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anAsvBrnlr szERz6tns

amely l6trejritt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alattisz6khelyii Gortsegen GyiirgyOrszdgos Kardiol6giailntlzet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

mSv6szt a MKB Bank zrt. banknril vezetetr 10300002- 2039g215-000032g5| 764 cegtregyz'k szdtm.o 1025 Budup"rt, Fajd u. 2tB.
vti elad6, kdpviseletre jogosult szem6iy: Dr. Jakus Lfiszlo
)

kciziitt, az ajilnlatdban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kcivetkez6 feltdtelek mellett:

szeru6d6ses 6rat, term6keket, fizetdsi hat
tartalmazza. A szeru6d6s mell6kletdt k6oe
melldklet) 6s kereskedelmi aj6nlat (:. sz. mell

2.1 .EIad6
orvan m6don :i"l"ffi 3x]:!",iii!1ir#"::#r,;';x;?ff1"'is6get
Yev6 az Ll zerint a i,l
szerinti term6keit k6thetente az iun. Lehiv|
Elad6t6l rigy, hogy a szeru6d6ses id6szak vdg6
a lehfvdsra kertiljdn. A kihelyezett 6rurakt6r
szeru\ d6s elengedhetetlen 16 sz6t kepezo kihely

./ pontban emlftett lehfv6s szerinti ilrukat a
6s m6retben a tdrgyh6napon belUl k6thetente

gositott szervezeteinek, ahogy ez a
jogosult a szerzodls id6tartama alatt

az 6r vagy egy6b szerzodlses felt6telek
a szal<rnai min6s6gi megfelel6st az aidnlatker|

gy6ri tartozeklista
Vev6nek. A csom nak kell lerurie arra, hogy a term6kek

z6s 6s a trirol5s id6t
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Yev6 szdkhelye. o vi,u a leszlllitott term6k csomagoliisonbeltili mennyisdgi, min6s6gi Stvetelet folyamatos an v6,gzi. Az Elad6 v67lalja, hogy a



szeruodes teljesit6s6nek idotartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s
lehet6s6get biztosit.

Teljesitdsi hely: Kiizponti rakthr 1096 Budapest, Haller a.29., Kihelyezett druraktfr)
Atv6telre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladn| a 15 napot, ugy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott arucikkeket az Elad6 kdlts6gdre harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6
s z6khely6re szilllittatni.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeri.ilt kolts6gei fedezet6re az l.l pontban emlitett elfogadott ajilnlat szerinti
5r szoIg6l.

Kapcsolattart6 az Elad6 r6sz6r6l: ...

4.1 Meg6llapodnak a szerz6d6 felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabillyozott, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett 6rurakt5r rendszer alkalmazds6n trilmen6en a Vev6nek joga van
allhoz, hogy v6ratlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azowtah megrendel6seket - a

kerctszerzod6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6stil6 nyilatkozatokat - adjanak fel az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kivi.il, rcktfiri k6szlet6b6l tartozikkiel6giteni.
A soron kivtili iigyint6z6st - felhiv6sra - az Elad6 kriteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szilllitfisihatdrido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6Ital, hogy a lehiv6sban foglalt szSllitilsi kdtelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kdtelezetts6gek
figyelmen kiviil hagyilsa a jelen ad6sv6teli szerzodds megszeg6s6t jelenti, aminek
kovetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozott kotb6r 6s/vagy k6rt6ritds
fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset m6sodik
alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy a Vev6 az ad6sv6teli szerzod6s azonnali hat6lyri
felmond6sanak a jogdt gyakorolhatja a jogi kcivetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lktil,
ho gy 6rdekmirlilsht igazolni lenne kdteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szab|lyszeni, a kihelyezett ilruraktdrb6l tort6nt
lehiv6s rgazolilshval felszerelt sztnr:|rilt a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $ (3) bekezd6se, az 1997.
6vi LXXXIII. torvdny 9lA. $ a), valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon beliil banki
6tutal6ssal egyenlfti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szeruod<i felek 6ltal, hogy a szeru6d6ses id6szak folyam6n az egyes szhmlilkba
csak azok az 6rak, ark6pz6si t1nyezlk 6s kdlts6gek 61lithat6k be, mdgpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az E,lad,6 elfogadott ajdnlata tartalmaz,
fliggetleniil att6I, hogy a magyarorszilgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vSltozik az infl6ci6s rdta, vagy a deviza iltszhmithsi kulcs.
A Vev6 el6leget nemfrzet.
Asz{mlilhoztartoz6lehiv6s igazolilsfrt csatolni kell 6s azigy ki6llitott 6s felszereltszdmliltaz
Elad6 k<izvetleniil az Intezet Gazdas6gi lgazgat6shghra nytltjabe.
Amennyiben Vev6 az E,lad6 sz6ml6jht a jelen pontban rdgzitett hat6rid6n beli.il nem
egyenliten6 ki, kciteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabSlyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni,
Az Elad6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerz6dds teljesit6sdvel dsszeftigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6
tarsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jdvedelm6nek
csokkent6s6re alkalmasak. Az EIad6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id|tartama alatt



