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amely l6ftejott egyrlszt a Budapest, Haller utca 29. szim alati sz6khely6 Gottsegen Gydtgy
Orsz6gos Katdiol6giailntflzet, Dt. Ofnet P6ter mint vev6 (atovilbbizkban: Vev6),
m6sr6.szt a Unicredit Bank Hangary Zrt. bankn6l vezetett 10918001-00000042-92160002
bankszfinlaszLmi, 01-09-891322 c6.g;1egyz6k sziltnu L095 Budapest, Lechner Od<in fasor 3.
B/3, sz6khelyd Vasct lar Yenture Kft. nevri e1ad6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Dr.
Ko 1o s svary Korndl igyv ezet6 (a tov ilbbtakb an : E lad 6)

kozott, az ajfinlatilban felsotolt term6kek szilllitilsira akovetkez6 felt6telek mellett:

L/ Elad6 ezen szerz6d6s al4iths6val a Vev6 6lta| a l{bt. aIapjin,, Haemodinamikai 6s
angiogthfrhs anyagok beszerz6se az Intlzet feln6tt 6s gyermek oszthhyhnak r6sz6te,
kihelyezett 6rutal<6t l6tesit6s6veP' tdtgyban kritt GOKI 14/2014 szhrnrlfikozbeszetzlsi eh16t6s

sot6n tett ajdnlata elfogadilsa etedm6nyek6nt kotelezetts6get v617al ata, hogy az a)inIatk6r6 6Itil
az alilnlatt dokument6ci6ban felsotolt 6.s azYev6 6,\ta| elfogadott tetm6kmennyis6get az ugyzLnott
meghatirozott min6s6gben a Vev6 t6.sz€relesz6l1tt1a. A szerz6d6s id6tartama a szetz6d6s al6fu6sdt
kovet6en 12 h6napig tafi. A szerz6d6,ses 6rat, tertn6keket a le\en szerz6d6s 1. sz. mell6klete
tafialmazza. A szerz6d6s mell6klet6tk6pezi az a16nlatba becsatolt felolvas6lap Q. "r. 

mell6klet) 6s

keteskedelmi ajilnlat (3. sz. mell6klet) is.

2./ Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az 1../pontban meghatilrozott 6tumennyis6get olyan
m6donkoteles t6lemegv6s6rol-ni. ahogy ezajelenpontban szab6Iyozilsrakedil.
Yev6 az 1..f pontban emlitettek szerint a Elad6 minden e1t6r6s n6lkul elfogadott aj6nlat szet1nr1,
tetm6keit k6thetente az :6in. Lehiv6si nytlatkozat form6j6banv6sirolja rneg 

^z 
Elad6t6l rigy, hogy

a szerz6d6ses id6szak v6g6ig legal6bb a teljes mennyis6g -30'h-alehivdsra keniljon. A kihelyezett
6nraktit iizemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen szerz6d6.s elengedhetetfen t6sz6t k6pez6
kihelyez ett ilrulu"ktilt sz etz6 d6s tartalntazza.

