
szttrirAsr sznnz6uns

amely ldtrejdtt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. szdm alalti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giai lnt0zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tovribbiakban:
Megrendel6),
m6sr6szt a K & H bankn6l vezetett 102101006-50200906-00000000 banksz6mlaszhm'0, 0L-
09-715435 c6gsegyz6k szdmu 1119 Budapest, X'eh6rv6ri ft 89-95 sz6khelyii ST. Jude
Medical Kft. nevti szillIito, k6pviseletre jogosult szem6ly: Mikl6s Kriroly (a tov6bbiakban:
Szfllit6)

kdzdtt, az ajinlatilban felsorolt term6kek szitllitdsfira a kdvetkez6 felt6telek mellett:
Ll Szfllit6 ezen szerz6d6s al6ir6s6val a Megrendelf 6ltaI a Kbt. alapjfln kiirt GOKI-
212013 sz. ,,Elektrofiziol6giai, r6di6frekvenci6s abl6ci6s 6s cryoablici6s anyagok
beszerz6se feln6tt 6s gyermek ell6t6sra" cim:f, kozbeszerz6si eljrlr6s sordn telt aiSnlata

elfogad6sa eredmdnyek6nt krjtelezetts6get v6llal arra, hogy az ajhnlatkeft 6ltal az aifunlati

dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendel6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get (mfnusz

legfeljebb 30 %-ot) azugyanott meghatilrozott min6s6gben a Megrendel6 rlszdreleszilllitja.
A szerzodds id6tartam a a szeruodds al6irhs6t ktivet6en 12 h6napig tart.
A szilllit6jogosult a szerz6d6s idotartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitani, az

6r vagy egy6b szeruodlses felt6telek m6dosit6sa n61ki.i1. Az fu-6rt6k ar6nyoss6got 6s a

szakmai min6s6gi megfelel6st a megrendel6 k6pvisel6j6vel kdteles egyeztetni.
A szerzbd6ses arat, term6keket, fizet6si hat6rid6ket, valamint a birillatra keriil6 egy6b

16 sz szemp ontokat a j el en szeru6 dds mell 6klete tartalmazza.

2.1 Szfllit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghatilrozotl
6rumennyis6get olyan m6don kdteles t61e megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban

szabillyozdsra keriil.
Megrendell az 1./ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s n6lktil elfogadott

aj6nlat szerinti term6keit havonta az un. Lehiv6si nyilatkozat formhjhban v6s6rolja meg a
Sz6llit6t6l rigy, hogy a szerzodlses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g, illetve a teljes

mennyis6gt6l -30 "/" erejlig lehiv6sra keriiljdn. A kihelyezett 6ruraktdr izemeltet6s6vel
kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6s elengedhetetlen ftszdt k5pezo kihelyezett 6rutakt6t

szeruodlstartalmazza.

3.1 Szdllit6 kdtelezi magdt arra, hogy a 2.1 ponlban emlitett lehiv6s szerinti ilrvkat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beli.il havonta

olyaniitemez6sbenszdllitjale aMegrendeld 6ltalerre feljogositottszewezeteinek, ahogy eza
I ehiv6sban me ghatdr o z6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelelo sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tdrt6nik meg

szabillyszeruen, ha a Sz6llit6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rt*attartalmaz6 egyes

szSllitmfnyokat a Szdllit6 kockinatina a Megrendeld 6ltal megjeldlt teljesit6si helyekre

(kcizponti raktfur kihelyezett ruktar r6szlege) leszilllitja, (Ieszillliltatja) 6s a ki.ildem6nyt

csomagol6si egysdgenk6nt ltszinnolva a lehiv6sban megjel<ilt egys6g vagy szemlly rlszerc
mennyis6gileg 6tadta. A Szdllit| a leszSllitott term6keket bontatlan gy6ri csomagolfsban,

gyfui tartozdklista alapjdn, min6s6gtanfsit5ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 5t a
Megrendel6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek 6ps6g6t a

fuvarozils 6s a t6ro16s idotartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendeld sz6khelye. A Megrendelil aleszilllitott term6k

mennyis6gi, min6s6gi 6tv6tel6t folyamatosan v1gzi. A Szdllit6 vilIlalja, hogy a szerz6d6s
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teljesit6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkezlsre 6ll, konzultSci6s lehet6s6get

biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti raktfr (1096 Budapest, Haller v29., Kihelyezett fruraktfr)
Atv6telre joeosult szem6l)': rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha a Szdllit6 k6sedelme meghaladnh a 15 napot, :f;gy a Megrendeld
jogosult a le nem sz6llitott 6rucikkeket a Szfltit6 k6lts6g6re harmadik szem6lyt6l beszetezni

