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aoAsvergLr szgnz6oes

Tly l6taejott egyt6.szt a Budapssl, Flaller utca 29. szSm alattt sz6khely6 Gottsegen Gyiitgy
Orszdgos Kardiol6giailntflzet, Dt. Ofnet P6ter mint vev6 (atovilbbiakban: Vev6) ,
tnilst6szt ^z UniCredit Bank bankn6l yezetett 10900028-0000002-39220000
banksz6mlasz6mi,0l-09-462762 c6.gtregyz6k szilrni,1123 Budapest, Alkotds ft 50 sz6khely6
Medtronic Hungfria Kft. nev6 e7ad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Tam6s Viktor igyvezeto
igazgat6 (a tov 6bbiakb an: Elad6)

ki5zott, az ajl;nlatiban felsorolt term6kek sz6l\t6silra akovetkez6 felt6telek mellett:

l./ Elad6 ezen szerz6d6.s a\6fu6s6val a Vev6 6lta| a l{bt. alapj6n ,, Flaemodinamikai 6s
angiogthfihs anyagok beszez$.se az Intlzet feln6tt 6s gyermek osztillyhnak r6sz6re,
kihelyezett iltutaktht l6tesit6s6vel" t6tgyban kiirt GOKI 14/2014 szhmikozbeszerz6si elr6r6s
sor6n tett aiilnlata elfogadisa eredm6nyek6nt kotelezetts6get v|flal arta, hogy az aj6datk6r6 6ltaI
az ailnlai dokumentici6ban felsotolt 6s azYev6 6ItaI elfogadott term6kmennyis6get az ugyatott
tneghatilrozott min6s6gben a Vev6 r6.sz6telesz6lhga. A szerz6d6.s id6tanama a szen6des iarasat
kovet6en 12 honapig tart. A szerz6d6,ses 6tat, term6keket a jelen szerz6d6s 1. sz. rnell6klete
tattaknazza. A szerz6d6s mell6klet6tk6pezi az alfinlatba becsatolt felolvas6lap Q. tt. mell6klet) 6s
kereskedelrni aj6nlat (3. sz. mell6klet) is.

2'/ Elad6 tudomisul veszi, hogy a Yev6 az \.f pontban meghatiltozott irurnennyis6get olyan
m6don koteles t61e megv6s6tolrri. ahogy ez a lelen pontban szab6\yozilsra kenil.
Vev6 az 1'./ pontban emlitettek szednt aElad6 minden elt6r6s n6lkrit elfogadott ajilnlat szednti
tetm6keit k6thetente az (tn. Lehiv6si nSrtTatkozat form6j6ban v6s6ttolja 

^.g ^L 
Ehd6t6l rigy, hogy

a szetz6d6.ses id6szak v6g6ig legal6bb a teljes mennyis6g -30 o/o-alel-ivilsra keniljon. A t ittlty.z"it
6rttakt6t uzemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6.s elengedhetetlen ft.sz6t k'6pezd
kihelyez ett 6makt6r sz etz6 d6s tattalrnazza.

3. / Elad6 kotelezi mag6t ata, hogy o, 2. / pontban ernlitett lehivds szednti iltukat a lehiv6sban
foglalt rnennyis6gben, v6lasztlkban 6s m6retben a t6tgyh6napon behi{ k6thetente olyan
iitemez6sben sz6l1iga le a Vev6 6ItaI er..e feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a kehivilsban
meghatLtozista kerlilt. A nyertes ai6nlattev6 jogosult a szerz6d6,s id6tattami'alatt ij fejleszt6sri
innovativ tetm6ket szillJitari, az 6r vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek m6dosit6sa nenri1. Az 6r-
6rt6k arinyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az aj6nLatk6t6 k6pvisel6j6vel koteles
egyezreffu.
A lehiv6snak megfelel6 sz617tt6.s a felek egyez6 megillapodilsa szennt akkot tort6nik meg
szabilIyszetfien, ha az Elad6 vagy az ilItala iglnybe vett Fuvatoz6 az Ltakat tattalmaz6 egyel
sz|lits6nyokzt zz Elad6 kockilzatdn a Vev6 6ItaI ette feljogositott szervezetei telephely"eire
illetve a lehivilsban megjelolt kozelebbi teljesit6si helyekre lesz6lJitja, (eszillLtttaga) 3r a
kirldem6nyt csomagolisi egys6genk6nt 6tszilmolva a lehivisban megjetalt egys6g vagy szemlly
r6sz6te rnennyis6gileg 6tadta. A Elad6 aleszillhtott term6keket boniatla" gyati csomagol6sban,
gyhn tartoz6klista alapi6n, min5s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokurnent6ci6kkal egyiitt ialu at u
Vev6nek A csomagol6snak alkalmasnak kell lenrue arta,hogy a term6kek 6ps6g6t a tuvarozds 6s a
tdtolas td6tattama alatt meg6vja.
A mrn6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitotr tern6k mennyis6gi,
min6s6gt 6w6tel6t folyamatosan v6gzi. Az Elad6 vil)lalja, hogy a szetz6d,6s teljesit6s6nik
id6tattama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6Il, konzultilcios lehet6s6get biztosit.
Teliesit6si hely: K<izponti rz'ktht 1096 Budapest, Halle t t. 29., Kihilyezett htutakt1r)
Aw6telre jogosult szem6ly: raktiltos illetve a helyettesit6ssel megb izott szem6Iy.



