
,,Coronaria stent 6s nyomfsm6r6 vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett i,rtrakthr

h6napra

ADASVETELI SZERZ0NES Anyaggazd6lkoddsi osztdly:

amely l6trejott egyr1szt a Budapest, Haller utca29. szhm alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy

Orszrigos Kardiol6giailnt'zeirDr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6)'

m6sr6szt a Magyaro rszfugi volksbank zrt. bankntl vezetett l!!09464:91353349-01'000002

banksz6ml aszitm.|-, L3-09"-081861 c6gsegyz6k sz6mf 2314 Halilsztelek, ovoda u' 7-9'

szdkhelyri Medlines Kft. nevu szilIlit6,-kdpviseletre jogosult szem6ly: Izs6k Barnab6s (a

tov6bbiakban: Elad6)

kozritt, az ajhnlathban felsorolt termdkek szilllitf.sdraa kovetkezo felt6telek mellett:

l.l Elad6 eze, szerz6des al6irds6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapj6n ,,Coronaria stent 6s

nyom6sm6 16 vezet6dr6t beszerz6se, kihely ezett 6r kiirt

GOKI-5/20L4 szhmf kozbeszerz6si eljar6s sordn k6nt

kotelezetts6get v6llal ana, hogy az ajhnlatkerS 6Ital

azyev6 6ltal elfogadott term6kmennyisdget az ugyanott meghatfrozott min6s6gben a Vev6

r6sz6re IeszillIitja. A szeruodes id6tartami a szerzodes alfiirdsftt kovetoen 12 h6napig tart' A

szerzod*ses frrat, termdkeket, fizet6si hataridoket a jelen szerzodds 1' sz' melldklete

tafialmazza. A szerz6d6s mell6klet6t k6pezi az aifnlatba becsatolt felolvas6lap (2' sz'

mell6klet) 6s kereskedelmi ajanlat (3. sz. meil6klet) is'

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a vev6 az l.l pontban meghatfutozott 6rumennyisdget

olyan m6don kdteles t61e megv6s6roini. ahogy ez aielenpontban szabillyozttsra keriil'

yev6 az l./ pontban emlitettek szerint u-Btud6 minden elteres n6lkiil elfogadott ajinlat

szerinti term6keit havonta azitn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Elad6tol

rigy, hogy a teljes mennyis6g -30 "/o-a lehiv6sra keriiljtin' A

kihelyezett csolatos felteteleket jelen szerz6d6s elengedhetetlen

r6szdi kdpe d6s ta almazza'

3.1 Elad6 kdtelezi magSt ar.;a, hogy a 2.1 pontban emlitett lehiv6s szerinti |rukat a

lehiv6sban foglalt mennyisegben, v6lasztdkban 6s m6retben a t6rgyh6napon beltil havonta

olyan i.itemezesben szhllitja le a Vev6 6ltal

lehivdsban meghatdroz6sra kertilt. A nyertes

fj fejleszt6su innovativ term6ket szilllitan
m6dosit6sa n61ki.i1. Az fr-ertlk arSnyoss6got 6

k6pvisel6j 6vel k<jtele s e gy eztetni.

A lehiv6snak megfeleli szilllitas a felek egyezo meg6llapod6sa szerint-akkor tort6nik meg

sz nybe vett Fuvaroz6 az ttrukal tartalmaz6 egyes

sz 6ital erre feljogositott szervezetei telephelyeire

ill esitdsi helyekre Ieszillitia, (lesz6llittatja) 6s a

ktildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt ffisztrmolva a lehiv6sban megjelolt egyseg vagy

szern6ly r1szerc mEnnyiseglle g-ffiadta. A Elad6 a leszflritott term6keket bontatlan gy6rr
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gyari artozdklista tassal 6s egy6b dokument6ci6kkal
Vev6nek. A csom kell lenniJ'arra, hogy a termdkek

zits ds a trirolis id6t
ye. A Vev6 mennyis6gi,
ad6 villlalja, eljesitdsdnek
konzultrici6s
st, Haller u.29., Kihelyezett 6rurakt{r)
yettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladnS, a 15 napot, ugy aVev6 jogosult a lenem szrillitott 6rucikkeket az Eladri kdltsdgdre harmadik szem6lyt6i-beszerezni 6s a Vev6szdkhely6re szdllittatni.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy
kapcsolatban felmertilt kci lts6 gei fedezeter e az

az Eladilnak a jelen pontban foglaltakkal
1./ pontban emlitett elfogadott ajdnlat szerinti

aV

4'l Meg6llapodnak a szetzodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabiiyozott, illetve
rendszer alkarmazds6n trilmen6en a vev6nek joga van
6ruhirinyaik potlilsdra azonnali megrendeldseket _ a
lehivrisnak minosiil6 nyilatkozatokat - adjanak fel azEladrihoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kivril, raktinikdszlet6bol tartozlkkiel6giteni.