3. / Elad6 kotelezi magdt arra, hogy a 2. / pontban emlitett lehivis szerinti 6rukat a lehiv6sban
foglalt mennyis6gben, vllaszt6kban 6s m6tetben a tilrgyh6napon beliil k6thetente olyan
utemez6sben sz|lJitja le a Vev6 6ItaI erre feljogositott szetvezeteinek, ahogy ez a \ekiv6,sban
meghatiroz6sta kerrilt. A nyertes al6nlattev6 jogosult a szerz6d6.s id6tattzLma alatt 6j fejleszt6sf
innovativ terrn6ket szLl)ttatrj, az 6r vagy egy6b szerz6d6,ses felt6telek m6dosit6sa n61ku1, Az 6r-
6rt6k a6nyoss6got 6s a szakrnai min6s6gi megfelel6st az aj6nlatk6r6 k6pvis e\6j6vel koteles
egyeztetni.
A lehiv6snak megfeleI6 sz6llit6s a felek egyez6 meg6llapodSsa szertnt akkor tort6nik rneg
szabillyszerfien, ha az Elad6 v^gy az 6Itala ig6nybe vett Fuvaroz6 az iltukat tattaknaz6 egyes
szillttn6nyokat az Elad6 kocklzatlra a Vev6 6\tal er-c feljogositott szervezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megielolt kozelebbi teljesit6si helyekte lesz6l1ttja, (eszillJtttaga) 6s a
kiildem6nyt csomagol6si egys6genklnt 6tsz6molva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szem6Iy
r6sz6re mennyis6gileg 6tadta. A Elad6 a lesz6Tliton tern6keket bontatlan gyfui csomagol6sban,
gy6tr tattoz6klista alap)6n, rnin6s6gtanfsit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyi.itt adja 6t a
Vev6nek. A csornagol6snak alkalmasnak kell lennie ara,hogy a term6kek 6ps6g6t a fuvarozils 6,s a
titolils td6tattama alatt meg6l4a.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszillTttott term6k mennyis6gi,
min6s6gi 6*6teL6t folyamatosan v6,gzi. Az Elad6 v6\1al1a, hogy a szen6d6s teljesit6s6nek
rd6tatama alatt folyamatosan tendelkez6s rc 61).,konzult6ci6s lehet6s6get biztosit.
T-leliesit6si hely: Kdzponti ra'ktht 1096 Budapest, Hallet u.29., Kihelyezett furwakthr)
Aw6telre iogosult szem6ly: nkthros illetve a helyettesit6ssel megbizott szern6ly.



Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladn| a 75 mpot, rigy a Vev6 jogosult a le nem
szilllitott 6rucikkeket az Elad6 kolts6g6re harmadik szem6lyr5l beszexezni 6s a Vev6 sz6khely6re
szi'l\ttatrrt.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy 

^z Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet6re az 1../ pontban emlitett elfogadott aj6nlat szenn 6t
szolg6l.

Kapcsolattatt6 az BIad6 ftsz6r6l: . . .

4./ Meg6llapodnak a szetz6d6 felek, hogy ^ 2./ 6s 3./ pontban szabilIyozotl illerve
v6greha)tand6 kihelyezett ilruraktdr tendszer alkaknaz6s6n t6lmen6en a Vev6nek joga van ahhoz,
hogy v6railanul jelentkez6 fuuhiilnyatkp6tJils6ta azonnali, megtendel6seket - akeretszerz6d6shez
k6pest ugyancsak lehiv6snak min6sril6 nytrarkozatokat - adjanak fel az Elad6hoz, aki ezeket a
megrendel6seket soron kivril, rakt6ri k6szlet6b 6r tartozikkiel6giteni.
A soton kiviili iigyint6z6st - felhivilsra - az Elad6 koteles rgazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekb en a sz6lKt6sihat6tid6 a 3 napot semmik6ppen sern haladhaija meg.

5./ Nem vitatott a felek 6\tal, hogy a leliv|"sban foglalt sz61lit6si kotelezetts6g teljesit6s6nek
k6sedelrne vagy elmulasztilsa, de ugyanigy az 4./ pontban el6itt kotelezetts6gek irgyetmen kivtil
hagy6sa a jelen addsvlteh szetz6d6.s rnegszeg6s6t jelenti, aminek kovetkezt6b en zz Elad6t a ielen
szerz6d6sben szabAlyozott kotb6r 6.s/vagy kirt6rit6.s fizet6s6nek a k6telezetts6ge terheli, 6s
amennyiben tlyen szerz6d6sszeg6si eset mdsodik alkalommal is megism6tl6dn6k, 6W u Yev6 az
ad6sv6teli szetz6d6.st6l va16 el6lL6shnak a jogdt gyakorolha\a a logpkovetkezm6nyek?rw6nyesit6se
mellett an6lkril, hogy 6rdekmul 6silt igazolnilenne koteles.