Abban az esetben, ba az Elad6 k6sedelme meghaladn6 a 15 napot, ugy aYev6 jogosult a le nem

sz6llitottirucikkeket azF]lad6 kolts6g6re harmadik szem6lyt6lbeszerezni 6s aVev6 sz6khely6re

szill\ttatni.
Egyet6ttenek
kapcsolatban
szo196l.

a szetz6d6 felek abbzn, hogy ^z 
Elad6nak a

felmerrrlt kolts6gei fedezetlte az 1./ pontban emlitett

Kapcsolattart6 azBlad6 ft'sz6r6|: .. '

4./ Meg6llapodnak a szerz6d6 felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabLlyozott, illstvs

az|sin t6lmen6en a Vev6nek ioga vzn ahhoz,

zonnah megrendel6seket - a keretszetz6dl'shez
tokat - adianak fel zz Elad6hoz, aki ezeket a

fioz:tk kiel6giteni.
6 koteles igazo\ti, de abban is egyet6ttenek a

felek, hogy ilyen esetekb en z sz6lbtilsihat6td6 a 3 napot semmik6ppefl sem haladhatla meg'

S./ Nem vitatott a felek ilkzl,hogy alelivisban foglalt szilllttilsi kotelezetts6g teliesit6s6nek

a, de ugyintgy az 4./ Pontb kiviil
erz6d6.s.megszeg6s6t jelenti, ielen
kotb6t 6.s[vugy kfut|ritls li, 6s

amennyiben tlyen szetz6d6sszeg6si eset misodik alkalommal is megism6tl6dn6k, :ugy 
^Yev6 

az

ad6sv6ieli szerz6d6.st6| val6 eL6ll6shnak a jogilt gyakotolhag^ a log) kovetkezm6nyek 6rw6nyesit6se

mellett an6lkiil, hogy 6tdekm6l 6sit rgazobi lenne koteles'

6./ 6t rgzzolo szabillyszerii, a kiheiyezett 6nttaktlrb6l tot6nt lehiv6s

igazol| Kbt. 130, $-a, a Ptk. 6:130. \-a, az 1997. 6uILX)XIII. torw6ny

q7n S t 36/4.S szerint 60 napon beliil bankr 6tttal6ssal egyenltttl<r az

Elad6nak.
Nem vitato tt a szetz6d6 felek illtal,hogy a szerz6d6ses td6szak folyaniln 

^z 
egyes sz6nl6kba csak

azok az 6tak, 6tk6pz6,si t6nyez6k 6s kolts 6.gek 6iilrthat6k be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben,

amelyeket az 1,./pJnt 6rtelm6ben az Elad6 elfogadott ajfunlatatattabnaz, fiiggetlentil att6l,hogy a

m*W76otsz1gr vigy a vtlilgpiact 6rak mik6ppen alakul-nak, 6s hogy hogyan villtozik az tnfl6ct6s

tilta,vagy t devaa 6tszilmitdsi kulcs.

A Vev6 el6leget nem ftzet'
A sz6nt6hoz tartoz6lehiv6st tgazolo elismerv6nyt csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt

sz6nl6t azElad6 kozvetlenul zzlntlzet Gazdasilgqlgazgatosilgilta tyuitia be postai riton.

