
sztrrirAsr sznnzonos 3lo ofnro

egyrdszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alattiszdkhelyii Gottsegen Gyiirgyrdioligiai rnt'zet, Dr. ofner P6ter mint meg."nJlio, 1a tovabbiakban:

6s6r a a kcivetkez6 felt6telek mellett :

ar vagv egvdb fertdterek m6 it#?::Trf'T,"r:"J"',i}l[i";,,7
szakmai min6sd t a megrendel6 koteles egyeztetni.A szerz6d6ses eket, fizetdsi 6ridoket, valamint l"birillut u kertil<j egy6brd szszempontokat a j elen szer zb d6s mel I dklete tartalmazza.

2.1 Sz6llft6 tudomrisul veszi, hogy a
6rumennyisdget olyan m6don kiiteles tole
szabLlyozftsra kenil.

Megrendeld M l.l pontban meghathrozott
megvrisdrolni. ahogy ez a jelen pontban

Megrendelf az Ll pontban emlitettek szeri
ajttnlat szerinti term6keit havonta az un. Le
SziilitStSl rigy, hogy a szerzodeses id6sz
mennyisdgtol -30 o/o erejeig lehiv6sra keri.il
kapcsolatos feltdteleket jelen szerz6d6s elengedhetetlen rdszdt kepez6 kihelyezett 6rurakt6rszeruldes tartalmuzza.

2./ pontban emlitett lehiv6s szerinti drukat a
n 6s m6retben a ttrgyh6napon behil havonta
tal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

A fe a felek esz d vziitala
sz S zat\ra a
(kcizponti raktfu kihelyezett rakt6r r6s
csomagol6si egys6genk ent iltszitmolva a
mennyisdgileg 6tadta. A Sz6llft6 a leszilllitot

dkhelye. A Megrendel6 a leszttllitottterm6k
egzi. A Szrillftri villlalja, hogy a szerzld,es



teljesft6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehetosdget
biztosit.

Teliesitdsi hely: Kiizponti raktfir (1096 Budapest, Haller u.2g.,Kihelyezett fruraktfr)
Atv6telre jogosult szem6ly: raktiiros illetve a helyettesit6ssel megbizott szemdly.
Abban az esetben, ha a Szdllitrf kdsedelme meghaladn| a 15 napot, iryy a Megrendeld
jogosult a le nem szdtllitott 6rucikkeket aSzfillitf kolts6gdre harmadik szemdlytol beszerezni
6s a Megrendeld sz6khely6re szilllittatni.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a Sz{llft6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezetdre az |.l pontban emlitett elfogadott ajinlat szerinti
ftr szolg6l.
Kap c s o I att arto a Me grende I 6 r eszdr oI : any aggazd6lko d6s i o sztilly v ezeto
Kapcsolattart6 a Szallit6 rdszdrol: ...

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabtlyozott, illetve
vdgrehajtand6 kihelyezetl 6rurakt6r rendszer alkalmazds6n trilmenoen a Megrendel6nek joga
van ahhoz, hogy vdratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik p6tl6sdra azonnali megrendeldseket- a
szerzod6shez kdpest ugyancsak lehiv6snak minosrilo nyilatkozatokat - adjanak fel a
Sz6llit6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil, rckthri k6szlet6bol tartozikkiel6giteni.
A soron kivtili iigyint6z6st - felhiv6sra - aSz6llft6 kdteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a sziilitasi hat6rido a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

5./ Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sziilithsi kotelezettseg
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kotelezetts6gek
figyelmen kivtl hagytna a jelen sziilithsi szeruodes megszeg6sdt jelenti, aminek
k<ivetkeztdben a Sziilitflt a jelen szerzoddsben szabiiyozott kdtbdr eslvagy kirterites
fizetdsdnek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzoddsszegesi eset m6sodik
alkalommal is megism6tlodndk, :iugy a Megrendel6 a szdllitdsi szerzodest6l val6 el6ll6s6nak a
jogdt gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rvenyesitdse mellett andlkiil, hogy 6rdekmril6s6t
tgazolni lenne kriteles,

