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T"ly l6trejott egyrlszt a Budapest, Haller utca 29. szfim alatn sz6khely6 Gottsegen Gycitgy
Otszdgos Katdiol6giailntlzet, Dt. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6j ,
m6sr6szt a Budapest Bank Nyrt bankn6l vezetett 10102086-13735202-00000005
banksz6mlaszlmit,0l-09-366856 c6,gjegyz6k szdm.6 1097 Budapest, Gubacsi rit 47. sz6khe1y6
SUTURA K6pviseleti 6s Kereskedelmi Kft. nev6 e1ad6, k6pviseletre jogosult ,z.m6iy,
Szentesi LfszlS (a tovilbbiakban: Blad6)

kozott, az a)tnlatdban felsorolt tetm6kek sz6lht6silra a kovetkez6 felt6telek mellett:

I./ Elad6 ezen szerz6d6s al6fu6s6val a Yev6 6lnd- a I{bt. alapjitn ,, Haemodinamikai 6s
angiogtffiils anyagok beszetz|.se az Intlzet feln6tt 6s gyetmek osztfulyhnak r6sz6re,
kihelyezett fitutaktht l6tesit6s6vel" tdrgyban kifut GOKI 14/2014 szhtnfikozbeszetz6,si elj6ris
sot6n tett alinlata elfogadilsa etedm6nyek6nt kotelezetrs6get vLJIal atta, hogy az ajLnlatk6r6 6ltal
az aiilnlatt dokument6ci6ban felsotolt 6.s azYev6 6ltaI elfogadott term6kmennyis6get az urgyanott
meghat6rozott min6s6gben a Vev6 r6.sz6releszillJitja. A szerz6d6.s rd6tartama a szerz6des ilAtasat
kovet6en 12 h6naptg tatt. A szerz6d6ses 6tat, tetmlkeket a le\en szettz6d6s 1. sz. mell6klete
tattzlmazza. A szetz6d6s mell6klet6tk6pezt az ajinlatba becsatolt felolvas6lap Q. "r. 

mell6klet) 6s
keteskedelmi ajinlat (3. sz. mell6k1et) is.

2./ Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Yev6 az l.f pontbanmeghatdrozott 6rurnennyis6get olyan
m6don koteles t6le megv6sfuoLri. ahogy ez a jelenpontban szab6lyozisra keriil.
Vev6 az 7./ pontban eml(tettek szednt aElad6 mlnden e1t6r6s n6lkul elfogadott aiilnlat szerinti
tetm6keit k6thetente az :6n. Lehivdsi nytlatkozat fornilj6ban vilsfu.o\ja mg uL Elad6t6hign hogy
a szetz6d6.ses id6szak v6g6ig legal6bb a teljes mennyis6g -30 oh-ale}dvdsta keniljon. A kihelyezJt
6nnakt6r rizemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6,s elengedhetetlen t6sz6tk'6pez6
kihelyezett 6rarakt6r szerz6 d6,s tartalmazza.

3./ Elad6 kotelezi mag6t ara,hogy a 2./ pontban emlitett lehiv6s szednti Ltukata lehiv6sban
foglalt mennyis6gben, vhlasztlkban 6s m6retben a t6rgyh6napon behi{ k6thetente olyan
iitemez6sben sz6lJttia le a Vev6 6ItaI ete feljogositott szeryezeteinek, ahogy ez a lehiv6sban
meghatLrozista ketult. A nyertes ai6nlattev6 jogosult a szen6d6.s id6tartami alatt ij fejleszt6sii
innovativ term6ket sz61)ttati, az 6r vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek m6dosit6sa n6lkiil. Az fu-
6tt6k arhnyoss6got 6.s z szakmai min5s6gr megfelel6st az aj6rlztker6 k6pvis el6j6vel koteles
egyeztetfl.
A lehiv6snak megfeiel6 szilltttas a felek egyez6 meg6llapod 6sa szerint akkor tort6nik rneg
szabilIyszetiS'en, ba az Elad6 vagy 

