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amely l6trej6tt egyrlszt a Budapest, Haller utca29. szitm alalti sz6khelytl Gottsegen Gytirgy
Orszfgos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:
Megrendel6),
m6sr6szt a Citibank Zrt. bankn6l vezetelt 10800014-20000006-10498949

banksz6mlaszfumt, Cg. 01-09-666851 clgSegyzlkszhm.6 1096 Budapest, Sobienski J6nos u.

16.Iszt,l2. sz6khelyti Twinmed Orvosi Rendszerek Kft. nev[i sz6llit6, kdpviseletre jogosult

szem6ly: Csasztvan Zita igyvezeto igazgat6 (a tov6bbiakban: Szdllit6)

k<izdtt, az ajfunlatdban felsorolt term6kek szSllitdshra a kdvetkez6 felt6telek mellett:
l.l Szfltit6 ezen szerz6d6s alfuirilshval a Megrendelf 6ltal a Kbt. alapj{n kifrt GOKI-
212013 sz. ,,Elektrofiziol6giai, rfdi6frekvencids abl6ci6s 6s cryoabldci6s anyagok

beszerz6se felndtt 6s gyermek ell6t{sra" cim.d kdzbeszerzdsi elj6r6s sor6n tett ajilnlata

elfogad6sa eredmdnyek6nt kdtelezettsdget v6llal ana, hogy az ajdnlatkdro 6ltal az ajinlati
dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrendelf 6ltal elfogadott term6kmennyis6get (minusz

legfeljebb 30 %-ot) az :ugyanotl meghatfurozott min6s6gben a Megrendel6 rlszlre Ieszilllitja.
A szeruodls id6tartam a a szerzl dds al6ir 6sht kdvet6en 12 h6napig tart.
A szdllit6jogosult a szerzodds id6tartama alatt rij fejleszt6sti innovativ term6ket szilllitani, az

6r vagy egy6b szeruodlses felt6telek m6dosit6sa n61kii1. Az fu-&tek arSnyoss6got 6s a

szakmai min6s6gi megfelel6st a megrendel6 k6pvisel6j6vel kciteles egyeztetni.

A szerz6d6ses 6rat, term6keket, frzetlsi hat6ridoket, valamint a birillatra kertil6 egy6b

16 szs zempontokat a j e len szer z6 d6s me I I 6klete tartalmazza.

2.1 Szftlit6 tudom6sul veszi, hogy a Megrendel6 az l.l pontban meghathtozott

6rumennyis6get olyan m6don kdteles t61e megv6srlrolni. ahogy ez a jelen pontban

szabillyozdsra keriil.
Megrendell az l./ pontban emlitettek szerint a Sz6llit6 minden elt6r6s n61kti1 elfogadott

ajdnlat szerinti term6keit havonta az vrr. Lehiv6si nyilatkozat formdjdban v6s6rolja meg a
Szr[llit6t6l rigy, hogy a szerz6d6ses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g, illetve a teljes

mennyis6gt6l -30 o/" erejlig lehivdsra ker0ljdn. A kihelyezett 6ruraktir izemehet6s6vel

kapcsolatos felt6teleket jelen szeru6d6s elengedhetetlen rdsz5t kepezo kihelyezett irutaktfir
szeruodlstafialmazza.

3.1 Szdllit6 kdtelezi magdt ana, hogy a 2.1 ponlban emlitett lehiv6s szerinti ilrukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a tftrgyh6napon beltil havonta

olyaniitemezdsbenszilllitjale aMegrendel6 6ltalerre feljogositoltszewezeteinek, ahogy eza
lehf v6sb an me ghathr oz6sra keriilt.
A lehiv6snak megfelel6 szilllitfus a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tortdnik meg

szabflIyszeruen, ha a Szfllit6 vagy az illtala igdnybe vett Fuvaroz6 az fuitkattartalmaz6 egyes

szflllitmdnyokat a Sz|ilit| kockilzatira a Megrendeld 6ltal megjel<ilt teljesit6si helyekre