tulajdonosi szerkezetlt a Vev6 szdmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
i.igyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul drtesiti.
A teljesit6st igazol6 neve, beosztdsa: Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd5lkod6si 6s

any agelliltds i o szt6lyv ez et6

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibakkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabitlyozott teljesit6s megl6rt6nt6t6l szttmitott
3 munkanapon beliil jogosult azBlad6val szemben fell6pni.
Az egylb min6s6gi hibakkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6s6t krivet6 3 napon beltl b6rmikor kifog6s thrgy6v6 teheti az
Elad6n5l, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az eI6z6 k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n beliil - azBladilt k<lzos jegyz6kcinyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideriil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az Llpont szerinti ajinlatban,
ill. az ajinlatban foglalt min6s6gi kovetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabillyozott m6rt6kri min6s6gi kdtbdrt 6s/vagy k6rt&ft6si ig6nyt drv6nyesithet, 6s

amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lkiil az adolt megrendel6st6l nyomban ellllhat
vagy azoffrali hatilllyal felmondhatj a a szerz6d6st, meghirisul6si kotb6rt 6s krirt6rit6st
kdvetelhet.

8.1 Szerz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t61l6s szabilIyafua - az I./ pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajarlattartalma az
irdnyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beltil nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a fent emlitett 6rut harmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
kcilts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kdtelezettslge alatL kicser6li a leszilllitott eszkozdk b6rmely rdszlt,
annak j6t51l6si ideje a csere napjfvahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal azdrt, hogy a jelenszerulddsl6rgy6tkepezo term6kek
rendelkeznek jogszerti forgalomba hozatalt tgazolo dokumentumokkal.

9.1 Szerzodo felek rigy a k6sedelmes teljesitds, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s

vdgiil a szeru6d6st6l val6 Vevdi el61l6s vagy azonnali hatdlyl felmond6s eset6re egyarhnt
kdtb6rt kdtnek ki az Elad6 terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen
szilllitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek figyelembevdtel6vel napi 0,5 szdzal5k, legfeljebb azonban
az lrtntett 6ru-6rt6k 6 oh-a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rf 6rt6k6nek 30o/"-r nagys6gri min6s6gi
kdtb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kri a Vev6 6ltaI ewenyesitett meghirisulSsi kotb6r
is akkor, amikor el6116si vagy azonrralihatillyi felmonddsi jogdt volt k6nytelen gyakorolni.

Elad6 az lnntelt term6kek nettS ajdnlati 6rhra vetitve, 30 % nagys6gri meghiirsul6si kdtb6r
megfizet6sdt vfillaIja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek szilllitdsdval t6bb, mint 15 naBon
k6sik, vagy el6ll a szerzodds ezen r6sz6nek teljesit6s6tol vagy azowralihatilllyal felmondja a

szerzodlst.



