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eoAsverElr szERz6otrs

"-.ly l6trejott egytl,szt a Budaps5g Hallet utca 29, szdm alattt sz6khely6 Gottsegen Gy6rgy
Orszdgos Katdiol6giailnt6zet Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tovhbbiakban: Vev6),
mdsr6szt a CITIBANK Zrt banknil vezetett 10800007-72188031 bankszilnlaszLml, 01-09-\X\965 c6gegyz6k sz6mitl23Budapest, Nagyenyed u. 8-14. sz6khelyd Johnson & Johnson

do,-G-Kft. nevf elad6, k6pviselete jogosult szem6ly: Dr. I(assai Zoltin igyvezet6 (a tovilbbiakban:

z6llit6s6n a k6v etkez6 felt6telek mellett:

a Vev6 6ltaI a I{bt. alap)6n ,, Haemodinamikai 6s
Int8zet feln6tt 6s gyermek oszt6ly6nak t6sz6re,

an kiirt GOKI L4/20L4 szdrnlfkozbeszerz6.si elj6r6s
6nt kotelezetts6get villlal ara, hogy az z16nlatk6t6 6ItaI
z Yev6 6Ltal elfogadott term6kmennyis6get 

^z 
ugy^rrorn

Iesz6lKtja. A szetz6d6,s td6tafiama a szerz6d6.s a\{r:6s6t
s 6rat, term6keket a jelen szetz6d6s 1. sz. mell6klete
t az alilnLatba becsatolt felolvas6lap (2. 

"z.mell6klet) 
6s

keteskedelmi ajfinlat (3. sz. mell6klet) is.

2'/ Blad6 tudorn6sul veszi, hogy aYev6 az 1../ pontbanrneghat6rozott 6rumennyis6get olyan
m6don koteles t61e megv6sfuoLri. ahogy ez a jelenpontban szab6lyozilsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szednt aElad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajinlat szerinti
tetm6keit k6thetente az (tn. Lehivilst nytlatkozat formfijilban vils6tolja ^g uL Elad6t6\igy, hogy
a szetz6d6ses id6szak v6g6ig legalilbb a teljes mennyis6g -30 o/o-alebivdsri keniljon. A U6.ty"r.-tt
ilturaktdr rizemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jeien szerz6d6s elengedheteile,_ r6.sz6t k'6pez6
kihelyez ett fuutaktlt sz erz6 d6s tattalmazza.

3 ' / Elad6 kotelezi mag6t atra, hogy a 2. / pontban ernlitett lehiv6s szednti 6rukata lehiv6sban
foglalt mennyis6gben, vilIaszt6kban 6s rn6retben a thtgyh6napon beliil k6thetente olyan
ritemez6sben sz6lJitia le a Vev6 6ItaI ete feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a Ieliv6sban
meghatirozisra kenilt. A nyettes ai6nlattev6 jogosult a szetz6d6s id6tartami.alatt il fejleszt6sfi
innovativ tetm6ket sz6lJitati, az 6t vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek rn6dosit6sa n61kiil. Az fu-
6rt6k at6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az aj6nlatker6 k6pvisel6j6ve1 koteles
egyeztetrri.
A lehiv6snak rnegfelel6 sz6llitis a fetek egyez6 megillapodilsa szetint akkor tor6nik rneg
szab6Iyszetrien, ha az Elad6 v^gy az ilItala iglnybe vett Fwvatoz6 az ilrukat tuttulmuzo .gyJ,
szdJttmfinyokat az Elad6 kockizatilra a Vev6 6ltal elrre feljogositott szervezetei telephely-efue
illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesit6si helyekre leszillliga, Qesz6lltttatia) e, a
kriidem6nyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsz6rnolva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemlIy
t6sz6r.e rnennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a \eszilllitott terrn6keket bontatla" gyati csomagol6sban,
gyhrt tattoz6klista alapj6n, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkai egyiitt iai^ at 

^Vev6nek' A csomagol6snak alkalrnasnak kell lennie arta,hogy a term6kek 6ps6g6t-a fuvaro,zils 6s a
tltolils id6tattzma alatt meg6vja.
A. min6l6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6l\tott terrn6k mennyis6gi,
min6s6gt 6w6tel6t folyamatosan v6gzi. Az Elad6 villlaIja, hogy z szerz6d6.s tetjesit6s6nlk
id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti taktht L096 Budapest, Haller u.29., Kihilyezett 6rutakt6t)
Aw6telre iogosult szem6l]r: raktiltos illetve a helyettesit6ssel megb aott szem6\y.