Amennyiben Vev6 az Elad6 sz6nJ616t a jelen pontban rogzitetthatfitd6n beliil nem egyenHten6

ki, koteles az F;ladlnak a ptk. idevonatkozo szabillyzr szednti mindenkoti 6rv6nyes k6sedeimr

kamatot is megFrzetni.

Az Blad6 nem fizet, rllewe szdmol eI a szerz6d6s teljesit6s6vel osszefugg6sben olyan kolts6geket,

melyek a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) ponga szednti felt6teieknek nem megfelel6 tfitsasilg

tekintet6ben mertrln.k' i.1, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6te

alkalmasak. Az Elado a szerz6d6s teljesit6s6nek telles rd6tattama alatt tulaidonosi szetkezet6t 
^

Vev6 sz1m1ta megismerhet6v6 teszi 6s a I(bt. 125. S (5) szednti iigyletekr6l a Vev6t

balad6ktalanul 6te s iti.

7 ./ Egyet6ren ek a szetz6d6 felek abban, hogy z szillhtilsb6l, tll.. fuvttoz6sb6l ered6 hib6kkal

kapcsohtf,an a lehiv6 ^ 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtort6nt6t6l szilmitott

3 munkanapon beliil jogosult azElad6val szemben fell6pni'

Az egy6b min6segi nbTkkat v^gy 
^ 

mennyis6gi e1t6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a

Iel1,v6' zzok 6szlei6s6t kovet6 3 napon beliil bfumikor kifogis tLrgyLvL teheti az Eld"d6nLL felt6ve,

hogy a szavatossdgi id6 m6g 6tv6nyben van'

jelen pontban foglaltakkal
elfogadott ajilnlat szerinli 6r



eI6, a lehiv6 tattozjk _ a jelzett 3 napos
16re meghivni

s6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha

6rdekmul6sdnak igazol6sa n6lkril a szerz6d€s
kfut6tit6.st kcivetelhe t.

kolts6g6re.

68, a lesz6llttott eszkozok b6rmely t6,sz6t, annak

a jelen szetz6d6.s tittgyit k6pez6 term6kek
el.

9./ Szetz6d6 felek
szerz6d6,st6l va16 yev
rn6t6ke k6sedelem ese
napiTz eztellk,legfeljebb azonban az 6tntett d

tri 6rt6k6nek 30oh-a nagys6g6. min6s6gr kotb6rt
6ltaI 6rv6nyesitett rneghirisuBsi kotb6r is akkor.

Elad6 az 6tintett terrn6kek nett6 ai6nlatt 6t6ta vettwe, 30 o/o nagysag6 rneghirisul6si kotb6rrnegfaet's6tv6raria, arnennyiben a sz6llitand,6 term6kek sz6llit6s6vaiiou[, mirrirs napon k6srk,vagy eIilI a szerz6 d6s ezen r6sz6nek teli esit6s6t6l.

kotb6rkovetel6s behajt6s6n tulrnen 6en aVev6 a
is kovetelhei az Etad6t6l a k6t osszeg6be
t,

tilt fel.A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyrijto tt szdm76b61 visszatartani 6s azt a v6,gsz6rnfa nett6osszeg6b6l levonni.

10'/ A Vev6 egyoldahi, itisbeli, az Elad,6hoz intlzett nytratkozativar azonnahhatilryal er6lJhataz ad6sv6teltszerz6d6.st6).,vagyb6rmely t6.sz6t6l,ha: 
r

- 
^z 

Elad6 az egyes t6,ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;
- 

^z 
Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6dcjt

f eLs z 6rnol6si elj fu 6s folyik ellen e ;

jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be.

- 
^z 

Elad6 szerz6dj,serfenesen beszrintette sz6|it6sait.
Ha a Yev6 a szetz6d6st a f;yttblmely.okb61 megszrinteti egyoldahi nytlatkozat6var, az Elad6nern jogosult a vev6t61 tov6bbi kifizet6seket kovetiri.