^z 
illtala ig6nybe vett Favatoz6 az ilrakat tattalmaz6 egyel

sz6[ttm6nyokat az Elad6 kock6zatilta a Vev6 6ltal eue feljogositott szervezetei telephely-eire
illetve a lehiv6sban megjelolt kozelebbi teljesit6si helyekre reszilltilja, Qeszillltttaija) 3, a
krildem6nyt csomagol6si egys6genklttt 6tsz6molva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemlIy
ft,sz6te mennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a leszill\tott term6keket bontatlan gyfui csomaeol6sban,
gyLi tattoz6klista alapj6n, min5s6gtanrisitdssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt idla 6t a
Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie xn,hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvzrotz6s 6.s a
t6rol6s id6tartama alatt rlleg6ya.
A mtn6s6gmegnzsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k mennyis6gi,
rnin6s6gi 6w6tel6t folyama;tosan v6gzi. Az Elad6 v6)Ialja, hogy a szerz6d6.s teljesit6s6nlk
id6tartarna alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s lehet6s6get brztosit.

Teliesit6si hely: K<izponti nl*6t 1096 Budapest, Hallet u.29., Kihelyezett Atutaktht)
Atv6telre jogosult szem6l)': rakt6tos illetve a helyettesit6ssel megbizott szefi6ly.



Abban az esetben, ha az

sz illlttott 6rucikkeket az

Elad6 k6sedelrne rneghaladn| a 1,5 nzpot, rigy a Vev6 jogosult a le nem
Elad6 kolts6g6re harmadik szetn6lyt6lbeszereznt 6s a vev6 sz6khe$6re

sz61\ttatri.
Egyet6rtenek
kapcsolatban

a. szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
felmerii{t kolts6gei fedezet6re az L./ pontban emlitett elfogadott ajdntat szettntt 6r

szoIg6L

I{apcsolattart6 az Elad6 r6sz6r6l: . . .

4./ Meg6llapodnak a szerz6d6 felek, hogy a 2./ 6s 3./ pontban szab6lyozott, illerve
v6'gtehzltand6 kihelyez ett ilruraktilr rendszer alkzlmaz6siln tulmen6en a Vevdnek joga van ahhoz,
hogy v6ntJanul jelentkez6 6tuhi6nyatk p6{6s6rz azonnal megtendel6seket - a keretszerz6d6shez
k6pest ugyancsak lehivisnak min5stil6 nytJatkozatokat - adjanak fel az Blad,6hoz, al<t ezeket a
megrendel6seket s oron kivLil, rakt6ri k6szlet6b 6I tartozlk kiel6giteni.

{ soron kiviili rigyint6z6st - felhiv6sra - az Elad6 koteles tgazo)ni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekb en a sz6llit6sihat|nd6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhaga meg.

5./ Nem vitatott a felek LkaI, hogy a Lel:ivilsban foglalt szilllithsi kotelezetts6g teljesit6s6nek
k6sedelme vagy elmulaszthsa, de ugyanigy az 4./ pontban e16itt kotelezetts6gek irgyelmen kiviil
hagy6sa' a ielen ad6sv6teli szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek kovetkezt6b .n ut Elad6t a jelen
szerz6d6sben szab6|yozott kotb6r 6.sfvagy k6rt6rit6.s fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s
amennyiben tTyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik alkalommal is megtsm6tl6dn6k, : rgy u Yevd az
ad6sv6teh szetz6d6.st6Ival6 el6ll6s6nak a jog6tgyakorolhaga a jogykovetkezm6nyekZrv6nyesit6se
rnellett an6lkril, hogy 6rdekmul 6silt igazolnilenne koteles.

6./ Vev6 a lehivils teljesit6s6t igazol6 szab6Iyszer6, z l<ihelyezett 6ruraktLrb6l tor6nt lehiv6s
igazol6s6val felszerelt szilnJilt a I(bt. 130. $-a, a Ptk. 6:1,30. $-a, az 1997. IviLXXXIII. torv6ny

Zn' S a) pont, valamint az Att 36/A.$ szednt 60 napon beliil banki 6ttal6ssa| egyen)ii l<t az
Elad6nak.
Nem r,rtatott a szerz6d6 felek 6ItaI, hogy a szerz6d6.ses id6szak folyamdn 

