
szfirrirAsr sznnz6nns

amely l6trej6tt egyrcszta Budapest, Haller utca29. sz6m alatti sz6khelyii Gottsegen Gyiirgy

Orszrigos KarOiotOgiai lntliet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Megrendel6),
m6sr6szt a UniCredit Bank Hungary Zrt. banl<rrdI vezetett 10900028-00000002-39220000

banksz6ml asz6mt, Cg.01-09-4 ezisz- cdglegyzdk sz6mt 1123 Budapest, Alkotis u. 50.

sz6khelyii Medtronic 
-Hungf ria Kft. nevri sz6llit6, kdpviseletre j o gosult szem6ly:

Tam6s Viktor (a tov6bbiakban: Sz6llit6)

kciz6tt, az ajhnlathban felsorolt term6kek szilllitdshraa kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Sz6ilit6 ezerL szerzodds al6irhs6val a Megrendell 6ltal a Kbt. alapifun kiirt GOKI-

2t2013 sz.,,Elektrofiziol6giai, r6di6frekvenci6s abl6ci6s 6s cryoablfci6s anyagok

beszeru6se feln6tt 6s gyerriek elldtfsra" cimti kdzbeszerz6si eljrir6s sor6n tert ajhnlata

elfogad6sa eredm6nyetE tt ttit"tezetts6get villlal arya, _!ogy az ajfunlatk&o 6ltal az aifunlati

dokument6ci6ban ielsorolt 6s az Megiendell 6ltal elfogadott term6kmennyis6get (minusz

legfeljebb 30 %-ot) az tgyanott meghitarozott min6s6gben a Megrendeld r6sz6re Ieszilllitia.

A szirzbdds id6tartam a a szeru6des alfuitdshl' kovetoen l2h6napigtart'
A sz6llit rij fejleszt6sri innovativ term6ket szdllitani, az

tu vagy it6sa n6lkiil. Az 5r-6rt6k ar6nyossSgot 6s a

szakmai :6pvisel6j6vel k0teles egyeztetni'

A szeru6d6ses 6rat, term6keket, frzetlsi hatarid6ket, valamint a birdlatra keriil6 egy6b

16 szs zempontokat a j elen szerul dds mell6klete tartalmazza.

2.1 sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendeld az l.l pontban meghatfirozott

6rumennyis6get olyan m6don kOteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

a Szfllit6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott

mennyis6gt6l -30 "h etejdig lehiviisra k
kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6s el

szeruoddstartalmazza.

3.1 Sz6llft6 k6telezi mag6t arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivds szerinti ilrvkat a

lehivdsban foglalt mennyis6lgb en, villasitekban 6s m6retben a thtgyh6napon beliil havonta

olyan iitemez6ibe n sz1llitjalJ a Megrendeld 6ltal ene feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a

lehiv6sb an me ghatfur oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo sz6Ilit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szabillyszeruen, ha a Szfllit6 vagy az illtala

szilllitminyokat a Szillit6 kockhzatdta a

(kcizponti
csomagolmennvis. 

J:H:ffi:1ffi'3"1?:'f'Hi iiiffi?hl'?fl;
lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a

A minos6gmegvizsg6l6s helye a Megrendel6 lye. A Megrendel1 aleszfullitott term6k

mennyis6[i, -i"orEli drvdiel1t follimatos A Szfllit6 v1llalia, hogy a szerz6d6s

a;e"sfolt

v
\



teljesit6s6nek id6tartama alatl folyamatosan rendelkezlsre 6!1, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
aktir (1096 Buda
raktaros illetve a h
z6llit6 k6sedelme tlq

znr

Sz6llit6nak a jelen pontban foglaltakkal

/ pontban emlitett elfogadott ajlnlat szerinti

aMegrendel6r6sz6r6\:anyaggazddlkod6siosztil|yvezelo
aSzSllit6tlszdrol" "'

2.1 es 3./ pontban szabhlyozott' illetve

azhsintrilmen6en a Megrendeldnek j oga

ket

#,

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy

k k6sedelme vagy elmulaszt6sa' d

kiviil hagY6sa a jelen szilIlit

en a Szfllit6t a jelen szerzod

fizet6sdnek a kotelezetts6ge terheli, 6s ame

alkalommal is megism6tl6dn6k, irgy a Megre

jog6t gyakorolhatja a jogi kdvetkezm6nyek 6

igazolni lenne kdteles.