A vev6 jogosult 6s egyben koteles a szrefi6d6.st felmond ati - hasziiks6ges oryan hat6rid6vel,amely lehet6v6 teszi, hogy a szen6d6.ssel 6rintett feradata ellit6,shrorgondosf,o.lni toaion - ha



a) az Eladoban kozvetetten vagy kozvetlenril 250/o-ot meghalad6 tulajdoni t6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szemliyes joga szednt jogk6pes szervezet, amely nem felel meg

a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pont)hban meghatilrozott valamely felt6tel
b) az Elad6 kcizvetetten vagy kozvedenirl 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni t6szesed6st szetez valamely

olyan jogi szem6ly vagy szernllyes joga szednt jogk6pes szervezet,, amely nem felel meg a I{bt.
56. S (1) bekezd6s k) pontj|ban meghat|rozottvalamely felt6tel.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az BIad6 a szerz6d6s megsziin6se el6tt m6r teljesitett
s z olg6Itat6s s z etz 6 d6s s z er1 p 6nzb eli ellen 6t6k6t e j o go sult.

11./ Az Elad6t az 6w6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktat6si kotelezetts6g tetheli a

szerz6d6s teliesit6se sorin a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban ttdom6s6ra 1ut6
mindennemii adat, inform6ci6, ismeret vonatkozis6ban. E titoktat6si kotelezetts6g l:rte{ed az

Elad6 alkalrrrazottaira, munkat6rsafua, besz6l\t6tta. akiket tev6kenys6guk megkezd6se el5tt
koteles az Elad6 a trtoktart6sra hitelt 6tdeml6en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkul harmadik f6lnek nem hozhatja ndorn6s6ta a szetz6d6sben
foglaltakon trl' az azzalkapcsolatban bdrmely mis dokument6ci6 vagy infotmlci6 adatart.

A m6sik f6l el6zetes l6vhhagy|sa n6lkiil titkos informdci6t egyik f6l sem tehet kozz6, harmadik
szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatillyos 6s 6rv6nyes logszablly alapjln
valamely br.6sig vagy m6s bat6sig kotelez6 6rv6nnyel elrendet.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 6t^d s-afrr6tel6t kovet6en a Vev6
ttilsban nyilatkozik. A Vev6 e nytlafkozattal felhztaknazza az Elad6t, hogy a Vev6t
refetencialistljltt feltiintesse 6s ezr - el6zetesen fu6sban egyeztetett m6don
marketingtev6kenys6g6ben a felhaszn6lt term6kmennyis6gte vonatkoz6an felhaszn|lhassa.

Jelen szerz6d6sben nem szabillyozottk6td6.sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l frigg6en

v^gy az Elad6 elfogadott ajilnlata tattalm6t tekrntik a felek t6nyad6nak azzal, hogy t6teles

logszabillyt rendelkez6sk6nt a I(BT 6s Magyat Polg6ri Tow6nykonyv idevonatkoz6an megfelel6
s zab 6ly att f o g16k alkalnazri.
A Vev6nek 6.s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kozveden
t6rgyalilsokon b6k6s riton rendezzenek mrnden olyan n6zetelt6r6st, vagy vtt6t, amely kozottiik a

szerz6d6.ssel kapcsolatban medil fel.

Jelen szetz6d6sb6l sz6rmaz6 6s petes 6tra
s z 6khely6he z tgazo d)k.
Ezt az ad6sv6teli szev6d6st a szerz6d6 felek
mege gy ez 6t h elyb enha gy olag zI6ittLk.

Budapest, 2015. augusztus 03,

kerilt jogvit6k dlet6kess6ge mlndenkot a Vev6

mint akantukkal 6s nyilatko zatail<kal mindenben

tr6igazgat6 f6o'rvgs
mint Vev6 mint Elad6

,A szenz6d6st eliik6szitettet
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Medtronic Hungiiria Kft. Haemodinamikai 6s angiogr6fids anyagok beszerz6se
az lntezet feln6tt 6s gyermek osztdlydnak r6sz6re,

kihelyezett dru raktdr l6tes it6s6vel
coKt_14t2014

1. sz mell6klet

Megajfnlott term6k neve
6s k6dszfma

Katdter - bevezet6
k6szletek /sheath -
introducer settek /

5533 I 1,5633 t7,57331 t,
58331 1,5933

LA'AL2}-...-
LA8ELGAMAL3

Ballonkat6terek
ut6dilat6ci6hoz

SPL4O03OX
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Budapest, 2015. augusztus 03.
tr{ed iiirg rcsiieil.:illtj ir.tlti.lp {,t{s u. 5i.