6s a Megrendel6 sz6khely6re szilIlittatni.
Egyet6rtinek a szerz6d6 felek abban, hogy a Szillit6nak a jelen pontban foglaltakkal

kafcsolatban felmeri.ilt kOlts6gei fedezetere az L/ pontban emlftett elfogadott aiSnlat szerinti

6r szolg6l.
Kapc so latt art6 a Me grende I 6 16 sz6r6 I : any aggazd6lko d6s i o sztillyv ezet6

Kapcsolattart6 a Sz6llit6 r6sz6rol: ...

4.1 Meg6llapodnak a szeruodb felek, hogy a 2.1 es 3.1 pontban szabfulyozott, illetve

v6grehajtand6 kihetyezett fururaktiir rendszer alkalmazdsrln trilmen6en a Megrendel6nek joga

,in u|ho", hogy v6ratlanul jelentkez6 6ruhianyaik p6tl6s6ra azonnali megrendel6seket- a

szerz6d6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6si.il6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

Sz6llit6hoz, aki eleket a megrendel6seket soron kiwl, rakt6ri k6szlet6b6Itartozikkiel6giteni.
A soron kiviili i.igyint6z6st - felhiv6sra - a Szdllit6 kdteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben aszilllithsihatdrido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szillLitdsi kcitelezetts6g

teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6frt kdtelezetts6gek

figyelmen kiviil hagydsa a jelen szilllithsi szeruodds megszeg6s6t jelenti, aminek

kovetkezt6ben a SzetiitOt a jelen szerz6d6sben szabillyozott kcitb6r 6s/vagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, tgy aMegrendell a sz6llit6si szerz6dlstol va16 el6ll6s6nak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kcivetkezmdnyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktl, hogy 6rdekmril6s5t

igazolni I enne kdte I e s.

6.1 Megrendel1 alehivds teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, mindk6t f6l 6ltal aIilirt fltvdteli

elismerv6nnyel felszerelr szdmlfut a Kbt. 130. $-a valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon

beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szillit6nak.
Nem vitatott a szerzodO fetet< 61tal, hogy a szeru6d6ses id6szak folyam6n az egyes szhmlilkba

csak azok az 6rak, arkfipzesi tlnyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben a Szfllit6 elfogadott ajfunlata tartalmaz,

ff.iggetleniil att6l, hogy a magyarorczhgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

ho gyan v illtozik az infl 6ci6 s r 6ta, v agy a dev iza 6tszimil6si kulc s.

A Megrendel6 eloleget nem fizet.
A szdmlah oz tartoi6 lehiv6s teljesit6sdt igazol6 - a Megrendel6tol szhrmaz6 - fltvlteIi
elismerv6nyl sz6lIit6\ev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6t a sz6llit6

kozvetleniilazlntlzetGazdashgilgazgatoshghranyijtjabe.
Amennyiben Megrendeld a Szfllitl szdml6j6t a jelen pontban rdgzitett hat6ridtin beltil nem

egyenliien6 ki, koteles a Szfllft6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Sz611it6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzod6s teljesit6s6vel dsszefi.igg6sben olyan

k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelti

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6k0teles jdvedelm6nek

cs0kkent6s6re alkalmasak. A Sz6llit6 a szerzodls teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt

tulajdonosi szerkezetlt a Megrendelo szimfua megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125' $ (5)



szerinti figyletekr6l a Me grendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7.l Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szdllit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6

hib6kkal kapcsolatban a lehfv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szhmitolt
3 munkanapon beliil jogosult a Szfllit6val szemben fe116pni.

Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdveto 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tdrgytvd teheti a

Szdllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - aielzelt 3 napos

hatSrid6n beltil - aSz6llit6t k<izds jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy merulyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az 1rlpont szerinti ajfinlatban

foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Megrendeld a jelen szerz6d6sben szabillyozolt

m6rt6kri min6s6gi kdtb6rt lslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen

bekezd{s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, rigy

6rdekmril6shnak igazol6sa n6lkiil a szerzbd6st6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kdtb6rt 6s

kSrt6rit6st k<ivetelhet.

8./ Szeruod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j6t6116s szabillyaira - az L/ pontban foglaltak fiiggv6ny6ben - az elfogadott ajhnlattattalma az

ir6nyad6.
Ha Szdllit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st ktivet6 15 munkanapon beliil nem

cser{li ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll afent emlitett ixutharmadik szem6lyt6l beszerezni a

Szillit6 kdlts6gdre.
Ha a Szfllitl a j6t6lI6si k<itelezetts6ge alatt kicsereli aleszilllftott eszkdzdk brlrmely t6sz6t,

annak j6t6ll6si ideje a csere napj|val fjra kezd6dik.

Szfllit6 kijelenti 6s szavatoss6got v611al az6rt, hogy a jelen szerzodfs
term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

tdrgyht kdpezo

9.1 Szerz|do felek fgy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6gi.i1 a szerzodlst6l va16 Megrendel6i el6ll6s eset6re egyardnt kdtb6rt k<itnek ki a Szr[llit6

terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen szdllitott 6rucikkek brutt6

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

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rf 6rt6k6nek 30oh-a nagys6gri min6s6gi

kdtbdrt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Megrendel6 illtal6rv6nyesitett meghirisul6si

kdtb6r is akkor, amikor e16l16si jogdt volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes neIt6 ajdnlali 6rra vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kdtb6r megfizet6slt

v1llalja,amennyibenasz6llitand6 term6kekszilllitSshval tcibb, mint 15 napon k6sik, vagy el6lI

a szerzodds telj esit6s6t6l.

Tisztdban vannak a szeruodo felek azzal, hogy a kdtb6rkdvetel6s behajt6s6n ttilmen6en a

Megrendell a szeru6d6sszeg6sb6l ered6 kinfunak megt6rit6s6t is kdvetelheti a Sz6llit6t6I, a

k6r dsszeg6be azonban amhr behajtott kdtb6r dsszege belesz6mit.

A kdtbdr akkor is j6r, ha a Megrendel6nek kara nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendeld jogosult a benyijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt avdgsz6mla nett6

0sszee6b6l levonni.



l0.l A Megrendel6 egyoldalf, ir6sbeli, a Sziilitfihoz intezett nyilatkozathval azomali

hat6llyal el6llhat a szilllitdsi szeruod6stol, vagy b6rmely r6sz6t6l, ha:

- a Szdllft6 azegyes r6ssz6llit6sokkal l5 napot k6sett;
- a Szfllit6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, d,ncs6ddt jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felsz6mol6si elj 6r6s folyik ellene;
- a Sz6llit6 szerzodlsellenesen besziintette szfillitdsait.
Ha a Megrendelff a szerzodlst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldalf nyilatkozathval, a

Szillit6 nem jogosult a Megrendel6t6l tov6bbi kifizet6seket k<ivetelni.

A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szeru6d1st felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6rid?vel, amefu lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6tdshr6l

gondoskodni tudjon - ha
i1 u Sralit6ban k6zvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezl gazdasilgi tarsas6g,

amely nlm felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjhbanmeghat5rozottfelteteleknek.

b) a Sz6llit6 k6zveietten vagy kdzvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasilgi t6rsas6gban,

amely ttl* i.t.itnig u Kbt. 56. g (1) bekezdls k) pontj6ban meghatfurozott feltdteleknek.

A fentiek szerinti filmond6s eset6n a Sz6llit6 a szerz6d6s megsztin6se el6tt m6r teljesitett

szolgilltathsszerz6d6sszeruperubeliellen6rt6k6re jogosult.