(kdzponti rul<tfir kihelyezett raktdr r6szlege) leszilllitja, (leszilllittatja) 6s a kiildem6nyt
csomagolSsi egys6genkent futszitmolva a lehiv6sban megjeldlt egys6g vagy szemlly tdsz&e

mennyis6gileg 6tadta. A Szillit6 a leszSllftott term6keket bontatlan gy6ri csomagol6sban,

gyfui tartoz6klista alapjhn, min6s6gtanrisitiissal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a
Megrendel6nek. A csomagoldsnak alkalmasnak kell lennie arca, hogy a term6kek 6ps6g6t a

fuvaroz6s 6s a t6rol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Megrendeld sz6khelye. A Megrendelil aleszilllitott term6k

mennyis6gi, min6s6gi 6tv6telet folyamatosan vegzl A Szdllit6 villlalja, hogy a szerzldls



teljesit6s6nek id6tartarna alart folyamatosan rendelkezdsre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get

biztosit.
Teljesitdsi hely: Kiizponti raktdr (1096 Budapest, Haller u,29., Kihelyezett fruraktrir)
F6t"h"jogo'olt',"-6ly.raktarosil1etveahelyettesit6sse1megbizott.szem61y.
Abb* ai eietben, hu u Sr6llit6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, irgy a Megrendel6

jogosult a le nem szilllitott 6rucikkeket a Szfllit6 k<ilts6gdre harmadik szem6lyt6l beszerezni

6s a Megrendeld sz6khely6re szhllittatm.
Egyet6rtinek a szerzodo feiek abban, hogy a Szdllit6nak a jelen pontban foglaltakkatr

kipcsolatban felmeriilt k6lts6gei fedezet&e az l.l pontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

6r szolg6l.
Kapcsolafiart6aMegrendel6tdsz6r6l:anyaggazd6lkod6siosztillyvezeto
Kapcsolatt art6 a Sz6llit6 rlszdtol: . . .

4.1 Meg6llapodnak a szev6do felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtaid6 kihelyezett 6rvrakt6r rendszer alkalmazhsan tflmen6en a Megrendeldnek joga

uu' uhhor, hogy v6ratianul jelentkez6 aruhirinyaik p6ll6shra azonnali megrendeldseket- a

szerz6d6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

Sz6llit6hoz, aki eleket a megrendel6seket soron kiviil, raktfurik6szlet6b6l tartozik kiel6giteni.

A soron kiviili iigyint6z6st - 
-felhivasra 

- a Szillit6 kdteles igazolni, de abban_is egyet6rtenek a

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

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehivSsban foglalt sz6llit6si kotelezettsdg

k k6sedelme vagy elmulaszt6ru, A. ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezetts6gek

kiviil hagyhsa a jelen szilllithsi szeruodls megszeg6s6t jelenti, aminek

en a SzeiiitOt a jilen szerz6ddsben szabillyozott kdtb6r 6slvagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a k6telezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik

alkalommal is megism6tl6Jn6k, :frgy aMegrendell a szilllithsi szeru6d6st61 va16 el6ll6s6nak a

jog6t gyakorolhatj-a a jogi kttvetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett anelkiil, hogy 6rdekmirl6s6t

igazolni lenne kdtel e s.