r:------ J___- _____ _t___-____-

Dr. Ofrier Pdter
f6igazgato.f6orvo6

mint Vev6 l

mint Eladri

A szerz6d6st ekik6szitette
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SZERZODES
Kihelyez et t fituraktht iiz emeltet6s 6re

Amely l6ttej ott egyft,szr6l az Elad6: Medtronic Hungdria Kft.
telephelye: 1123 Budapest, Alkotrls rit 50

rnilsrl.szr6I a

Gottsegen Gyorgy Orsz6gos IGrdiol6gia t Intlzet
Cirne: 1096 Budapest, F{allet u. 29.
I(6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb arai,ra K6thhz",

rnint Szez6d6 feiek kozott az alilbbiakszerint:

l. Aszetz6d6s tiltgya
A Haemodinamikai 6s angiogrilfiils anyagok beszerz6se az Intlzet feln6tt 6s gyermek
osztillyhnak r6sz6te, kihelyezett htanr.ktfur l6tesit6s6vel', tilrgybankiitt GOKI 14/20\4 sz6mi
kozb_eszetz'si eliiltils 4', 46., 47., 53, sz. t6szalilnlati korben i'egbatdtozott terrn6kek, osszesen
1.730 db - 30% mennyrs6g6re vonatkoz6an.
Elad6 az ad6sv6teli szerz6d6sben elyezett 6ru 6t saj6t
kolt6s6g6re, a K6t}nhz rendelkez6s kt6r6ban he 6sig. A
kihelyezett 6tvtaktdr indul6 alapk6s t havi men csatolt
krmutat6s szerint. Az alapk'.szIet2015. augusztus 17.-6n8-14. otakozott ketilleszill\t6sra.

2. Elad6 jogai 6s k<itelezetts6gei

A kihelyezett k6pezi. Az 6get v6llal az
adisv6teli sze etm6kek sz iru, hogy a
K6thdz jelent 6ntartils6t a r6s term6ket

elul.
felhasznhlt term6k ellen6rt6k6r 6I sz6lo szilmla

szerint. Elad6 a l<ihelyezett 6ru nkt6tk6.szlet6t

Lehivis:

A_ tendszer z kihelyezett ilrwaktfir k6sz1et6t, az Blad,6 szernpont16b61, mint egyetlen kiils5 takt6r
k6szlet6t k6pes kezelrri. Az egyes besz6llit6k k6s
nyilvin, Minden innen kiadott 6ru felhasznill6s
szerr6ly az Elad6 t6.sz6te rendszeres id6kozonk
e-mailben elkrildott) a fogydst6I, illetve a raktLt p



A megfelel6 technikai felt6telek btztositisa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
formilban (file) enn6l gyakrabban informilci6hoz ;utru a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

Ennek lehet6s6geir 6I a szoftv et k6,szit6j6vel kiilon kell meg6llap o dj on.
A fo gy6s nytlv 6ttat6s a a k6.szlet ut6ntolt6s 6 nek az alaptnf otm6ct6ia.

Etad6nak meg kell adtia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 kataktersotozatok bels6 tartalminak
struktutiljht, mivel a beszilllit6nak biztositania kell a cikkek azonosit|sLt olyan tekintetben, hogy
az egylrtelmiien meghat6rozza, hogy az adott tetm6k mely elad6t6l va16, hiszen hasonl6, vagy

esetleg 
^zorros 

term6kek is lehetnek egyid6ben a nkt6tban.

Szhlliths:

Amennyiben a r|.szletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sta kerril azELad6 maximum 5 napon belirl
eztbesz6lJitla.

Szhml6z6s:

Vev6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat nem sz6mol fel ajdnlattev6 r6sz6re.

3. AK6thhz jogai 6s k<itelezetts6gei

AK6rhhz al<thelyezett term6kek hi6nytalansLg6"6rt 6s min6s6gi 6llapot66rt,6llaguk meg6v6s66tt

teljes korfi felel6s6ggel tartoztk. A Kltlahz villlalja, hogy a kihelyezett 6tut nkt6rk6.szletet
megfelel6, zdrthelyen, a megI6v6 sa16tk6.szleteit6l elkirloni*e tiltolja 6s megfelel6en k6pzett, a

kezeI6 rends z ett ismet6 6.s has znillsi tud6 sz em6llyel kez eli.