A Felek tudom6sul veszik a 4612012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. $ (7) bekezd6se szerinti

szerulddst felbont6 felt6telt, miszerint ,,amennyiben az adott hat6anyagra; orvostechnikai

eszk1zre vagy fert6tlenitoszerre vonatkoz6an a kOzpontositott kdzbeszerzlsi rendszerben

keretmeg6ltapoaas vagy szeruodls ker0l megkdt6sre, a kdzpontositott kdzbeszeruls

rend szer6ben ke 11 a b eszerulst me gval6 s itani" .

tl7 A Sz6llit6t az ew6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kdtelezetts6g terheli a

szeruod1s teljesit6se soritt a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban

tudom6sara jut6 mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si

k6telezettseg nte4ea a Szfllit6 alkalmazottaira, munkat6rsaira, beszilllit6ita, akiket

tev6kenys6giik megkezd6se el6tt kdteles a Szfllit6 a titoktart6sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.
A-Szdllft6 a Megrendelf enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sdra a

szerz6d6s, illetve izzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatail

A m6sik f6l ellzetes jOvahagySsa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet ki5zz6,

harmadik szem{ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszabhly alapjinvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kdtelez6 6rv6nnyel elrendeli.

A-ktilfbldi udoiflet<isegri Sz6llit6 kdteles a szeruoddshez arra vonatkoz6 meghatalmazflst

csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6s6g k<izvetleniil

beszerczhetiar6vonatkoz6 adatokat azorszfugokkdzdtti jogseg6ly igdnybev6tele n6lktil

A Sz6llit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes termdkmennyis6g htad6s-6tv6tel6t k6vet6en a

Megrendel6 ir6sban nyilatkozik. A Megrendet6 e nyilatkozattal felhatalmazza a Szdllft6t,

hogy a Megrendel6t referenciatist6j6n felti.intesse 6s ezt - eltizetesen ir6sban egyeztetett

m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhaszndlhassa.

Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l

fiigg6en vagy a Szdllitri elfogadott ajfunlatdt, tekintik a felek ir6nyad6nak azzal, hogy t6teles

joEszab11yi-iendelkez6sk6nt a K}zbeszerzdsi Tdrv6ny 6s a Magyar Polg6ri Tdrv6nykcinyv

idevonatkoz6an megfelelo szabfulyait fogj 6k alkalmazni.



A Megrendel6nek 6s a Szfllit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen
tSrgyal6sokon bdk6s fton rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st, vagy vit6t, amely kcizdttiik
a szerz6 dlssel kapc sol atb an meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l szfrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitak illet6kess6ge mindenkor a

Megrendeld sz6khely 6hez igazo dik.
EA. a sz6llit6si szerzlddst a szeruod6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikal mindenben

me ge gy ezot helyb enh agy 6lag aIfiirthk.

Budapest, 2ll3.junius 1 0.

mint Szdllit6

MEDICAL KFT.
0.. FehdrvAri tit -95.
Tel.:382-2114 A
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St. Jude Medical Kft. Elektrofiziot6giai, r6di6frekvenci6s abtici6s 1. sz. mell6klet
6s cryoabl6ci6s anyagok beszerz6se

feln6tt 6s gyermek ellitisra
GOKt-2t2013

R6sz mesnevez6se

196nyelt
darab-szim

Megajinlott term6k
neve 6s k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k I

db
Nett6 X't

iisszesen

Elektrofiziol6eiai 6s abl6ci6s kat6terek, iisszekiitiik

2

7F, B, D-F-gdrbiilettel, (vagy ezzel

egyen6rt6kii tdbb gdrbiilettel)
mozgathat6, qadrip o lari s,

thermocouple 6rz6kel6vel ell6tott
kat6terv6g

55

Therapy
83404,83405,83407,
83408, 8341r,
83414,83417 ,83432 1 17 800 6 479 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

