
szttrirAsr sznnz6ufs Jg9 t I tatt

amely l6trejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. szdm alaIIi sz6khelyti Gottsegen Gyiirgy
Orszrigos Kardiol6giai Intlzet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendeld),
m6ir6szt a CITIBANK Budapest, RT bankn6l vezetett 10800007-72188031

banksz6mlasz1fii! 13-09-088777.c6gJegyz6k szinnl 2045 Ttiriikbilint T6 park sz6khelyti

Johnson & Johnson Kft. nevri sz6llit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Kassai Zoltfin

igyvezeto (a tov6bbiakban: Szillit6) x F e' d't ti*

kcizdtt, az ajdnlatilban felsorolt term6kek szilllitdsfua a

l.l Szfllit6 ezen szerzodes al6it6s6val a Megre
212013 sz.,,Elektrofiziol6giai, rfdi6frekvenci6s
beszerz6se feln6tt 6s gyermek ellftdsra" cimri k
elfo gad6sa eredm6nyek6nt k<itele zelts1get v tilaI att
dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendel6 Sltal

legfeljebb 30 %-ot) az ugyanott meghatarozott min6s

A szeruodds id6tartama a szerzodes al6it6s5t kdvet6en

A sz6llit6 j o go sult a szerzo d6s id6tartam a alatt fj fej I

5r vagy egy6b szevoddses felt6telek m6dosit6sa

szakmii .inOre4 megfelel6st a megrendel6 k6pvisel6j6vel kciteles egyeztetni. .- ij;', 't
A szeru6d6ses 6rat, lerm6keket, fizet6si hat6rid6ket, valamint a bitillatra kertilo egy6b

16 szszemp ontokat a j el en szeruo d6s mell6klete tafialmazza.

2.1 Szfllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghathrozott

6rumennyis6get olyan m6don koteles tole megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szabillyozilsra keriil.
Megrendell az l.i pontban emlitettek szerint a Szdllit6 minden elt6rds n6lkiil elfogadott

aj1ilat szerinti term6keit havonta az :ur. Lehiv6si nyilatkozat formajhban v6s6rolja meg a

dzdilit6t6l rigy, hogy a szerzoddses id6szak vegeig a teljes mennyis6g, illetve a teljes

mennyis6gtoi -sO o7o erejlig lehiv6sra keriiljon. A kihelyezett 6ruraktitr izemeltet6s6vel

kapcs-olatos felt6teleket jelen szerz6d6s elengedhetetlen rdsz6t k6pez6 kihelyezett inutaktdr

szerzodlstafialmazza.

3.1 Szfllittf kdtelezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti futukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villasztdkban 6s m6retben a tdrgyh6napon beliil havonta

olyaniitemez6sbenszilIlitjale aMegrendel6 6ltalerre feljogositottszervezeteinek, ahogy eza

I ehiv6sban me ghathr o z6sra keriilt'
A lehiv6snak megfelelo szSllitds a felek egyezl meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szab1lyszerien, ha aSz6llit6 vagy az ilItalaig6nybe vett Fuvaroz6 az firukattattalmaz6 egyes

szilllitmLnyokat a Sz6llft6 kociSzatdra a Megrendel6 6ltal megjelcilt teljesit6si helyekre

(kozponti rakthr kihelyezett rakthr r6szlege) leszilllitja, (leszilllitlatja) 6s a ktildem6nyt

csomagol6si egys6genk6nt fitszilmolva a lehiv6sban megjeldlt egys6g vagy szemely teszerc

mennyis6gileg-6tadta. A Szfllit6 a leszilllitott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban,

gyhri'tatozektsta alapjdn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a

illegrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6gdt a

fuvaroz6s 6s a tarol6s idolartama alatt meg6vja.