Tisztdban vannak a szerz6d6 felek- azzal, hogy a k<itb6rkdvetelds behajtris6n trilmen6en avev6 a szerz6d6sszegdsb6l ered6 kaylik #grJrrtere, is kcivetelh"tiLElad6t6l, a k6rcisszeg6be azonban_am6r be rajtott k6tb6r risszeg! u.i"roi-it
A kritb6r akkor is j6r, ha a vev6nek k6ra n.- -".rutti"t.
frr:[Ht,tJJ# 

jogosult a benvrijtott szdmtib6l visszatartani es azt a v6gsz6mla nett6

r0'/ A vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad,ilhoz intlzett nyiratkozatival azonnari hatdllyale l 6l lhat az adott m e grendel d st<i l, vagy azonnah hat6|y arfelmondhatj a a szer z6 d6 st:- az Erad6 az egyes r6ssz6rlit6sokkal tcibb, mint 15 napot k6sett;- az EIad6 fizet6skdptelenn6 v61t, cincs6ddt jelentett illetve ellene cs6dcjt jelentettek be,felszrlmol6si elj 6r6s folyik ellene j

- M Elad6 szerzi5d'sellenesen besztintette sz'ilit*sait.
Ha a vev6 a szetz6d6st a fenti b"rr:T okb6l -.g;rtTtgti egyoldahi nyilatko zat6val, azElad6 nem jogosult a vev6t6r tov6bbi kifizetdseket kcivetelni,

A v9v6 jogosult ds egyben kriteres a szerzodlst felmondani -amely lehei6v6 teszi,-hogy u r"rtbiersel 6rintett feladata el hatSrid6vel,

a) azBlad6ban k6zvet.u.r, uugv kozvetlentir 2s%-o,t iigh #tji:;11
szem6lyes joga szerintJogk6pes szewezet,amely nem felel

ontj rlb an me ghatdr o zott val ame ly felt6telnek.
kdzvetleni.ir 2.5yo-ot meghalad6 trru:ao"l- riszesed6st szerez

szem.lyes joga szerint jogk6pes siervezet,amery nem felel
A rentiek szerinti rermond6s ",#fj;:T,fr'f i"ffix?tJJ ffi ::#:Ti.rJih _; ;;.;;szolgilltatds szerz6d6ss zerii p6l
Vev6 szerz6d6ses kcitelezetts(
6:116. $ (a b;k;;d6s6re tekin I sz6l6 2013'.tui 

Yr tcirv6nv
joggal 

-viliat, 
hogy amenn u 

"Y::6gzitett felmondSsi

k'zbeszerz*si rendszerben A6o oz6an a kcizpontositott

kcizpontositott kcizbesz en6s rc 
fr,,iF{g . T,:6r6,1?:\,6mtr"*lr.;hdtr6nyos kovetkezm6nye nem zerufudes fel is6b6l.

ll'l Az Elad6t az 6w6nyes jogszab'lyok szerinti m6don titoszerzldds teljesit6se 
1or6n a v, v=6ver, annak tevekenysJgeu.t

3_in{gnnemti adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E tiElad6alkalmazottaira,munkatdrsaira,besz6rit6ir;,ur.il..,
kdteles az Elad6 a titoktaxtfusra hitelt JraemtOen fi gy.il;;.
Az Elad6 a vev6 engeddlye n6lkiil harmadik felnek nem hozhada tudom6 sdra aszerz6ddsbenfoglaltakon t.6L, az azLalkapcsolatban farmety m6s dokume nt6ci6vagy inform 6cj6 adatajt.

fel sem tehet k6zze.
hatdlyos 6s 6rv6nyes

yel elrendeli.

Vev6 fr6sban nyilatkozik. A Vr Stadds-Stvetel6t k<ivet6en a

term6kek vevo r6sz6re tdrt6n6 leszdnitrsa vonatkoz6s6b ^""7\,::t:*rl,?iffi*i#felttintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don marketingtev6kenys6g6ben



felhaszn6lhassa. A Vev6 a leszSllitott term6kek megfelel6s6g6r6l referencidt kiz6r6lag aterm6k felhaszn6l6s6t k6vet6en 6llit ki.

