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amely l6trejott egyrdszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszdgos Kardiol6giailntflzet, Dr. Ofner P6ter mint vevo (a tov6bbiakban: Vev6),

bankszdmlaszftmu, Cg.01-09-161764 cegegyzek szttmu 1025 Budapest, Fajd u. 2/b.
sz6khelyri Biotronik Hungriria Kft. nevri sz61lit6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr. Jakus
Lhszl6 igyvezeto (a tov6bbiakban: Elad6)

kozritt, az ajSilatftban felsorolt term6kek sztllitttsira a k<jvetkezo feltdtelek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzodes alfiirirsSval a Vev6 6ltal a Kbt. alapj6n ,,Coronaria stent 6s

nyomrlsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett ilruraktfr iizemeltetds6vel" tttrgybankrirt
GOKI-5/2014 szd,mfi kdzbeszerz6si elj6rds sor6n tett ajdnlata elfogaddsa eredm6nyek6nt
kcitelezetts6get v6llal arra, hogy az ajfunlatkero 6ItaI az ajinlati dokument6ci6ban felsorolt 6s

azYev6 6ltal elfogadott termdkmennyis6get az tgyanott meghathrozott min6s6gben a Vev6
rdszlre leszilllitja. A szerzbdes id6tartama a szeruodes allirdsdt kdvet6en 12 h6napig tart. A
szerzodlses iirat, termdkeket, frzetlsi hat6rid6ket a jelen szerzodds 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szerz6d6s mell6klet6t kepezi az ajSnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.

mell6klet) ds kereskedelmi aj6nlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudomrisul veszi, hogy a YevS az 1./ pontban meghat|rozott 6rumennyis6get
olyan m6don kdteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szabflyozdsra kenil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6r6s ndlkiil elfogadott aj6nlat
szerinti term6keit havonta az uin. Lehivdsi nyilalkozat formt$ihan v6s6rolja meg az Eladt6t6l
rigy, hogy a szeru6d6ses idoszak v6g6ig a teljes mennyis6g -30 "/o-a lehiv6sra kertiljdn. A
kihelyezett itruraktdr i.izemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6dds elengedhetetlen
rdsz5tkdpezokihelyezetthrurakthrszeruoddstarlalmazza.

3.1 Elad6 k<itelezi magtfi ana, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti ttrukat a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, vilIasztdkban 6s mdretben a tfirgyh6napon beli.il havonta
olyan titemez6sben szfilitja le a Vev6 ttltal erre feljogosftott szeruezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghathroz6sra keriilt. A nyertes ajinlattevo jogosult a szerzodds idotartama alalt
fj fejlesztdsri innovativ termdket szilllitani, az 6r vagy egy6b szerzlddses felt6telek
m6dositiisa n6lktil. Az 6r-ertek ar6nyoss6got 6s a szal<rnai min6s6gi megfeleldst az ajdnlatkero
k6pviseloj 6vel kotele s e gy eztetni.
A lehivdsnak megfelelo sz6llit6s a felek egyezT meg6llapod6sa szerint akkor torldnik meg
szabhlyszeruen, ha azF,lad6 vagy az illtala igdnybe vett Fuvaroz6 az 6rukat tartalmaz6 egyes
szilllitmfnyokat az Elad6 kockinatdra a Vev6 6ltal erre feljogositott szewezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesft6si helyekre Ieszilllitja, (leszilllittatja) 6s a
kiildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt fitszdmolva a lehivrisban megjekilt egysdg vagy
szem6ly rdsz1re mennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a leszdllitott term6keket bontatlan gy6ti
csomagol6sban, gyini tartoz6klista alapjin, min6sdgtanrisit6ssal ds egy6b dokument6ci6kkal
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egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagolisnak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a termdkekdps6g6t afuvarozds 6s a t6rolis idotartama alatt meg6vja.
e a Vev6 sz6khelye, A Vev6 k mennyisdgi,
san vdgzi..Az F,lad6 vhllalja, teljesft6s6nek
rendelkez6sre 6ll, konzultdci6s t.