AKorhlz v611al1a, hogy a konszign6ci6s rakt6rb6l a term6keket harmadrk f6l fel6 nem 6rt6kesitr,

6t nem adja, zztl<rzlt6lagosan csak sa16t felhaszn6l6s6ra veszi ig6nybe.

A futamid6 kozben Elad6 cseteszabatoss6got biztosit aK6thhz r6sz6re valamennyi, a kihelyezett

6rutaktir elhelyezett tetm6k f.elhaszn6l6s6t rllet5en.
A Klthhz kozli Elad6val a konszign6ci6s rakt6tk6szlet kezel6, kapcsolattart6 szemlIy nev6t,
beoszt6s6t, telefonszfum6t 6,s faxsz6m6t 6s 

^z 
ezen adatokban bekovetkezett minden vlltozilst.

4. A,szetz6d6.s megsziin6se

Megsziiruk a szetz6d6s az ad6sv6telt szetz6d6.s lejdrtdval.

5. A szetz6dfls megsziin6sekot alkalrnazott eljhths

JeLen szeru5d6s bdrmely okb6l tort6n6 megsziin6se eset6n a K6th:hz teljes korfen koteles

elszimolrri al<ihelyezett 6tu rzkt6rk6szlettel. -N szerz6d6.s lei6tt6t kovet6 egy h6ten belil lelt6toz6st

k6.szit az Elad6 k6pvisel6je, valamint aK6t}nhz Altal kijelolt szem6Iy a fel nem hasznillt k6szletek
megilllapitds6ta.
A futamid6 alatt fel nem haszn|lt 6.s raktilrkl.szleten matadt kifog6stalan min5s6gi 6llapot:tt,

bontadan term6keket az Elad6 koteles elsz6l\tant. Amennyiben az EIad6 ezen elsz6'lbthst

kotelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a I{6rh6z jogosult az 6ru
megsemmisit6s6te.
A K6rhhz koteles a szerz6d6s megsziin6sekor a birtok6ban I6v6 tetm6keket a takt6rban annak
Elad6 6ltal tort6n6 elszillhtilsiig az 6lJagmeg6v5"s brztositilsa mellett meg6rtznt. Az 6rz6s 6,s az

eIsz6l\t6s kolts6gei az Elad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nem tendezett ketd6sekre a m^gy^r jog szablIyai mindenekel6tt a polg;ri
Tcirv6nykonyvr6l sz6r6 2013. 6vtv. torw6ny tendelkez6s et az i6nyad6ak.

Budapesg 2015. augusztus 03.
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' Medtronic Hungdria Kft. Haemodinamikai es angiogr6fi6s anyagok beszerz6se
az lnt6zet feln6tt 6s gyermek oszt6lydnak r6sz6re,

kihelyezett 6rurakt6r leteslt6sevel
coKt_l4t2014

1. sz mell6klet

Resz

sor-
szfma

R6sz

megnevez6se

Indulo
darab-
szfm

Megaj:lnlott term6k neve
6s k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

AT

Kat6ter -bevezeto
kdszletek /sheath -
introducer settek / 15

Input PS

2 270 34 050

5s331 1.s633r1.573311
58331 1,5933

46

uulorng Kateterek

5s0

Launcher

13 490 7 419 500II
LA5AL20-...-

LA8ELGAMAL3

47
Guiding kat6terek

ru. 20

Launcher

13 490 269 800

LA5AL20-...-
LA8ELGAMAL3

53

Ballonkatdterek

ut6dilatrici6hoz

220

Sprinter ballonkat6ter
csalid

28 800 6 336 000

sPL12506X-...-
SPL4OO3OX

NCSP5O15X
sPRl506W-...-

sPR4030W
sPf,r5m-w-r-

SPL1252OWL

sPRl 506X-.. .- SPR4030X

NCEUP2OO6X-...-
NCEUP5Ol5X

EUP 1 506X-. . . -EUP403 0X
Osszesen: 14 059 350
AFA27 % 3 796 02sI'rullo:

17 855 375

Dr. Ofner P6ter
f6igazgato f6orvos

mint Vev6

Budapest, 2015. augusztus 03.
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