;llL'ixffi tJ;iiil:f*'*t*ir"ilil0ffi 223,,'{:;}
KBT 6s Magyar polgriri T<irvdnykrinyv idevonatkoz6f,n

megfelel6 szabSlyait fogi6k alkalmazni. A szeru(5ld6sm6do'sit6ssal kapcsol itbuna Kbt. 132. $bekezd6s6ben fo glaltak ir6nyad6k.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan ndzeteltlrdst, vagy vit6t, amely kdzcittiik
a szerzld6ssel kapcsol atbanmertil fel.
Jelen szetz6d6sb6l szdtmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitak illet6kessdge mindenkor a vev6
sz 6khely6h ez igazo dik.

Ezt az addsv6teli szerz6d6st a szerzod| felek mint akaratukkal 6s nyilatk ozatail<kalmindenben
me ge gy ez6t helyb enhagy6 I ag al6irt6k,

Budapest, 2016. 6prilis 21.

leaje.g'1;-o
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A szerz6d6st el6k6szitette:

N6v .l{..h.y.j.-t-*.+

3,4-L
Ariir6s,...... l* .h i



Biotronik H.Kft. Elektrofiz., riidi6frekvenciiis abl. 6s cryoabl. anyagok beszerz. 1. sz. mell6klet
az Int6zet feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih. Sruraktdr l6tesit6s6vel

GOKr-10/201s

R6sz sor-

szdma
R6sz megnevez6se

l96nyelt
darab-
szdm

Megajdnlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma

Nett6 Ft

ellen6rt6k /
db

Nett6 Ft tisszesen

2

7F, B, D-F-gcirbUlettel,

mozgathat6, qad ripola ris,

thermocouple 6rz6kel6vel elliitott
kat6terv6e

48

AICath TC FC

364 536, 359 038,

364 532,359 037,

364 s28

96 800 Ft 4 646 400 Ft

kdbel 7
PK-xxx

330 079. 330 081
25 000 Ft 175 000 Ft

5

7F, B-F-gdrb[ilettel, specidlisa n

kik6pzett, m6ly szoveti hatds0

kLils6 h(t6ses rendszerfi
irrigdci6s kat6ter 6s irrigdci6s

pumpa szerel6k, thermocouple
6rz6kel6vel elldtott
kat6terv6ggel,

45

AlCath Flux G eXtra

376 379,376 388,

376 384,376 390,

376 386

245 000 Ft rto25 000 Ft

6
PK-xxx

330 079, 330 081
25 000 Ft 150 000 Ft

7

7F ktils6 6tmer6jt egy iriinyban

d llithat6 gorbi.iletfi, n6gyp6l usri

thermocouple 6rz6kel6vel
elldtott, specid lisa n kia la kitott
m6lyszoveti hatdsti v6ggel (nem

hfitott fej6), specidlisan pitvari

fluttern abldci6hoz kialakftott,

tobbszorosen er6sitett sz6 r

r6sszel (a fonatosan e16sitett

szdrr6szen felUl), abldci6s

elektrofiziol6giai kat6ter ( B, D, F

gorbUletekkel).

25
AlCath Flutter G

eXtra
245 000 Ft 6 125 000 Ft

3
PK-xxx

330 079, 330 081
25 000 Ft 75 000 Ft

t4

Specidlisan a laterdlis 6s axi6lis

nyom6e16 folyamatos idejU

megjelenit6s6re alkalmas, nem

bi-d irekciond lis, folyad6khUt6sfi

7Fr ki.lls6 6tmer6j( 100-130 cm

hossz0sdg0 terii piiis kat6ter

4

TactiCath

PN-004075, PN-

004065

585 000 Ft 2 340 000 Ft

19

5 illetve 6F, Josephson 6s

Courna rd gcirbi.ilettel,

quadripolaris, diagnosztikus

kat6ter

39

Woxx

346 670,346 67r,
346 672,365 4r3,
365 414,365 415

40 000 Ft 1 560 000 Ft

2
MPK-4-R

353 177
25 000 Ft s0 000 Ft



Biotronik H.Kft. Elektrofiz., rddi6frekvencids abl' 6s cryoabl. anyagok beszerz.

az Int6zet feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih. 6rurakt6r l6tesit6s6vel

GOKr-10/201s

1. sz. mell6klet

A szerz6d6st el6k6szitette:

Budapest, 2016. 6prilis 21.

