
aoAsvergLr szgRz6oBs

amely l6ttejott egyft,szt a Budapest, Haller utca 29. szLm alati sz6khely6 Gottsegen Gyiirgy
Otszfgos Kardiol6giailnt6,zet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbrakban: Vev6),

m6st6szt a ING bankn6i vezetett 13700016-06160009-00000000 bankszdmTaszfumi, 01-09-
905712 c6.gSegyz6k szfim.d L077 Bwdapest, Wessel6nyi utca L6. sz6khely6 COOK Medical
Hungary.. Kft. nev6 elad6, k6pviselette jogosult szem6ly: Sinead Kennedy (William Joseph
D oherty IJ gy v ezeti| Igaz gat6 me ghatalm azhsfl al) (a tov4bbiakb an : E la d 6)

kozott, az ajfuIatilban felsorolt term6kek sz6l\t6s6ta akovetkez6 felt6telek mellett:

l./ Elad6 ezen szetz6d6s alattils6val a Vev6 6ItaI a I{bt. alapjiln ,, Haemodinamikai 6s
angiogrifiils anyagok beszerz5se az Int6zet feln6tt 6s gyermek osztdiyhnak r6sz6te,
kihelyezett iltataktht l6tesit6s6vef' tirgyban }efut GOKI 14/2014 szhmikozbeszetzlsi el166s
sotin tett aiilnlata elfogadilsa eredm6nyek6nt kotelezetts6get villlaI ara, hogy az a16nlatk6r6 6ltal
az aiilnlai dokument6ci6ban felsotolt 6.s az Yev6 6ltaI elfogadott terrn6kmennyis6get az :ugy^nott
meghatdrozott min6s6gben a Vev6 r6.sz6reIesz6l1ttja. A szetz6d6.s rd6tzrtama a szerz6d6,s al6fu6s6t
kovet6en 1'2 honapig tafi. A szetz6d6.ses 6rat, tetrnlkeket a lelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete
tattaltnazza. A szerz6d6s mell6klet6tk6pezr az aj6nlatba becsatolt felolvas6lap Q. ,r. mell6klet) 6s
keteskedelmi aj6nlat (3. sz. mell6k1et) is.

2./ Elad6 tudom6sul veszi,bogy aYev6 az 1./ pontbanrneghatilrozott drumennyis6get olyan
m6don koteles t6le megv6s6tolni. ahogy ez a jelenpontban szabilyozilsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szednt aEladS minden e1t6r6s n61kri1 elfogadott alfinlat szerinfl
tetm6keit k6thetente az :6n. Lehivilsi nytlatkozat formhjilban vils6to\jz meg 

^z 
Elad6t6l irgy, hogy

a szetz6d6ses id6szak v6g6ig Iegal6bb a teljes mennyis6g -30 o/o-alebivdsra keniLljon. A kihelyezett
Lrvtaktht rizemeitet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6.s elengedhetetfen ftsz6tk6pez6
kihelyez ett 6rutakt6r sz erz6 d6,s tartalmazza.

3./ Elad6 kotelezi mag6t arra,hogy a 2./ pontban ernlitett lehivis szednti ilrukat a leliv6sban
foglalt mennyis6gben, vilIaszt6kban 6s m6tetben a targyh6tapon beliil k6thetente olyan
ritemez6sben szillJttja le a Yev6 6ltal erce feljogositott szers/ezeteine\ ahogy ez a lebivilsban
meghzt6toz6sra kedilt. A nyertes aj6nlattev6 jogosult a szetz6d6,s id6tattama alatt ttj fejleszt6sii
innovativ tetm6ket sz6l)itani, az 6t vagy egy6b szerz6d6,ses felt6telek m6dosit6sa n6lkril. Az 6r-
6rt6k arilnyossigot 6s a szal<rrtai min6s6gi rnegfelel6st az ajinlatk6r6 k6pvisel6j6vel koteles
egyeztetnl.
A lehiv6snak megfeleI6 sz6lliths a felek egyez6 meg6llapod6sa szennt akkor tort6nik meg
szabillyszer1en, ha az Elad6 vagy az illtala iglnybe vett Fwvatoz6 az ilntkat tattalrnaz6 egyes
szilJttm6nyokat az Elad6 kockLzatira a Yev6 6ltal e:r'e feljogositott szefirezetei telephelyeire
illetve a lehivilsban megielolt kozelebbi teljesit6si helyekre \eszillitja, (esziilrttatja) 6s a
kiiLldem6nyt csomagol6si egys6genklnt 6tsz6molva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szem1ly
r6sz1re mennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a leszilllitott term6keket bontatlan gy6ri csomagolfusbzn,
gy6ti tartoz6klista alapj6n, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyritt adla 6t a
Vev6nek. A csomagolilsnak alkalmasnak kell lennie ana,hogy a term6kek 6ps6g6t a favaro,zils 6s a
t|rolils id6tattama alatt meg6v1a.
A min6s6gmegnzsgilIS,s helye a Vev6 sz6khelye, A Vev6 a leszill\tott term6k mennyis6gr,
min6s6gr 6w6tel6,t folyamatosan v6gzt. Az Elad6 v6lla\a, hogy a szerz6d6,s teljesit6s6nek
id6tartama alatt folyamatosan tendelkez6src 6l).,konzu\tdci6s lehet6s6get biztosit.
Teliesit6si hely: Kiizponti ra,l<tht L096 Budapest, Hallet w.29., Kihelyezett fututaktht)
Aw6telre jogosult szem6ly: taktfiros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6\y.