6.1 Megrendelil alehivils teljesitds6t rgazol6 szabillyszeni, mindk6t fel iital alfiirt iltveteli
elismerv6nnyel felszerelt szdmlilt a Kbt. 130. $-a valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon
behil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llitr6,nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek 6ltal,hogy a szerzodeses id6szak folyam6n az egyes szdmlilkba
csak azok az 6rak, firkepzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llfthat6k be, mdgpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az Ll pont 6rtelmdben a Sz6llit6 elfogadott ajhnlxa tartalmaz,
fiiggetlentil att6l, hogy amagyarorsz6givagy a vilSgpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy
ho gyan v illtozik az infl6ci6 s r ffia, v agy a dev iza 6tsz6mitdsi kulcs.
A Megrendelo el6legel nem frzet.
A sztmlilhoz tartoz6 lehiv6s teljesitdsdt igazolo - a Megrendel6tol szfrmaz6 - fitveteli
elismervdnyt sziilit6lev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szftmlft a Szr{llft6
kr jzvetleniilazlntezetGazdasdgrlgazgat6shgaranyrijtjabe.

Amennyiben Megrendeld a Szrillitf szaml6j6t a jelen pontban rogzitett hat6ridon beli.il nem
egyenlitend ki, koteles a Sz6llit6nak a Ptk. idevonatkozo szabiilyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Sz6llit6 nem frzet, illetve szfimol el a szerzod6s teljesitds6vel cisszeftigg6sben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelelo
tdrsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s melyek a Szallit6 ad6koteles jovedelm6nek
csrikkent6sdre alkalmasak. A Sz6llit6 a szerzodds teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Megrendell sz6m6ra megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)



8./ Szerz6do felek
j6t6l16s szabilIyata - az

ir6nyad6.
Ha Szfllit6 a minos6gi hib6s term6ket

cser6li ki, a Megrendel6nek jogdban 6ll

szerinti iigyletekrol a Megrendelot halad6ktalanul drtesiti.

7 szerzodo felek abban, hogy a sziilit6sb6l, i11. fuvaroz6sb6l eredo

h a lehiv6 a 3./ pontban szabilyozott teljesitds megtort6nt6tol szilmitott

3 gosult a Szdllit6val szen fell6pni'

Az egyeb 
o---'-- gi eltdrdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket u 1eliil b6rmikor kifog6s thtgydvi teheti a

{zeiitonat, 69 6rv6nYbenvan'

Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hat6ridon beltil - a Szrlllit6t kdz<js jegyzokony

A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy

kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendsz

foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a

m6rt6ku minosdgi kdtbdrt eslvagy khrter

bekezd6s mdsodik forduiat6ban leirt rend

6rdekmril6s 6nak igazolasa n6rkiir a szerzodlst6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kotb6fi 6s

k6fi6ritdst kovetelhet.

egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

lT"porrtbun foglaltak fiiggv6nydben - az elfogadott ai1nlattartalma az

a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beltil nem

afent.-lit.tt6rutharmadikszem6lytolbeszereznia

cser6li a lesz6llitott eszkozok b6rmely rdszdt'

dik.
6rt, hogy a jelen szerzodes thrgyat kepezo

zatali engeddllYel.

sit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6's' s

esetdre egyarint k0tbdrt kotnek ki a Szillit6
a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutto

k, legfeljebb azonban az lrtr/Lett 6ru-6rt6k 6 %o-a'

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6lr,i c.tct 6nek 307o'a nagysilgu min6s6gi

kotbdrt rehet kdvetelrri, d" ugyanilyen m6rt6kri a Megrend er6 6rtar 6rv6nyesitett meghiirsul6si

kotb6r is akkor, amikor elailasi jog6t volt kdnytelen gyakorolni'

SzSllit6 a terjes nett6 aj6nl ati hnavetitve, 30 yo nagys6gri meghiusul6si k6tb6r megfizet6s6t

v1llalja,amennyibe n aizallitand6 term6kek szilllittsival iObb, mint 15 napon k6sik' vagy el6ll

a szerzo dds telj esitds6tol.

a ktitb6rkdvetel6s behajt6s6n tirlmenoen a

megterit6s6t is kovetelheti a Szillit6tSI' a

sszege beleszbmit.
a nem meriilt fel.