Budapest, Haller u. 2g.,Kihelyezett 6rurakt6r)
tve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Eladri k6sedelme meghaladna a 15 napot, ugy aVev6 jogosult a lenem szrillftott 6rucikkeket az Eladri kcllts6g6re harmadik szem6lytof 
-beszerezni 

6s a Vev6
s zdkhe lydre sziilittatni.
Egyetdrtenek a szetz6do felek abban, hogy az Eladrinak a jelen pontban fbglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kdlts6gei fedezetdre i t.tpontban emlitett elfogadott aj1nlatszerinti
6r szolg6l.

4'l - Megrillapodnak a szerz6do felek, hogy a 2.r es 3./ pontban illetve
vdgrehajtand6 kihelyezett fnwaktilr rendsze, ikul^ut6s6n trilmen6en ga vanarthoz, hogy v6ratlanul jelentkezo 6ruhi6nyaik potlfusira azonnali et _ akeretszerzod6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak rnirror.itO _ adjanak fel azEladrihoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kivtil, raktini zik kiel6giteni.
A-soron kivtili tigyintdzdst - felhiv6sra - azElad6 koteles ig is egyet6rtenek afelek, hogy ilyen esetekben aszilllitdsihatdrid(5a 3 napot semmikdppen sem haladhatja meg.

an foglalt sz6llit6si kcjtelezettsds
az 4.1 pontban el6irt kcjtelezetts6sef
d6s megszeg6s6t jelenti, amiiek

sben szabiiyozott kcjtb6r eslvagy k6rt6ritds

arkarommar is megism.trodndk, usy avev6 * ^l;!:t "ili::,;fi::?ii;il??il,"T"ffj::*gyakorolhatja a jogi kcivetkezmdnyek 6rvd yesitese mellett an6lkril, hogy 6rdekmfl6s6t
igazolni lenne kdtele s.

6'l Yev6 a lehfv6s teljesitds6t igazol6 szabilyszerii, mindkd t fel dltal alrirt ftvlteli
elismerv6ruryel felszerelt szfumlffi a rbt. 130. $-a, u ptt. 6:130. $-a, valam jnt azAfi 3614.$

gyenliti ki az Elad6nak.
a szerzodeses idoszak folyamdn az egyes szttmltkba
6s kciltsdgek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

az Elad,6 elfogadott ajilnlata tarlralmaz,
lflgpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
zitmitdsi kulcs.

t siteset igazol6 - a Vev6t6l szdrmaz6 - 6tvdteli elismerv6nytI igy kirillitott 6s felszerelt szitmlit azElad6 kcizvetleniil azS nYfjtja be.



Amennyiben Vev6 az E,lad6 szhmliljht a jelen pontban rogzitett hat6ridon beliil nem
egyenliten6 ki, kdteles az Eladfinak a Ptk. idevonatkozo szabitlyai szerinti mindenkori
6rv6nyes kdsedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem frzet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefliggdsben olyan
koltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelelo
tarsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jdvedelmdnek

csdkkentds6re alkalmasak. Az Elad6 a szerzodes teljesit6s6nek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetlt a Vev6 szdmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.

7.1 Egyetdrtenek a szerzod6 felek abban, hogy a sz5l1it6sb61, ill. fuvarozhsb6l ered6

hibtlkkal kapcsolatban a lehiv6 a 3.1 pontban szab|lyozott teljesitds megtort6ntdt6l szftmitotl
3 munkanapon beltl jogosult azE,ladilval szemben fell6pni.
Az egydb minos6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6rdsekkel, hi6nyokkal kapcsolatos

ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlelds6t kciveto 3 napon beltil b6rmikor kifog6s thrgyfiv| teheti az

Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g 6rv6nyben van.

Az elozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzetl3 napos

hat6rid6n beliil - azE,lad,6t kclzds jegyzokdnyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6sdgi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

kideri.il, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajftnlatban,
ill. az ajdnlatban foglalt min6s6gi kovetelmdnyeknek, a Vev6 a jelen szerzoddsben

szabillyozott m6rt6kri min6s6gi kdtbdrt 6s/vagy k6rl6rit6si igdnyt drvdnyesithet, ds

amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli minosdgi eltdr6st

tapasztalna, tgy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lktil a szerzod6stll nyomban elilllhat,
meghirisul6si kdtb6rt 6s krlrt6rit6st kdvetelhet.