Abban az esetben, ha az ELad6 k6sedelme meghaladnd a 1,5 napot, 6gy a Yev6 jogosult a le nem

sz6l\tott drucikkeket azElad6 kolts6g6re harmadik szem6.Iyt6lbeszetezni 6s a Vev6 sz6khely6re

szilllittatnt.
Egyet6tenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkai
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet6re az 1../ pontban emlitett elfogadott ajLnlat szerintt 6r

szolg6l.

l{ap csolattart6 az BIad6 t6sz6t6l: . . .

4./ Meg6llapodnak a szerz6d6 felek, hogy ^ 2./ 6s 3./ pontban szabillyozott, illetve
v6.gtehafand6 kihelyez ett ituraktLr rendszer alkalmazils6n t6lmen5en a Yev6nek joga van ahhoz,

I:rogy v|:zldanul jelentkez6 6ruhi6tyatk pot76s6ta azonrrali megtendel6seket - a keretszerz6d6.shez

k6pest ugyancsak lehiv6snak min6siil6 nytlafkozatokat - adjanak fel az Elad6hoz, aki ezeket a

megtendel6seketsotonkiviil.,rakthnk6,szlet6b6ltattoztkkiel6giteni.
A soron kiviili ;j;gytnt6.z6st - fellrjvhsra - az Elad6 koteles tgazolri, de abban is egyet6tenek a

felek, hogy ilyen esetekben z sz61\tdsibat6nd6 a 3 napot semmrk6ppen sem haladhatjameg.

5./ Nem vitatott a felek 6ltal,hogy alelivdsban foglalt szd,l\tilst kotelezetts6g teljesit6s6nek

k6sedelme vagy elmulasztilsa, de ugyanigy az 4./ pontban el6irt kotelezetts6gek frgyelmen kiviil
hagyilsa a jelen adisv6teli szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek kovetkezt6ben az Elad6t a ielen
szerz6d6,sben szab|lyozott kotb6r 6.s/vagy kilrt6tit6s fizet6s6nek a kotelezetts6ge tetheli, 6s

amennyiben tlyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik alkalommal is megism6tl6dn6k, ugy 
^ 

Yev6 az

ad6sv6te[ szerz6d6.st6Ival6 el6116s6nak a jogit gyakotolhatja a jog1 kovetkezm6nyek 6rw6nyesit6se

mellett an6lkii{, hogy 6rdekmul6sht tgazolni lenne koteles.

6./ Vev6 a lehivls teljesit6s6t igazolo szab6Iyszetii, a kihelyezett arurz,ktdtbol tot6nt lehiv6s

tgazolS"s|val felszerelt sz6ml6t a l(bt. 130. $-a, a P&. 6:1.30. $-2, az 1,997. 6i LXXXIII. torv6ny
9/A. S a) pont, valamint az Art 36/A.5 szednt 60 napon belul banki 6ntal6ssal egyenliti ki az