6.1 Megren sit6s6t igazo|6 szab6|yszeni, mindkdt f6| 6|ta| a|6irt 6tv6te|i

erismerv.nnyer a Kbt. T:0. $-u valamint az Art 3614.$ szerint 45 napon

beliil banki 6tut a Szdllit6na

ahtszhmitilsi kulcs.

16 - a Megrendel6t6l sz6rmaz6 - 6|v6teli

igy ki6llitoit 6. f"lt"rclt szhmlilt a Sz6llit6

figzitetr hat6rid6n beltil nem

zabillY ai szerinti mindenkori

tulajdonosi szerkezetlt a Megrendelo szftm



Szelintiiigyletekr6laMegrendel6thalad6ktalanul6rtesiti.

T.lEgyet6rtenekaszerz6d6felekabban,hogyasz6llit6sb6fill'fuvaroz6sb6lered6
hib6kkar kapcsolatban u t.rriroo a3.r pontban'szabiyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szhmirott

3munkanapSz6llit6valszembenfellepni.
Azegyeb.,,ugyu-_-"o,'yis6giett6r6sekkel,hi6nyokkalkapcsolatos

ig.nyeket a s6t ktivet6 : 
"upo""ueriir 

b6rmikor kifog6s t6rgy6v6 teheti a

Szfllit6n6l, felt6ve, hogY a szar

Az eloz|kdt bekezd6s b6rmel; v6 l.rrrtozik - a ielzett 3 napos

hat6rid6n beliil - a Szillit6t kdz hivni'

A jelen pontban emlitett min6r rss6gok eset

kidertil, hogy a term6k tipus6br 5 az I'l ponl

foglalt minos6gi kOvetelm6n' )n szerzodl

m6rt6kti minos6gi k6tb6rt 6s/i sithet, 6s amennyiben a jelen

bekezd6s m6sodik fordulat 6gi elt6r6st .tapasztalna' 
fgy

6rdekmrirfs 6nak igazor6sa n.rktil a szerz6d6st6r nyomban el'llhat, meghitisul6si kdtb6rt 6s

k6rt6rit6st kdvetelhet.

8./ szerz6do felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6r6s szab6ryairi--- *1'] ponta* f";i;lt.k nig"gvenyeu et - az erfogadott aihnlattartalma az

tiffTjutin6 
a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beltil nem

cserdli ki, a Megrenderdnek jog6ban 61r a fent emlitett 6rut harmadik szem6lytorbeszerezni a

i?ltgfitilXu?Ti;rtdsi kotelezetts6ge aratt kicser eti a\esziltlitott eszkdzdk b6rmetv r6szdt'

d6dik.
a26rt, hogy a jelen szerz6dds tfugyilt kdpezb

hozatali enged6llYe1'

g.l Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minosdghib6s sz6llit6s' s

v6gtir a szeru6dertot uut6 iuegrendel6i er6tis eset6re egyarani k6tb6rt k.tnek ki a szdllit6

terh6re, u,,'"lyn.k m6rt6ke fesea"tem eset6n a k.sedJimesen sz6llitott 6rucikkek brutt6

6rt6k6nek rrgyetemberr6ter6vel napi r/"- ezreiek, regferjebb azonban az drintett 6ru-6rt6k 6 Yo-a'

Hibfs teljesit6ssel kapcsol rban Grintett neit6 a*,i ortct onek 307o-a nagys6gir min6s6gi

k6tb6rt rehet koveterni, de ugyanilyen m6rt6kti a Megrend er6 ilrtar6rv6nyesitett meghirisul6si

k6tb6r is akkor, u.nitot elaUZsi jog6t volt k6nytelen gyakorolni'

Sz611it6 a teljes nett6 aj6nl ati [navetitve, 30 o/o nagysjeri meel.ririsu-16si k6tb6r megfizet6s6t

v'llalja,amennyibe nasz*llitando t..-it.f. sz*llithJhvaliOUU, iittt 15 napon k6sik' vagy e1611

a szerzod6s telj esit6s6t6l'

Tiszt6ban vannak a szerzodo ferek azzar, hogy a k6tb6rk6veter6s behajt6san trilmen6en a

Megrende 16 a szeruod 6t is k.vetelheti a szhllit6t6l, a

k6r 6sszeg6be azonban it'

Akdtb6r akkor isj6r, ha a 1'

A ktttb6rt a Megrendeld jog atartani es azt avegszfumla nett6

6sszeg6b6l levonni.

I

\''\



10./ A Megrendel6 egyoldalri, jr6sbe1i, a Sz'i|itShoz int'zelt nyilatkozat'va| azotlna'.i

hat6llyal e1611hat u rlititili' szeruo d6sr61, vagy b6rmely r6sz6t61' ha:

- a Szflli tit az egyesr6ssz6liit6sokkal 15 napot k6sett; 
"l

_ a sz6llit6 fizet6sk6ptelenn6 vatt, onJsoi'oil"r.rr"tt 
'l.tu. 

ellene cs6dot jelentettek be'

felszitmolSsi eljar5s folYik el

;" ; ffiJl:H:il?g::ltH,f gszrinteti egvoldarri nvilatkozathvat' a

Szfllit6 nem jogosult a Megre eket kovetelni'

A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szeruodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan

hataridover, amely rehet6v6 t".ri, io-gy- a-- sr"rr6d6;;"i 6rintett feladata e116t6s6r61

tulaj doni rdszesed6st szerez

delkez6 gazdashgl tftrsashg'

athrozottfelt6teleknek'

eli ellen6rt6k6re j ogosult'

A Felek tudom6sul veszik a 461
-s)erzod6st 

felbont6 felt6telt' mi

eszkdzte vagy fert6tlenit6 szerre

keretmeg6ll"p"d;'-;dt szetz6d6s keriil megkdt6sre' a

t."atr.tZU.rrt.ttabesierulstmegval6sitani"'

ll.l A Sz6llit6t az6rv6nYe

szerz6d6s teljesitdse sor6n

tudom6s6ra jut6 minde

kdtelezetts6g kiterjed
tev6kenys6giik ti"'gftt'aete el6tt kdteles a Szillit6 a

figyelmeztetni' k nem hozhatia tudom6sara a

i'Szfllit6 a Megrendeld e -- 
vagy inforrn6ci6 adatait.

.giit f6l sem tehet kdzz6'

a-ezt hat6lYos 6s 6rv6nYes

ncialist6janfelttintesse6sezt-el6zetesenir6sbanegyez|eteIt



A Megrendel6nek 6s a sz6'it6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy k.zvetlen

targyar6soko" b6kd;;;-r-;.r".rr"r.irriJi*;i*" ne"*ittetert, uugy vit6t, amelv kiizdttiik

;;;it:*,X5ffii"3ffi#':ll'i;.' ritra keriilt jogvit6k ruet6kess6ge mindenkor a

l^;r;"rt"mX'fftff}J'J?TJliho t"lek mint akaratukkar 6s nvilatko zataiwarmindenben

i"t"iy *Ot helybenhagy6lag al6irt{k'

Budapest, 2}l3.jrinius 10'

Medtronic Hu n g6ria Kereskedel mi l'tft '

mint Szfllit6

13

Jogi szempontb6l al6irhat6

V

1123 Br.daPesfAlkotAs u. 50.

Ad6szAm 070907-243



Medtronic H. Kft. Elektrofiziol6glai, r6di6frekvenci6s abl5ci6s 1' sz' mell6klet

6s cryoablSci6s anYagok beszez6se
feln6tt 6s gYermek ellitisra

GOKI-2|2013

R6sz

sor-
R6sz megnevez6se

Indul6
k6szlet

Megaj6nlott term6k
neve 6s k6dszima

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

Elektrofrziol6giai 6s abl6ci6s kat6terek'

10

abl5ci6s kat6ter Parahts
lokaliz6ci6j ri aritmia

szub sztratum abl6ci6j 6ra melY

reverzibi-1is(fagyaszt6sos) l6zio

kialakitds6ra alkalmas

6

Freezor: 207FI,
207F3,207F5,

Freezor Xtra:217FI,
217F3,217F5,

Freezor Max: 209F3,

209F5,

515 000 2 575 000

1l

Piwarfibrill6ci6 biztons 69o s

kezel6s6re kialakitou 28 mm-res

ballonablSci6s kat6ter melY

reverzibi-lis(fagyaszt6sos) l6zio

kialakit6s6ra alkalmas a

ho zzhtartoz6 mo zgathat6 sheath-

tel6s g6zumbilicalis

osszek6t6vel (minden 10 db 28

mm-res ballonhoz 1 db 23 mm-

res ballonkat6ter 6s tattozfukai

megaj6nl6sa csomagban

kotelez6)