^z 
egyes szilnirilkbz csak

azok az Ltak, 6rk6pz6st t6nyez6k 6s kolts6gek 6lltthatok be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben,
amelyeket az 1'./ pont 6telm6ben az Elad6 elfogadott ajfunTata tartaknaz, fiiggetlemil alt6I,hogy a
magyzlotszilg\ vagy a viJilgpizci fuak mtk6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan v6Itozik az tnflS,iros
r6ta, vagy a dev'tza itszfimit6si kulcs.
A Vev6 el6leget nern ftzet.
A sz6ml6hoz tattoz6 lehiv6st tgazol6 elismerv6nyt csatolei kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt
sz6rnl6t az Elad6 kozvetleniil zz Int6zet GazdasilgS lgazgat6sS,g6ra nyujtjz be postar riton.
Arnennyiben Vev6 az Blad6 szdnt6jdt a jelen pontban r6gzitetthatLid6n beltil nem egyenliten6
ki, koteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabdlyat szerintr mindenkori 6rv6nyes L6sedelmi
kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem ftzet, illetve szimol el a szetz6d6s teljesit6s6vel osszefrigg6sben olyan kolts6geket,
melyek a I(bt' 56. S (1) bekezd6s k) pontja szerind felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6,g
tekintet6ben menilnek fel, 6s melyek ^z E1ad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re
alkalmasak. Az Blado a szerz6d6.s teljesit6s6nek teljes td6tartamz alatt rulajdonos1 szerkezet6t 

^V9v6 sz6m6ra megismerhet6v6 teszi 6s a l(bt. 125. S (5) szednu iigyletekr6l a yev6t
haladlktalanul 6rte sitr.

7./ Egyet6ttenek a szetz6d6 felek abban, hogy a sz6l1itilsb6I, i11.. fuvaroz6sb6l ered5 hib6kkal
kapcsolatban a lehiv6 ^ 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtort6nt6t6l szilrnitott
3 munkanapon beliil jogosult azElad6val szemben fell6pni.
Az egy6b min6s6gi hibikkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
lehiv6 azok 6.szIeI6.s6t kovet6 3 napon belil b6rmikor kifog6s thrgy6v| tehei az Elad6nal, ielt6ve,
hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.



Az e\6z6 k6t bekezd6s b4rmelyik esete is fotduljon el6, a lehiv6 t:r:tozik - a jelzett 3 napos
hatfiid6n beliii - az ELad6tkozos jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban ernlitett min6s6gr vagy mennyis6gr fogyai6koss6gok eset6n, de akkor is ha
lrrderiil, hogy z tetrn6k tipus6ban (tendszer6ben) nem felel meg az L.f pont szedntt aj1nlatban, tJl.
az Etnlatban foglalt min6s6gr kovetelm6nyeknek, a Yev6 a jelet izerz6d6.sben szab6Iyozott

1nftt€kt min6s6gi kotb6t 6,sfvagy kfut6tit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben a jelen
bekezd6s m6sodik fordalatilban leitt tendszerbeli mrnSs6gi elt6r6st tapasztalna, ogy

fldekmutdsdnak igazol6sa n6lkul a szerz6d6,st6l nyomban eL6)lhat, meghirisi6si kotb6r Zs
khrt6rit6.st kovetelhet.

B'/ Szetz6d6 felek egyet6tenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatossfug 6.s j6tilJ6s
s_7aA!!\rara - az 1./ Plftban foglaltak friggv6ny6b en - az elfogadoit ajdnlattartalma azi6nyad,6.
HaElad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovei6 15 munkanapon behil nem cser6li

Y,.^ Vev6nek iogilban 6ll a fent ernlitett 6rut harmadik szem6lyt6l ieszerezti az Elad6
kolts6g6re.
Ha az Elad6 a jot6176si kotelezetts6ge alatt kicser6li aleszillhtott eszkozok
j ot6116si ide j e a cs ere rnpj6v a\ :6jta kez d6 dik.

b6rmely t6,sz6t, annak

Elad6 kijelenti 6s szavatossilgot v6)laI az6,tt, hogy a jelen szerz6d6s t6tgydt k6pez6 term6kek
rendelkeznek 6rv6nyes forgalomba hozatalt enged6llyel.