6.1 Megrendeld a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeni, mindk6t f6l 6ltal alfuirt ilv'teli
elismerv6niyel felszerelt szfimlit a Kbt. 130. $-a valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon

beliil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Szfllit6nak.
Nem vitatott a szerzodti-fetet< 6ltal, hogy a szerz6d6ses id6szak folyamSn az egyes szitmlikba

csak azok az 6rak, arklpzlsi t6nyez6k 6s k6lts6gek 6l1ithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

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

fiiggetlentil att6l, hogy u 
^ugyirorszfugi 

vagy a vil6gpiaci arak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogv*villtozikazinfl6ci6srfuta,vagyadeviza6tsz6mit6sikulcs.
A Megrendel6 el6leget nem fizet.
A sz6mlah oz tartoi6 lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - a Megrendeldt6l szitrmaz6 - iltvdteli

elismerv6nyt sz6lIit6Iev6llel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6t a sz6llit6

kdzvetlentilazlntezetGazdasdgilgazgat6sdgaranyirjtjabe'
Amennyiben Megrendel6 a Szrillit6 szimliljht a jelet pontban rdgzitett hatarid6n beltil nem

egyenliien6 ki, lititeles a Sz6llit6nak a P k. idevonatkoz6 szabhlyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Sz6llit6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszeftigg6sben olyan

Kbt. 56. $ (1) bekez ek

meriilnek fel, 6s es

asak.ASzilllit6a i
tulajdonosi szerkezetlt a Megrendelo szhmhra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5)



szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesfti.

7./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szilllitilsb6| ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibSktrel kapcsoiatban a lehiv6 a 3./ pontban szabilIyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szdmitott
3 munkanapon beliil jogosult a Szdllit6val szemben fell6pni.
Az egydb min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok 6szlel6sdt krivetri 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tilrgyhvL teheti a
Sz5llit6n5l, fe1t6ve, hogy a szavatossdgi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az eli|zo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 1artozik - a jelzett 3 napos
hatrlrid6n beltil - a Szillit6t kdzcis jegyz6kdnyv felv6tel6re meghfvni.
A jelen pontban emlftett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem feiel meg az T.lpont szerinti ajdnlatban
foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerzodlsben szabilIyozott
m6rt6kti min6s6gi kdtb6rt eslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezd6s m6sodik fordulat6ban lefrt rendszerbeli min6s6gi elt6rdst tapasztalna, tgy
6rdekmril6s{nak igazol6sa n6lkiil a szerzod6st6l nyomban el6llhat, meghirisul6si kdtbdrt 6s

kdrtdrit6st kdvetelhet.

8.1 Szerz6db felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

j 6t6116s szabillyaka - az | .l pontban foglaltak ftiggv6ny6b en - az elfogadott ajfinlat tartalma az

irdnyad6.
Ha Szdllit6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kdvet6 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Megrendel6nek jog6ban 6ll a fent emlitett arut harmadik szem6lyt6l beszerezni a
Szfllit6 kdlts6g6re.
Ha a Szillit6 a j6t6ll6si kdtelezetts6ge alatt kicsereli aleszilllitott eszkdzdkbhrmely
annak j6t6ll6si ideje a csere napjhvahijra kezd6dik.
Sz6llft6 kijelenti 6s szavatoss6got villlal azdrt, hogy a jelen szerzodls tdrgydt

term6kek rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szeruodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

v6giil a szerzodlst6l va16 Megrendel6i el6ll6s eset6re egyarfnt kdtbdrt kdtnek ki a Szfllft6
terh6re, amelynek m6rtdke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek brutt6
6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az eintett 6ru-6rtek 6 Yo-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rt[ 6rt6k6nek 30%o-a nagys6gri min6s6gi
kdtb6rt lehet kdvetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Megrendelf 6ltal6rv6nyesitett meghirisul6si
k6tb6r is akkor, amikor e16l16si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Sz6llit6 a teljes nett6 aj6nlati 6na vetftve, 30 % nagys6gri meghirisuldsi kdtb6r megfrzeteset
villlalja, amennyibenaszdllitand6 term6kekszhllitdsilal tdbb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll
a szerzo dds telj esit6s6t6l.