A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyujtott sz6ml6bol visszatartani 6s azl avdgsz6mla netto

6sszeg6b6l levonni.



I0.l A Megrendel6 egyoldahi, fr6sbeli, a Szrillit6hoz intezert nyrlatkozatflal azonnalj
hatril lyal e I 6l lhat a szallitdsi szer zo de stol, v agy b 6rme ly r eszetbl, ha..
- a Sz:illit6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
- a Szfllit6 fizet6skdptelennd v6lt, oncsoddt jelentett illetve ellene csod<it ielentettek be.

felszitmolftsi elj 6r6s folyik ellene ;

- a Szrlllitf szerzodesellenesen beszi.intette szilllittsait.
Ha a Megrendel6 a szerzodest a fenti bdrmely okb6l megszrinteti egyoldalir nyrlatkozatflval, a
sz{llit6 nem jogosult a Megrendeldt6l tovdbbi kifizet6seket kcivetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kriteles a szerzodest felmondani - ha sztiksdges olyan
hat6ridovel, amely lehet6vd teszi, hogy a szerz6ddssel drintett feladata ell6t6s6r6l
gondoskodni tudjon - ha
a) a Szdllit6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 2|Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezl gazdastryi t6rsasiig,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatfrozott feltdteleknek.
b) a Szallit6 kcizvetetten vagy kozvetlenril 25%o-ot meghalad6 tulajdoni fdszesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasilgit6rsas6gban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghattrozott felt6teleknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a Szallito a szeru6d6s megszrindse elott m6r teljesitett
szolg6ltat6s szerzodesszeripenzbeli ellendrldkdre jogosult. 

, :i.
A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. g (7):bekezddse szerinti
szeruoddst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben M adott hat6anya1ta, orvostechnikai
eszkozte vagy fertotlenftoszerre vonatkozoan a kdzpontositott kozbeszerzdsi rendszerben
keretmeg6llapod6s vagy szerzodes keriil megk<itdsre, a kozpontositott kozbeszerues
rendszerdben kell a beszerzdst me gval6 s itan1" .

Il./ A Szrtllit6t az ewdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartrisi kdtelezettsdg terheli a
szerzodes teljesitdse sor6n a Megrendel6vel, annak tevekenysdgdvel kapcsolatban
tudom6s6ra jut6 mindennemri adat, informrici6, ismeret vonatkozdsftban. E titoktartasi
kcitelezetts6g kiterjed a Szi./.lit| alkalmazottaira, munkatarsaira, besztilit6ira, akiket
tevdkenys6gtik megkezddse el6tt koteles a Sz6llit6 a titoktart6sra hitelt drdemloen
figyelmeztetni.
A Szdllit6 a Megrendeld engeddlye ndlkril harmadik f6lnek nem hozhatja tudomiisiira a
szetzodes, illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informdcio ad,atart.
A mrisik fel elozetes j6v6hagy6sa nelkiil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozze,
harmadik szemdly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatrilyos ds drv6nyes
jogszabaly alapjiln valamely biros6g vagy m6s hatos6g kcjtelezo drvdnnyel elrendeli.
A kiilfdldi ad6illetosdgu Sz6llit6 kdteles a szerzoddshez arua vonatkoz6 meghatalmazilst
csatolni, hogy az illet6sdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil
beszerezheti a rd vonatkoz6 adatokat az orszttgok kcizdtti j ogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil
A Szftlit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes termdkmennyiseg futadhs-6tvdteldt kcivetrien a
Megrendelii fuilsban nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szhllitdt,
hogy a Megrendel6t referencialist6j6n felttintesse 6s ezt - elozetesen ir6sban egyeztetett
m6don - marketingtev6kenysd gdben felhaszn6lhassa.
Jelen szerz6ddsben nem szabttlyozott kdrddsek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy a Szfllftri elfogadott ajtnlatifi, tekintik a felek irinyad,onak azzal, hogy tdteles
jogszabillyi rendelkezdskdnt a Kozbeszerz6si Torvdny 6s a Magyar Polg6ri Tcirvdnykdnyv
idevonatkoz6anmegf eleloszabillyaitfog j6kalkalmazni.