9'/ Szerz6d6 feiek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a rnin6s6ghib6s szhlltt6s, s v6gtil a
szetz6d6.st6l va16 Vev6i el6ll6s eset6re egyatilnt kotb6t kotnek \<t az Elad6 terh6re, rm"fn"k
rn6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelrnesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek figyelembev6tei6vel
naprTz ezrel6k,legfeljebb azonban az 6tintett 6ru-6tt6k 6 oh,a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6tintett fiettl 6rf 6rt6k6nek 30oh-a nagys6gu min6s6gi kotb6rt
Iehet kovetelni de ugyanilyen m6rt6kii a Vev6 6ltat lwlnyesitett -"gl,irirniisi kotb6r-is akkor,
amikor el6116st j o gilt v olt k6nytelen gyakorolni,

Elad6 az 6rintett tetm6kek nett6 ziilnlai 6r6ta vetirve, 30 o/o nagys6g6 meghirisul6si kotb6r
megfizet6s6tvLlTalla, amennyiben a sz6llitand6 term6kek sz6llit6s6vali"n!, roi"I15 napon k6sik,
vagy e1617 a szerz6d6s ezet r.6sz6nek teljesit6s6t61.

Tisztilban vannak a szetz6d6 felek azzal, hogy a kotb6rkovetel6s behajt6s6n tulmen 6en ayev6 a
szetz6d6.sszeg6sb6l 

.ered6 k66nak megt6dt6s6t is kovetelhert az El"d6t6l, a k6r osszeg6be
azonban a mht behajtott kotb6r cisszege belesz6 ntt.
A kotb6t akkor is j6t,ha a Vev6nek k6ra nemrnedilt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyfjtott sz6n16b6l vtsszatattani 6s azt a v6gsz6mla nett6
osszeg6b6l levonni.

10'/ 
- , A Vev6 egyoldalir, ir6sbeli, az Blad6hoz lntlzett nylztkozat6val azonna1 hat1llyal el1llhat

az addsv 6teL szetz 6 d6st6l, v agy b fumeIy ft.sz 6t6I, ha:
- az Elad6 

^z 
eryes r6.ssz6lht6sokkal 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61g oncs6dot jelentett illerve ellene cs6dot jelentettek be,
felszhmolilsi el16t6s folpk ellene ;

- az Elad6 szerz6d!.sellenesen besziintette szillliti"sait.
Ha a Vev6 a szer.z6d6st a fenibfumely okb6l megszrinteti egyoldalf nytlatkozatival, az Elad6
nem jogosult aYev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6.st felrnondani - ha sziiks6ges olyan hat6nd6ve1,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz5d6.ssel 6dntett feladata elTiltilslt6|gondosfodni tudjon - ha



a) az Elad,oban kozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan logi szemlly vagy szem6lyes joga szerint iogk6pes szervezet, amely nem felel meg

a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pontiilban meghat6rozottvalameiy felt6tel.

b)azElad,o kcjzvetetten vagykozvetleniil 25o/o-otmeghalad6 tulajdoni t6szesed6st szetez vaiamely

olyan jogi szercrr6ly vagy szemllyes joga szednt jogk6pes szervezet,, amely nem felel meg a I(bt'
56. S (1) bekezd6s k) pontlilban meghat6rozottvalamely fe1t6tel.

A fentiek szednti felmond6s eset6n az EIad6 a szen6d6s megszrin6se el6tt m6r teljesitett

s z olgilltatils s z erz 6 d6s s z er6 p 6nzb eli ellen 6rt6k6re j o go sult.

11.1 Az F,ladbt az 6rv6nyes jogszzb6lyok szednti. m6don tj.toktart6si kotelezetts6g terheJi a

szerz6d6s teljesit6se sot6n ^ Vev6vei, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6sdra 1ut6

mindennemii adat,'tnfonn6cr{ ismeret votatkozils6bat. E titoktat6si kotelezetts6gT<tterled az

Elad6 akabnazottaira, munkat6rsauz, beszillltt6tt4 akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

koteles az F,lad6 a titoktafi6sta hrtelt 6tdeml6en figyelmeztetru.

Az F;lad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nem hozhaqa fidom6s6ta a szerz6d6sben

foglaltakon t6l, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy rnformdct6 adatait.

A m6sik f6l el6zetes l6vihagyisa n6lkiil trtkos inform6.ct6t egyil< f6l sem tehet kozz6, harmadrk

szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hatillyos 6s 6rw6nyes jogszabily alapiiln

valamely bir6s6g vagy mils hat6sdgkotelez6 6rv6nnyel ekendeh.