2. sz.N'4.F.LLEKLET
Felolvas6lap

3. sz. mell6klet
I(ereskedelmi ajinlat

?l1llti ?1,

24

6F, mozgathat6 diagnosztikus

kat6ter multipolaris (legal6bb 18

p6lusU) gorbtilettel, pitvari

flattern t6rk6pez6s6re

88
ViaCath 20 XL

357201
L58 000 Ft 13 904 000 Ft

Kilbel 7
MPK-10-R

353 173
25 000 Ft 175 000 Ft

6sszesen: 40 22s 400 Ft

nrazl w 10 860 858 Ft

Brutt6 iisszesen: 51 086 258 Ft

Al5ir5s:
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szBnzooBs
Kihelvez et t htutaktht iiz emeltet6 s 6re

Amely l6trejott egyft.szr6lazF,lad6 Biotronik H. Kft.
telephelye: 1025 Budapest, X'ajd u.2[8,

m6sft.szr6la

Gottsegen Gyotgy Orsz6gos Ifurdiol6giai Int6.zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u. 29.

I(6pviseli: Dt. Ofnet P6tet f6tgazgat6
tov6bbiakb afli,,a K6thhz",

mint Szetz6d6 felek kozott az alilbbnk szednt:

1.. lrszetz6d€,s thtgya
2.,5.,'l.,74.,79.,24.,sz.rl,szajilnlaikorben meghat6tozottElektrofiziollgiairr6di6frekvenci6s
abl6ci6s 6s cryoablilci6s anyasok beszerz6se az Int6,zet feln6tt 6s gyermek osztillyhnak
t6sz6te, kihelyezett iltutaktht l6tesit6s6veltdtgybzn meghatlrozott term6kek, cisszesen 274 db
- 30% mennyis 696 re v onatkoz 6an.
Elad6 az adhsvlteh. szerz6d6sben foglalt 1d6t^rt^mn kihelyezett 6n nktilrk6szletet bocsilt sajilt
ko1t6s6g6te, a K6tlnhz rendelkez6slte, amely azt sajfit raktdrdban helyezi el a felhaszn6l6sig. A
kihelyezett 6r'wakt6r indul6 alapkl.szlete mrnden m6retb6l t havi mennyis6get tartalmaz - csatolt
kimutatis szednt, Az alapk6.szlet20l6. m6jus 12-En8-14. ota kozott kenlIlesz6lltt6s:u'.

2. Elad6 jogai 6s ktitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru raktirk6.szlet az Elad6 tulajdon6t k6pezi. Az Elad6 kotelezetts6get v611al az
addsv6tet szetz6d6,s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek sz6llit6s6ra, valamint atta, bogy a

K6thhz jelent6se alapjin a felhasznSlt term6kek nydvdntatths6t aK1thhzzal egyezteti 6s term6ket
potolja lehiv6st6l szilmitottmaximum 5 napon belul.
Elad6 a K6tlnhz jelent6s6t kovet6en jogosult a fefitasznillt term6k ellen6rt6k6r6l sz6L6 szfinla
1<t6lJit6sdta, az ad6sv6teh szerz6d6,sben foglaltak szednt. Elad6 a kihelyezett 6ru nktirkl.szletlt
b6tmikot ellen6dzheti.