Elad6nak.
Nem vitatott a szerz6d6 felek illtal,hogy a szerz6d6.ses id6szak folyamhn az egyes sz6ml6kba csak

azok az 6rak, 6rk6pz6si t6nyez6k 6s kolts6gek 6lh$at6k be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben,

amelyeket 
^z 

1 ./ pont 6teLm 6ben az Elad6 elfogadott ajinlata tartalmaz, fiiggedeniil att6l, hogy a

rn gy^rorsz6gS vagy a vtl6gpiaci 6rak mtk6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan villtozik az tnfl6ct6s
r6ta,vagy a deviza 6tsz6mit6si kulcs.
A Vev5 el6leget nem ftzet.
A sz6rnl6boz tattoz6lehiv6st tgazol6 elismerv6nyt csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszetelt
sz6ml6t az Elad6 kozvetleniil az Intlzet Gazdas6gyIgazgat6s6gLra nyuitla be postai riton.
Amennyiben Vev6 az Elad6 szLnJ6j|t a jelen pontban rcgzitetthatittd6n belirl nem egyenliten6

kr, koteles az Blad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szab|lyat szennti mindenkori 6rv6nyes k6sedelmi

kamatot is megfizetni.
AzEIado nem ftzet, illetve sz6mol eI a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan kolts6geket,

melyek a I(bt. 56. $ (1) bekezd6s k) pont)a szertnti felt6teleknek nem megfelel6 t|rsashg
tekintet6ben rnenilnek fel, 6s melyek ^z Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re

alkalmasak. Az Elad6 a szerz6d6.s teljesit6s6nek teljes rd6tttama alatt tulaldohosi szetkezet6t 
^Vev6 szim|ra megismerhet6v6 teszi 6s a I(bt. 1,25. $ (5) szednti iigyletekr6i a Yev6t

halad6ktalanul 6rte siti.

7.l Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llttdsb6l, tll.. fuvarozilsb6l eted6 hib6kkal
kapcsolatban a leliv6 a 3./ pontban szabLlyozott teljesit6s rnegtot6nt6t6l sz|mitott
3 munkanapon beliil jogosult azElad6val szemben fell6pm.
Az egy6b min6s6gi hibikkal vagy 

^ 
mennyis6gi e1t6t6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

lehiv6 azok 6szLel6s6t kovet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s tfugyLv| teheti az Elad6n61, felt6ve,

hogy a szavatossilg1id6 m6g 6tv6nyben van.



on el6, a leliv6 tattozjk _ a jelzett 3 napos
etel6re meghivni.

nyrs6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

6tdekmfl6s6nak igazol6sa n6tkril a szetzdd6
k6rt6fit6,st kovetelh et.

r6lt a lesz6llitott eszkozok b6tmely t6.sz6t, annak

a jelen szetz6d6s t6tgy6t k6pez6 tern6kek
el.

9./ Szerz6d6 felek
szetz6dest6l va16 Vev
m6t6ke k6sedelern ese
napiTz ezrel6k,legfeljebb azonban az 6tntett ar

nett6 6rir 6rt6k6nek j\o/o-a nagys6g6 rnin6s6gi kotb6rt
a Yev6 6rtal lw6nyesitett -"grr,ir.rLsi kotb6r"is akkor,
tolni.

E'1ad6 az 6intett term6kek nett6 , 30 o/o nagysagri meghirisul6si kotb6rrnegfizet6s6tvillTarja, amennyiben a s z6l\t6s6valtou!, mirri 15 napon k6sik,vagy elilJ, a szerz6dds ezen r6.sz6nek

kotb6rkovetel6s behajt6s6n tulmen6en ayev6 a
is kovetelhett az Elad6t6l, a k6t osszeg6be
t.
rilt fe1.

6b67 vtssz.atattanj 6,s azt a v6.gszfunla nett6

10'/ A vev6 egyoldahi, ir'sbeli, az Elad'6hoz intlzett nyilatkozat6val azonnait hat6lryal el1llhataz ad6sv6teh szerz6d6.st6l,vagy bfurnely r6.sz6t6l,ha: 
J

- az Elad6 az eryes r6,ssz6lht6sokkal 15 napot k6sett;
- az Elad6 fizet6sk6pterenn6' v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,f els z 6mol6si elj fu 6s folyik ellen e ;

- az Elad6 szetz6d6,sellenesen beszuntette sz6lht6sait.
Ha a Yev6 a szerz6d6st a f;yn biymely 

_okb61 
megszrinteti egyoldahi nytratkozatdval, az Elad6nem jogosult aYev6t6r tov6bbi kifrzet6seket kovetJri.