Az F;la.d6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyis6g 6tadas-66rete16t kovet6en a Vev6

lr|sban nyilatkozrk. A Vev6 e nytlatkozattal feltratalmazza ^z Elad6t, hogy a Vev6t
referencialist6liln feltiintesse 6s ezt - el6zetesen rilsban egyeztetett m6don

markenngtev6kenys6g6ben a felha sznillt term6kmennyis6gte vonatkoz6an felhaszn6lhassa.

Jelen szerz6d6sben nem szabillyozottketdesek tekrntet6ben az 1,./ pontban foglaltakt6l fiigg5en

:vagy 
^z 

Elad6 elfogadott ajinlata tattalm6t tekintik a felek uilnyad6nak azza|, hogy t6teles

jo[szabilIyi rendelkez6sk6nt a I(BT 6s Mzgyar Polg6ti Torv6nykonyv idevonatkoz6an megfeiel6

sz ab 6ly art f o gj6k alkalnazni.
A Vev6nek 6,s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6tdek6ben, hogy kozvetlen

tfugyalilsokon b6k6s riton tendezzenek mrnden olyan n6zetelt6r6st, vagy vrt6t, amely kozotti.ik a

szerz6dlssel kapcsolatban merril fel.

Je\en szerz6d6sb6l sz|rmaz6 6s peres ritta kertlt jogvit6k illet6kess6ge mindenkot a Vev6

s z 6khely6he z tgazo dtk.
pzt az ad6sv6teli szerz6d6.st a szetz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozatatld<al mindenben

me gegy ez 6t h elyb enha gy 6lag al6:rt6k.

Budapest, 2015. augusztus 03.
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1. sz mell6klet

int EIad6

A szerz6d6st el6k6szitette:

<: 6.
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Megajr{nlott term6k neve 6s

k6dszfma

MMTAO48O. MMTAO4lOO
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480 375

ST-mdret-D-150 350 55
Interventios ballon

kat6terek PDC+mdret 12 596 5
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szivhib6k
kezel6s6hez
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Bbm6ret CP bare stent minden mdret
nett6 497 000 Fydb, BIB ballon minden
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Speci5lis stent
(covered) szett
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Mozec dilat6ci6s ballonkatdter

High pressure

ballonkatdterek

Mozec high pressure dilat6ci6s
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szBnz6oBs
Kihelyezett flturaktht iiz emeltet6s 6re

Amely l6ttejott egyr6szr6lazElad6: SUTURA K6pviseleti 6s Kereskedelmi Kft.
telephelye: 1.09? Budapest, Gubacsi irt 47. m6sr6szr6l a

Gotts egen Gyorgy Orsz6gos I(ardrol6giai Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u. 29.
I(6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakban:,,a K6thhz" .

mtntSzetz6d6 felek kozott az alilbbiak szerlnt:

l. Aszetz1dls tiltgya
A Haemodinamikai 6s angiogtilfifus anyagok beszerz6se az lntlzet feln6tt 6s gyermek
osztillyhnak r6sz6te, kihelyezett ilnttaktht lEtesit6s6vel', tilrgyban kiirt GOKI 14/2014 sz6mi,
kozbesz,erzesi elj66s 1,3., 1'4., 1's., 1'6., 1.8., 2L., 28., 29., 37., 38,.,55., 56, sz. r6.szaj6nlatr korben
meghat6tozott term6ke[ osszesen 1.650 db - 30o/o rnennyis6g6 te vona,tkoz6an.
Elad6 az adilsv6telt szeu6d6.sben foglalt id6tattama kthefiezett 6ru rakt6rklszletet bocs6t saj6t
ko1t6s6g6te, a K6tli'hz tendelkez6s 6ti, zmely 

^zt 
s^j6t t^kiarilbun belyezi e\ a felhaszn6r;sig. Akihelyezett 6rutakt6r rndul6 arapkl'szlete minden m6retb6l t havtrnennyis6gettattaltnaz- csatolt

krmutat6s szerint' Az alapk6szlet 2015. augusztus 17 .-En 8-14. 6ra kozottkertil lesz4llft6sra.

2. Elad6 jogai 6s kdtelezetts6gei

A kihelyezett 6tu nkt6rk6.szret az Blad6 talald,onilt k6pezi. Az Elad6 kotelezetts6 get v6lrar zz
ad6"sv6telt' szetz6d6s mell6kle_t6b en meghat6rozott terrn6kek sz6lJit6s6ra, valamint arta, hogy aK6thhz jelent6se alapiiln a felhaszn6lt te;m6kek nyt)vlntarthsdt aK6thhzzal egyezteti 6s term6ket
potolla lehiv6st6l sz6mitottmaxirnum 5 napon beitil.