A Megrendel6nek 6s.a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
tdrgyal6sokon b6kds fton rendezzenekminden olyan nlzeteltdrlst, vagy vit6t, anely kcizcittiik
a szerzldlssel kapcsol atbanmertil fel.
Jelen szerzoddsbll 

-szfrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor aMegren del6 szdkhely ehez igazo dik.
Ezt a szilllitdsi szeu6d6st a szeru(5d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatail<kal mindenben
me ge gy ez6t he lyb enha gy 6lag alfuirtdk.

Budapest, 2013.jrinius I 0.
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Biotronik H. Kft. Elektrofiziol69 iai, 16d i6f rekvenci6s ab16ci6s
6s cryoabl6ci6s anyagok

beszez6se felndtt 6s
gyermek ell6tisra

coKl_2t2013

1. sz. melleklet

R6sz
sor-

szhma R6sz megnevez6se

196nyelt

darab-
szdm

Megaj6nlott term6k
neve 6s k6dszdma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db Nett6 Ft iisszesen
r,reKrrotrztotogiai Cs abl6ci6s kat6terek,

3

7 F,A, B, D, F grirbiilettel,
mozgathat6, qadripo lari s, braided
tip katdter fejj el,thermocouple
6rz6kel6vel ell6tott kat6terv6s

55

AlCath TC G FC
364 531,364 525,
364 533,364 522,

364 529

16s 000 9 07s 000

A fenti braided tip kat6terekhez
csatlakoz6 osszekrito k6bel

6
PK-xxx

330 019,330 091
35 000 210 000

4

7F, B D-F-gdrbtileftel, (vagy
ezzel egyendrtdkii gcirbi.iletekkel)
speci6lisan kik6pzett, m6ly
szciveti hatdsri kiilso hiitdses
rendszerii irrigdci6s kat6ter ds

irrigrici6s pumpa szerel6k,
thermocouple 6rz6kelovel elldtott
katdtervdggel,

20

AlCath Flux G eXtra
376 379,376 388,
376 384,376 390,

376 386

260 000 s 200 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6
osszekcit6 kSbel 3

PK-xxx
330 079,330 081

35 000 105 000

7

7F, pitvarlebegds abl6tios
kezeldsre, speciSlisan arany vdgti
8 mm-es thermocouple
erzekellv el ellStott katdtervdggel

l5

AlCath TC LT G FC
364 539,364 527,
364 535,364 524,

364 53r

219 000 3 285 000

A fenti katdterekhez csatlakoz6
<isszekdto k6bel J

PK-xxx
330 079,330 0Bl

3s 000 105 000

t4

Speci6lisan a later6lis 6s axi6lis
nyom6ero folyamatos idej ri
megjelenit6sdre alkalmas, nem bi
direkcion6lis, folyaddkhritdsri 7Fr
ktils6 6tm6rojri 100-130 cm
hosszris6gri ter6pi6s katdter