Lehivds:

A tendszer a kihelyezett 6rurakt6r k6szlet6t, az Elad6 szempontjib6l, mint egyetlen krils6 rakt6t
k6szlet6t k6pes kezelrri. Az egyes besz6llit6k k6szleteit egym6st6l elkiiLlonitetten 6s titkosantartja
nyilvin. Minden innen kiadott 6nt felhaszn6lilsnak min6siil. A szoftver kezel6s6vel megbizott
szem6ly az Elad6 r6sz6re tendszete s id6kozonk6nt (egal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxolt, vagy
e-mailben elkriLldott) a fogydsr6I, illetve z raktir pillanatnyi k6.szIet6r6Itnform6ct6t kiild.
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A megfelel6 technikai felt6telek btztositilsa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
fotm6ban (file) enn6l gyaknbban inform6ci6hoz jutrri a pilanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s 6geir 6I a szo fr, er k6szit6j6vel krilon kell meg6llap o dj on.
A fogy6s l;"rJtlvilntattilsa a k6szlet ut6ntolt6s6n ek az alapinfotmilci6jz.

Elad6nak meg kell adria z vonalk6dok 6\tal beolvashat6 kataktersotozatok bels6 tatalm6nak
strrl,knfifiiat, mivel a besz6lltt6nak biztositania kell a cikkek azonositilsdt oiyan tekintetben, hogy
az egy6rtelmrien meghatitozza, hogy az adott term6k mely elad6t6l val6, hiszen hasonl6, vagy
esetleg 

^zorLos 
tern6kek is lehetnek egyid6ben a raktilrbzn.

Sz6llit6s:

Amennyiben a rlszletezett m6don a lehiv6s tov6bbit6sra keriii az Elad6 maximum 5 naoon beliil
eztbeszilliltga.

Szhllalhzhs:

A16t'iatk6r6 a tendszet iizemeltet6s 6,6rt dtjat nem sz6mo| fel aj6nlattev6 t6.sz6re.

3. AK6thhz jogai 6s kiitelezetts6gei

AK6thhz a kihelyezett tetm6kek hi6nytalansilg|&t 6s min6s6gi 6l7apot66tt,6llaguk meg6v6sd&t
teljes korf felel6s6gge1 tartozik. A K6thhz villla\ja, hogy a kihelyezett 6ru nkthrk6szletet
megfelel6, z|rthelyen, a megl6v6 saj6tk6szleteit6l elktilontwe tilrolja 6s megfelel6en k6pzett, a
kezel6 rendszert ismet6 6s haszn6Lri tud6 szem6llyel kezeli.
Al{6rhiz v6lTaLja,hogy a konszign6ci6s rzktirb6l a term6keket hatmadik f6I feI6 nem 6r6kesiti,
6t nem adja, aztliz6t6lagosan csak saj6t felhasznillilsilta veszi ig6nybe,
A futamid6 kozben Elad6 cseteszabatoss6got biztosit aK6thhz r6sz6re valamennyi, a kihelyezett
irutaktStelhelyezetttetm6kf elhaszn6lilsitrllet6et.
A K6tlnhz kozli Elad6val a konszigndci6s takt6rk6,szlet kezel6, kapcsolattart6 szem6Iy nev6t,
beosztilsdt, telefonsz6mAt 6,s faxszilm6t 6.s az ezen adatokban bekovetkezett mindenv6\toz6st.

4. It szetz6d6s megsziin6se

Megs zrinik a szerz 6 d6.s az adilsv 6telt sz erz6 d6s Ie16rt6v al.

5. A szetz6dils megsziin6sekor alkalmazott eljhths

Jelen szetz6d6s b6tmely okb6l tot6n6 megszrin6se eset6n a K6thhz teljes korfen koteles
elsz6molrri a kihelyezett 6r-v ttktitk6szlettel. A szerz6d6s Iejilttit kovet6 egy h6ten belii{ lelt6roz6st
klszit az Elad6 k6pvisel6je, valamint a K6rlahz 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem haszn6It k6szletek
megilllapitilsilta.
A futamid6 alatt fel nem hasznLlt 6.s nktilrk6.szleten maradt kifog6stalan min6s6gr 6llapotu
bontatlan tetm6keket m F.lad6 koteles elsz6l\tani. Amennyiben az BIad6 ezen eIsz6lttt6si
kotelezetts6g6nek felsz6htis ellen6ben sem tesz eleget, a l{6th6z jogosult az hru
megsemmisit6s6re.
A K6tlndiz koteles a szerz6d6,s megszrin6sekor a birtok6ban I6v6 term6keket a nktilrban annak
Elad6 6ltal tiit6n6 elszilllitisfiig az 6llagmeg6v6s biztosit6sa mellett meg6nzti. Az 6tz6,s 6,s az
elsz6llit6s kolts6gei az Elad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nern rendezett k6rd6sekre 
^ 

r\ gyar jog szabillyai mindenekel6tt a PoIgilri
Torv6nykonyvr 6l sz6l6 2013. 6i V. torv6ny tendelkez6s ei az rhnyad6ak.