A.soron kivtili iigyintdz6st - felhivrisra - azElad6 kciteles igazolni,de abban is egyetertenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szSllitdsihatfuid| a 3 napot sernmikdppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltar, hogy a lehiv6sban foglalt szdlitfs
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6ru, a" ugyanigy az 4.lpontban eliirt
figyelmen kiviil hagy6sa a jeien ad6sv6telil'tt"riod", megszegdsdt j
kcivetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kdtb& eslvagy krirt6rit6s
fizetdsdnek a k<itelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerzod6ss zeg1si eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, t gy aVev6 az ad,fusvdteli szerzodlstol val6 el dllds1nak a jogat
gyakorolhatj a a jogi kdvetkezmdnyek 6rvd yesitdse mellett andlkill, hogy 6rdekmril6s6t
igazolni lenne kriteles.

6'l Vev6 a lehfviis teljesit6sdt igazolo szabillyszeni, mindkdt fel altal drrirt atvlteli
elismervdnnyel felszerelt szftmlit a Kbt. 130. $-a, u ptt. 6:130. $-a, valamint azArt 3614.$

gyenliti ki az Eladrfnak.
a szerzSddses idoszak folyamrin az egyes sz6ml6kba
6s kcilts6gek 6llithat6k be, mdgpedig ugyanolyan

en az F,lad6 elfogadott ajfunlata 1artalmaz,
lilgpiaci 6rak mikdppen alakulnak, 6s hogy
zdmitdsi kulcs.

A szdmlilhoz tartoz6lehiv6s teljesitdsdt igazolo - a Vev6t6l szdrmaz6 - 1tveteli elismerv6nyt
szilllitolevellel csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szhmlffi azF;lad,6 kcjzvetleni.il az
Intezet G azdasdgi lgazgato sitgfur a ny iltj a b e,

5r szolgii.



Amennyiben Vev6 az E,lad6 szamlajdt a jelen pontban rogzitett hat6ridon beliil nem
egyenliten6 ki, k<jteles az Elad.finak a Ptk. idevonatkozo szabflyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 rrcm frzet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesitds6vel iisszeftigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfeiel6
tiirsas6g tekintet6ben menilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kciteles jcivedelmdnek
cscikkent6s6re alkalmasak. Az Elad6 a szerz6d6s teljesitdsdnek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezet5t a Vevo szftmdra megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
tigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul drtesiti.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szilllitdsboL ill. fuvaroz1sbol ered6
hibrikkal kapcsolatban a lehiv6 a3.l pontban szabSlyozott teljesit6s megtdrt6nt6t6l szilmitott
3 munkanapon beliil jogosult azEladival szemben fell6pni.
Az egy6b min6sdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szIel6s6t kovet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tdrgyhvh teheti az
Eladrin6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi ido m6g drv6nyben van.
Az el6zo k6t bekezdds b6rmelyik esete is forduljon elo, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beliil - azE,lad.dt k<izds jegyz6k6nyv felvdtel6re meghivni.
A jelen pontban emlftett min6sdgi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok esetdn, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tfpus6ban (rendszerdben) nem felel meg az I.lpont szerinti ajdnlatban,
ill. az ajitnlatban foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Yev6 a jelen szerzod,1sben
szabhlyozott m6rt6kti min6s6gi kdtb6rt eslvagy k6rt6ritdsi ig6nyt drv6nyesithet, ds
amennyiben a jelen bekezdds m6sodik fordulatriban leirt rendszerbeli minos6gi eltdr6st
tapasztalna, tgy drdekmril6s6nak igazolfusa n6lktl a szerzoddst6l nyomban elhllhat,
meghirisul6si kdtbdrt 6s kSrt6rit6st kovetelhet.