5

TactiCath
375 401,382 655,
391 549,391 550

585 000 2 92s 000

A fenti katdterekhez csatlakozo
cisszekoto k6bel (elektromos)

a
J

Az <isszekoto kSbel

alaptartozek

\t
\



Biotronik H. Kft. Elektrofiziol69iai, 16di6frekvenci6s abl6ci6s
6s cryoabl6ci6s anyagok

beszez6se feln6tt 6s
gyermek elldtisra

coKl_2t2013

1. sz. mell6klet

ripol6ris d

5 illetve 6F, Josephson 6s
Cournard gcirbiilettel,
quadripolaris, diagnosztikus
kat6ter a standard
e lektr6dakik epzeshez mdrten
nagyobb feltiletii (i obb)
endokardium tip drintkez6st
bi"ortt6 ki-kdpz6s (domboni)

Woxx
346 670,346 671,
346 672,365 413,
365 414,365 415

A fenti katdterekhez csatlakoz6
osszekcito k6bel

MPK-4-R
353 177

6F, mozgathat6 d iagnosztikus
katdter atraumatikus soft tip
kikdpzdssel multipolaris
(legal6bb I 8 p6lusri) gcirbUlenel,
pitvari fl attern t6rkdpez6s6re

ViaCath 20 XL 209 000

A fenti katdterekhez csatlakoz6
cisszekoto k6bel

MPK- 1O-R

3s3 173

Nett6 iisszesen:
38 lls 000

AFA27 olo

l0 291 050

Budapest, 20 l3 . jrinius 1 0.



0 ir *ltoU
sznnzbDEs

Kihelvezett 6rurakt:{r iizemeltetds6re

Amely l6trej6tt egyr6szr6l a Sz6llit6: Biotronik Hungfria Kft

telephelye: 1025 Budapest, Fajd a.2lb.

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gydrgy OrszSgos Kardiol6 gi ai Intezel

Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakban:,,a K6rhhz",

mint Szerz6d6 felek kdzdtt az alilbbiak szerint:

1. Aszerz6d.6s tfrgYa
3., 4., 1 .,, 14., lS.r 2i.i.sz. rlszajhnlali kdrben meghatfutozott term6kek, osszesen 320 db - 30%

mennyis6g6re vonatkoz6an.
Sz6llit6 a sz6llit6si szerz6d6sben foglalt idotartamra kihelyezett 6ru ralcthrkdszletet bocs6t

saj6t kdlt6s6g6re, a Kfirhin rendelkez6s6re, amely azt sajdt takththban helyezi el a

felhaszn6lSsig. A kihelyezett 6rwa?J6r indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi

mennyis6get-tartalmaz - csatolr kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 201.3.06.13.'6n 8'14' 6ra

kdzcitt keriil lesz6llit6sra. Az alapk6szlet felt<ilt6se k6thetente csi.itortdki napon 8 - 1l-ig, els6

alkalom 2013. j tfllius 4 -6n keriil leszilllitilsta.

2. Szfllit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett aru raktdrkeszret a Szdllit6 tulajdon6t k6pezi. A Szillft6 ktitelezetts6get v611al a

sz6llit6si szerz6d6s mell6klet6ben meghat6roiott term6kek szilllitdshra, valamint alIa, hogy a

K6rh6zjelent6se alapjhn a felhaszn6lt term6kek nyilvdntarthsSt aKd,rhhzzal egyezteti 6s

termdket p6tolja lehivastol sztrmitoft maximum 5 napon beliil.