<isszekdt6 k6bel
8

85641,85713,85709,
85644,857 1 1, 85708 37000 296 000

9

5F, mozgath at6 katfiter fejj el,

quadripolaris, thermocouple
6rz6kel6vel elldtott abl6ci6s katdter

speci 6l i s gyermekkab l6ci6V,hoz

5

fherapy
8335 1,83403 I 14600 573 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

dsszekdt6 k6bel
2 85641,85713,85709,

85644,8571 1,85708 37000 74 000

Qadripoliris diagnosztikus kat6terek jobb kamra,

19

5F, Josephson- 6s Cournard
g<irbiilettel, n6gyfele elektr6da
kioszt6ssal rendelkez6, quadripolaris.

diaguosztikus katdter Minimum 1

eldrheto F m6ret

570
Supreme4O1443,40l

859,401435,40r44r,
401860,401443,4014
48 28600 16 302 000

A fenti katdterekhez csatlakoz6

dsszek<it6 k6bel
35 401980,401981,4019

82.401983 3s000 r 225 000

Pulmonalis v6na mapping kat6terek 6s iisszekiit6

25

Ro gzithet6e n mo zgathat6 6tm6rdj ri 6 s

mozgathat6 v6gri, pulmondlis v6na

mapping kat6ter

10

lquiry optima81687 188600 I 886 000

A fenti kat6terekhe z csatlakoz6

cisszekdto kSbel
4

8s954 37000 148 000

Transzeptdlis sheathek, ttik

29

legal6bb 8 F vastagsdgri, soft tip,
mozgathat6 v6gri sheath a bal
pitvarban tdrt6n6 t6rk6pez6s 6s

abl6ci6 thmosatfisfhoz

15
Agilis NxT 408309,

408310.G408324 142004 2 130 000
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1. sz. mell6klet

ST.J 
Irrr Km.

-95.

mint Szillit6

Vaszkularis sheath-ek abldcios kateter

32
8,5 F, hosszir, vaszkularis sheath a

tricuspidalis annulus tdrklpezlsehez
10

Swartz 406853-tol
406857-is, ss000 5s0 000

33

8,5 F, hosszfi, legal6bb 60 cm hosszti

vaszkularis sheath a mitralis annulus

t6rk6pezfls5hez,

100

Swartz 407451-tol
407460-ig, 406849-
tol406852-ig,
407363,407359,
407367,407362,
407358.704366. ss000 5 500 000

46

Referencia elektr6da Legyen
kompatibilis NaVx elektroanat6miai

t6rk6pezo rendszerrel, vagy

amennyiben a term6k nem kompatibilis

NaVx elektroanat6miai t6rk6pez6

rendszerrel, a referencia elektr6d6knak

impedancia alapri elektroanat6miai
navighci6r a alkalmasaknak kell
lenniiik.

25 Surface electrode

kit for NavEx
Velocity
1 0000333 1,

100003333 225000 5 625 000

Nettt6 iisszesen: 40 788 000

AFA27 o/o 11 012760
Brutt6 dsszesen: 51 800 760

?0i3 Jiirt i 3



SZERZoDES
Kihelyezett iruraktf r iizemeltet6s6re

ttV" t.ltott

Amely l6trejdtt egyrcszrol aSz6llit6: ST. Jude Medical Kft.

telephelye: 1119 Budapest, Feh6rvfri ft 89-95 .

mdsr6szr6l a

Gottse gen Gydrgy Orsz6go s Kardio 16 gi ai lntlzet
Cime: 1096 Budapest, Haller v29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb arrl.,,^ K6rh5z",

mint Szerz6d6 felek k<izdtt az alilbbiak szerint:

1. A szerzdd6s tfrgya
A 2., 9., lg., 25., 29., 32.,33.,46.,s2. rcszajdnlati kdrben meghatdrozott termdkek, dsszesen

839 db - 30% mennyis6glrevonatkoz6an.
Szfllft6 a szilllithsi szerzodlsben foglalt id6tartamra kihelyezett 6ru rakt|tkdszletet bocs6t

saj6t kdlt6s6g6re, a Klrhiz rendelkez6s6re, amely azt sajht rakthtilban helyezi el a

feihasznal6sig. A kihelyezett Sruraktlr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havi

mennyis6get tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2013.06.12'6n 8'14. 6ra

kdzdtt keriil lesz6llitSsra. Az alapk6szlet felt6lt6se k6thetente csiitdrtdki napon 8 - 1l-ig, els6

alkalom 2013. j rflius 04.-6n keriil lesz6llit6sra.