6./ Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszerff, a kihelyezett 6rurakt6rb6I tor6nt lehivds
igazolils6val felszerelt szimlilt a I(bt. 130, $-a, a Ptk. 6:730. $-a, az 1gg7 . 6i LXXXIII. torv6ny
9/4. S a) pon! valamint az Att 36/A.$ szednt 60 napon behil banki 6nta?6ssa| egyenhn li az
Elad6nak.
Nern vitatott a szetz6d6 felek ilItal,hogy a szetz6d6.ses id6szak folyamfin 

^z 
egyes szimlikba csak

azok az 6tak, 6rk6pz6.si t6rryez6k 6s kolts6gek 6i\that6k be, m6gpedig ugyanolyan m6rt6kben,
amelyeket az 1'/ pont 6telm6benaz Elad6 elfogadott ajililatatattaknaz, ftiggetleniiLl att6l,hogy a
ma8Jarotszilgi vagy a vtlilgpiaci 6tak mik6ppen alakuleak, 6s hogy hogyan v6Itoztk az nflitci6s
t6ta,vagy a deitza 6tszilmitdsi kulcs.
A Vev6 el61eget nem Ftzet.

A szilnlilhoz tattoz6 lehiv6st rgazolo eJismerv6nyt csatolni kell 6s 
^z W ki6llitott 6s felszerelt

sz6ml6t az Elad6 kozvetleniil az Int6.zet Gazdas6gi lgazgat6sdgilta nyujga be postai fton.
Amennyiben Vev6 az Elad6 sz6ntdj6t a jelen pontban t6gzitetthat6rtd6n behil nern egyenliten6
ki, koteles az EladSnak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szednti mindenkod 6rv6nyes L6sedelmi
kamatot is megfizetni
AzBlado nern f1zet, illetve szirnol eI a szeru6d6s teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan kolts6geket,
tnelyek a I(bt. 56. $ (1) bekezd6s k) pont)a szerinti felt6teleknek nem rnegfelel5 thrsasig
tekintet6ben mertilnek fe1, 6s melyek zz Elad6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re
alkalmasak. Az Elado z szerz6d6.s teljesit6s6nek teljes rd6tart^tnz' alatt tulajdonosi szerkezet6t a
Ye.v6- sz6m6ta megisrnerhet6v6 teszi 6s a I(bt. 1,25. $ (5) szednti rigyletekr6t z yev6t
halad6ktalanul 6rtesfti.

7 '/ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6l\t6"sb6I,lll.. fuvatoz6sb6l eted6 hib6kkal
kapcsolatban a Lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit6s megtort6nt6t5l sz6rnitott
3 munkanapon behil jogosult azBlad6val szemben felt6pni.
Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekke1, hiinyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
lehiv6 azok 6,szlel6.s6t kovet6 3 napon beltil b6tmikor kifog6s t6tgy|v5, tehei az Elad6i6l, ielt6ve,
hogy a szavatoss6gi td6 m6g 6rv6nyben van.



6rdekmril6s 6nak igazol6sa n6lkdl a szerz6d.6,s
k6tt6rit6,s t kovetelh et.

term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6.s j6t6ll6s
- az elfogadott aj6nlat tattalma az tt6nyad,6.

t6st kovet6 15 munkanapon behil nern cser6li
t harmadik szetn6Iyt6l beszeteznj az Elad,6

kolts6g6re.

r6h a lesz6llitott eszkozok bdrmely r6,sz6t, annak

a jelen szerz6d6.s t6rgy6t k6pez6 tetm6kek
el.

9'/ Szerz6d6 felek fgy a mtnt pedig z s v6gril aszerz6d6.st6l va\6 Vev6i el6ll otb6it kotnek amelynek
m6rt6ke k6sedelern eset6n a k 6rucikkek net ev6tel6vel
napi 7z ezrel6k, legfeljebb azonban az 6.intett 6ta-6rt6k 6 o/o-a.

apcsolatban 6rintett fiettl 6tfi 6rt6k6nek 30o/o-a nagys6,g6 rnin6s6gr kotb6rt
ugyanilyen m6rt6k6 a vev6 6rtar 6wlnyesitett m"ghi;r";si kotb6r"is akkor,
volt k6nytelen gyakorolrri.