Abban az esetben, ha azELad6 k6sedelme meghaladnh z 1,5 napot, .6gy aYev6 jogosult a Ie nem

szillTttott 6rucikkeket az Elad6 kolts6g6te hatmadik szem6lyt6l beszeteznt 6s a Vev6 sz6khely6te

szilllittatnt.
Egyet6tenek a szetz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jeien pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet6re az 1./ pontban emlitett elfogadott aj6nlat szetintt 6r

szolg6L

I{apcsolattatt6 azElad6 t6.sz6t6l: . ..

4./ Megdllapodnak a szen6d6 felek, hogy a 2./ 6s 3./ pontban szabLlyozott, illetve
v!.grehajtand6 kihelyezett 6nyaktfu rendszet akalmazils6n tulmen6en a Vev6nek joga van ahhoz,
hogy v6n[anul jelentke z6 6ruhi6nyatk p6i6s6ta azonnai megtendel6seket - a keretszerz6d6.shez

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

megr en del6s eket s ot on kivil, takthri k6 s zlet6b 6l tarto zik kiel6giteni.
A soron kiviili igytnt6z6.st - felhivilsta - az Elad6 koteles igazohi, de abban is egyet6tenek a

felek, hogy ilyen esetekb en a szilllitdsihat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5./ Nem vitatott a felek 6ltal,hogy alebivilsban foglalt szillhtisi kotelezetts6g teljesit6s6nek
k6sedelme vagy elmulasztilsa, de ugyanigy az 4./ pontban el6irt kotelezetts6gek frgyelmen kiviil
hagyilsa a jelen ad6sv6teli szetz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek kovetkezt6b en az Elad6t a ielen
szerz6d6sbet szab|Iyozott kotb6t 6,sfvagy k6rt6rit6,s fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s

amennyiben lyen szen6d6sszeg6si eset m6sodik alkalommal is megism6tl6dn6k, :iu;gy u Yev6 az

ad6sv6teli szerz6d6.st6I val6 elill7ilsilna.k a 1og6t gyakorolha\a a jog1 kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se

mellett an6lkii{, hogy 6tdekmfl6s6t tgazolti lenne koteies.

6./ Vev6 alehivhs teljesit6s6t igazolo szab|IyszerL, aklhelyezett ilruraktdrb6l tort6nt lehiv6s
igazolils|val felszerelt sz6m76t a I(bt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. \-a, az 1997. 6vt L)OOCII. torv6ny
9/A. S a) pont, valamint az Lft 36/A.5 szetint 60 napon belul banki 6tutal6ssal egyen)ittli az

Elad6nak,
Nem vitatott.a szerz6d6 felek illtal,hogy a szetz6d6ses id6szak folyamdn az eryes szinfilkbz csak
azok rz 6rak, 6tk6pz6.si t6nyez6k 6s kolts6gek ill\thatok be, m6gpedig ugyanolyan m6t6kben,
amelyeket az 1,./ pont 6telm6ben az Elad6 eifogadott ajhnlata tartalmaz, fliggetlenril att6l,hogy a

m^Warorszilgi vagy a vtlilgpiaci fuak mtk6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan vdltozlk az tnfl6ct6s
r6ta, vagy a deviz,a iltszilmitilsi kulcs.
A Vev6 el6leget nem fnet.
A, sziln'l|hoz tattoz6 lehivist tgazol6 elismerw6nyt csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt
sz6rl6t azElad6 kozvetlenul az Intlzet Gazdasilgllgazgat6silgara rly: rjtla be postai riton.
Amennyiben Vev6 az ELad6 szhnl6j6t a jelen pontban rcgzitetthatilttd6n beliil nem egyenliten6

ki, koteies az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szab|lyat szednti mindenkod 6rv6nyes k6sedelmr

kamatot is megfizetni.
Az EIad6 nem ftzet, illetve szdmol eI a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan kolts6geket,
melyek a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja szednti felt6teleknek nem megfelel6 tlrsasilg
tekrntet6ben metiilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re

alkalmasak. Az Elado a szetzSd|s teljesit6s6nek teljes id6tattama alatt t'ilajdonosi szetkezetet 
^Vev6 sz6m6ta megismerhet6v6 teszi 6s a I(bt. 1,25. S (5) szednti rigyletekr6l a Yev6t

halad6ktalanul 6rtesiti.