A vev6 jogosult 6s egyben kciteles a szetz6d,6,st felrnondani - ha szriks6ges oryan hataid6vel,amely lehet5v6 teszi, hogy a szerz6d,6.ssel 6rintett ferzdzta ell6t6s6t6rgondoskodni tudjon - ha



a) az Eladoban kozvetetten vagy kozvetlenril 25o/o-ot meghalad6 tulaldoni t6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6|y vagy szeml|yes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel meg
a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat|rozottyalamely felt6tel.
b)zzElado kcizvetetten vagykozvetlenr.il 25o/o-otmeghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez valamely
olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szel:vezet,, arr'ely nem felel meg a I(bt.
56. S (1) bekezd6s k) pontjilban rneghatltozottvalamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Blad6 a szetz6d6s megszfn6se el6tt m6t teljesitett
szolg6ltatils szetz6d6sszer6 p6nzbeli ellen6rt6k6te j ogosult.

11./ Az Elad6t az 6w6nyes jogszabilIyok szerinti m6don titoktat6si kotelezetts6g terheli a

szen6d6s teljesit6se sot6n a Vevdvel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban twdomdsfua jut6
mindennemii adat, infotm6ci6, ismeret vonatkozils6ban. E tttoktzrtilsi kotelezetts6g leterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatlrsa)ta, besz6l\totta, akiket tev6kenys6giik rnegkezd6se el6tt
koteles az ELad6 a tttoktarthsra hitelt 6tdeml6en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Yev6 enged6lye n6lkiil hatmadrk f6lnek nem hozbatja fidorn6s6ta a szetz6d6sben
foglaltakon (vL, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumenthci6 vagy infotmict6 adatait.

A m6sik f6l el6zetes 16v6hagy6sa n6lkiil titkos rnform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6, hatmadrk

szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, krv6ve ha ezf hat6lyos 6s 6rw6nyes jogszabily alap)6n

valamely brosilg vagy m6s hat6s6gkotelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 krfog6stalan teljesit6s6t6l a teljes term6kmennyis6g 6t^d s-ahr6tel6t kovet6en a Vev6
r6sban nyilatkozik. A Vev6 e nytlatkozattal felhataknazza ^z Elad6t, hogy a Vev6t
referencialist6jin feltiintesse 6s ezt - el6zetesen u6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6g6b en a feliraszn6lt term6kmennyis6gre vonafkoz6an felhaszn6lhassa.

Jelen szerz5d6sben nem szabillyozottk&d6.sek tekintet6ben az 1.f pontban foglaltakt6l fiigg6en
vagy az Elad6 elfogadott ajhnlata tartaknht tekintik a felek rhnyad6nak azzal, hogy t6teles
jogszabillyt rendelkez6sk6nt a I3T 6s Magyat Polgiti Torv6nykonyv idevonatkoz6an megfelel5
szab 6ly ait fo gdk alkalllrraznt.
A Vev6nek 6,s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6tdek6ben, hogy kozveden
tfugyalilsokon b6k6s riton rendezzenek mmden olyan n6zetelt6r6st, vagy vttit, amely kozottiik a

szerz6d6ssel kapcsolatban medil fel.

Jelen szerz6d6sb6l szdrmaz6 6s peres itra kenilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
s z 6khely6he z igaz o dik.
Bzt az ad6sv6teh szetz6d6st a szerz6d6 felek mrnt akatatukkal 6s nyilatkozataiTd<aI mindenben
me ge gy ez 6t h elyb enha gy 6lag alLtrtLk.

mrnt Elad6

.!0[5 1{'t}$ e J

,.l\ A szerz6d€st el6k6szitette:

1-an"'\'t lr,vaiu\r.N6",.1.$sP#

fi"



kai 6s angiogrifi6s anyagok beszerz6se 1. sz. mell6kletIn6tt 6s gyermek oszt6ly6nak r6sz6re,
Klhelyezett 6ru rakt6r l6tesit6s6vel

coKt-l4t2014

R6sz

sor-
szdma

R6sz megnevez6se
Ig6nyelt
darab-
szftm

Megajr{nlott term6k neve 6s

k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k

tdb

Nettr6,Ft
iisszesen

V6konyfahi,4 cm
hosszri punkci6s tri.