2. Szfllit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru ruktfrkeszlet a Szdllit6 tulajdon6t k6pezi. A Szdllit6 kdtelezettsegetvilllal a

szflllitdsi szerz6dds mell6klet6ben meghat6rozott term6kek szilllithsara, valamint arta, hogy a

K6rh6z jelent6se alapjdn a felhaszn6lt term6kek nyilvSntarthsht a Kflrhi,zzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l sz6.mitotl maximum 5 napon beliil.
Szillit6 a K6rh6z jetent6s6t kovet6en jogosult a felhaszn6lt term6k e11en6rt6k6r6l sz6l6

szimla kiSllitdsara, a szilllitdsi szerz6d6sben foglaltak szerint. Sz6llit6 a kihelyezett riru

r akh6rk6 szlet6t brirmikor e llen6ri zheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett 6rurakthr k6szlet6t, a Sz6llit6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6

raktfur k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elktilOnitetten 6s

titkosan tartja nyilv6n. Minden innen kiadott 6ru felhasznillilsnak min6siil. A szoftver

kezel6s6vel megbizott szem6ly a Sz6llit6 rdszlre rendszeres id6kdzonklnt (legalilbb 2

\



ddtt) a fogy6sr6l, illetve a rakthr pillanatnyi

tt a Szdllit6nak lehet6s6ge van elektronikus

jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban'

16n kell meg6llaPodj on'

alapia, m6sr6szt a k6szlet ut6nt6lt6sdnek az

alapinformhci6ia.

Sz6llitis:

Amennyiben a r6szretezett m6don a rehiv6s tov6bbit6sra kertil a Sz6llit6 maximum 5 napon

beliil ezt beszilllitja.

Szfmlizfs:

Aj6nlatk6r6 a rendszer tizemeltet6s66rt dijat sz6mol fel aj6nlattevo r6sz6re' mely dij a

felhasznflt 6ru brutt6 6tt6k 3,6' %;o'a'

napon beltil atutahssal e$'enliti ki a Sz6llitO'

3. A K6rhfz jogai 6s kiitelezetts6gei

A K6rh6z a kihelyezett term6kek hi6nytal ans6g6ert 6s min6s6gi 6ll

meg6v6s66rt teljes kdtfi felel6s6ggel tartozik' illalja' hogy

raktilk6szl.t.t -.gill"io, 'att 
nEiye"' a megl zleteit6l elkii

megfelel6e nUep""it, ukezelorendszert ismer6 6 szem6llyel kezeli'

A futamid6 kozben Sz6llit6 .r.r.rrubutoss6got biztosit a rhhz rlszdre valamennyi' a

fTrl:"#il',1itffilHy::: <ezeto' kapcsolattart6 szemelv

nevdt, beoszt6s6t, telefonsz6m atokban bekdvetkezett minden

vfultozhst.

4. L szerzldfis megsziin6se

Me gsztinik a szetz6 d6s a s z611it6si szerzo d6s lei 6rthv al'

5. A'szerz6d6s megsziin6sekor alkalmazott eljfris

Jelen szeruod6s b6rmely okb6l tdrt6n6 megsztin6se eset6n

elsz6molni a kihelvez "it 
a* raktilrklszlettel. A szerz6d6s

lelthr oz6st keszit i' S,6llitl k6pvi sel 6j e' v al amint a K'rhhz

hasznillt k6 szletek me 9611 ap it 6sfr a'

A futamido alatt fer nem haszn6lt 6s raw'rk*sz\eten maradt kifog6staran min6s6gi 6llapotit

bontatlan term6keket a sz6llit6 koteles e\sz*titan Am; nyiben-a sz6llit6 ezen elsz6llit6si

kotelezetts6gdnet illsz6lit6s ett"nei""- se- tesz eleget' a K6rhhz jogosult az 6ru

megsemmisit6s6re'



. - .::i !'.:)1

AK1rhgzk6teles aszerz6dlsmegszrin6sekor a birtok6ban l6v6 term6keket aruktfurbanannak

Sz6llit6 6ltal tdrt6n6 elsz6llit6s6ig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett megorizni. Az orz6s 6s

azelszhllitdskdlts6geiaszillitfitterhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6ddsben nem rendezett,kerd6sekre a magyat jog szabfulyai mindenekel6tt a

poigad Tdrv6nykrinyvr6l sz6l6 1959. Evi IV. ti rv6ny rendelkez6sei azit6nyad6ak.