Tiszt6ban vannak a szerzldo felek azzaI, hogy a kdtb6rkdvetel6s behajt6san tirlmen6en a

Megrendelil a szerzod6sszeg6sb6l eredo kirdnak megt6ritdsdt is k<ivetelheti a Szfllit6t6l, a

kdr 6sszeg6be azonban am6r behajtott kdtb6r dsszege belesz6mit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem mer0lt fel.
A kdtb6rt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt avlgszrlmla nett6
risszeg6b6l levonni.

r6sz6t,

kepezo

v
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A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodlst felmondani - ha sziikseges olyan

hat6ridovel, amery lehet6v6 t"rri, io-gy* a--sr"r"6d6ssel 6rintett feladata ell6tasar6l

re jogosult.

kalmazni'



A Megrendel6nek 6s a Sz6llit6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyaldsokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan n6zetelt6r6st, vagy vitht, amely kdzdtttik
a szerzldlssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerzbdlsbiSl szhrmazl 6s peres ritra keriilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a

Me grend el6 sz6khely 6hez igazo dik.
EzI a szfllitdsi szerulddst a szeru6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben
mege gy ezot helyb enh agy 6lag al6irt6k "

Budapest, 2|l3.junius I 0.
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, Twinmed Orvosi
;' Rendszerek Kft.

Elektrofizio16giai, r6di6frekvenciSs abl6ci6s

6s cryoabl6ci6s anyagok beszerz6se

feln6tt 6s gYermek ell6t6sra
GOKI-212013

1. sz. mell6klet

Megaj6nlott term6k
neve 6s k6dszdma-

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db

Nett6 Ft
0sszesenR6sz sor

szfma R6sz megnevez6se

196nyelt
darab-
szdm

Elet trofiziol6giai 6s abl6ci6s Eq!9!glek,

BLAZERII
MOO4 EPT5O31 XXXXX
MOO4 EPTP5O3I

XXXXX

I

298 000 16 390 000

I

7F, Pontosan mozgathat6 a szOveti

kontaktus erejdt fokoz6 distalis

shaft kikdpzdssel is rendelkez6,

bidirekcion6lis gOrbiilettekkel -tObb

m6retben - mozgathat6, Plusz
aszimetrikusgtlrbiilettel is

rendelkezb, a gorbiilet sikj6t a

mozgat6kar kikdPz6s6vel

6rz6keltet6 qadriPolaris,

thermistoros 6rzdkel6vel ellStott

katdterv6gti abl5ci6s kat6ter.

55

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

0sszek0t6 k6bel
8

M004 115 0

M004 651 0

M004 613 0
42000 336 00c

CHILLI II (BLAZER OI)

MOO4 EPT9O31 XXX
MOO4 EPT962O XXX

468 000 4 680 000

6

Bels6 hiitdssel rendelkez6, 7 F

B idirekcion6lisan, Pontosan
mozgathat6, a sz6veti kontaktust

el6segit6 kemdnyebb dist6lis shafta

rendelkez6, h5rom
giirbiiletm6rettel k0zte

aszimmetrikus gOrbiilettel is

rendelkez6, qadriPolaris,

thermocouple 6rz6kel6vel ell6tott

4mm-es abl6ci6s kat6ter

10

A fenti katdterekhez csatlakoz6

iisszek0t6 k6bel
2

M004 115 0

M004 681 0

M004 691 0
42000 84 000



Etektrofiziol6giai, r6di6frekvencias ablSci5s
6s cryoablSci6s anyagok beszerz6se

feln6tt 6s EYermek ellStSsra
GOKI-2/2013

1. sz. mell6klet
Twinmed Orvosi
Rendszerek Kft.