Elad6 az 6'intett tetm6kek netto a)ani'an 6r6ra veritve, 30 o/o nagys6g6 meghitisul6si kotb6tmegfizet6s6tvilllalia, amennyiben a sz6llitand.6 term6kek sz6nit6s6vaiiotl, mirrlrs napon k6sik,
vagy el6ll a szerz6d6s ezenr6sz6nek teljesit6s6t6l.

kotb6tkovetel6s behajt6s6n trilrnen 6en a y ev6 a
is kovetelhett az Elad6t6l, a k6r osszeg6be

iilt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benydjto tt sz6nl6b67 isszatartani 6s azt a v6,gsz6rrla nett6
osszeg6b51 levonru.

10'/ 
- . A t9v6 egyoldahi, it6sbeJi, az Elad6ho'.2 tntl.zett nytlatkozat6val azonnab.hatilllyal el6llhat

az ad6sv6telt szetz6d6,st6l, vagy b6rmely t6sz6t6l, ha:
- 

^z 
Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal 15 napot k6sett;

- 
^z 

Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6dot jelentettek be,
felszdmolilsi elj6r6s folyrk ellene ;

- 
^z 

Elad6 szerz6d6sellenesen beszuntette sz6)\t6sait.
Ha a Vev6 a szerz6d6'st a fynbarnely okb6l megsziinteti egyoldahi nytlatkozataval, az Elad6
nem jogosult aYev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelrri.

A Vev5 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6st felmondani - ha sztks6ges olyan hat6tid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6dlssel 6rintett 'eladata 

ell6t6sfu6Igondosf,odni tualon - rra



meghalad6 tulajdoni t6szesed6st szerez

logk6pes szervezet, amely nem felel meg

alamelY felt6tel'
alad6 r;dllaidoni t6szesed6st szercz valameiy

es szervezet,, amely nem felel meg a I(bt'

amely felt6tel'
z szerz6d6s megsziin6se el6tt m6r teljesitett

szolgilltatilsszetz6d6sszerisp6nzbeiiellen6rt6k6re 
jogosult'

11.1 Az Eladbt az eli a

szetz6d6.s teljesit6se 
jut6
daz

mindennemf adzt, tr
Elad6 alkalntazottaila, munka thrsa:na, beszillli' el6tt

kotelesazE|ad6atttoktart6stahitelt6tdeml6enfigyelmeztetni.

Az fJlad6 a vev6 enged6lye n6lkiil hatmadik f6lnek nemltozbatia tudom6s6r'a a szerz6d6sben

foglaltakon trlr, az ";;n;";r"olatban 
b6tmely m6s dokum ent6ci6 vagy inform6'ci6 adatatl

rmact6t egyik f61 sem tehet kozz6' harmadik

ezt hatilfv'os 6s 6rv6nyes iogszab6ly alapiln

6tad s-6vr6tel6t kovet6en a Vev6

za az E1ad6t, hogy a Vev6t

el5zetesen tthsbzn egyeztetett m6don

ennyis 6gre v onatko z 6 an felhaszn6lhas s a'

^z 
kt6l fiigg6en

lek hogY t6teles

6ty an megfelel6

e mindent annak 6tdek6ben, hogy kozveden

b6k6s riton rende zzenek minden olyan n6zetelt6t6st, vagy vtt6t' amely kozothik a

aPcsolatban meriil fel'

6.sb6l sz6rmaz6 6s petes ritta kerirlt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a vev6

sz6khely6hezrgazodlk. 1, 1. .^--)1^a-^-^+
Bzt zz ad6sv6teli szerz6d6st a szerz6d6 felek mint akaratukkal 6s nyilatkozztatwal mindenben

mege gy ez 6t h elyb enha gy olag al6tt6l<'

Budapest, 2015' ryQgusztus 03'
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Haemodinamikai 6s angiogr6fi6s anyagok beszerz6se
az Int6zet felnStt 6s gyermek oszt6ly6nak r6sz6re,

kihelyezett 6rurakt6r l6tesit6s6vel
coKl_14120't4

Vascular Venture Kft.
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Kih elyezett ilturaktht iiz emeltet6s 6re

Amely l6trejott egyt6.szr6I zz F,lad6 Vascular Venture Kft.
telephelye: 1095 Budapest, Lechner 6diin fasor 3.
mSsrdszr6l a