Budapest, 2013.jirnius 1 0.

mint Szdllit6

?013 Jul{. 1 3
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R6sz megnevez6se

Indul6
k6szlet

Megajinlott term6k
neve 6s k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

R6sz

sor-
szhma

*+:-l^ri-ioi 5o ohl4ni6s kat6terek.

Therapy
83404,83405,83407,
83408,83411,
83414.83417,83432 117 800 2 356 000t

7 F, B, D-F- gdrbiilett el, (v agY ezzel

egyen6rt6kri tdbb gtirbiilettel)

mozgathat6, qadriP o lari s,

thermocouple 6rz6kelovel ellAtott

kat6terv69

20

A fenti kat6terekhe z csatlakoz6

dsszekdtd k6bel
5

85641,85713,85709,
85644,85711,85708 37000 185 000

9

5F, mozgathat6 kat6ter fejjel,
quadripolaris, thermocouPle

6rz6kelovel ell6tott abl6ci6s kat6ter

spe ci6l i s gyermekkab l6ci6l<hoz

J

Therapy
833 5 1,83403 1 1460( 343 800

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

tisszekdto k6bel
2 E5641,85713,85709,

85644.8571 1,85708 3700( 74 000

OuOtipoUtis diagnosztikus kat6terek iobb

286001 2 s74 00019

5F, Josephson- 6s Cournard

gdrbiilettel, ndgYfdle elektr6da

kioszt6ssal rendelkez6, quadripolaris

diagnosztikus kat6ter Minimum 1

el6rhet6 F m6ret

90
Supreme4Ol 443 ,40I
859,401435,401441,
401860,401 443,4014

48

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

6sszekdt6 k6bel
10 401980,401981,4019

82.401983 3s000 350 000

potmonuti* v6na mappi"g Le{ltttk 6t

1 88600 I 131 6007<

Rd gzf thet6e n mozgathat6 6tm6r6j ti 6 s

mozgathat6 v6 gri, Pulmon6li s v6na

mapping kat6ter

6

Iquiry optima81687

A fenti kat6terekhe z csatlakoz6

osszek<ito k6bel
2 8s954 37000 74 000

IranszePtilis sheathek, tiik

142000 1 136 000
29

legal6bb 8 F vastags6gir, soft tiP,

mozgathat6 v6gti sheath a bal

pitvarban tdrt6n6 t6rk6Pezds 6s

ohl 6 o 1 6 + Arn o s at {shhoz

8
Agilis NxT 408309,

408310,G408324

Vaszkularis sheath-ek ablfcios kateter

s5000 275 00432
8,5 F, hosszti, vaszkularis sheath a
!^: ^-- ^- : ,] ^ I : ^ ^--',1'. o t Arl< 6.ne.z 6sehez,

5
Swartz 406U5J-tol

406857-iguDulu4r ro
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Swartz 407451-t6l

4A7460-ig, 406849-

tdl 406852-ig,
407363,407359,
407367,407362,

58,704366,

8,5 F, hosszri, legal6bb 60 cm hosszil

vaszkularis sheath a mitralis annulus

tlrkdpezls5hez,

1 800 000225000

Surface electrode

kit for NavEx
Velocity
1 0000333 1,

100003333

Referencia elektr6da LegY en

kompatibilis NaVx elektroanat6miai

terklpezo rendszerrel' vagY

nnyiben a term6k nem komPatibili

NaVx elektroanat6miai t6rk6Pez6

rendszerrel, a referencia elektr6d6knak

impedancia alapri elektroanat6miai

navig6ci6ra alkalmasaknak kell

11124 400

14 127 988
Brutt6 iisszesen:

s {JsE 
,

'-4t, -KF?:


