ktilfrldi ad6illetosd gij SzaIlito koteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmazfust
csatolni, hogy az illetosdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kdzvetlentil
beszerezheti ardvonatkoz6 adatokat az orszdgokkozotti jogseg6ly igdnybev6tele n6lki.ii.
Jelen szerzod6sben nem szabftlyozott kdrd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftiggoen vagy a Szilllito elfogadott ajilnlata, vagy pedig a kozrjs jegyzokcinywel m6dosftott
ajdnlatatartalmifi tekintik a felek irinyadonak azzal, hogy tdteles jogszab6lyi rendelkezdsk6nt
a Magyar Polg6ri Torvdnykonyv idevonatkoz6anmegfelelo szabiiyaitfogj6k alkalmazni.
A Megrendel6nek 6s a Sz6llit6nak meg kell tennie mindent annak drdek6ben, hogy kcizvetlen
trirgyal6sokon b6k6s fton rendezzenek minden olyan nezetelterest, vagy vit6t, amely kdzcitttik
a szerzbdessel kapcsol atban mertil fel.
Ha a szerz6do felek a szerzodlsbol eredo b6rmely jogvita
fton nem tudj6k megoldani, rigy e jogvit6juk eldontds6re

rendezdsdt kdzvetlen t6rgyal6sos
a megrendelo sz6khelye szerint

illet6kes bir6sdg kiz6r6lagos illetdkessdgdt kdtik ki.
Jelen szerz6d6sbol szhrrnazo ds peres ritra keriilt
Me grendelo sz6khely ehez igazo diit<.

jogvit6k illet6kessdge mindenkor a

Ezt a szilllitdsi szerzodlst a szerzldo felek mint akaratukkal ds nyilatko zataiWal mindenben
mege gy ez6t helyb enha gy olag aldLirthk.

Budapest, 2012. okt6ber 02,

Gil',j'
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Comesa Kft Szivbillentyff beszerz6se
GAZD E3-2t2012

1. sz mell6klet

R6sz M6ret,
megnevez6s

Ig6nyelt
mennyis69

(db)

Megajdnlott
term6k

megnevez6se

Nett6
Ftldb

Nett6
Ft/iisszes db

2.

K6tlemezes mechanikus mUbillentyU mitr6lis pozici6ban,
varr6keret turbosztatikus szerkezetU sz6n bevonat nelkul.
melynek varrogvUrUie PTFE-b6l van.

Mtr 25 5

un-X mttratts biilentyu
ONXM-25 209 900 1 049 500

Mtr 27129 5

On-X mitrdlis billenty0
oNXM-27/29 209 900 1 049 50C

Mtr 31133 a
J

On-X mitrdlis billentyU
oNXM-31/33 209 900 629 700

3.

turbosztatikus szerkezeti szen bevonat ndlkiil. melvnek
van6gyiinii e PTFE-bol van.

Ao23 a
J

On-X aorta billentyU
CNXACE-23 209 900 629 700

Ao25 a
J

on-x aorta blllentyti
ONXACE-25 209 90C 629 700

Nett6 dsszesen: 3 988 100
\F427 0/o 1 076787
Brutt6 osszesen: 5 064 887

mint Szdllit6

f6i gazEatcr gdzdasiqi h el yettese

\

mint Megrendeld
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FELOLVASO LAP

Szivbillentvii beszerz6se

Az ajfnlattev6 neve: Cornesa Buclapesf. Kft.

Aj 6nlattevo(k) sz6khel ye:I037 Budapest, Folyond6r u. 1 .

C 693 e gyz6k szhma; 0 1 -09 -0 6 4 497

Kapcsolattart6 neve: Petrovszki Istv6n iigyvezet6
Tel. sz6ma:...439 29 ll
Fax:242 33 34
E-mail cime: info@comesa.hu

Ktizds aj6nlatt6tel esetdn elj6rni jogosult k6pvisel6
neve: --
Tel. sz6ma:.......
Fax:..

" E-mail cime:.......
O 

.E-Illallslllte;. ""';'

l. sz. rdsz K6tlemezes mechanikus mubillentyu aorta pozici6ban varr6keret

Ao 2l 14 db
, - Ao23 lldb

- Ao27 ldb
; Nett6 osszesen aj6nlati 6r: ... Ft
I Fizet6si hat6rido: ... nap

2. sz. r6sz: Kdtlemezes mechanikus mribillentyri mitr6lis pozici6ban, varr6keret

turbosztatikus szerkezetri sz6n bevonat n6lki.il, melynek varr6gytirtije PTFE-b6l van.

- Mtr25 5db
- Mtr 27129 5 db
- Mtr 31133 3 db

Nett6 <isszesen ajSnlati 6r:2.858.700.-- Ft
Fizetdsi hat6rid6: 45 nap

3. sz. r6sz: K6tlemezes mechanikus mribillentyti aorta pozici6ban, varr6keret

turbosztatikus szerkezetri sz6n bevonat n6lkiil, melynek van6gytirtije PTFE-b6l van.

- Ao23 3db
- Ao25 3db

Nett6 dsszesen ajhnlati 6r:1.319.400.-- Ft
Fizet6si hatfirido: 45 nap

4. sz. r6sz: Sertds billentyribol (porcine) k6sziilt biol6giai aorta billentyu, melynek billen-
tyri tart6 rendszere rendelkezzen olyan technikai lehetos6ggel megold6ssal mely k6-

(



5. sz. r6sz: Sentelt biol6giai
Nikkel-Kobalt 6tvdzetb6l
- Mtr25
- Mtr27
- Mtr 29

Nett6 dsszesen ajfnlati6r: ...
Fizet6si hat6rid6: ... nap

Budapest, 2012.09.19.

pes a billentyri flexibilis l6bait a csom6z6s
sulfSt dekalcifi kdci6 s tart6 sit6s s al k6szrilt.
- Ao2l 3db
- Ao23 2db
- Ao25 2 db

Nett6 dsszesen ajariati 6r: ... Ft
Fizet6si hat6rid6: ... nap

idej6re befel6 hajlitani 6s n6trium-dedocil

mitr6li s billentyu borj ir peric ardium, rendelkezzen felxibili s

k6sziilt stenttel.
2db
2db
ldb

Ft
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