7./ Egyet6rtenek a szetz6d6 felek abban,hogy a sz6l\tdsb6l, tll.. fuvarozilsb6l eted6 hrb6kkal
kapcsolatban a lehiv6 L 3./ pontban szab6lyozott teljesit6s megtot6nt6t6l szimitott
3 munkanapon belul jogosult az ELad6val szemben fell6pni.
Az egy6b mtn6s6gi hib6kkal vagy 

^ 
mennyis6gi eit6t6sekkel, hiinyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

lehivo azok 6szlel6s6t kovet6 3 napon beliil b6rmikor kifog6s t6ttgy6vi teheti az Elad6nLI, fe1t6ve,

hogy a szavatoss6gi id5 m6g 6rv6nyben van.



a' Az el6z6 k6t bekezd6s b6rnelyrk esete is forduljon eI6, a lehiv6 tartozlk - a lelzett 3 napos
hatfuid6n behil - azElad6tkozos jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a tetm6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az I./ pont szerintt aj6nlatban, il.
az alfinlatban foglalt min6s6gr kovetelm6nyeknek, a Yev6 a ielen szetz6d6.sben szab|lyozott
m6rt6kii min6s6gi kotb6t 6.s/vagy kfut6rit6.si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezd6s m6sodik fordt:Jatilban leitt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st tapasztalna, ugy
6rdekrnul6s6nak igazol6sa n61kul a szetz6d6st61 nyomban el6llhat meghi6sJ6si kotb6rt 6s
k6rt6it6.st kovetelh et.

B'/ Szerz6d6 felek egyet6ttenek abban, hogy a tern6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6,s 1ot6176s
szzb6lyarta - az 1'. / pontban foglaltak friggv6ny6b en - 

^z 
elfogadott ajhnlat tattaTtna az i6nyad,6.

Ha Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 rnunkanapon beliil nem cser6li
ki, a VevSnek jog6ban 611, a fent emlitett 6ttfi harnadik szem6lyt6I beszerezni az Elad.6
kolts6g6te.
Ha az Elad6 a j6t6ll.6si kotelezetts6 ge alatt kicser6li a leszilllitott eszkozok b6tmely r6sz6t, annak
;r6t6lJ6stideje a csere napjivalujn kezd6dik,
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v617aI az6tt, hogy a jelen szetz6d6.s t6rgy6t k6pez6 term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomb a ho zatab. enged6llyel.

9./ Szerz6d6 felek 6gy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6lLit6s, s v6gril a
szetz6d6.st6l val6 Vev6i el6l16s eset6re egyarfint kotb6rt kotnek l<t az Elad6 teth6te, arnelynek
m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen szdllitott drucikkek nett6 6rt6k6nek figyelembev6tel6vel
napiTz ezrel6k,legfeljebb azonban az 6:ijrntett dru-6rt6k 6 oh_a.

Hib6s teliesit6ssel kapcsolatban 6tintett nett6 6rir 6rt6k6nek 30o/o-a nagys6gu min6s6gi kotb6tt
lehet kovetelni, de ugyanilyen m6rt6kii a Vev6 6ltal 6w6nyesitett megllrrisnLsi kotb6iis akkor,
amikor el6ll6si jog6t volt k6nytelen gyakorolrri.

Elad6 az 6rintett tetm6kek nett6 aj6riratt 6t6ta vetitve, 30 o/o nagys6gf meghifsul6si kotb6r
megfizet6s6tvilllalja, amennyiben a sz6l\tand6 term6kek szillhtils6vaI tdbb, mini 15 napon k6sik.
vagy el6ll a szerz6d6,s ezen r6.sz6nek teljesit6s6t6l.