100
-ugyreszes perkut6n punkci6s tri
sDN-21-4.0 500 50 00c

2
Vdkonyfahi,2.5 cm
hosszri punkci6s tri

160
Bgyreszes perkut6n punkci6s tii
sDN-21-2 s 760 600121

5
sheath 60-90 cm (10F,
1lF, 12F, 14F m6retri)
hosszban 6lljon
rendelkez6sre. 

]

35

I 

r srrurrrrcr (muums,) vezetOhUvely

IRCFW- 1 0. 0-3 8_75_RB_MTS
RCFW- 1 0. 0-3 8-85_RB_MTS
RCFW- 1 1 .0-3 8-75_RB_MTS
RCFW- 1 1. 0-3 8-85_RB_MTS
RCFW- 1 2. 0-3 8-75_RB_MTS
RCFW- 1 2.0-3 8_8s_RB_MTS
RCFW- 1 4.0-3 8_8s_RB_MTS
RCFW-i2.0-38_8O_RB
RCFW-14.0-38-80_RR

22 810 798 350

t9
Interventi6hoz
haszn6latos

vezet6drotok |.l
200

t\mp tatz extramerev, tdmaszt nyuj t6
vezet6dr5t
THSF-25-260-AES
THSF-35-260-AES

r0 20 2 041 000

20
lnterventi6hoz
haszn6latos

vezetldrotok2.l
190

| \v4rv L -r ) ^rLLyroLL
ultra./extramerev, t6mas zt nyet6
vezet6dr6t
THSCF-25-260-3-AES
THSCF-32-260-3-AES
THSCF-35-260-3-AES
THSCF-35-260-3-AUS1
TIJSE-?516n- A r Tq 1

r0 205 938 9s0

LevSlaszthat6 -
visszahizhato
occlusi6s spirdl
Mdret6tm6r6: 5-8
mm Menetek sz6ma: 3
-5.

20

rYrr\Eye rrrppel rD.H lezalo
lev flaszthato emb olizdci6 s spiriil
IMWCE-3-PDA3
IMWCE-3-PDA4
IMWCE-3-PDA5
TMWCE-5-PDA3
TMWCE-5-PDA4

:MWCE-5-PDA5
MWCE-6.5-PDA3
MWCE-6.5-PDA4
V{WCE-6.5-PDA5

MWCE-8-PDA3
MWCE-8-PDA4
MWCF-8-P|| A 5

30 835 616 700



COOK Medical
Hungary Kft.

Haemodinam ika i 6s ang iog r6fiis anyagok beszerz6se
azlnt6zet feln6tt 6s gyermek osztdlyinak r6sz6re,

ki helyezett 6ru rakt6r ltrtes it6s6vel

1. sz. melleklet

GOKI-I4t2014

A spir6l bevezetdshez
sziiks6ges speci6lisan
hozzStarloz6 bevezeto
r6tk6szlet, mely az

alilbbi r6szekb616ll:

a.lbejuttato szett

Flipper kdszlet, 35-1 10 PDA Iezdro
hozzdf1r 6si 6 s bej uttat6kdszlet
PDAS-5.0-80
PDAS-S.0-110

58 015

Vaszkul6ris visszahriz6 csipesz
vRF-3.0-120
vRS-6.0-90

r19 045 595 225

Pitvari
ballonseptostomi6ra

alkalmas, kivtilr6l
fu fnyithat6 f n.,,blade"
septostomias kat6ter.
M6ret:4 F: 5 F.

Park pengeseptosomi6s kat6ter
PBS-1OO

PBS-2OO
270 000

9 252 275AFA27 % 2 498 114
11 750 389

Budapest, 2015. augusztus 03.

2015 Ari$

mint Elad6

A szerz6d6st el6k6szitette:

*.;f- k(*li. kl. *r.:... l :) r,



SZERZODES
Kihelyez et t 6rutal*6t iiz emeltet6s 6re

Ameiy l6trejott egyr6szr6IazElad6: COOK Medical Hungary Kft.
telephelye: L077 Bwdapest, Wessel6nyi wtca 16.