8 340 000417 000

BLAZERXP
MOO4 EPT45OO XXXXX
MOOO EPTP45OO

XXXXX
MOO4 EPT4TXXXXXX

EPTP4TXXXXXX
MOO4 EPT577O XXX

8F, a pitvarlebegds abl6ci6s

kezeldsre, pontosan mozgathat6 a

szOveti kontaktus erejdt fokoz6

distalis shaft kik6Pzdssel is

rendelkez6, bidirekcion6lis
g0rbulettekkel -tObb mdretben -

mozgathat6, plusz

aszimetrikusgOrbiilettel is

rendelkez6, a gOrbi.ilet sikj6t a

mozgat6kar kikdPzdsdvel

drz6keltet6 qadriPolaris,

thermistoros drz6kel6vel ell6tott
kat6terv6gti pitvarlebegds abl6tios

kezel6sre, speci6lis, 8 ds/ vagY 10

nrm-es v6gti ablSci6s kat6ter

M004 115 0

M004 651 0
M004 613 0

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

tisszek0tii k6bel

us coronarius diagnosztikus kat6terek 6s

POLARIS X
MOO4 TOOXXX

6F, Unidirekcion6lisan mozgathat6,

decapolaris, tdbb fajta
elektr6 dat6vols 6ggal v 6laszthat6

femoralis behatol6sra legal6bb 105

cm es kat6terhosszal

tt 432340

Budapest,2013. j0niu

$ nns

mint SzAllit6
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sznpz6ons
Kihelyezett druraktf r iizemeltet6s6re

Amely l6trejdtt egyr6szr6l a Sz6llft6: Twinmed Orvosi Rendszerek Kft.

telephelye: 1096 Budapest, Sobienski Jdnos u. 16. fszt.l2.

mdsr6szr6Ia

Gottse gen Gydrgy Orsz6go s Kardiol6 gi ai Intezet
Cfme: 1096 Budapest, Haller v29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tovSbbiakb ani,,^ K6rhiz",

mint Szerzddd felek kcizdtt az al6bbiak szerint:

1. Aszerzfid6s tdrgya
Az 1.,6., 8.,.15.s2. rlszajSnlati kdrben meghatdrozott term6kek, d,sszesen 167 db - 30%

mennyis6g6re vonatkoz6an.
Szfllit6 a szilllitdsi szerz6ddsben foglalt id6tartamra kihelyezett 6ru ruktdrk6szletet bocs6t

saj6t k61t6s6g6re, a K6rhhz rendelkez6s6re, amely azt sajht raktfurdban helyezi el a

felhaszn6l6sig. A kihelyezett firvaktdr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l I havi

mennyis6g et tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2013. jfnius 20.-6n 8'14.
6ra kdzdtt keriil lesz6llit6sra. Az alapklszlet feltdlt6se kdthetente csiitdrt<iki napon 8 - 11-ig,

els6 alkalom 2Dl3.jflius 04.-6n keriil lesz6llitdsra.

2. Sz6llit6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru ruktdrkdszlet a Szfllit6 tulajdon6t kepez| A Szfllit6 k<itelezettsegetvilllal a

sz6llit6si szerz6dds mell6klet6ben meghatdrozott termdkek szSlliths6ra, valamint ana, hogy a

K6rh6z jelent6se alapjhn a felhasznSlt term6kek nyilv6ntartilsht a K6thfizzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehivdst6l szfumitott maximum 5 napon beliil.
Szfllit6 a Klrhhz jelent6s6t kdvet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6k6r6l sz6l6

szdmla kifulIitdsfua, a sz6llit6si szerzld6sben foglaltak szerint. Szfllit6 a kihelyezett 6ru

rakt6rk6szlet6t b6rmikor ellen6rizheti.