8./ Szerzodl felek egyetdrtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s

i6t6ll6s szabillyaira - az I./ pontban foglaltak fiiggvdnydb en - az elfogadott ajinlat tartalma az
iritnyadS.
Ha Eladri a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelent6st koveto 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt6l beszerezni azEladri
kcilts69dre.
Ha az Eladr6 a jotilllSsi kotelezettsege alatt kicserdli aleszilllitott eszkiizcik b6rmely reszdt,
annak j6t6ll6si ideje a csere napjdvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelen szeru6dds targydt kepezb term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatali enged6llyel.

9.1 Szeruodo felek rigy a kdsedelmes teljesit6s, mint pedig a minos6ghibds szSllitiis, s
vdgtil a szerzodlst6l val6 Vev6i el6ll6s eset6re egyarint kotbdrt kcjtnek ki az Elad6 terh6re,
amelynek m6rt6ke k6sedelem esetdn a k6sedelmesen sziillitott 6rucikkek nett6 6rtdk6nek
figyelembevdtel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az lrintett fuu-ertdk 6 %o-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rr[ 6rt6k6nek 30o/"-a nagys6gri min6s6gi
kdtb6rt lehet kcjvetelni, de ugyanilyen mdrtdkti a Vev6 iital ervenyesitett meghirisul6si kotb6r
is akkor, amikor el6lkisi jog6t volt k6nytelen gyakorolni.



Elad6 a teljes nett6 aj6nlati 6na
v illlalj a, amennyib e n a szitllitando
a szeruo dds telj e sit6s6t61.

vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kotb6r megfizet6s6t

term6kek sztilitdsfxalttibb, mint 15 napon k6sik, vagy el6ll

Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkcivetel6s behajt6s6n trilmen6en a

Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l eredo kfirhnak megtdrit6s6t is kdvetelheti az Elad6t61, a k6r

<isszeg6be azonban am6r behajtott k6tb6r osszege belesz6mit.

A kotb6r akkor is j6r, ha a Vevdnek k6ra nem meriilt fel.

A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott sztmlih6l visszatartani 6s azt a vdgszhmla nett6

6sszeg6b6l levonni.

rc1 A Vev6 egyoldafti, ir5sbeli, az F;lad6hoz intezelt nyilatkozatinal azonnali hat6llyal

el6llhat az adfusvdteli szetzod6st61, vagy b6rmely tdszdt6I,ha:

- azElad6 az egyes resszhllitdsokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felszhmolilsi elj ar6s folyik ellene ;

E I a d 6 szer zo d6 sel lene s en b e s ztintette szilllithsart'

Ha a Vev6 a szerz6d6st a fenti b6rmely okb6l megszi.inteti egyoldahi nyilatkozathval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t61 tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szeruodlst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,

amely tetreiove teszi,-hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6t6s5r61 gondoskodni tudjon - ha

a) aiElad6ban kozveteiten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szetvezet, amely nem felel

meg a Kbt. 36. $ itl U.t 
", 

dds k) pontj6ban meghatdrozott valamely feltdtel.

b) 
"az 

Elad6 kozvetetten vagy kdzvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezet,, amely nem

felel meg a Kbt. SO. S ttl bekezdds k) pontjihanmeghattuozott valamely felt6tel.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzldds megsztin6se el6tt m6r teljesitett

szolgilltaths s zerz6 d6 s szer:d p 6nzb e I i el I en6rt6k6re j o g o sult.

ll.l Az Elad6t az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6c1on titoktart6si k<itelezetts6g terheli a

szerzod6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsdlatban tudom6s6ra jut6

mindennem i adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s 6ban. E titoktaft6si kotelezetts egkitefied az

Elad6 alkalmazottaira, munkatirsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenysdgiik megkezddse el6tt

kdtel e s az F,lad6 a titoktarthsra hitelt 6rdeml o en fi gyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik fdtnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod6sben

foglaltakon tuI, az aizalkipcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik fel el1zetes j6v6hagy6sa n61kii1 titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozz6,

harmadik szem6ly rendelkezds{re nem bocsdthat, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszab1ly alapjilnvalamely bir6s6g vagy mds hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

Az pUOO kifog6stalan teljesitds6rol a teljes term6kmennyiseg 6tadds-6tv6te16t k<ivet6en a

Vev6 ir6sbun nyilutkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azBladft, hogy a Vev6t

referencialistaj6n feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don

marketingtev6kenys6 g6ben felhaszn6lhassa.



Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintetdben az 1./ pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az Eladri elfogadott ajtnlatalartalmirt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabilIyi rendelkez6sk6nt a KBT 6s Magyar Polg6ri Torv6nykdnyv idevonatkozSan

me gfelel6 szabfuIy ait fo gj 6k alkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon b6kds riton rendezzenekminden olyan nlzeteltlrdst, vagy vit6t, amely kdzdtttik
a szerz6 ddssel kapc so l atb an meriil fel.
Jelen szerzod6sbol szfrmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a Vevd
szdkhe ly6h ez igazo dik.
Ezt az ad6svdteli szeruodlst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nyilatkozataikkal mindenben

me ge gy ezot helyb enh agy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2014. szeptember 29.
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SZERZODES
Kihelyezett frurakt{r iizemelfet6s6re

Amely l6trejdtt egyr6szr6l azBlad.6: Medlines Kft.
telephelye: 2314 Hal|tsztelek, 6voda u. 7 -9.
m6sr6szr6l a

Gottsegen Gyrirgy Orszilgos Kardiol6gi ai Intezet
Cime: 1096 Budapest, Haller u.29.
K6pviseli: Dr. Ofner P6ter foigazgat6
tovSbbiakb an: D^ K6rhhz",

mint Szerz6d6 felek k<izritt az alilbbiak szerint:

1. Aszerzfidfls tfrgya

A ,,Coronaria stent 6s nyomism6rd vezet6dr6t beszerz6se, kihelyezett Srurakthr
iizemeltet6s6vel" tdrgyban GOKI-5/2014 szhmfi ad6sv6teli szerz6d6sben szerepl6 2.,7., sz.

ftszajfinlati kdrben meghat6rozott term5kekre vonatkoz6an ( dsszesen 450 db - 30%
mennyis6g6re )
Elad6 az addsvdteli szerzod6sben foglalt idotartamra kihelyezett dru rakt6rk6szletet bocs6t
saj6t kolt6s6g6re, a Kfirhiz rendelkez6s6re, amely azt saj6t rakt6rdban helyezi el a

felhaszn6llsig. A kihelyezett furwakthr indul6 alapkdszlete minden m6retb6l t havi
mennyisdget tartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet 2014. okt6ber l6-hn 8-14.
6ra kcizcltt keriil lesz6llitdsra.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett firuraktlrkeszlet azBladf tulajdon6t kdpezi. Az Elad6 kotelezettseget villlal az
ad6sv6teli szerzodds mell6klet6ben meghatilrozott termdkek sz6lliths6ra, valamint ana, hogy a
K6rhfz jelent6se alapjdn a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntarlilsdt a Kflrhizzal egyezteti 6s

term6ket p6tolja lehiv6st6l szilmitotl maximum 5 napon beliil.
Elad6, aK6rhinjelent6s6t kcivet6en jogosult afelhasznilll termdk e11en6rt6k6r6l sz6l6 szdmla
kr6llit6sfna, az ad6svdteli szerz6ddsben foglaltak szerint. EladtS a kihelyezett ftru
rakt6rk6szletdt b6rmikor ellenorizheti.

Lehivfs:

A rendszer a kihelyezett inurakthr keszletet, az F,lad6 szempontjrib6l, mint egyetlen kiils6
ruktfir k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llft6k k6szleteit egym6st6l elkiilonitetten 6s

titkosan tartja nyilvan. Minden innen kiadott tnu felhaszn6l6snak minosiil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szem6ly azF,lad,6 r6szdre rendszeres id6kozonkdnt (legal6bb 2 hetente)

P6nz0gyl osztiity: .,,.,#k
Anyaggazddlkoddsi osztdly;,.



nyomtatott (faxolt, vagy e-mailben elkiildiltt) a fogyasr6l, illetve a ruktdr pillanatnyi
k6szlet6r6l informrici6t kiild.
A megfelelo technikai feltdtelek biztosit6sa mellett az Elad6nak lehetosdge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban informrici6hoz jutni a pillanatnyi kdszlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir6l a. szoftver k6szitdj 6vel kiildn kell meg6llapodj on.
A fogy6s nyilvdntart6sa egyr6szt a szfimlik alapja, m6sr6szt a k6szlet ut6ntcilt6s6nek az
alapinformhci6ja.