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

j6t6ll6s szabillyaira - az l.i pontban foglaltak fliggv6ny6b en - az elfogadott ajhnlat tartalma az

ir6nyad5.
Ha Elad6 a minos6gi hib6s termdket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beli.il nem

cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6lytolbeszerezni az Elad6
krilts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6t15si k<itelezettsege alatt kicser6li a leszSllitott eszkozok brirmely rdszdt,
annak j6t6116si ideje a csere napj6val rijra kezdodik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v611al azdrt, hogy a jelen szerzod6s t6rgy6t kepezo term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghib6s sz6llit6s, s

vdgiil a szerzodlst6l va16 Vev6i el6l16s eset6re egyardnt kdtb6rt kcitnek ki az Elad6 terh6re,

amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek

figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az 5rintett 6ru-6rt6k 6 o/o-a.

Hib6s teljesitdssel kapcsolatban 6rintett nett6 {rri 6rt6k6nek 307o-a nagys6gri min6s6gi

kdtbdrt lehet k<ivetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltaI ervenyesitett meghirisul6si kotb6r

is akkor, amikor el61l6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6n:a vetitve, 30 % nagysSgri meghirisul6si kotbdr megfizetdsdt

v1llalja,arnennyibe n i szdllitand6 term6kek sz6llit6s6val t<ibb, mint 15 napon k6sik, vagy e1611

a szerzodls telj esit6s6tol.

Tiszt1ban vannak a szeg;odo felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6san trilmen6en a

Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l eredo k6ranak megt6rit6s6t is kdvetelheti az EladStol, a khr

osszeg6be azonban amhr behajtott kdtb6r dsszege belesz6mit.

A ktitb6r akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel'

A k6tb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szitml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszdmla nett6

risszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad(hoz intdzett nyilatkozathval azortrrali hatallyal

el6llhat az adfusvlteli szeruodest6l, vagy barmely r6szet6l' ha:

- azElad6 azegyes r6ssz6llit6sokkal 15 napotk6sett;

Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, 6ncs6ddt jelentett illetve ellene csoddt jelentettek be,

felsz6mol6si elj ar6s folyik ellene;

Elad6szerzodlsellenesenbesziintetteszilllithsait'
Ha a Vev6 a szerzodlst a fenti barmely okb6l megsziinteti egyoldalf nyilatkozal|val, az

Elad6 nem jogosult a Vevdtol tov6bbi kifizetdseket ktivetelni.

A Vevo jogosult 6s egyben kdteles a szerzoddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,

amely teieiove teszi,-hogy a szerzld6ssel drintett feladata ell6t6shr6l gondoskodni tudjon - ha
6szesed6st szereza) azElad6ban

valamely olyan i , amelY nem felel

meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdl's k) pontj6ban me

b)iz Elad6 kdzvetetten vagy kdzvetleniil 2 6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lye gk6pes szervezet,, amely nem

felel meg a Kbt. SO. S tf l bekezd6J k) ponti1b valamely felt6tel.

A fenti& szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzodds megszun6se el6tt m6r teijesitett

szol g6ltat6s szerzod6s s zeri p 
'nzbeli 

ellendrt6kdre j o go sult.

fi.1 Az Etad6t az 1wdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si k<itelezetts6g terheli a

szerzod1s teljesitdse sor6n a Vevdvel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemri-adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktartasi kotelezetts6g kiterjed az

Eladt6 alkalmazottaira, munkatilrsaua, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezdese elott

kdteles azBlad,6 a titoktartasra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Azqlad1 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik f6tnek nem hozhatja tudom6sSra a szetzod6sben

foglaltakon til, az aizalkipcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatart'

A m6sik fel el6zetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ciot egyik f6l sem tehet kozze,

harmadik szemdly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszab6ly alapjhnvalamely bir6s6g vagy m6s hat6sSg kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

nz BUaO kifog6stalan teljesit6sdrol J teljes term6kmennyisdg 6tadfts-6tv6tel6t kovet6en a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy a Vev6t

referencialist6j6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen irasban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhassa.