10

Advance:2AF233,
2AF283,FlexCath
Advance Steerable

Sheath:4FC10,
4FCl2, Umbilik6lis

gilzkhbel 203CX

890 000 44 500 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

risszekdt6 k6be1 (elektromos)
2 2035U 40 000 400 000

1O3NE 200 000 2 400 000
t2

G 6zp alack a cryo ab I 5c i6 s

rendszerhez melY a

tr anszkatltere s cryo ab I 6c i6 s

rendszerhez komPatibilis

2

13

Arctic Front cryoabl6cios

kat6terrel komPatibilis, 165 cm

hosszti, 3,3 F vastags6gri,

pulmon6lis v6na t6rk6P ez6s6hez

haszn6latos, real-time

elektroanat6miai diagno sztikus

lmapping kat6ter

10

Achieve MapPing

Kat6ter: 990063-

015.990063-020

195 000 8 775 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

dsszekoto k6bel (elektromos)
2 990066 30 000 300 000

/,^



Medtronic H. Kft. Elektrofizio169 iai, r6d i6f rekvenci6s abl6ci6s
6s cryoablSci6s anyagok beszez6se

feln6tt 6s gyermek ell6tisra
GOKI-2t2013

r:iif bcti
ii o i rli::i t',:::,:',,

1. sz. melleklet

A 11. r6sz tekintet6ben minden 10 db 28 mm-es ballon felhaszn6l6sa uten 1 db 23-mm es
ballonkat6ter 6s tartoz6kai t6rit6smentesen kertrl 6taddsra a Megrendel6 r6sz6re.

Medtronic Hu ngAria Keneskedol mi tntft.

1123 Alkotas u. 50.

l a ( C .. '/

mint Sz6llit6

Je(Vzr:

P*tirune

22

2 I 6 F, stabilan r6gzithet6, screw in
diasnosztikai 6s referencia kat6ter

5

Ideiglenes Pacemaker

Elektr6da: 6416-
100, 6416-140,

64r6-200

75 000 375 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

dsszekdto k6bel
2 9670s60 40 000 80 000

71

legal6bb 70 cm hosszri, 18 G

shaft.,2I G tip m6retii standard

Brockenbrough tri transzszept6lis

kat6terezdshez

10
Brockenbrough tti:

EP003994S
51 000 510 000

28

max. 60 cm hosszri, 19 G shaft,

22 G tip m6retri standard
Brockenbrough tri transzszeptSlis
kat6terez6shez gyermek
abl6ci6khoz

5
Brockenbrough tri:

EPo03997S
51 000 255 000

Nett6 <isszesen: 60 170 000

AFA 2 % 16 245 900

Brutt6 iisszesen: 76 41 5 900

Budapest, 2013. jfnius 10,

j# nai r
.t ), tt iiffiige;..rr3;iti,

'i ij
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J6{, A llotb

sznpzbDES
Kihelyezett fruraktfr iizemeltet6s6re

Amely l6trej6tt egyr6szr6l a sz6llit6: Medtronic Hungfria Kft.

telephelye: 1123 Budapest, Alkotis u. 50'

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gydrgy Orsz6gos Kardiol6 gi ai Intezet

Cime: 1096 BudaPest, Haller v29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6

tov6bbiakb an:,^ K6rh6z",

mint Szerz6d6 felek kdzdtt az alilbbiak szerint:

1. A.szerzfid6s tirgYa
A 10., ll., 12., I3.,22.,27.,28.,..s2. tlszaifunlati kdrben meghat6rozott term6kek, osszesen

154 db - 30o/o mennyis6g6re vonatkoz6an'

Sz6llit6 a szhllitfusi szerz6d6sben foglalt idot

saj6t k61t6s6g6re, a Kfirhiz rendelkez6

feihaszn6ldsig. A kihelyezett ilrtraktht
mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s sz

6ra kozott keriil lesz6llit6sra. Az alapkdszlet

e1s6 alkalom 2ll3.jflius 04-6n keriil lesz6lIithsta'

2. Szdllit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru nkt1rk1szret a Sz6llit6 tulajdonSt k6pezi. A szdllit6 kdtelezettsegetvilllal a

sz6llit6si szeruod1smell6klet6ben meghatSrozott"termdkek sz5llit6sdta, valamint ara, hogy,a