FL.:99 a K6t'nhz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhasznAlt tetm6k ellen6tt6k6r 6l szolo sz1mla
l<t6lhtashra,,,az 

1d6.sv6]e[ 
szerz6d6sben foglaltak szerint. Elad6 a kihelyezett 6tu nkt6rk6.sz1et6t

DarmlKor ellenoflzhetl.

Lehiv6s:

A rendszer. a kihelyeze tt fumaktLr k6szret6g az Erad6 szempontJ
k6szlet6t k6pes kezelrri. Az egyes besz6l\t6k k6szreteit egym6st6l
nytlv6n. Minden innen kiadott 6ru felhaszn6r6snak minZsul. A
szetn'Iy azElad6 r6.sz6te tendszeres id6kozonk6nt (legalibb 2 hetente) nyomtatott (faxolt,vagy
1-matlb91 

elktildott) a fogy6u6l, illetve a takt6r pillu"utriyi k6.szIet&61tnform6cj6t krild.A megfelel6 technikai felt6telek brztosit6sa -"[.tt az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
fotmilban (frle) enn6l gyakrabban nfomly6hoz jutnt a piTanatnyt k6szlet6vel kapcsolatban,
Ennek lehet6s6geir6l a szofwerk6,szit6j6vel krilon t .u m.g6tiupodlon.



A fo gy6s nytlv ilntartas a a klszlet ut6ntolt6s 6 nek az alapnfon r 6 ci6ia.

Elad6nak meg kell adtia a vonalk6dok iltal beolvzs62$ ketaktetsorozatok bels6 taralminak

struktut6j6t, mivel a beszhlht6nak biztositania kell a cikkek azonosit6sht olyan tekintetben, hogy

az egylrteLrnfien meghatdtozza, hogy az adott term6k mely elad6t6I val6, hiszen hasonl6, vagy

esetleg 
^zorros 

tetm6kek is lehetnek egyid6ben a nktdtban'.

Sz6,lliths

Amennyiben a tlszletezett m6don alehiv6s tov6bbitisra keriil azElad6 maximum 5 napon beliil
eztbeszLlhga.

Szdxnlilzhs:

Vev6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat nem sz6mol fel aj6nlattevo rdsz6te.

3. AK6tlrrhz jogai 6s kiitelezetts6gei

A K6thhz a l<lT:relyezett tetm6kek hi6nytalans 6g66tt 6s min6s6gi 61lapot66rt, 6llaguk meg6v6s66tt

teljes korf felel6s6ggel tattoztk. A K6thLhz v6llalja, hogy a kihelyezett 6n nktdrklszletet
megfelel6, zhrt helyen, a meg\6v6 s{6t k6.szleteit6l elkiilontwe tfu.oI1a 6s megfelel6en k6pzett, a

kezel6 tendszett ismer6 6s hasznilni tud6 szem6llyel kezeli.

AKorh6z v6l7alia, hogy a konszign6cios nktdrb6l a tetm6keket hatmadik f61 fel6 nem 6rt6kesiti,

6tnem adja, aztl<tz|t6lagosan csak sai6t felhaszn6l6s6ta veszi ig6nybe.

A futamid6 kozben Elad6 cseteszabatoss6got biztosit aK6t}rhz r6sz6re valamennyi, a kihelyezett

|rutal<t6relhelyezettterm6kf elhasznil,lslttllet6en.
A K6tlnhz kozli Elad6val a konszign6ci6s rakt6rk6szlet kezel6, kapcsolattat6 szemlly nev6t,

beoszt6sit, telefonsz6m 6t 6s faxszhmit 6s az ezen adatokban bekovetkezett minden viltoz6st.

4. A szetz6d6.s megsziin6se

Megsziinik a szerz6d6s az ad6sv6teh szerz6d6's leil"rthval.