Jelen szerz6d6sben nem szabfllyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajfnlata tarlalmtfi tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszabfilyi rendelkezdsk6nt a KBT 6s Magyar Polg6ri Torv6nykonyv idevonatkoz6an
me gfelel6 szabflly art fo gi 6k alkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan ndzetelt&6st, vagy vitdt, amely kozdttiik
a szerz6 ddssel kapcsol atb an meriil fel.
Jelen szerz6d6sbol szhrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
s zdkhe ly6h ez igazo dik.
Ezt az addsv6teli szerz6ddst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nvilatkozatarl<kal mindenben
me ge gy ez6t helyb enha gy 6Iag alfiirtdk.

Budapest, 2014. szeptember 29.
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neve 6s k6dszfma

Passziv bevonatos

stentek

Biotronik Hung6ria Kft. ,,Coronaria stent 6s nyomasm6rS vezet6dr6t
beszez6se, kihelyezett iru raktSr tizemeltet6s6vel"

GOKt-5t2014

Budapest, 2014. szeptember 29.

1. sz. mell6klet
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SZERZODES
Kihelyezett druraktf r iizemeltet6s6re

Cdg;,,,.,,,,.,,.,.,,,,,.
Gazdasdgl tkt,:
P€nz0gyl osztdly: ,..

Amely l6trejritt egyr5,szrol azF,lad6: Biotronic Hungaria Kft.
telephelye: 1025 Budapest, Fajd u.2lb,
m6sr6szr6l a

Gottse gen Gyorgy Orsziigo s Kardiol6 gi ai Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgato
tov6bbiakb an ,a K6rhhz",

mint Szerz6d6 felek kOzcitt az alilbbiak szerint:

1. Aszerz6d6s tfrgya

A ,,Coronaria stent 6s nyomfsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett druraktdr
iizemeltet6s6vel" tfirgyban GOKI-5/2014 szfmf addsvdteli szerz6desben szerepl6 4., sz.
rlszajdnlati ktirben meghat6rozott termdkekre vonatkoz6an. ( cisszesen 300 db - 30%
mennyisdg6re )
Elad6 az adhsvdteli szerzod6sben foglalt idotartamra kihelyezett 6ru raktdrkdszletet bocsrit
saj6t kcilt6s6g6re, a K6rhfz rendelkezdsdre, amely azt saj6t rakt6rfhan helyezi el a
felhasznrillsig. A kihelyezett itruraktdr indul6 alapk6szlete minden mdretb6l t havi
mennyisdget tartalmaz - csatolt kimutatris szerint. Az alapkdszlet 2014. okt6ber I6-6n 8-14.
6ra kdzritt kenil lesz6llit6sra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru rakthrkeszlet az F,lad6 tulajdon6t kepezi. Az Elad6 kotelezetts eget villlal az
adiisv6teli szerzbdds melldklet6ben meghatiirozott termdkek sz6llit6s6ra, valamrnt arra, hogy a
Kfirhirz jelent6se alapjdn a felhasznitlt termdkek nyilv6ntartlstfi a Kd,rlrrizzal egyezteti ds
term6ket p6tolja lehivrist6l szitmitott maximum 5 napon beltil.
Elad6 aK6rhhzjelent6s6t kovet6en jogosult afelhaszn6lt termdk ellendrtdk6r6l sz6l6 szdmla
kiiilithsira, az ad6sv6teli szerzod6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6ru
rakt6rk6szlet6t b6rmikor ellenorizheti.

Lehivds:

A rendszer a kihelyezett 6rurakt6r k6szletdt, az Elad6 szempontj6b6l, mint egyetlen kiils6
rakt6r k6szletdt k6pes kezelni. Az egyes besz6Ilit6k kdszleteit egym6st6l elki.ikjnitetten 6s
titkosan tartja nyilv6n. Minden irmen kiadott 6ru felhasznillilsnak min6siil. A szoftver
kezel6sdvel megbizott szem6ly azElad.6 reszdre rendszeres id6krizonkdnt (legal6bb 2 hetente)