K6rh6zjelent6se alapiiln a felhasznSlt es

term6ket p6tolja 1ehiv6st6l sz6mitott max

Szfllit6 a K6thitzjelent6s6t kdvet6en 616

szhmla ki6ltit6sara , a szilllithsi szerzod6sben 6ru

rakt6rk6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett irurakthr k6szlet6t, a Szfllit6 szempontj6b6l, m-int.egyetlen kiilso

rakt6r k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6stol elkiildnitetten 6s

titkosan tartja nyiiv6n. Minden innen kiadott aru felhasznhrfusnak min6sii1. A szoftver

kezer6s6ver megbizott szem6ry a sz6\it6 r6sz6re rendszeres id6kdzdnkdnt (legalilbb 2

h



hetente) nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elk{ildofi) a fogy6sr6l, illetve a raktdr pillanatnyi
k6szlet6r6l inf,or'm5ci6t ktild 

"

A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett a Szdllft6nak lehet6s6ge van elektronikus
form6ban (fiie) enn6l gyakrabban inform6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehet6s6geir6l a szoftver k6szitdj 6ve1 ktilcin kell meg6llapodj on.

A fogy6s nyilv6ntart6sa egyr6szt a szlmlik alapja, m6sr6szt a k6szlet ut6ntdlt6s6nek az

alapinformhci6ja.

Szillft6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6

l;rrtalmilnak struktrir6j6t, mivel a beszSllit6nak biztositania kell a cikkek azonositilsdt olyan

tekintetben, hogy az egyertelmrien meghathrozza,hogy az adotl term6k mely sz611it6t61 val6,

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

Szfllitds:

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

beliil ezt b eszilllitj a.

Szhmlflzhsz

Ajdnlatk6r6 a rendszer izemeltetds66rt dijat sz6mol fel ajhnlattevo r6sz6re, mely dij a
felhaszn6lt 6ru brutt6 6rtek3,6-o -a. A rakt6rozrlsi dijat fel6vente. a felhaszn6l6s alapj6n. 15

napon beliil 6tutalSssal egyenliti ki a Sz6llit6

3. A K6rh6z jogai 6s kiitelezetts6gei

A Kfirhhz a kihelyezett term6kek hiSnytalansilgSlrt 6s min6sdgi illlapothert, 6llaguk

meg6v6s66rt teljes kdni felel6s6ggel tartozik. A K6rh6z villlalja, hogy a kihelyezett 6ru

raktarkdszletet megfelelo, zfrt helyen, a megl6vo saj6t k6szleteit6l elkiildnitve t6rolja 6s

megfelel6enkfipzett, akezel6 rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.

A futamid6 kcizben Szdllit6 csereszabatoss6got biztosit a Kilrhhz rdszlte valamennyi, a

kihe lyezett fnur akt6r e lhe lye zett term6k felhasznhlils 6t i I I et6 en.

A K|rhdr- kcizli Szdllit6val a konszign6ci6s rakt6rkdszlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly

nev6t, beosztfusdt, telefonsz5m6t 6s faxszdmdt 6s az ezer adatokban bekdvetkezett minden

villtozdst.

4. A szerz6d6s megsziin6se

Megszrinik a szeruodds a szilllitdsi szerzodlslejhrtdval.

5. A szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott elj6ris

Jelen szerz6d6s b6rmely okb6l tdrt6n6 megsztin6se eset6n a K6rhhz teljes k<irtien kdteles

elsz6molni a kihelyezett 6ru rakt6rk6szlettel. A szeru6dds lejhrtfit kdvet6 egy h6ten beliil

leltinozhst k6szit a Sz6llit6 k6pviseldje, valamint aKfirhiz 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem

hasznillt k6 szletek me g 6l I ap it 5s6r a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s ruktirkeszleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotti

bontatlan term6keket a Sziilitl kdteles elszdllitani. Amennyiben a Sz6llit6 ezen elszitllitdsi

kdtelezetts6g6nek felsz6lit6s ellendben sem tesz eleget, a K6rh6z jogosult az 6ru

meqsemmisit6s6re.