1. sz. MELLEKLET

Tetm6kenk6nti indul6 konszigndci6s k6szlet

Budapest, 2016. ilptits 21.
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R6sz

sor-
szdma

R6sz megnevez6se lndul6 k6szlet
Megajdnlott

term6k neve 6s

k6dszdma

Nett6 Ft

ellen6rt6k /
db

Nett6 Ft

iisszesen

2

7F, B, D-F-gorbi.ilettel

mozgathat6, qadripoL ris,

thermocouple 6rz6kel6vel

elldtott kat6terv6g

20

B-4,

D-10,

F-6

AIUATN IU FU

364 536, 359

038,364532,
359 037,364

C?R

96 800 Ft 1 936 000 Ft

k6bel 2

PK-xxx

330 079, 330

081

25 000 Ft 50 000 Ft

5

7F, B-F-gorbrilettel, speciSlisan

kik6pzett, m6ly sz6veti hat6stj

ki.ils6 hfit6ses rendszer(
irrig6ci6s kat6ter 6s irrigiici6s
pumpa szerel6k, thermocouple
6rz6kel6vel ell5tott
kat6terv6ggel,

10
F-6

B-4

AlCath Flux G

eXtra

376 379,376
388,376 384,

376 390,

376 386

245 000 Ft 2 450 000 Ft

' kiibel 2

PK-xxx

330 079, 330
oR1

25 000 Ft 50 000 Ft

7

7F krils6 6tm6r6jfi egy iriinyban

6llithat6 g<irbtilet(, n6gyp6lusti

thermocouple 6rz6kel6vel

elliitott, speci6lisan kialakitott
m6lyszciveti hat6srj v6ggel

(nem h(t6tt fej(), specidlisan

pitvari fluttern abl6ci6hoz
kia lakftott, tcibbszorcisen

er6sitett sz5r r6sszel

L2

F-6

D-4

B-2

AlCath Flutter G

eXtra
245 000 Ft 2 940 000 Ft

kdbel 2

PK-xxx

330 079, 330

081

25 000 Ft 50 000 Ft

t4

Specidlisan a laterillis 6s axiiilis

nyom6e16 folyamatos idejfi

megjelenit6s6re alkalmas, nem

bi-direkcion6lis,

folyad6kh(t6sfi 7Fr krils6

6tm6r6jfi 100-L30 cm

hosszrisdgri terdpids kat6ter

2

TactiCath

PN-004075, PN-

00406s

585 000 Ft 1 170 000 Ft
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5 illetve 6F, Josephson 6s

Cournard gcirbrilettel,
quadripolaris, diagnosztikus

kat6ter

10

WOXX

346 670,346
671,,346 672,

365 413, 365
L1L ?Aq 1r1\

40 000 Ft 400 000 Ft

kiibe 2
MPK-4-R

353 I77
25 000 Ft 50 000 Ft

24

6F, mozgathat6 diagnosztikus

kat6ter mu ltipolaris (legaldbb

18 p6lusd) gcirbrllettel, pitvari

flattern t6rk6pez6s6re

t2
ViaCath 20 XL

351 201
158 000 Ft 1 896 000 Ft

Kdbel 4
MPK-10-R

353 173
25 000 Ft 100 000 Ft

Osszesen: Lto92 000 Ft
AFA27 % 2 994 840 Ft
Brutt6 iisszesen: 14 086 840 Ft

Budapest, 2016. ilprilis 21.

I i'i,

A szerz(iddst et6k6szitette:
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