Gotts egen Gyorgy Orsz6gos I{ardrol6giai Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u. 29.
I(6pviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb ani, r^ K6t}nhz",

mtntSzetzfd6 felek kozott az al6bbiak szeflnt:

l. Aszetz6d6.s thtgya
A Haemodinamikai 6s angiogthfiils anyagok beszerz6se az Intlzet feln6tt 6s gyetmek
osztSlyhnak r6sz6re, kihelyezett funttaktht l6tesit6s6vef' tilrgyban kiirt GOKI t4/20I4 sz6mi
kozbeszetz6si e\6t6s 39., 45., 50., 52., 58, sz. ftszajhnlats t'arb"tr rneghat6tozott term6kek,
cisszesen 2,540 db - 30% mennyis6g6te vonatkoz6an.
Elad6 az ad6sv6teh szetz6d6.sben foglalt td6tattamta kihelyezett 6rv takt6rk6szletet bocs6t saj6t
ko1t6s6g6te, a K6rhhz tendelkez6s 6te, amely azt sajilt taktit6ban helyezi eI a felhaszn6l1sig. A
kihelyezett ilrwaktdr indul6 alapk6szlete minden m6retb6l t havrmennyis6get tartalntaz - .rrtolt
kirnutat6s szednt' Az zlapk6szlet20l5. augusztus 17 .-6n 8-14. 6takozitt irilleszallt1sra.

2. Elad6 jogai 6s k<itelezetts6gei

A kihelyezett 6ru nkt6tk6.sz\et az Elad6 tialdondt k6pezi. Az Blad6 kciteiezetts6 get v;l1zl az
ad6sv6teli szetz6d6.s mel16k1et6ben rneghat6rozott term6kek szh)Jtt6s6ra, valamint itta, hogy a
K6rhhz jelent6se alapiiln a felhaszn6lt term6kek nytlv6ntatt6silt aK6thhzzal egyezteti 6s tetmZket
p6tolja lehivist6l sz6mitottmaximum 5 napon behil.
Flad6 a K6thhz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhaszndlt term6k ellen6r6k6r 6l szolo sz1mfa
1<t61litilsLra, az ad6sv6telt szetz6d6.sben foglaltak szerint. Elad6 a l<ihelyezett 6ru nkt6rk6.szlet6t
b6tmikor ellen6rizheti.

Lehivds:

A_ rendszet a kihelyeze tt 6rutakt6t k6szlet6t, az Elad6 szempontjdb6l, rnint egyetlen kiils5 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llit6k k6s
nytlvin. Minden innen ludott 6ta felhaszn6l6"s
szem6ly az Blad6 r6sz6re rendszetes id6kozonk
e-mailben elkriidott) a fogydsr6l, illetve a nkt6t p



A megfe1e16 technikai felt6telek bntositasa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elekttonikus

fotm6ban (file) enn6l gyakrabban informici6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.

E nnek lehet6s 6geir 6l a szof*, er k6.szit6i6vel lriilon kell meg6llap odl on.

A fogy6s ny tlv Lntattdsa a k6,szIet ut6ntoit6s 6 nek az alaptnfotrndci6ia'

Elad6nak meg kell adria a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 kataktetsotozatok bels6 tartalm|nak
stnfttltijilt, mivel a besz6l\t6nak biztositania kell a cikkek azonositilsilt olyan tekintetben, hogy

az egy6ttelmiien meghatdrozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l val6, hiszen hasonl6, vagy

esetleg 
^zorros 

term6kek is lehetnek egyid5ben a nkt6rban.

Szillliths:

Amennyiben a rlszletezett m6don alehivils tov6bbit6sta kedil azELad| maximum 5 napon beliil
eztbeszLlitla.

SzhrnLhz6s:

Vev6 a rendszer iizemeltet6s66rt dijat nem sz6mo1 fel aj6nlattev6 r6sz6re.