Tiszt6ban vannak a szerz6d6 felek azzal,hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen 6en ayev6 a
szerz6d6.sszeg6sb6l ered6 k6r6nak megt6rit6s6t rs kovetelhett az Elad6t6l, a kit osszeg6be
azonban a m6r behajtott kotb6r osszege beleszilmit.
A kotb6r akkor ts j6r,ha a Vev6nek k6ta nemmedilt fel.
A kotb6rt a Yev6 jogosult a benyrijtott sz6ml6b6l visszatartani 6s azt a v6gszdmla nett6
osszeg6b6l levonni.

10./ A Vev6 egyoldalf, it6sbeli, az Elad6hoz int6zett nytlatkozat|val azonnal hatilltyal el6llhat
az ad6sv6telt szerz6d6.st6l, vagy blrmely t6.sz6t6I,ha:

- 
^z 

Elad6 az egyes t6.ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene cs5dot jelentettek be.
felszilmol6sr eljdtils folyik ellene;

- 
^z 

Elad6 szerz6d|.selTenesefi beszrintette sz6l\t6satt.
Ha a Vev6 a szetz6d6,st a fentt b6tmely okb6l megszrinteti egyoldahi nyrlarkozathval, azElad6
nem jogosult a Yev6t6l tov6bbi krfizet6seket kovetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6st felmondaru - ha szriks6ges olyan hzt6rid6vel,
amely iehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6,sse1 6rintett feladata ell6t6s6r6lgondoskodru tudjon - ha



a) az Eladoban kozvetetten vagy kozvetlenril 25o/o-ot meghalad6 tulaldoni t6szesed6st szetez
valamely olyan jogi szem6ly vzgy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely nem felel meg
a I{bt. 56. S (1) bekezd6s k)pontjibanmegbatitozottvalamely felt6tel.
b)azElad6 kozvetetten vagy kozvetlenul 25oh-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely
olyan jogi szem6ly vagy szemllyes joga szeint iogk6pes szervezet,,amely nem felel meg a I(bt.
56. S (1) bekezd6s k) pontl6ban meghat6tozott.u^Iarr.ely fe1t6te1.

A fentiek szednti felmondis eset6n az EIad6 z szeu6d6s megsziin6se el6tt m6r teljesitett
szolg|ltatds szerz6d6sszerfi. p6nzb eli ellen6t6k6re j ogosult.

11./ Az Elad|t az 6w6nyes logszzb6Iyok szennti m6don titoktat6si kotelezetts6g terheh a

szerz6d6s teljesit6se sot6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudomils6ra jat6
rnindennemil adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s|ban. E ntoktartisi kotelezettsl.gl<tteqed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatitsilta, beszSl\t6tra, akiket tev6kenys6giik megkezd6se e16tt

koteles az ELad6 a tttoktartdsra hitelt 6rdem16en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Yev6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem b,ozhatla tudomils6ta a szerz6d6.sben
foglaltakon dlJ, az azzzlkapcsolatban b6rmely rnis dokumentdci6 vagy informdci6 adatait.

A misik f6I el6zetes jovahagyilsa n6lkul titkos informilci6t egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik
szem6ly rendelkez6s6te nem bocs6that, kiv6ve ha ezt bat|lyos 6s 6rv6nyes logszab|ly alapjfin
valamely buoshg vagy rr:rds hat6sdg kotelez6 6rv6nnyel elrendeh.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6i a teljes term6kmennyis6g 6t^d s-6tv6tel6t kovet6en a Vev6
r6sban nyilatkozik. A Vev6 e nytTatkozattal felhataknazza ^z Elad6t, hogy a Vev6t
teferencialist|l6n felttintesse 6s ezt - el6zetesen fuilsban egyeztetett m6don
matketingtev6kenys6g6ben a felhaszndlt term6kmennyis6gre vonatkoz6an felhaszn|lhassa.

Jelen szerz6d6sben r,err' szabhlyozottk1rdlsek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l fiigg6en
v^gy 

^z 
Elad6 elfogadott ajilnlata tattalm|t tekintik a felek rt6tyad6nak azzaI, hogy t6teles

jogszab|lyt rendelkez6sk6nt a I(BT 6s Magyar Poig6ti Torw6nykonyv idevonatkoz6an megfelel6
s z ab 6Iy att f o g1 6k alkaknazti.
A Vev6nek 6.s az Elad6nak meg kell tennie mindent znnak 6tdek6ben, hogy kozvetlen
tilrgyalilsokon b6k6s irton rendezzenek minden olyan n6,zetelt6r6st, vagy vit6t, amely kozottiik a

szerz6d6ssel kapcsolatban meriil fel.