Lehiv6s:

A rendszer a kihelyezett 6ruraktSr k6szlet6t, a Sz6llit6 szempontjdb6l, mint egyetlen kiilso

rukt1r k6szletdt k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k kdszleteit egym6st6l elkiildnitetten 6s

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

kezel6s6vel megbizott szemdly a Sz6llit6 rdszerc rendszeres id6kdzttnkdnt (legalilbb 2

C



hetente) nyomtatott (faxort, vagy e-mailben erkiirddtt) a fogy6sr6r, iletve a rakthr pillanatnyi

k6sz1et6r61 informSci6t kiild"
llett a Szfllit6nak lehet6s6ge van elektronikus

z ifini a pillanatnyi kdszlet6vel kapcsolatban'

6n kell meg6llaPodjon.
alapia, m6sr6szt a k6szlet utantdlt6s6nek az

alapinform6ci6ja.

sz6llit6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beo bels6

tartalm6nak struktur6jat, mivel a beszilllitonak biztositani olyan

tekintetben, hogy az egyertelmuen meghathrozza,hogy -az 1 ,. 1 - 
I val6'

hiszen hasonl6, vagy esltleg azonos termekek is lehetnek egyid6ben a rakt6rban'

Szdllitfs:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra ker0l a szillit6 maximum 5 napon

b eliil ezt b eszSllitj a.

Szhmlflzflsz

Ajanlatk6r6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat szSmol fel

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

3. A K6rhiz jogai 6s kiitelezetts6gei

a &ns6g66rt 6s minos6gi 6||apot6ert, 6llaguk

te A K6rhfz v6llalja' hoBY 
-a 

kihelyezett 6ru

et egl6v6 sajdt k6szleteit6l elkiildnitve tSrolja 6s

megfelel6en k6pzett, a kezelorendszert- ismer6?s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli'

A futamid6 kdzben sz6llit6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh6z t6sz6te valamennyi' a

tcitreiyezett 6rurakt6r elhelyezett term6k felhaszn6l6s6t illet6en'

A K6rh6z kdzli Sz6llit6val a konszigndci6s rakt6rk6szlet kezelo, kapcsolattart6 szem6ly

nev6t, beoszt6s6t, telefonsz6m 6t 6s faxszdm^t 6s az ezen adatokban bekdvetkezett minden

villtozhst.

4. A szerzldils megsziin6se

Megsztinik a szeruodls a sz6llit6si szetzldeslejfirt|val.

5. A szerzildls megsziin6sekor alkalmazott eljfris

a Kl/niz teljes k<irtien kdteles

lejilrtdt k0vet6 egY h6ten beliil

6ltal kijel0lt szem6lY a fel nem

hasznillt k6 s zletek me 961l apit 6shr a'

Afutamid6alattfelnemhaszn6lt6srakt6rkdszleten
bontatlan term6keket a sz1./llit6 kciteles elszSllitani.

kdtelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz

megsemmisit6s6re.

maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotit

Amennyiben a Sz6lIit6 ezen elsz6llit6si

eleget, a K6rhhz jogosult az ftru



A K6rhdz kdteles aszerzodds megsziin6sekor a birtok6ban l6v6 term6keket a rakt6rban annak

Szdllit6 6ltal tdrt6n6 elszilllitdsdig az dllagmeg6vdsbiztositdsa mellett megoizni. Az 6rz6s 6s

az elszdlliths k6lts6gei a Szfllit6t terhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerzld6sben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt a

Polgari Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. Evi IV. tdrvdny rendelkez6sei azir6nyad6ak.

Budapest, 2ll3.jrinius I 0.

Lr-,-- ..*'t

mint Szillit6

K
u. 16.

,1 BB

t0800007,t0000000'lr2170lB
Ad 6s r,i,'r : 121 42 697'2' 47
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Twinmed Orvosi
Rendszerek Kft'

Elektrofiziol6giain rddi6frekvenciSs abl6ci5s 1' sz' mell6klet

6s cryoablSci6s anyagok beszerz6se
feln6tt 6s gYermek ellStdsra

GOKI-212013

R6sz sor

szitma R6sz megnevez6se

Indu16
k6szlet

Megaj6nlott term6k
neve 6s k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db

Nett6 Ft
iisszesen

Elektrofiziol6eiai 6s abl6ci6s kat6terek'