5. A szetz6d6.s megsziin6sekor alkaknazott elihths

Jelen szerz6d6s birmely okb6l tort6n6 megsziin6se eset6n a K6thrhz teljes kotfen koteles

elszimolni a kihelyezett 6tu nktdtk6szlettel. A szerz6d6.slej6tt6t kovet6 egy h6ten behil lelt6toz6st

k6,szit az Elad6 k6pvisel6je, valamint aK6rtrhz 6ltal Eelolt szem6ly a fel nem hzsznillt k6szletek

megillTapitilsdra.
A futamid6 alatt fel nem haszn6tt 6s raktilrkl.szleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6llapotu

bontatlan term6keket az Elad6 koteles elszhiTttani. Amennyiben az BIad6 ezen elsz6l\t6si

kotelezetts6g6nek felsz6htils ellen6ben sem

megsemmisit6s6te,

tesz eleget, a l{6rh6z jogosult az aru

A K6tlnhz koteles a szetz6d6s megsziin6sekot a birtokilban
Elad6 ilJlral tort€n6 eirszillhtilsilig az illlagmeg6vils btztosit6sa

els z 6l\ths kolts 6 gei az ELad6t terhelik.

6. Egy6b tendelkez6sek

I6v5 term6keket a raktilrban annak
mellett meg6tizti. Az 6n6s 6,s az



A jelen szerz6d6sben nem rendezett k6rd6sekre a magyar jog szab6ryai mjndeneker6tt a porgfui
Tcirv6nykonyvr 6l sz6l6 2013. 6i v. torw6ny rendelkez6s et az iilnyadoak.

Budapest, 2015. augusztus 03.

P6n:.ugYi etlen;egYzo

2015 AlJ$ 0 J,

A szerz6d6st el6k6szitette:
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,l suruRA K6pviseleti Haemodinamikai 6s- angiogr6fi6s anyagok beszerz6se 1. sz meil6kret6sKereskedelmiKft. azlntezetfeln6ttesgyermekosztilyanakr6sz6re,
kihelyezett 6ru raktdr letes it6s6vel

coKt-14t2014

Resz

sor-
szitma

R6sz
megnevez6se

lndul6
darab-
szitm

Megajinlott term6k neve 6s

k6dszfma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nettd,Ft
iisszesen

13

Diagnosztikus

szivkat6terek 10

Multi-Track katdterT-
MMTAO48O, MMTAO41OO 29 9sC 299 500

1At+ Vezet6dr6tok

70
Seldrnger Guide Wire / D-S-J3-C

mdret-150 I 550 108 50c
0,025 150cm J 20 db

0,032 150cm J 20 db

0,035 150cm J 30 db

15 Vezet6dr6tok

100

Seldinger Guide 1y11s7 HF
m6ret-150 | 52s r52 500

0,018 150cm 15 db

0,021 150cm 15 db

0,025 150cm 30 db

0,032 150cm 10 db

0,035 150cm 30 db

T6 Vezet6dr6tok

90
HYNitinol cuideWire lN

ST-mdret-D-150 3 895 350 55C
0,025 150cm J 30 db

0,032 150cm J 10 db

0,035 150cm J 10 db

18

Interventios
ballon kat6terek 20

Tyshak ballonkatdterT
PDC+mdret r79 9sC 3 s99 000

2T

Interventi6hoz
hasznSlatos

veuet6dr6tok 10

Amplatzer Guide Wire / 9-GW-
001 8 525 85 25C

28

specratrs stent
(bare) szett

velesztiletett

szivhib6k
kezel6s6hez I

CP bare specidlis stent BIB
ballonnal lCPSZmeret+

Bbmdret Cp bare stent minden m6ret =
nett6 497 000 FVdb, BIB ballon minden

mdret: nett6 272 500 Fydb, 769 s00 769 500

29

Specrdrlrs stent
(covered) szett
velesztiletett

szivhibdk
kezel6s6hez I

CP covered speci6lis stent BIB
ballonnal / CVRD.CP SZmlret +
Bbm6ret Cp covered stent minden mdret: ne|t6 627 000 FVdb, BIB ballon minden

mdret : nett6 272 500 Ft/db 899 500 899 500

a-
JI Vezetddr6tok

100

Seldinger Guide WiieTD-Sffi
03 5- 1 50; D-S-J3-C-0 35 -260 1 895 189 50C

0,035 150 cm J 20 db

0,035 180 cm J 20 db

0,035 260 cm J 60 db



SUTURA K6pviseteti
6s Kereskedelmi Kft.