Jelen szen6d6sb6l szLrmaz6 6s peres ftra kerult jogvit6k i1let6kess6ge mindenkot a Vev6
s z 6khely6he z tgaz o dtk.
Ezt az ad6sv6teli szenSd6st a szerz6d6 felek rrrint akaratul<kal6s nyilatkozatarkkal mindenben
me ge gy ez 6 t helyb enhagy oIa g al6tttLk.
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Johnson Johnson Kft, 1. sz. mell6kletHaemodinamikai 6s angiogrdfids anyagok beszez6se
az Int6zet feln6tt 6s gyermek oszt6ly6nak r6sz6re,

kihelyezett druraktdr l6tesit6sevel
GOKI-14t2014

R6sz
sor-

szitma

R6sz megnevez6se

Ig6nyelt
darab-
sz4 m

Megajdnlott term6k neve 6s k6dszdma
Nettri Ft

ellen6rt6k /
dh

Nett6 Ft
iisszesen

3
Kat6ter-bevezet6 kdszletek /
sheath - introducer settek

380
AVANTI@+ Sheath Introducer: 504...Sl 21G

tii:12004924
2 79( 1 060 20(

6 Diagnosztikus szivkat6terek 60
Quick Care Iniiniti@, lnliniti@, 'l'emporM Diagn
Catheter 538...532...53 4...451...

2 79( 167 40(

7 Diasnosztikus szivkatdterek 130 Quick Care Infiniti@ Diagn. Catheter; SR453 I 3 50( 455 00(

8 Diagnosztikus szivkatdterek 280
Quick Care lnfiniti@, Super'I'orque@ Plus
Diagn. Catheter; 538...;533...

2 79C 781 20(

o Diasnosztikus szivkatdterek 110

Qulck Care lntinltl@, Super I orque@ Plus
Diagn. Catheter; 533 525, 533 53 5, 533 545,

sR2762
279C 306 90(

33 Sheath (biopsziahoz) 100
Long Sheaths 501613,4., 50l6l lA, 401645M,
40 1 690M; 527 7 42, 527 7 87 ;

3 50( 350 00(

34
Diagnosztikus kat6terek

trans zfemoralis kat6terezdshez
1000

Infinity, Super Torque Plus, High Flow Diagn.

Catheter; 533...; 534...;
2 39( 2 390 00(

36 Bioptom katdterek 250
Biopsy Forceps 504300, 504302, 504300L,

504302L
56 00c 14 000 00(

Osszesen: 19 510 700

LFA27 % 5 267 889
Brutt6 iisszesen: 24 778 589
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szenz6nBs
Kihelyezett drutaktht iiz emeltet6s 6te

^T"tl 16".j911 egyt6szr6t az Etad6: Johnson & Johnson Kft.
telephelye: ll23 Budapest, Nagyenyed u. g_14.

rnasft.szr6| a

Gottsegen Gyorgy Orszdgos Ierdiol6giai Int6.z et
Cime: 1096 Budapes! Haller u. 29.
I(6pviseJi: Dt. Ofner p6ter f6igazgat6
tov6bbiakb arri ,,a K6th6z', .

mint S z etz6 d6 felek ko z o tt az alilbbiak s z erint:

beszerz6se az Int6.zet feln6tt 6s gyetmek
t6s6vel,' t6tgybankiirt GOKI 14/2014 sz6mi
. t6.szaj6nlai korb en neghatiltozott term6kek,

oan.

2. Elad6 fogai 6s k<itelezetts6gei

A krhelyezett
ad6sv6teli sze
K6thhz jelent

felhaszndlt term6k ellen6r6k6r 6I sz6lo sz6m2a
szerint. Elad6 a k)helyezett 6n nktitk6szlet6t

Lehivds:

6r k1szLet6t, az
s besz61lit6k k6
6n felhaszn6l6,

szem6ly az Elad6 t6sz6te rendszetes id6kozonk
e-mailben elktildott) a fogy6st6l, illetve a nkt6t p



tt az Blad6nak lehet6s6ge van elektronikus

iutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban'

kell meg6llaPodjon'
alaPrnform6cioia'

olva s hat6 kataktet s ot o z atok b eLs 6 tartalrrrilnak

a cikkek azonosithsLt olyan tekintetben' hogy

m6k mely elad6t6l val6, hiszen hasonl6' vagy

kt6tban.