Sz6llit6 t K6rh6z jelent6s6t kovet6en jogosult u f"lhut"n6lt term6k e11en6rt6k6r6l s2616

sz1mla ki6llit6s6ra, a sz6llit6si szerz6desben foglaltak szerint. Szdllit6 a kihelyezett 5ru

raktark6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett ilrurakthr k6szlet6t, a Sz6llit6 szempontj6b6l, mint-egyetlen kiils6

rakt1r k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit egym6st6l elkiildnitetten 6s

iitko.u. tartja nyiivan. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6l6snak min6siil. A szoftver

kezel6s6vel megbizott szemdly a Szdllit6 rlszere rendszeres idokdztinkdnt (legaIilbb 2

\



hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elktild<itt) a fogy6sr6l, illetve a ralctlr pillanatnyi

k6szlet6r6l inform6ci6t kiild'
tt a Szfllit6nak lehet6s6ge van elektronikus

jutni a pillanatnyi kdszletdvel kapcsolatban'

6n kell meg6llaPodjon'
alapla, mairesit a kdszler ut6ntdltdsenek az

alapinformhci6ja.

Szfllitfs:

Amennyibenar6szletezettm6donalehiv6stovSbbitSsrakeriilaSz6llit6maximum5napon
b eltil ezt b eszilllitj a.

Sz6ml6zfs:

Ajanlatk6r6 a rendszer ii ry\"1:*r66t+ 
Aii^t szfmol fel ai6nlattevo t6sz6re' mely dij a

Aj anlatKero a rgnqszcr Llz(iurert'vuwDvv

felhaszn6lt 6ru brutt6 6ttek 3,6-%o-a'

3. A K6rhfz jogai 6s ktitelezetts6gei

A K6r|i5z a kihelyezett termekek hianytal ans6g66rt 6s minos6gi 611

meg6v6s66rt teljes {onti ftt"t6s6ggel lrrrtozik' illalja' hogy

rakt6rk6szletet megfe lel6, z6tt helyen' a megl zleteitol elkti

megfelel6e n]kep""it, uizelorendszert ismer6 6 6 szem6llyel kezeli'

A futamid6 kozben sz6llit6 
"r.r"rrubuass6got 

biztosit a K6rh5z r6sz6te valamennyi' a

fTg:'# ^xtrtu;Iffil1,lT rezeto' kapcsorattart6 szem6rv

nev6t, beoszt6s6t, telefonsz6m atokban bekdvetkezett minden

villtozhst.

4. A szetzfidils megsziin6se

Me gsztinik a szet zo d6s a szilllithsi szer zo dds keifurtdv al'

5. A szerzldls megsziin6sekor alkalmazott eljfris

Je|enszerz6d6sbSrmelyokb6lttjrt6n6megszun6seeset6naK6dteles
elsz6molni a kihelyez ett 6ruraktarkeir-1-.G1. A 

"""6d6s 
lej6rt beliil

lelt6roz6stk6szit a Sz6,it6 kepviselojel "rift-i", 
aK6r.,.hz 6ital I nem

hasznillt k6 s zletek me gilllapithshr a'

A futamid6 alatt fel nem haszn6rt 6s rakt[rk*szreten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotir

bontatran term6keket a szirrit'k.teles eLsz*nrtani. Amennyiben-a sz6llrt6. ezen elsz6llit6si

k6telezetts6g6nek felsz6lit6s elleneie" 
-"* 

lesz elegetl a K6rhhz jogosult az 6tu

megsemmisit6s6re.



F\

A K6rhfz kdteles a szerzodds megsztin6sekor a birtok6ban l6v6 termdkeket araktdrban annak

Szfllit6 6ltal tortdnl elszilllithshig az 6llagmeg6vSsbidositasa mellett megorizni. Az otz6s 6s

azelszfullititskdlts6geiaSzflllitfitterhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nem rendezetl k6rd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt a

Poig5ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l61959. Evi IV. ttirv6ny rendelkezdsei az ir5nyad6ak.