I

nyomlatott (faxqlt vagy e-mailben elkiilddtt) a fogy5sr6l, illetve a taktht pillanatnyi

kdszlet6r6l inform6ci6t kiild.
iztosit6sa mellett az

inform6ci6hoz jutni
szit6jevel ktilon kell

A fogy6s nyilv6ntart6sa egyrdszt a sz6ml6k alapja,

alapinform6ci6ia.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalmdnak

strukfiir6jAt, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonosit6s6t olyan tekintetben,

hogy az egy6rtelmrien meghat tffozza, hogy az adott term6k mely elad6tol val6, hiszen

haJonl6, va-gy esetleg urotrot termdkek is lehetnek egyidoben a rakt6rban'

Szdllit6s:

Amennyibe n arlszletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriil azF,lad6 maximum 5 napon

beli.il ezt beszilllitj a.

3. AK6rhhzjogai 6s kiitelezetts6$ei

A K6rh6tz a kihelyezett termdkek hi6nytalans 6g66rt 6s min6s6gi filapothert, 611aguk

meg6v6s66rt teljes t<<ini fetetos6ggel tattozik. A Klrtlhz villlalja, hogy a kihelyezett 6ru

raktark6szlet 6v6 saj6t kdszleteit6l elkiildnitve t6rolja 6s

megfelel6en s hasznalni tud6 szem6llyel kezeli'

A futamid6 ot biztosit a Klrhhz rdszere valamennyi' a

kihelyezett 6rur akthr elhelyezett term6k

A K6rhriz kdzli Elad6vaf a konszign6c 6, kapcsolattart6 szemely nev6t'

beoszt6s6t, telefonsz6m 6t 6s faxszhmht 6s azs €kovetkezett minden villtozhst'

4, A szerz6d,6s megsziin6se

Megszrinik a szevodls az ad6sv6teli szeruodes 1ej6rt6va1.

5. A szerzldls megsziin6sekor alkalmazott eljirfs

Ielen szerz6d6s b6rmely okbol tdrt6n6 megszrin6se eset6n a K6rhhz teljes koruen koteles

elsz6molni a kiheiyez.it 6ru rakt6rk6szlettet. R szerzodls leifurtfi ktivet6 egy h6ten beliil

lelt6roz6stk6szit uLntudt, k6pvisel6je, valamint aK6rhLhz 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem

hasznSlt k6 s zl etek me g 611 apit 6sht a.

A futamido alatt fel nem haszn6lt 6s raktdrk6szleten

bontatlan term6keket az F,lad6 kdteles elszdllitani'

kdtelezettsdg6nek felszolit6s ellen6ben sem tesz

maradl kifo g6stalan min6 s6gi 6llapotit

Amennyiben az Elad6 ezen elszilllittsi
eleget, a K6rhhz jogosult az 6ru

megsemmisit6s6re.
A K6rh6z k6teles aszerzoddsmegszrin6sekor a birtok6ban l6v6 term6keket aral<thtban annak

Elad6 altal t6rt6no elsz6llit6s6igiz 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett megorrzn| Az orues es

az elszillliths kdlts6gei azBladft terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6ddsben nem rcndezett k6rd6sekre a magyar jog szabftlyai mindenekel6tt a
Polg6ri Tdrv6nykcinyvr6l sz6l5 2073. 6vi V. tdrvdny rendelkez6sei az irrinyad6ak.

Budapest, 2014. szeptember 29.
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,,Coronaria stent 6s nyomism615 vezet5dr6t
beszerz6se, ki helyezett 6ru ra kt6r lizemeltet6s6vel "
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1. sz. mell6klet

A szerz6d6st el6k6szitette:

201/' SIIPI 2 9.

*6tf ff $.#-K..kl..r:\/

Pro-Kinetic
Energy 364469-

364516

2 190 375
10 302 875

ProKinetic Energy
2 2.25 25 2.75 3 3.5 4 4'5 5

I 1 1 1 1 1 1 X X
10 1 I 2 3 3 J 1 X X
13 0 1 4 4 4 4 1 0 0
15 1 1 3 4 4 0 0

,|
1 4 6 4 1 0 0

20 0 1 2 4 4 4 1 1 I
22 X X 2 5 5 1 X X

X X X X 2 4 1 1 U
t0 X X X X X X X 0 0
Ossz: 4 6 18 27 30 29 8 2 1
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