Szhlliths:

Amennyibe n a riszletezett m6don zlehivks tovabbit6sta kedil az Elad6 maximum 5 napon beliil

eztbeszilllttla.

Szhm.lhzhs:

vev6 a rendszer i.izemeltet6s66rt dijat nem sz6mol fel aj6niattev6 r6sz6re'

3. A'K6thhzjogai 6s ktitelezetts6gei

6s min6s6gi
alia, hogY a

elkiilonitve t
l kezeli'

AI{orh6zakonszlgnici6sterm6kekethatmadikf6]rfel6'nem6tt6kesiti,
htnemadi gosan csak saj6t g6nYbe'

A futamid f,6 csereszabato az ftsz6te valamennyi, a kihelyezett

6nttakt6t elheiyezett term6k felhasznill6sht tllet6en'

A K6rhhz kozli Elad 6val a konszrgnici 6s -trlktark6szlet kezel6, kapcsolattatt6 szem6ly nev6t,

beoszthsht, telefonszhm1t 6s faxsz1mit 6.s az ezertadatokban bekovetkezett minden v1ltozhst'

4. A' szen6d6.s megsziin6se

Megszfinikaszeg6d6szzad6sv6tell'szetz6d6,s|ej6rt6va|.

5. A'szetz6d6.s megsziin6sekot alkalm'azott etiilths

Je\en szerz6d6s b6rmelY okb6l

elsz6molni a kihelYezett 6n nkt6
k6,szit zz Elad6 k6Pvisel6je, vala

megillTzpithsfua.
A futamid6 alatt fel nem haszndlt 6s raktiltkl.szleten maradt kifog6stalan mrn6s6gi i;llapotu

bontatlan term6keket zz p;lad6 koteles elszil\tanr. Amennyibefi az ,Flad6 ezen elszilllttast

koteiezetts6g6nek felsz6ht6s ellen6ben se n tesz eleget, a I{6rh6z jogosult az 6ru

megsemmisit6s6te.
AK6thhzkoteles a szerz6d6s megsz(in6sekor a birtokilbanl6v6 term6keket a nktilrban annak

EIad6 6ltal tort6n6 elsz6llttS,sltg az 6llagmeg6v 6s biztositilsa mellett meg6trzrtt' Az 6rz6s 6s az

elsz6l\ths kolts6gei az Elad6t tethelLk'



A jelen szetz6d6,sben nem tendezett k6td6sekre- a,mawar jog szab6\yai mindenekel6tt 
^ 

polg;tj
Tor6nykonyvt6r sz6lo 2013. 6iv. tcirv6ny t.nd.lk.z6=, ei az"r6nvadoak.

6. Egy6b tendelkez6sek

Budapest, 2015. auguszrx 03.
2015 AU6 t8

mint Elad6

Dr. Kassai Zr,ltfif,
iigyvezetdP6nzugyi ellenjegyzo

Ww,boyta$oftwvw*alift"

2015 AU6 0 3,

Jogi szenpo;rtbii al6irhatd

A szerz6d6st el6k6szitette:
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Johnson Johnson Kft. Haemodinamikai gok beszerz6se
az Int6zet feln6 dnak r6sz6re,