AK|rhiz kdteles a szerzodls megszrindsekor a birtok6ban l6v6 term6keket a raktarban annak

Szillit6 6ltal tdrt6n6 elszilllitdsilig az 6llagmeg6v6sbiilositisa mellett meg6rizni. Az 6rzds 6s

az elszilllitds kdlts6gei a Szillit6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szen6d6sben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekelott a

Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. Evi IV. torv6ny rendelkez6sei azirinyad6ak.

Budapest, 2013.jrinius 1 0.

lrledtronic Hungiria Kereskedelmi Kft.

1123 Budapest,,Alkotds u. 50.

Ad6sz6m: )2070907-243
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Medtronic H. Kft. Elektrofiziol6giai, r6di6frekvenci6s abl6ci6s 1. sz. melleklet
6s cryoabl6ci5s anyagok beszerz6se

feln6tt 6s gyermek ell6t6sra
GOKI-2|2013

R6sz

sor-
szdma R6sz mesnevez6se

Indul6
k6szlet

Megajdnlott term6k
neve 6s k6dszima

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

Elektrofiziol6eiai 6s abl6ci6s kat6terek,

10

abl6ci6s kat6ter parahis

lokaliz6ci6j ri aritmia
s zub sztratum ablilcioj 6r a mely
reverzibi-lis(fagyaszt6sos) l6zio
kialakit6s6ra alkalmas

6

Freezor: 207FI,
207F3,207F5,

Freezor Xtra:2I7FI,
217F3,217F5,

Freezor Max: 209F3,

209F5,

515 000 2 575 000

11

Pitvarfibrill6ci6 biztonsSgos
kezel6s6re kialakitott 28 mm-res

ballonabl6ci6s kat6ter mely
reverzibi-lis(fagyaszt6sos) l6zio
kialakit6s6ra alkalmas a

hozzhtartozo mozgathat6 sheath-

tel6s g6zumbilicalis
<jsszekot6vel (minden 10 db 28

mm-res ballonhoz I db23 mm-
res ballonkat6ter 6s tartozilkai
megaj6nl6sa csomagban

kdtelez6)

10

Arctic Front
Advance:24F233,
2AF283, FlexCath
Advance Steerable

Sheath:4FC10,
4FCI2, Umbilik6lis

gdzkilbel:203CX

890 000 44 s00 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

rlsszekdt6 kSbel (elektromos)
2 2035U 40 000 400 000

t2

Gazpalack a cryoabl6ci6s
rendszerhez mely a

tr anszkatfitere s cryo ab l6c i6 s

rendszerhez kompatibilis

2 1O3NE 200 000 2 400 000

13

Arctic Front cryoabl6ci6s
katdterrel kompatibilis, 165 cm

hosszri, 3,3 F vastags6gri,

pulmon6lis v6na t6rkdpezlsdhez
hasznSlatos, real-time
elektroanat6miai diagnosztikus

mapping kat6ter

l0
Achieve Mapping

Kat6ter: 990063-
0rs.990063-020

195 000 8 775 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

<jsszek0t6 k6bel (elektromos)
2 990066 30 000 300 000

I
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Medtronic H. Kft. Elektrofizio16giai, ridi6frekvenciis abl6ci6s
6s cryoablici6s anyagok beszerz6se

feln6tt 6s gYermek ellitisra

1. sz. mell6klet

Ideiglenes Pacemake

Elektr6da: 6416-

100, 6416-140,
64r6-200

216F, stabilan rdgzitheto, screw in

diasnosztikai 6s referencia kat6ter

A fenti kat6terekhe z c satlakoz6

dsszekdt6 k6bel

Brockenbrough tri:

EP003994S

legalSbb 70 cm hosszri, 18 G

shaft.,2! G tip m6retti standard

Brockenbrough tii transzszeptSlis

katlterezdshez

Brockenbrough tri:

EP003997S

max. 60 cm hosszti, 19 G shaft,

22 G tip m6retii standard

Brockenbrough tii transzszept6lis

kat6terez6shez gyermek

abl6ci6khoz
60 170 000

Nett5 dsszesen:
16 245 900
76 415 I

A 11. r6sz tekintet6ben minden
ballonkat6ter 6s tartoz6kai

Budapest, 2013. jirnius 10.

10 db 28 mm-es ballon felhasznSldsa utan 1 db 23-mm es

t6rit6smentesen kerUl Staddsra a Megrendel6 r6sz6re'

Medtronic Hungiria Kereskedelmi Kft.

1123 Budapest, AlkoJds u. 50.

AdOszAm:120 07-243
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mint Szillit6