Budapest, 2013.jrinius I 0.

mint Szrlllit6

?i?{[#;,TR,^,(Fr

P€rrzugyi

Pei'.hdri6 ai F,;"k:;iib:t
f(ii.t,::rr:=ti asSi;i hel'lettese
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Biotronik H. Kft. 1. sz. mell6kletElektrofiziol69iai, rSdi5frekvenci6s abl6ci6s
6s cryoabl6ci6s anyagok

beszez6se feln5tt 6s
gyermek ell6t6sra

coKl-2t2013

R6sz

sor-
sz6ma R6sz megnevez6se

Indul6
k6szlet

Megajdnlott term6k
neve 6s k6dszima

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db Nett6 Ft iisszesen
Elektrofiziol6giai 6s abl6ci6s katd terek,

3

7 F,A, B, D, F gdrbi.ilettel,

mozgathat6, qadripolaris, braidec
tip kat6ter fejj el,thermocouple
drz6kel6vel ell6tott katdtervds

30

AlCath TC G FC
364 537,364 525,
364 533,364 522,

364 s29

165 000 4 950 000

A fenti braided tip katdterekhez
csatlakoz6 6sszekdt6 k6bel

2
PK-xxx

330 079,330 081
35 000 70 000

4

7F, B D-F-gcirbiilettel, (vagy
ezzel egyen6rtdkii gdrbiiletekkel)
speci6lisan kik6pzett, m6ly
szdveti hat6sir kiilso hiit6ses
rendszerti inig6ci6s katdter 6s

irrig6ci6s pumpa szereldk,
thermocouple 6rzdkel6vel ell6tott
kat6tervdggel,

I2

AlCath Flux G eXtra
376 379,376 388,
376 384,376 390,

376 386

260 000 3 120 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6
dsszekdt6 k6bel

2
PK-xxx

330 079,330 081
35 000 70 000

7

7F, pitvarlebeg6s abl6tios
kezeldsre, speci6lisan arany vegi
8 mm-es thermocouple
6rz6kel6vel ellStott kat6terv6ggel

l0

AlCath TC LT G FC
364 539,364 527 ,

364 535,364 524,

364 s3r

2r9 000 2 190 000

A fenti katdterekhe z csatlakoz6
risszekcit6 k6bel

2
PK-xxx

330 079,330 081
3s 000 70 000

t4

Speci6lisan a later6lis 6s axi6lis
nyom6er6 folyamatos idej ti
megjelenit6s6re alkalmas, nem bi
direkcion6lis, folyaddkhiit6sii 7Fr

kiils6 6tm6r6jii 100-130 cm
hosszirs6gri ter6pi6s kat6ter

2

TactiCath
375 40t,382 655,
397 549,391 550

585 000 170 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6
cjsszekdt6 k6bel (elektromos)

2
Az osszekcito k6bel

alaptartozek



Biotronik H. Kft. 1. sz. mellekletElektrofiziol69iai, ridi6frekvenci6s ablAci6s
6s cryoabl6ci6s anYagok

beszerz6se feln6tt 6s
gyermek ell5tAsra

GOKI-2|2013

Oadripoliris diagnosztikus kat6terek jobb

18

5 illetve 6F, Josephson 6s

Cournard g<irbiilettel,

quadripolaris, diagnosztikus

kat6ter a standard

elektr6 dakik lpzlshez m6rten

nagyobb feliiletii (obb)
endokardium tip 6rintkez6st

biztosit6 ki-k6pz6s (domborf)

20

Woxx
346 670,346 671,
346 672,365 4I3,
365 4r4,365 415

ss 000 1 100 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

<isszekot6 k6bel
A+

MPK-4-R
353 r77

30 000 120 000

23

6F, mozgathat6 diagno sztiku s

kat6ter atraumatikus soft tiP

kik6pz6ssel multipolaris
(legal6bb 1 8 p6lusri) gdrbi.ilettel,

pitvari fl attern t6rk6pez6s6re

10 ViaCath 20XL 209 000 8 360 000

A fenti kat6terekhe z csatlakoz6

<isszekdt6 k6bel
2

MPK-10-R
353 r73

30 000 150 000

Nett6 iisszesen: 21 370 000

AFL27 o/o 5 769 900

Brutt6 iisszesen: 27 139 900

Budapest, 2013. jrinius 10.
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