3. AK6rhhz jogai 6s kdtelezetts6gei

AK6thhz a kihelyezett term6kek hr6nytalanshg66rt 6s min6s6gi 6l7apot6€tt,6llaguk meg6v6s66rt

teljes korii felel6s6ggel tafiozik. A K6ttrhz v|)lalja, hogy a kihelyezett 6ra rakt6rk6szletet

megfelel6, z6rthelyen, a megl6v6 saj6tk6.szleteit6l elkuloniwe tlrolja 6s megfelel6en k6pzeft, a

kezel6 rendszett ismer6 6.s hasznf'lnt tud6 szem6llyel kezeli.

Al{orhdz v617alja, hogy a konszrgn6ctos rakt6rb6l a term6keket harmadik f6Ifel6. nem 6tt6kesiti,

6t nem adja, aztlizilr6lagosan csak sa16t felhaszn6l6s6ta veszi ig6nybe.

A futamid6 kozben Elad6 csereszabatoss6got biztosit aK6thhz r6sz6re valamennyi, a kihelyezett

6ratakt6relhelyezettterm6kf .elhaszn6l6s6ti1let6en.

A K6thhz kozli Elad6vaL a konszign6ci6s takt6tk6szlet kezel6, kapcsolattatt6 szem6ly nev6t,

beoszt6sht, telefonszdLm6t 6.s faxsz6m6t 6s 
^z 

ezerr adatokban bekovetkezett minden v6ltoz6st.

4. A,szerz6d6.s megsziin6se

Megs ziinik a szerz6 d6s az ad6sv 6teb. sz erz 6 d6s lei6tt6v al,

5. A, szetz6d6.s megsziin6sekot alkalmazott elihths

Jelen szetz6d6s b6rmely okb6t tort6n6 megszrin6se eset6n a K6tlnhz teiies kortlen koteles

elsz6molrri a kihelyezett 6ru rakt6rk6szlettei. A szerz6d6,s lejlrtilt kovet6 egy h6ten beliil lelt6roz6st

k6szit az Elad6 k6pvisel6je, valamint a K6tlnhz 6ltal Eelolt szem6ly a fel nem haszn6lt k6szietek

rnegilllapitis|ra.
A futamid6 alatt fel nem hasznillt 6s nktilrkl.szleten matadt kifog6stalan min6s6gi ilzpotu
bontatlan tetm6keket az Elad6 koteles elszillllLtznt. Amennyiben az EIad6 ezen e\sz6llitilsi

kotelezetts6g6nek felsz6htils ellen6ben sem tesz eleget, a l{6rhiz jogosult ^z 6ru

megsemmisit6s6re.
A K6thhz koteles a szerz6d6s megszrin6sekot a birtok6ban 16v6 term6keket a takt6rban annak

Elad6 6Jttal tort6n6 elszillJttilshtg az illagmeg6vhs biztositilsa mellett meg6:rrzrtt. Az 6rz6s 6s az

elsz6lht6s kolts 6gei az Elad6t terhelik.



A jelen szen6d6sben nem rendezett k6rd6sekre a--magyar jog szab6ryai mindenekel5tt a porg6ti
Torv6nykonyvr6r sz6r6 2073- 6o'v. torv6gy renderkez6"J ei |z r6nvadoak.

6. Egy6b tendelkezdsek

Budapest, 2015. augusztus 03.
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R6sz

sor-
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R6sz megnevez6se
Indul6

darab-szfm
Megajinlott term6k neve 6s

k6dszdma
Nett6 Ft

ellen6rt6k / db
Nettri Ft
iisszesen

39. 0sszekrit6k CL
H9659I03XXXXX l 10( 5 50(

45 Guiding katdterek I. 580
Mach I

H7493435XXXX0 t2 40( 7 r9200(

50 Hidrofil PCI guidewire

60
PT dr6t csal6d

HT48XXXXXXXXI 12 90C 774 00C

20 PT2 MS ''J''

5 PT2 LS "J''

l0 PT GRAFIX STD "J

10 PT GRAFIX INT ''J''

l5 PT GRAFIX SS "J''

52. Standard ballonkatdterek 100
Apex ballon csal6d

HT493XXXXXXXXO 36 00( 3 600 00(

58. V6g6 ballon 15
Flextome

H749RB4XXXXXO 190 00c 2 850 00c

0sszesen:
14 421 s00

3 893 80s
18 315 30s
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