1

7F, Pontosan mozgathat6 a sziiveti

kontaktus erej6t fokoz6 distalis

shaft kik6pz6ssel is rendelkez6,

bidirekcion6lis g0rbiilettekkel -tObb

mdretben - mozgathat6, Plusz
aszimetrikusgdrbiilettel is

rendelkez6, a gOrbiilet slkjdt a

mozgat6kar kik6Pz6s6vel

6r zlkelteto qadriP o laris,

thermistoros 6rz6kel6vel ell6tott

katdtervd gii ab16ci6s kat6ter.

l0

BLAZERII
MOO4 EPT5O31 XXXXX
MOO4 EPTP5O3l
XXXXX

298 000 2 980 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

Osszek0,to k6bel
2

M004115 0

M004 651 0

M004 613 0
42 004 84 000

6

Bels6 hiit6ssel rendelkez6, 7 F

B idirekcion6lisan, Pontosan
mozgathat6, a szOveti kontaktust

el6seg{t6 kem6nyebb dist6lis shaftal

rendelkez6, h6rom
g0rbiiletmdrettel kOzte

aszimmetrikus gtirbiilettel is

rendelkez6, qadriPolaris,

thermocouple 6rz6kel6vel elldtott

4mm-es abl6ci6s katdter

2

CHTLLI II (BLAZEROI)
MOO4 EPT9O31 XXX
MOO4 EPT962O XXX

468 000 936 000

A fenti katdterekfiez csatlakoz6

osszektit6 k6bel
I

M004 115 0

M004 681 0

M004 691 0
42000 42000

a



Twinmed Orvosi
Rendszerek Kft.

Elektroliziol6giai, r6di6frekvenci6s ablSci6s
6s cryoabl6ci6s anyagok beszerz6se

feln6tt 6s gyermek ellSt6sra
GOK!-2t2013

1. sz. mell6klet

8

8F, a pitvarlebegds abl6ci6s
kezeldsre, pontosan mozgathat6 a

szOveti kontaktus erejdt fokoz6
distalis shaft kik6pzdssel is
rendelkez6. bidirekcionSlis
gOrbiilettekkel -tdbb mdretben -

mozgathat6, plusz
aszimetrikusgdrbiilettel is

rendelkez6, a gOrbiilet sikj6t a

mozgatlkar kikdp zds 6vel
drzdkeltet6 qadripolaris,
thermistoros 6rz6kel6vel ell6tott
kat6tervdgii pitvarlebeg6s abl6tios
kezeldsre, speci6lis, 8 ds/ vagy 10

mm-es vdgri abl6ci6s kat6ter

8
BLAZERXP
MOO4 EPT45OO XXXXX
MOOO EPTP45OO

XXXXX
MOO4 EPT4TXXXXXX
MOO4 EPTP4TXXXXXX
MOO4 EPT577O XXX

417 000 3 336 000

A fenti kat6tereLrtrez csatlakoz6
Osszektitri k6bel

2

M004 l15 0
M004 6sl 0
M004 613 0

42 000 84 000

15

6F, Unidirekcioniilisan mozgathat6,
decapolaris, tdbb fajta
elektr6datdvols6ggal v6laszthat6
femoralis behatol6sra lesal6bb I 05

cm es katdterhosszal

l0
POLARIS X
M004 700xxx

198 000 r 980 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6
iisszek0t6 k6bel

2
M004 54545 0 38 00c 76 000

Nett6 iisszesen: 9 518 000

^F427 
% 2 569 860

Brutt6 dsszesen: 12 087 860

Budapest, 2013. jUnius 10.

Lr*^ \..-.,,,.-.,-- .A,\

mint 5z6llit6
TWE NMED KFT"
lO96 Buchprsr, Sobirski J, u. 16. lvr, 12,

Trlr Io^' /f nx: | 0 6.1\.188, O O2
I 0 B 0 0 0 07,7 0 00 0000.11211 018

Ad6su,irr r 1?142 697 -2.41
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