A min6s6gmegvizsgdl6s helye a Megrendeld sz6khelye. A Megrendelf aleszilllitott term6k

mennyis6gi, -itt6rEgi 6tv6t;el6t folyamatosan v6gzi. A Sziltit6 villlalja, hogy a szetzodls

I.
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teljesit6s6nek id6tartam a aratt folyamatosan rendelkezlsre a[, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti raktdr (1-0-?6 Buda

ildt.lr" jogotnlt tt"*61y' raktaros illetve a h

Abban az esetben,Ei-Sriltlit6 k6sedelme :::zfrL

a Sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal

1./ pontban emlitett elfogadott aianlat szerinti

2.1 6s 3./ pontban szabillyozott' illetve

azSs(n trilmen6en a Megrendel6nek j oga

ket
-a
hat

fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s ame

alkalommal is megism6tl6dn6k, liu;gy a Megre

jog6t gyakorolhatja a jogi kdvetkezm6nyek 6

igazolni lenne k6tele s.

6.1 Megren ljesit6s6t igazol6 szabhryszeni, mindk6t f6l 6ltal alilitt 6tv6teli

elismervdnnyer at u rbt. I:0. $-u valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon

beliil banki 6tut ki a Szdllit6nal

aStszhmitilsi kulcs.

16 - a Megrendel6t6l sz6rmaz6 - 6tv6teli

igy ki6llitoit 6t f"lt"telt szilmlfit a Sz6llit6

rogzitett hatSridon beliil nem

zabillY ai szerinti mindenkori

Kbt. 56. $ (1) bekez

meriilnek fel, 6s

asak. A Sz6llit6 a

tulajdonosi szerkezetlt a Megrendel6 sz6m



szerinti tigyletekr6l a Me grendel6t halad6ktalanul drtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz611it6sb61, ill. fuvaroz6sb6l ered6

hib6l,kal kapcsolatban a lehiv6 a 3.i pontban szabdlyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szitmitott

3 munkanapon beltil jogosult a Szdllftr5val szemben fe116pni.

Az egyeb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisegi elt6r6sekkel, hi6nyokkai kapcsolatos

igdnyeket a lehiv6 azok eszlel6s6t kcivet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tiltgyhvh teheti a

Szfllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rv6nyben van.

Azeloz6 k6t bekezd{s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik- aielzett 3 napos

hat6rid6n beliil - a Szillit6t kdzds jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.

A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kider[], irogy u term6k tipusdban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajilnlatban

foglalt min6s6gi k<ivetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerzod6sben szabillyozott

-etteni min6sEgi kotb{rt lslvagy krirt6rit6si ig6nyt drvdnyesithet, 6s amennyiben a jelen

bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, tgy
6rdekmril6s 6nak igazoldsa n6lktil a szerzod6stol nyomban el611hat, meghirisul6si k<itb6rt 6s

krlrt6rit6st k<ivetelhet.

8.1 Szeruodo felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6ll6s szab1lyafua - az I.lpontban foglaltak fiiggv6nydben - az elfogadott ajtrnlattartalma az

ir6nyad6.
Ha Szdllit6 a minos6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kdveto 15 munkanapon beliil nem

cser6li ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll a fent emlitett fnutharmadik szem6lyt6l beszerezni a

Szfllit6 kdlts6g6re.
Ha a Sz6llft6; j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicsereli aleszilllitott eszkozokbhtmely r6sz6t,

annak j6t5ll6si ideje a csere napjhvahijra kezd6dik.

SzSll-ft6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerz6des Iiltgydt kepez6

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali engeddllyel.

g.l Szeruodo felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szerz1d1st6l va16 Megrendel6i e16ll6s eset6re egyartnt kdtbdrt kdtnek ki a Szillit6

ter[6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen sz6llitott Srucikkek brutt6

6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az erintett 6ru-6rt6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesii6ssel kapcsolatban 6rintett nettri 6rf 6rt6k6nek 307o-a nagys6gri min6s6gi

k6tb6rt lehet k6vetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Megrendel6 ilItal6rv6nyesitett meghirisul6si

kdtbdr is akkor, amikor el6116si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 aj6nlati fura vetitve, 30 o/o nagys6gri meghirisul6si k<itb6r megfizet6s6t

vhllalja,amennyibe n aizillliland6 term6kek szilllitfushval tdbb, mint 15 napon k6sik, vagy e1611

a szeruodls telj esft6s6t61.

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a k<jtb6rkdvetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Megrendeld a szerzoddsszeg6sb6l eredo kdrfunak megt6rit6sdt is kcivetelheti a Sz6.Jlit6t6l, a

kiir cisszeg6be azonban amdr behajtott kotb6r clsszege belesz6mit'

A k0tb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.

A k6tb6rt a Megrendel6 jogosult a benyirjtott szi,rrl6b6l visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6

dsszeg6b6l levonni.



l1.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Szillit6hoz intezett nyilatkozathval azonnali

hatilllyal elilllhit a sz6llit6si szenod6st6l, vagy b6rmely ftszltol,hal.
- a Szfltit6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- a Sz6llftt6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, 6ncs6d-ot jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;
- a sz6llit6 szerzodlsellenesen beszi.intette sziilitilsait.
Ha a Megrendel6 a szerz6d6st a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozathval, a

Sz6llit6 iem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket kcivetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szetzodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan

hatfrid6vel, amely lehet6vJ teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata e116t6s6r6l

5Yo-ot meghalad6 tulaj doni r6szesed6st szerez

szolgSltatSsszerz6d6sszeriper:v)beliellen6rt6k6re jogosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012' (III' 2

szerzodlst felbont6 felt6telt, miszerint,,ame
eszkd,zre vagy fert6tlenit6szerre vonatkoz6

keretmegdllapod6s vagy szerzodls keriil

rend szer6ben kell a b eszerzdst me gval6 s itani"'

ll.l A Sz6lit6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a

teljesit6se ,orir, 
-a - 

Megrendeldvel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

jut6 mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si

g kiterjed a Sz6llit6 alkalmazottafua, munkat6rsaira, beszilllit6fua, akiket

tev6kenys6giik megkezdese el6tt kciteles a Szdllit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A Sz6llft6 a Megrendel6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sita a

szeruftdds,illetve azzalkapcsoiutU*bSrmely n5s dokumenthci6 vagy informfrci6 adatait'

A m6sik fel elozeles j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6'

harmadik szem6ly rendelkezds6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabilly alapjilnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g k6telez6 6rv6nnyel elrendeli'

A kiilfrldi ad6illet6s6 gi Sz6lIit6 t tit.i.r a szeruodlshez arra vonatkoz6 meghatalmazhst

geszerintiad6hat6s6gk0zvetleniil
idutokutu, gdnYbev6tele n6lkiil

esit6s6r6l a adds-fitvetel6t kdvet6en a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Me a Sz6llit6t'

hog"y a Megrendet6t ieferencialist6jan egyeztetett

m6don - marketingtev6kenysdg6ben felh

Jelen szerz6d6sbe-n ,t"rr, ,rubAlyozott k6rd glaltakt6l

felek iranyad6nak azzal, hogy t6teles

6s a MagYar PolgSri Tdrv6nYkdnYv



A Megrendelffnek ds a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s fton rendezzenekminden olyan nlzeteltercst, vagy vit6t, amely kdzdtttik

a szerz6 dlssel kapcsol atban meriil fel.
Jelen szerzOd6sbOl szfurmaz6 ds peres ritra kertilt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a

Me grendel6 sz6khely ehez tgazo dik.
Ezt a sz6llit6si szerzddlst a szerzod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

me ge gy ez6t helyb enh agy 6lag al6irt6k.

Budapest, z}l3.jrinius I 9.
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, Johnson Johnson Kft. Elektrofiziol6giai, r5di5frekvenci6s ablSci6s 1. sz. mell6klet

6s cryoablSci6s anyagok beszerz6se
feln6tt 6s gYermek ellAt6sra

GOKI-212013

R6sz

sor-
szSma

R6sz megnevez6se

Ig6nyelt
darab-
szfm

Megajfnlott
term6k neve

Megaj6nlott
term6k

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft dsszesen

Elektrofiziol6siai 6s abl6ci6s kat6terek, iisszektitiik 6s

7F, specialisan kik6pzett kiils6 hiit6ses rendszeni

inig6ci6s katdter 6s irrig6ci6s pumpa szerel6k,

thermocouple 6rz6kel6vel elldtott kat6tervdggel,

kompatibilis pumpaszerel6k biztosit6sa

20
Celsius

ThermoCool

3sQ13R
35Q33R
3sQs3R
Dr31602
D131603

240 000 Ft 4 800 000 Ft

A fenti katdterekhez csatlakoz6 6sszek0t6 kibel J

39E43R
CFTOOI

CFTOO2

39 000 Ft +

30 000 Ft
207 000 Ft

20
6Fr, 8 p6lusri, 92 cm hosszri mapping katdter His

elektrogtam pontos megielenit6s6re
15 CS Deflecteable 3653 lQ 160 000 Ft 2 400 000 Ft

{. fenti katdterekhez csatlakoz6 dsszekotti k6bel 4 39F41R 39 000 Ft 156 000 Ft

Intracardialis ultrahang kat6terek

30

Intracardidlis ultra-hang kat6ter 8 6s 10F 6hner6ben (90 crr

hosszu), mind a n6gy iranyba gdrbitheto (A-P, L-R)

amelyhez biz-tositani kell kompati-bilis kompakt 6s

port6bilis ultrahang k6szii16ket. A port6bilis UH k6szii-l6k

rendelkezzen:

I db (3S-RS tipusu) phased-array feln6tt kardiol6giai

vizsgdl6-fejjel
I db Tissue Velocity Imaging & Tissue Tracking modullal

1 db ICE Probe lnterface modullal

5 AcuNav
1013s910,

10043340
550 000 Ft 2 750 000 Ft

Eszk0z0k elektroanat6miai t6rk6pez6shez

40

Rrig6s er6m6rdsen alapul6, szdveti nyom6er6t

megjelkeniteni tud6, m6gneses szenzonal ell6tott kateter,

irrig6ci6s szerel6kkel egyiitt. Kompatibilitas CARTO 3

elektroanat6miai t6rkdpez6 rendszerrel, vagy amennyiben a

term6k nem kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai

t6rk6pez6 rendszenel, a katdtereknek m6gneses elven

miikdd6 elektroanat6miai navig6ci6ra alkalmasaknak kell

lenniiik.

40
ThermoCool
SmartTouch

D133601
D133602
Dr32705

6s0 000 Ft 26 000 000 Ft

A fenti kat6terekhez csatlakoz6 6sszekdt6 kdbel 5

CR3434CT
CFTOOl

CFTO02

100 000 Ft +

30 000 Ft
650 000 Ft

4l

7 F, l0 vagy 20 p6lusri, m6gneses szenzorral elldtott

circularis mapping kat6ter, amely alkalmas FAM

terkepez6sdhez

Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai

rendszerrel, vagy amennyiben a term6k nem kompatibilis

CARTO 3 elektroanat6miai t6rkdpez6 rendszerrel, a

katdtereknek m6gneses elven miik0d6 elektroanat6miai

navigfci6ra alkalmasaknak kell lenniiik.

t0 Lasso 2515 Nav 35U25 l5R 350 000 Fr 3 500 000 Fr

A fenti kat6terekhez csatlakoz6 0sszek0t6 k6bel CB3434CT 100 000 Ft 300 000 Ft



Johnson Johnson Kft. E lektrofiziol69 iai, r6d i5f rekvenciis a bliici6s
6s cryoabl6ci6s anyagok beszez6se

feln5tt 6s gyermek ell6tiisra

1. sz. mell6klet

GOK!-2t2013

R6sz
sor-

szdma
R6sz megnevezdse

Ig6nyelt
darab-
sz6m

Megajdnlott
term6k neve

Megaj6nlott
term6k

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft Osszesen

42

Elektroanat6miai circularis abl6ci6s ds mapping katdter a
PV-k abl6ci6jrta, elktrom6gneses szenzorral ell6tott, hritiitt
fejti katdtervdggel, inig6ci6s pumpaszereldkkel ds speciriLlis
abldtorral. Legyen kompatibilis CARTO 3

elektroanat6miai tdrk6pez6 rendszerrel, vagy amennyiben a

term6k nem kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai
t6rk6pez6 rendszerrel, a kat6tereknek m6gneses elven
miikddri elektroanat6miai navig6ci6ra alkalmasaknak kell
lenniiik.

20
NMARQ
Catheter

Dt322t4
Dt322t5 850 000 Ft 17 000 000 Fr

A fenti katdterekhez csatlakoz6 ttsszek6t6 k6bel
D133701

CFTOOI
CFTO02

150 000 Ft +
30 000 Ft

540 000 Ft

43

Elektroanat6miai mapping katdter 7,5F, elktrom6gneses
szenzorral elldtott, hiitOtt fejii kat6tervdggel ds inig6ci6s
pumpaszereldkkel. Legyen kompatibilis CARTO 3
elektroanat6miai t6rkdpez6 rendszenel, vagy amennyiben a
termdk nem kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai
terkdpez6 rendszenel, a katdtereknek mdgneses elven
mtiktid6 elektroanat6miai navig6ci6ra alkalmasaknak kell
lenniiik.

55
NaviStar
ThermoCool

34H37M
34H57M
36H35M
D131802
D131803
BNI35DFH

590 000 Ft 32 450 000 Ft

44

K6bel a mapping katdterhez. Legyen kompatibilis CARTO
3 elektroanat6miai tdrk6pezrl rendszerrel, vagy amennyiber
a termdk nem kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai
tdrkdpez6 rendszerrel, a katdtereknek mdgneses elven
miikOdd elektroanat6miai navigdci6ra alkalmasaknak kell
lennitik.

8

CR3425CT
CFTOOI

CFTOO2

100 000 Ft +
30 000 Ft

I 040 000 Ft

45

Referencia elektr6da Legyen kompatibilis CARTO 3
elektroanat6miai tdrk6pez6 rendszerrel, vagy amennyiben a

termdk nem kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai
tdrkdpez6 rendszerrel, a kat6tereknek mdgneses elven
miikdd6 elektroanat6miai navigrici6ra alkalmasaknak kell
terniiik.

f)
C3 Reference
Patch

CREFP6 260 000 Ft 14 300 000 Fr

Nett6 dsszesen: 106 093 000 Fr

^FA27 
% 28 645 110 Fr

Brutt6 dsszesen: 134738 110 Ft

Budapest, 2013. j0nius 19.
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/t t -r[uc

sznpzoDES
Kihelyezet t ilrurtktSr tizemeltet6s6re

Amely l6trejdtt egyrlszrol aSz6llit6 Johnson & Johnson Kft
A -__ , 4

telephelye: 2045 Tiiriikbdlint T6 park " )-otZ- d-l-- fl--lJe ' Ut3 |u'*p(-t, N^g\*Vd r^ .8- /9 .

m6sr6szr6l a

Gottse gen Gydr gy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intdzet

Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tov6bbiakb arr:,,^ K6rhfz",

mint Szerz6dd felek kdzdtt az alilbbiak szerint:

1. A szerzdd6s tdrgYa
Az 5.,20.,30., qO.,'4t., 42., 43., 44.,485., .sz. rlszajhnlati kdrben meghatlrozott term6kek,

risszesen 286 db - 30% mennyis6g6re vonatkoz6an.

Sz6llft6 a sz6llit6si szerzodlsben foglalt id6tartamra kihelyezett tnu rukt1rkdszletet bocs6t

saj6t k6lt6s6g6re, a K1rhfz rendelkez6s6re, amely azt sai6t takthrdban helyezi el a

feihaszn6l6sig. A kihelyezett fuuraktSr ind 16 alapkeszlete minden m6retb6l t havi

mennyis6getlartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet2013. jrinius 11.-6n 8-14.

6ra k6z6tt keriil lesz6llit6sra. Az alapk6szlet feltolt6se k6thetente csiitdrtdki napon 8 - 11-ig'

elso alkalom zll3.jrftlius 04-6n kertil lesz6llit6sra.

2. Szdllit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett aru rakt1rkeszlet a Szdllit6 tulajdon6t k6pezi. A Sz6llit6 kdtelezettsegetvilllal a

szfllit6si szerzod1s mell6k1et6ben meghat6rozott term6kek sz6llit6shra, valamint ana, hogy a

K6rh6z jelent6se alapjhn a felhaszndlt term6kek nyilv6ntarthsdt aK6rhhzzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l sz6mitott maximum 5 napon beltil.

Sz6llit6 a K6r116z jelent6s6t k6vet6en jogosult a felhaszn6lt termdk ellen6rt6k6rol sz6l6

sz1mla ki1llit1sfua,"a sz1Ilitdsi szerz6d6sben foglaltak szerint. Szillft6 a kihelyezett 6ru

raktrirkdszlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett 1ruraktar k6szlet6t, a Szdllit6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6

raktir k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit egym6st6l elktildnitetten 6s

titkosan tartja nyiivan. Minden innin kiadott 6ru felhaszndlfusnak min6si.il. A szoftver

kezel6s6vel megbizott szem6ly a Sz6llit6 rdszdre rendszeres id6k<tzonk6nt (legaIilbb 2
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hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elki.ilddtt) a fogy6srol, illetve a rcktht pillanatnyi

k6szlet6r6l inform6ci6t kiild.
A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett a Szfllit6nak lehet6s6ge van elektronikus

form6ban (frle) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehet6 s6 geir6l a szoftv er keszitoi 6ve1 kiiltin kell meg6llapodj on.

A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a szdmlilk alapja, m6sr6szt a k6szlet ut6ntdltdsdnek az

alapinformhci6ja.

Szfllfttfnak meg kell adnia a vonalk6dok iital beolvashat6 karaktersorozatok bels6

tartalm6nak struktrir5j6t, mivel abeszilllit6nak biztositania kell a cikkek azonosithsht olyan

tekintetben, hogy az egyertelmrien meghatfurozza,hogy az adott termdk mely sz6llit6t6l val6,

hiszen hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyid6ben arckthtban.

Szillitds:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil aSz6llit6 maximum 5 napon

beliil ezt beszilllitja.

Szhmlilzhsz

Aj6nlatk6ro a rendszer i.izemeltet6s66rt dijat sz6mol fel ajlnlattevo rdsz6re, mely dij a

felhaszn6lt 6ru brutt6 6rtek3,6-yo-a. A rakt6roz6si dijat fel6vente. a felhasznrll6s alapj6n. 15

napon beliil 6tutal6ssal ee)'enliti ki a Sz6llit6.

3. AKilrhizjogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rh6z a kihelyezett term6kek hi6nytalans6g66rt 6s min6s6gi ilIlapotdett, 611aguk

meg6v6s66rt teljes kdli felel6s6ggel tartozik. A K6rh5z villlalia, hogy a kihelyezett itru

raktarkeszletet megfelelo, zhrt helyen, a megl6v6 sajSt kdszleteit6l elkiil<initve tarolja 6s

megfeleloenkdpzett, akezelo rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.

A futamid6 kozben Sz6llft6 csereszabatoss6got biztosit a Kflrhiz tdszdre valamennyi, a

kihelyezett 6rw akt6r elhe lyezett term6k felhasznillils 5t i I 1et6 en.

A Kbrhdz k6zli Szillit6val a konszign6ci6s rakt6rkdszlet kezelo, kapcsolattart6 szem6ly

nev6t, beoszt6s6t, telefonsz6m6t 6s faxszdmSt 6s az ezer adatokban bekcivetkezett minden

vSltozdst.

4. A szerzfidfis megsziin6se

Megszrinik a szeruidls a szilllithsi szeruod6slejatl|val.

5. A szerzfidils megsziin6sekor alkalmazott eljfrds

JeIen szerzod6s b6rmely okb6l tdrt6n6 megsztin6se eset6n a Kd,rhhz teljes kdnien kdteles

elsz6molni a kihelyez.tt 6* raktfirkeszlettel. A szerz6d6s lejdrtht kcivet6 egy hdten beliil

lelthrozdst k6szit a Szfltit6 k6pvisel6je, valamint aKlrhhz 6ltal kijeldlt szemdly a fel nem

hasznillt k6 s zl etek me 9611 ap it 6sht a.

A futamid6 alatt fel tt.- hurrn6lt 6s ruktfirkdszleten maradt kifog6stalan minos6gi illlapottt

bontatlan term6keket a Szfllit6 kciteles elsz6llitani. Amennyiben a SzSllit6 ezen elszilllitilsi

krjtelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6rhhz jogosult az 6ru

megsemmisit6s6re.



A K6rhiz kdteles aszerzodds megsztin6sekor a birtok6ban l6v6 term6keket aruktdrbanannak
Szdllit6 6ltal tOrt6n6 elszilllithsfiig az 6llagmeg6v6sbiztositdsa mellett meglriznl Az orzds 6s
az elszilllitds k0lts6gei a Szfllit6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzldlsben nem rcndezett k6rd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt a
Polg6ri T0rv6nyk0nyvr6l sz6l6 1959. Evi IV. tdrv6ny rendelkez6sei azir6nyad6ak.

Budapest, 2Ul3.junius I 9.
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Johnson Johnson Kft. Elektrofiziol6giai, rSdi6frekvenciis abl5ci6s
6s cryoabl6ci6s anyagok beszerz6se

feln6tt 6s gyermek ell6t5sra
GOKI-212013

1. sz. mell6klet

R6sz

sor-
szSma

R6sz megnevez6se
Indul6
k6szlet

Megaj6nlott
term6k neve

Megaj6nlott
term6k

k6dszhma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft 0sszesen

Elektrofiziol6giai 6s abl6ci6s kat6terek' iisszekiitiik 6s

/F, speci6lisan kikdpzett ktils6 hritdses rendszerii

rrig6ci6s katdter ds irrig6ci6s pumpa szereldk,

.hermocouple drz6kel6vel ell6tott katdterv6ggel,

compatibilis pumpaszereldk biztositasa

l0 Celsius

ThermoCool

3sQr3R
35Q33R
35Q53R
Dt3t602
Dl3l603

240 000 Ft 2 400 000 Ft

A fenti kat6terekhoz csatlakoz6 6sszekdt6 k6bel 2

39E43R
CFTOOl

CFTOO2

39 000 Fr +

30 000 Ft
207 000 Ft

20
5Fr , 8 p6lusu, 92 cm hosszf mapping katdter His

ilekhogram pontos megjelenit6s6re
5 S Deflecteable 36531Q 160 000 Ft 800 000 Fr

A. fenti katdterekhez csatlakoz| 6sszek0t6 k6bel 2 39F4lR 39 000 Ft 78 000 Ft

Intracardialis ultrahang kat6terek

30

Intracardialis ultra-hang kat6ter 8 €s lOF 6tm6r6ben (90 cn

hosszu), mind a n6gy iranyba gdrbithet6 (A-P, L-R)
amelyhez biz-tositani kell kompati-bilis kompakt 6s

portriLbilis ultrahang k6sziil6ket, A portdbilis UH kdszuldk
rendelkezzen:

I db (3S-RS tipusri) phased-anay feln6tt kardiol6giai
vizsg616-fefiel

1 db Tissue Velocity Imaging & Tissue Tracking modullal

I db ICE Probe Interface modullal

J AcuNav
10135910,
10043340

550 000 Ft I 650 000 Ft

Eszkdzdk elektroanat6mia i t6rk6pezflshez

40

Rrig6s er6mdrdsen alapul6, szdveti nyom6er6t
megielkeniteni tud6, m6gneses szenzorral elldtott kateter,

inig6ci6s szerel6kkel egyiitt. Kompatibilitds CARTO 3

elektroanat6miai t6rk6pezti rendszerrel, vagy amennyiben a

termdk nem kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai

t6rkdpez6 rendszerrel, a katdtereknek m6gneses elven

miik0d6 elektroanat6miai naviedci6ra alkalmasaknak kell
lennitik.

t4
IhermoCool
SmartTouch

D133601

Dr33602
D132705

650 000 Ft 9 100 000 Ft

A fenti katdterekhez csatlakoz6 6sszek6t6 k6bel 2

CR3434CT
CFTOOI

CFTOO2

100 000 Ft +

30 000 Ft
260 000 Ft

4l

7 F, 10 vagy 20 p6lusri, m6gneses szenzorral elldtott
circuliris mapping katdteq amely alkalmas FAM
tdrkdpezds6hez

Legyen kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai

rendszerrel, vagy amennyiben a termdk nem kompatibilis

CARTO 3 elektroanat6miai tdrkdpezd rendszerrel, a

katetereknek migneses elven miik0d6 elektroanat6miai

navig6ci6ra alkalmasaknak kell lenniiik.

6 Lasso 25 l5 Nav 35U2515R 350 000 Ft 2 100 000 Ft

A fenti kat6terekhez csatlakoz6 dsszekbt6 k6bel 2 CB3434CT 100 000 Ft 200 000 Ft



Johnson Johnson Kft. Elektrofiziol6giai, rSdi6frekvenciSs ablSci6s
6s cryoablSci6s anyagok beszerz6se

feln6tt 6s gYermek ellSt5sra

1. sz. mell6klet

GOKI-2I2013

5 950 000 Ft850 000 FtDl322l4nMARQ

Elektroanat6miai circularis abl6ci6s 6s mapping kat6ter a

PV-k abl6ci6jara, elktrom6gneses szenzorral ell6tott, htitdtt

jti kat6tewdggel, irrig6ci6s pumpaszerel6kkel 6s specialis

Legyen kompatibilis CARTO 3

iai t6rkdpez6 rendszerrel, vagy amennyiben

nem kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai

t6rkepez6 rendszerrel, a kat6tereknek m6gneses elven

miikddti elektroanat6miai navig6ci6ra alkalmasaknak kell

lenniiik.

150 000 Ft +

30 000 Ftfenti katdterekhez csatlakoz6 6sszek0t6 k6bel

4 720 000 Fts90 000 Ft

34H37M.
34H57I[.,4

36H35M

D131803
BNI35DFH

NaviStar
ThermoCool

i mapping kat6ter 7,5F, elktrom6gneses

ell6tott, htit6tt fejii kat6terv6ggel ds inig6ci6s

Legyen kompatibilis CARTO 3

iai t6rk6pez6 rendszerrel, vagy amennyiben

nem komoatibilis CARTO 3 elektroanat6miai

tdrkdpezd rendszerrel, a katdtereknek m6gneses elven

miik0d6 elektroanat6miai navig6ci6ra alkalmasaknak kell

lenniiik.

100 000 Ft +

30 000 Ft

a rnapping kat€terhez. Legyen kompatibilis CARTO

elektroanat6miai tdrk6pez6 rendszenel, vagy

termdk nem kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai

t6rkepez<! rendszenel, a katdtereknek mdgneses elven

miik0d6 elektroanat6miai navig6ci6ra alkalmasaknak kell

ia elektr6da Legyen kompatibilis CARTO 3

iai t6rkdpez6 rendszerrel, vagy amennyiben

nem kompatibilis CARTO 3 elektroanat6miai

t6rkdpez6 rendszenel, a katdtereknek m6gneses elven

miik0d6 elektroanat6miai navigdci6ra alkalmasaknak kell

8 193 150 Ft

38 538 150 Ft

2015 Juf{ ? 1

tigyvezeto

mint Szflli

e0relfuvvwnKft"
u

H-2045 T6fitkbflint, T6 Park
Tel,: 06 23 510-919, Fax: 06 23 510-929

r]ITIBANK BTJDAPEST Rt. I O8OOOOT-72 I 88I