Haemodinamikai 6s angiogr6fi6s anyagok beszerz6se
azlntezel feln6tt 6s gyermek oszt6ly6nak r6sz6re,

kihelyezett Aruraktlr letes ltesevel
coKt_14t2014

1. sz mell6klet

38 Vezet6dr6tok

i658
HY Nitinol Guide Wire / Hy-y-

A/S - ST-m6ret-D - | 5 0 I 260 4 395 7 286 9tA
0,032 150cm J 5 db, 0,032 l50cm 5db

0,032 l8OcmJ 5 db, 0,032 180cm 5db

0,032 260cm J 5 db, 0,032 260cm 5 db

0,035 150cmJ 50 db, 0,035 150cm l0 db

db

0,035 260cm J l0 db, 0,035 260cm 5 db

0,038 180cm J 5 db, 0,038 180cm 5 db

0,038 260cm J 5 db, 0,038 260cm 5 db
CTO

ballonkat6terek 113

Mozec dilat6ci6s ballonkateter /
MOZmeret 17 600 1 988 80C)\

6 4 MOZ 2506
9 i MOZ 2509

ZJ 12 4 MOZ 2512t\ l5 4 MOZ Z) TJ
,50 9 4 MOZ 5009
,50 t2 4 }/{OZ 5012
)U l) +̂ MOZ 5015

2,00 9 i MO220009
2,00 12 4 MOZ200t2
2,00 l5 A MOZ200|5))\

9 a
J MOZ.22509))<

T4 5 MO222514
))5

T7 J MOZ225t7
))5 20 a

J MO222520
2,50 9 J IdO225009
2,50 14 3 MOZ250t4
2,50 tl J MOZ2'0t7
2,50 20 a

J MOZ.25020
9 J MO227509
t4 J MOZ275t4
17 J MOZ275t7)1<
20 a

J MOZ27s20
3,00 9 a

J MO230009
3,00 t4 a

J MOZ300t4
3,00 1n

LI J MOZ300t7
3,00 20 3 }/O230020
?50

9 a
J MO230009

3,50 14 J MO230014
3,50 I7 5 MO230017



SUTURA K6pviseleti Haemodinamikai6s angiogr6fids anyagok beszerz6se 1. sz melt6klet,, 6s KereskedelmiKft. azlntlzetfeln6tt es gyermek oszt6ly6nak r6sz6re,
,/ kihelyezett drurakt6r letesitesevel

coKl-|4t2014

55

3,50 20 J MO230020
4,00 9 J }/40230009
4,00 l4 2 }/O230014
4,00 n z MOZ,30017
4,s0 9 2 MO230009
4,50 t4 2 }/IO230014
4,s0 11 z MOZ300t7

56

High pressure

ballonkat6terek 103

Mozec high pressure dilat6ci6s
ballonkat6ter csal6d / MNCm6ret,

MOZmdret 17 600 1 812 800
2,00

8 5 MNC20008
2,00 l3 a

J MNC20013
2,00 l) a

J MNC200ls
2,00 l8 MNC200l8
2,00 ZJ 3 MNC20023
2,50 8 3 MNC25008
?5n 1a

IJ + MNC25013,5n
l) A+ MNC25015

2,50 l8 4 MNC25018
2,50 z) 4 MNC25023)1\

8 J MNC27508
)1<

13 4 MNC275l3
)1<

15 4 MNC27515
)'7\

18 4 MNC275l8
) 1\

ZJ a
J MNC27523

3,00
8 3 MNC30008

3,00
13 A MNC30013

3,00 I5 4 MNC300l5
3,00 l8 4 MNC300l8
3,00 ZJ ,1 MNC30023
I \t I

8 J MNC35008?5n 1a
IJ â MNC3s013

3,50 t) 4 MNC3s01s
3,50 18 4 MNC35018

3,50 ZJ 4 MNC35023
4,00

8 2 MNC40008
4,00 1a

IJ 5 MNC400l3



.SUTUM K6pviseteti
6s KereskedelmiKft.

Haemodinamikai 6s angiogr6fids anyagok beszerz6seaz tnt6zet fetnritt 6s gyermek oszt;ry;n;k r6sz6re,
kihetyezett drurakt6r f etesft6sevef

coKt-14t2014

1. sz mell6klet

17 542 310

Budapest, 2015. augusztus 03.

f6igazgat6
mint Vev6

FenzirEYi ellenjegYzO
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A szerz6d6st el6k6szftette:
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