Eladt6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartalm6nak
struktfr6j6t, mivel a beelad6nak biztositania kell a cikkek azonosit6siit oiyan tekintetben,
hogy az egy6rtelmrien meghathrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l va16, hiszen
hasonl6, vagy esetleg azonos term6kek is lehetnek egyidoben araktfrrban.

Szfllftfs:

Amennyibenarlszletezettm6don a lehiv6s tovribbftrisra keri.il azBlad6 maximum 5 napon
beliil ezt beszilllitja.

3. AKilrhilzjogai 6s kiitelezetts6gei

A Kfirhhz a kihelyezett termdkek hi6nytalansdg66rl 6s min6s6gi illlapothert, 6llaguk
meg6v6s66rt teljes kdni felel6s6ggel tartozik. A K6rhi,z villlalja, hogy a kihelyezett 6ru
rakt6rk6szletet megfelell, zirt helyen, a megl6v6 saj6t kdszleteit6l elki.ildnftve t6rolja 6s

megfelel6enkdpzett, akezelo rendszert ismer6 6s hasznillni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 kdzben Eladtf csereszabatossdgot biztosit a Kfirhhz rdszdre valamennyi, a
kihe lye zett frur akthr e lhelyezett termdk felhasznitlfts 6t i I I eto en.
AKfirhi.z kozli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rk6szlet kezelo, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beoszt6s6t, telefonsz6mht es faxszhmht 6s az ezen adatokban bekovetkezett mindenvfitoztst.

4. A szerzfid6s megsziin6se

Me g sztinik a szer z6 d6s az addsv 6teli szeruo de s lej 6rt6v al.

5. A szerz6dfls megsziin6sekor alkalmazott eljfrfs

Jelen szeru6dds b6rmely okb6l tortdno megszrin6se eset6n a Kflrhilz teljes konien koteles
elsz6molni a kihelyezett riru raktrirk6szlettel. A szeruodl,s lej6fi6t kovet6 egy h6ten beltil
leltdrozirstkeszit azE,lad,6 k6pviseloje, valamint aK6rh6z 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem
hasznillt k6 s zletek me gitllapithsftr a.

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s ruktfirkeszleten maradt kifogdstalan min6s6gi Sllapotri
bontatlan termdkeket az F.lad6 k<iteles elszilllitanl Amennyiben az Elad6 ezen elsz6llit6si
kdtelezettsdgdnek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a Korhdz jogosult az itru
megsemmisit6sdre.
A K6rhdz k<iteles aszerzodds megszrin6sekor a birtok6ban 16vo termekeket arukthrban annak
Elad6 6ltal tort6n6 elszilllitdsdig az 6llagmeg6vds biztosititsa mellett megorizni. Az 6rzes es

az elszSllitds k<iltsdgei azElad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6ddsben nem rcndezett k6rddsekre a magyar jog szabillyai mindenekel6tt
Polg6ri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny rendelkezdsei az ir6nyad6ak.

Budapest, 2014. szeptember 29.

F6igazgat6
mint V mint Eladt6

20ii szifl 2 3.

A szerz6d6st el6k6szitette:

N6v: ...bi!..!y.\.w
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MedlineS Kft. ,,Coronaria stent 6s nyom6sm616 vezet6dr6t
beszerz6se, ki helyezett 5ru rakt6 r tize me ltetes eve l"

GOKt-5/2014

1. sz. mell6klet

Megajfnlott
term6k neve

Multi-link CoCr
koron6ria stent

I 0078xx-xx
10l2lxx-xx

Workhorse
gy6gyszerkibocs

bevonatf CoCr

l0095xx-xx
l0l lTxx-xx
l070xxx-xx
l0124xx-xx

MULTI.LINK
2.25 2,5 2,75 3 4 4 OSSZ:

1 1 2 z 2 1 9
t.2 1 5 5 z 21
l5 1 .1 o 4 z
t8 I 4 o o 4 z5
23 1 ? o o 4 z 22
28 1 z 4 z 19
33 z z 1

38 z 1 1

142

Xience Everolimus
2,25 2.5 3 3.5 4

I z z z z z
12 z 4 4 4 z
'15 z 4 o o z
18 z 7 I +
23 2 4 8 8 4
28 z o 8 4 4
33 z 2 1

38 z 2 1

Jssz: 14 31 42 36 20 143
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