kihelye s6vel
coKt_14t2014

l. sz. mell6klct

R6sz
sor-

szimc
R6sz megnevez6se

Indul6
darab-
sz.6m

Megaj:inlott term6k neve 6s k6dszrima
Nett6 Ft

ellen6rt6k /
dh

Nettri Ft
iisszesen

3
Katdter -b ev ezeti5 ke s zletek /

sheath - introducer settek

160
1yA1\ tlwf Jneatn lntroducer; 504...s: 2lG
ti:12004924 2 79( 446 40C

50 5O45O4S AVANTI+ PED F4 2 24(
bU 5046055 AVANTI+ PED F5 2 24(
30 5045065 AVANTI+ PED F6 2 240
30

ccu

6 Diagnosztikus szivkatdterek

85
VuruK uare rnnnlu(g, lnllnttl(&, l emporvr Diagn
Catheter 538...532...53 4...451... 2 79C 237 15C

5 5384505 Qiuckcare Infiniry 4F plG egyenes 6SH I lOcm

3 50C

5 5345505 Infinity 5F pIG egyenes 6SH 1 10cm
0 5384515 eiuckCare Infiniry 4F ptc 145. MOD 6SH I lOcm
0 5345535 Inflnity 5F pIG 145. MOD 6sH I locrn
0 t34552S Llfiniry 5F plc 145" 6SH I locrn
0 5345508 Infiniry 5F plG egyenes 8SH I 1 0crn

5 451503V5 TEMPO DC 5F 65 cm 5SH ptc
0 151503F5 TEMPO

7 Diagnoszt ikus szivkatdterek 30 l)rriclr Ccro Tnfi -i+;6t

8 Diagnosztikus szivkatdterek

60
105 00(

vuruK \_iilc rnnnltlBr, Juper I orque(D plus
Diagn. Catheter; 538...;533... 2 79( 167 40(

'10 538440 QuickCare Infinity 4F MpA 2; Gyerek 65cm 2SH
10 538449 QuickCre Inflnity 4F MpA2; Gyerek 80cm 2SH
40 533556 SuperTorqueplus 5,2F MpA 2 Gyerek l00cm 2SH

533582 SuperTorquePlus 5.2F l./rpA2 Felnott t00cn 2SH

q

Diagnosztikus szivkatdterek 75

vurv\ uaru rnllnlu@, buper lorque@ plus
Diagn. Catheter; 533525, 533535. 533545.
1R2762

2 79C 209 25C

15 i33525 SunerTornre 5F

30 335i5 SunerT

30 JJ)4) Sltner I nrnre

R276? SrncrT

33 Sheath (biopszi6hoz)

26
_urlB rncarns )urolJA, )ul6l lA, 401645M,
l0l690M; 5277 42, 527787; 3 50( 91 00i

o 401645M Brite Tip Sheath 6F 45cm
20 101690M Brite Tip Sheath 6F 90cm

501613A Long Sheath 7F ggcm Multipurpose edrbii{et
50161 1.A Long Sheath 7F 45cm Mulripurpose edrbulet
527142Hiehflow7F MpA 2;Feln6n 100cm 2SH

J+
Diagnosztikus katdterek

:anszfemoralis kat6terezi.sh e

210
IrlurlLy, Duper I orque plus, High Flow Diagn.
Catheter; 533. ..; 534.,.; 2 39( s0l 90(

20 53451 8T

20 5345207
l0 5345177

t0 5345227

5 5345247

20 53451 9T

z0 534521r

5 534523r

5 i34525r
l0 5345457

20 538446

20 5345467

5 533544

5 534548r

5 53454 1 7
5 5345437



Johnson Johnson Kft. Haemodinamikai 6s angiogr6fi6s anyagok beszerz6se
az lnt6zet felndft 6s gyermek osztalydnak r6sz6re,

kihelyezett 6ruraktdr l6tes it6s6vel

1. sz, mell6klet

GOKI-14t2014

Megajinlott term6k neve 6s k6dsz6ma
Nett6 Ft

ellen6rt6k /

Bioptom kat6terek

504300 BIOPSY FORCEPS 5.5F I 04cm femorat
504302 BIOPSY FORCEPS 5.5F 50cm i

504300L BIOPSY FORCEPS 7F 104cm femoral
504302L BIOPSY FORCEPS 7F 50cm i

5024028 Bipal Biopsy Forceps 7F 50cm radial ti
2402M Bipal Biopsy Forceps 7F 50cm Mp ti

Brutt6 iisszesen:

Budapes! 2015. augusztus 03.

CITIB BUDATEST Rt. I
Ad,ig,ozr 104951

2015 AUG

P6nzr.igyi ellenjegyz6

Pethrin rzs6betf6igazeirt6 helvettese\

2015 A|J$ 0 J,

A szerz6d6st eldk6szltetter

N6v .Ary.!...!,v.l"a