m6st6.szr6| a

Gottsegen Gyorgy Orsz6go s IGtdrol6giai Int6.zet
Cime: 1096 Budapest, Flaller u. 29.
I(6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6tgazgat6
tov6bbiakba rr::,,a K6tllrhz",

mint Szerz6d6 felek kozott az alilbbiak szednt:

t. Aszetz6d6s thtgya
A Haemodinamikai 6s angiogthfiils anyagok beszerz6se az Intlzet feln6tt 6s gyermek
osztillydnak t6sz6te, kihelyezett iltutaktht l6tesit6s6vel" t6rgyban kiirt GOKI 14/2014 szilmu
kozbeszerz6si eljfu6s L., 2., 5., 19,, 20.r 23., 24., 25,, 27., .sz. r6,szaj6nlai korben meghatilrozott
term6kek, cisszesen 745 db - 30o/o mennyis6g6revonatkoz6an.
Elad6 az adSsv|teh szetz6d6.sben foglalt rd6tattamn kihelyezett 6ru taktitk6.szletet bocsilt saj6t
kolt6s6g6te, a K6thhz tendelkez6s 6te, amely azt sajilt nkt6r6ban helyezi eI a felhaszn6l6sig. A
kihelyezett 6tutakt6t indul6 alapk6szlete minden m6retb6l1, havi mennyis6get tatttaknzz - .rutolt
kimutat6s szerint. Az alapk6.szIet20L5. augusztus 17.-En8-14. 6ra kozott kervlleszilllit6sra. .,,.

2. Elad6 jogai 6s kdtelezetts6gei

A kihelyezett 6ttu nkt6rk6.szlet az Elad6 talajdonilt k6pezi. Az Elad6 kotelezetts6 get v6llaI az
ad6sv6teli szerz6d6.s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek szillJttils6ra, valamint atta, hogy a
K6rlnhz jelent6se alapjdn a felhaszn6lt term6kek nytTvilntart6sfit aK6thhzzal egyezteti 6s termZket
p6tolla lehiv6st6l szimitott rnaximum 5 napon beliil.
Elad6 a K6thlhz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhaszndlt term6k el1en6rt6k6r6I sz6l6 szilmLa
l<t611it6s6ra, az ad6sv6,telt szerz6d6.sben foglaltak szerint. Elad6 a krhelyezett 6r,r nktdrkl,szlet6t
bdrrnikor ellen6rizheti.

Lehivds:

A tendszer a krhelyezett 6rurakt6r k6szlet6t, az Elad6 szempont16b6l, mint egyetlen kiils6 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egyml.st6l elkiilonitetten 6s trtkos 

^n 
tafijz

nyilv6n' Minden tnnen kiadott 6ru felhasznillilsnak min5siil. A szoftver kezel6s6vel megbizott
szem6ly az Elad6 r6,sz6te tendszeres id6kozonk6nt (legal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxolt, vagy
e-mailben elkirldott) a fogy6st6l, tlletve a takthr prllanatnyi k6.sz\et6r6linform6ci6t hild.



A megfe1el5 technikai felt6telek biztositilsa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
formilban (file) enn6l gyaknbban nfotmltgi6hoz jutru a ptJ)anatryi k6szlet6vel kapcsolatban.
E-n1ek lehet6s6geit 6r a szofr-rer k6.szit6j6vel kiilon kell meg6liapodj on
A fogy6s nytlvfintartilsa a k6szlet ut6ntolt6s6 nek az alapnfirmici6ja.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltalbeolvashat6 kataktersotozatok bels6 tattalm6naks biztositaria kell a cikkek azonosit6s6t olyan tekintetben, hogy
^ ogy az_adott tetm6k rrrely elad6t6l va16, hiszen hasonI6, va{ye kegyid6ben atakt6rban.

Sz[lTiths:

Amennyiben a t6szletezett m6don a IehivS,s tov6bbit6sra kedil az Elad,6maximurn 5 napon be1il
eztbeszillTitla.

SzdmlSzhs':

Vev6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat nem sziimol fel aj6nlattevb r6sz6re.

3. A.K6th6z iogai 6s k<itelezetts6gei

A.K6thhz aldhelye.zett tern6kek hi6nytaranshg66rt 6s min6s6gi 6)Iapot6.6rt,61?aguk meg6v6s66rt
teljes kor6 felel6s6ggel tattozlk' A K6thhz v6l7at1a, hogy 

-a kili.lyezett 6ri, nkt6tkeszletet
megfelel6, z6tt helyen, 

.a megl6v6 sai6t k6,szleteit6l elkiilo tiwe t6rolja 6s rnegfelel6en k6pzett, a
kezel6 rendszert isrner6 6,s hasznilhitud6 szem6llyel kezeli.

a terrn6keket harmadik f61 fel6 nem 6r6kesiti.
l6s6ra veszi ig6nybe.

zto sit a K6tlahz r6s z 6re valamennyi, a l<ihely ezett

A K6t:hhz kozli Elad6val a konszrgn6ci6s raktirk 6.szIet keze16, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beoszt6sdt, telefonsz6milt 6.s faxsz6m6t 6,s az ezen adatokbanbekovetkezett minden v6ltoz6st.

4, A szetzfid5s megsziin6se

Megsziinik a szerz6d6s az ad6sv6telt szetz6d,6.s Ie)6rt6vaL

5. A szetz6d6.s megsziin6sekor alkalrrnazott elihtfus

JeIen szerz6d6s b6rrnely okb61 tott6n6 megsziin6se eset6n a K6t]nhz teljes kodien koteles
:rYily\akiheryezett 6tu nkt6rk6szlettel. A szetz6d6.s rej6rt6tkovet6 

"gy 
h6i.n beliil lelt6roz6st

k6'szit.azElad6 k6pvisel6je,varamintzK6thhz 6ltalkijeloit szemlly a feIn.m haszn1yk6szletek
meg6l7apit6sdtz.
A futamid5 aratt feI nem haszn6k 6.s nkt6tk6.szreten matadt kifog6stalan min5s6gr 6Jlapot,bontadan term6keket zz Elad6 koteles elsz6llitari. Amennyibe n-az EIad,6 ezen elsz6llt6sikotelezetts6g6nek felsz6ht6s ellen6ben sem tesz eleget, a r{6rh6z jogosult az fuu
megsernmisit6s6re.
A egsziin6sekot a birtokilban l6v6 term6keket a taktilrban annak

:' az 617agmeg6v6s biztosit6sa mellett rneg6izm. Az 6rz6.s 6.s azels elik.



6. Egy6b tendelkez6sek

A jelen szerz6d6.sben nem tendezett k6rd6sekre a magyat jog szabdlyai mindenekel6tt a polgati
Torv6nykonyvr6l sz6r6 2013. 6vlv. tor6ny tendelkez6s er az t6nyad6ak.

Budapes! 2015. augusztus 03.
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Megajfnlott term6k neve
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Nett6 Ft
ellen6rt6k

/db
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iisszesen
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punkci6s tri. 10
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punkci6s tri 30
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Kat6ter-be v ezet6 k6 szletek
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er (Mullins)
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(Safe-T-J) Amplatz
ultr a/ extt amer ev, t|maszt
nyujt6 vezetodr6t
IHSCF-25-260-3-AES
IHSCF-32-260-3-AES
IHSCF-35-260-3-AES
IHSCF-35-260-3-AUS1
THSF-35-260-AUS 1
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P6nziigYr ellen;egttz5

Pelh i:'
ffiiga;-,:.: 1i

r:iret ffiffi,n11gU m g
h::1,';i':esqtz

Levillaszthato -
visszahrizhat6 occlusi6s
spir6l
M6ret iftmer6:5 - 8 mm
Menetek szdma:3 - 5.

MReye Flipper PDA I
lev 6laszthat6 emb o liz6c i 6 s

spirdl
IMWCE-3-PDA3
IMWCE-3-PDA4
IMWCE-3-PDA5
IMWCE-5-PDA3
IMWCE-5-PDA4
IMWCE-5-PDA5
IMWCE-6.5-PDA3
IMWCE-6.5-PDA4
MWCE-6.5-PDA5
IMWCE-8-PDA3
IMWCE-8-PDA4

30 835

A spir5l bevezetdshez
sziiksdges speci6lisan
ho zzittarto z6 b evezet6
dr6tk6szlet, mely az aldbbi
16szekb61611:

a.lbejuttat6 szett

Flipper k6szlet, 35-1 10

PD A lezdr o hozzfifdrdsi ds
bejuttat6kdszlet
PDAS-5.0-80
PDAS-5.0-110

290 075

Retriever-idegentest fo 96

Vaszkul6ris visszahriz6

vRF-3.0-120
vRS-6.0-

rr9 045

Pitvari ballonseptostomiii
alkalmas, kivtilr6l
irrinyithat6 fn.,,blade"
septostomias kat6ter.
M6ret:4 F; 5 F.

Park pengeseptosomi6s

kat6ter
PBS-1OO

PBS-2OO

AFA27 %

2227 0l
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