
ADASvETELT szERz6nf,s

amely l6trejdtt egyr6szt a Budapest, Haller utca29. szSm alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailnt0zet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

milstlszt a CITIBANK Zrt bankn6l vezetett 10800007-72188031 bankszlnlaszilml, 01-09-
088777 c6.gegyz6k szhmt ll23 Btdapest, Nagyenyed u. 8-L4. sz6khel;'6 Johnson & Johnson
Kft. nevd elad6, k6pviselette jogosult szem6ly: Dr. I(assai ZokLn igyvezetS (a tov6bbiakban:
Elad6)

kcizdtt, az ajftnlatdban felsorolt term6kek szillitdsfuaa kcivetkez6 felt6telek mellett:

l,l Elad6 ezen szerz6d1s alairds6val a Yev6 6ltal a Kbt. alapjdn Elektrofiziol6giai,
rridi6frekvenciis abl6ci6s 6s cryoabl{ci6s anyagok beszerz6se az lnt6zet felnfftt 6s
gyermek osztfllyfinak r6sz6re, kihelyezett fruraktfr l6tesit6s6vel t6rgyban kifrt GOKI -
l0l20l5 szimrfi kcizbeszerz6si eljrlr6s sor6n tett ajdnlata elfogaddsa eredm6nyekdnt
kotelezetts6get v6llal a:ra, hogy az ajinlatkdrl 6ltal az ajSnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s
az Yev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatirozott min6s6gben a Vev6
tdszdre lesz6llitja. A szerzodls id6tartama a szerzldds alfuirSsdt k6vet6en 12 hdnapig tart. A
szerzldlses arat, term6keket, fizet6si hat6rid6ket a jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szeruod6s mell6klet6t kepezi az ajhnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.
mell6klet) 6s kereskedelmi aj6nlat (3. sz. melldklet) is,

2'l Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az Ll pontban meghatixozott arumennyis6get
olyan m6don ktiteles t6le megv6s6rolni. ahogy ez a jelen pontban szabillyozdsra kenil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajilnlat
szerinti term6keit kdthetente az :iun. Lehiv6si nyilatkozat formfujdban vris6iolja ^g *
Elad6t6l irgy, hogy a szerzodl,ses idoszak v6g6ig legal6bb a teljes mennyis6g legal6bb -ZO "t"-
a lehiv6sra kertiljon. A kihelyezett 6ruraktdr izemeltetdsdvel kapcsolatos felidteleket jelen
szerzodds elengedhetetlen rdsz6t kdpezl kihelyezett furwaktdr szerzodlstartalmazza.

3.1 Elad6 kcitelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehfv6s szerinti drvkat a
lehivSsban foglalt mennyis6gben, viiaszt6kban 6s m6retben atdrgyh6napon beliil k6thetente
olyan iitemez6sben szillitja le a Vev6 6ltal en:e feljogositott szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatSroz6sra kertilt. A nyertes ajdnlattevojogosult a szerz6d6s id6tartama alattfj fejleszt6sii irurovativ termdket szilllitani, az 6r vagy egy6b szerzbddses feltdtelek
m6dosit6sa n6lki.i1. Az ar-6rt6k ar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az aj6nlatker6
k6pvisel6j 6vel kdteles egyeztetni.
A lehiv6snak megfelell sz6lIit6s a felek egyezT meg6llapod6sa szerint akkor t6rt6nik meg
szabillyszerien, ha az E,lad6 vagy az Sltala ig6nybe vett Fuvaro z6 az furukat tartalmaz6.gy.t
sz|llitmhnyokat az Elad6 kockdzatlra aYev6 6ltal ene feljogositott szewezetei telephelyeire
illetve a lehfv6sban megjelolt kcizelebbi teljesit6si helyekre Ieszilllitja, (Ieszdllittitja) 6s a
ktildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt Stszdmolva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy
szem6ly tdszdre mennyis6grleg 6tadta. Az Elad6 a Iesziilitott term6keket bontatlan gydii
csomagol6sban, gyriri tartoz6klista alapjhn, min6s6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal
egytitt adja 6t a Vev6nek. A csomagoldsnak alkalmasnak kell lennie ana, hogy a term6kek
6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s iditarlana alattmeg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vevd aleszilllitoft term6k csomagol6son
beli.ili mennyis6gi, min6s6gi 6tv6tel6t folyamatosan vegzi. Az Elad6 vilIlalja, hogy u



szq2odes teljesit6s6nek idbtartama alaIl folyamatosan rendelkez6sre 6Il, konzult6ci6s

lehet6s6get biztosit.
Teljesit6si hely: K0zponti rakt6r 1096 Budapest, Haller a,29,, Kihelyezett fruraktdr)
Atv6telre jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedelme meghaladn| a 75 napot, ugy a Vev6 jogosult a le

nem sz6llitott 6rucikkeket az Etad6 kolts6g6re harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6

s z6khely6re szilllittatn|
Egyet6rtenek a szerzod6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal

kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezet6re az I.lpontban emlitett elfogadott aiSnlat szerinti

6r szolg6I.

Kapcsolattart6 az Elad6 r6sz6r61: '..

4.1 Meg6llapodnak a szeruodl felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabillyozott, illetve

v6grehajtand6 kihelyezett 6nxakt6r rendszer alkalmaz6san trilmen6en a Vev6nek joga van

ulrhot, hogy varatlanul jelentkez6 6ruhi6nyaik p6tl6s6ra azonnali megrendel6seket - a

keretszerz6d6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak min6stil6 nyilatkozatokat - adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiviil, rakthrik6szlet6b6l tattozikkiel6giteni.

A soron kiviili tigyint6zdst - felhiv6sra - az Elad6 koteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a

felek, hogy ilyen esetekben asz6llit6sihat6rid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kotelezetts6g

teljesit{s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kotelezetts6gek

figyelmen kiviil hagy6sa a jelen ad6sv6teli szerzodls megszeg6sdt jelenti, aminek

kovetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozoll k<itb6r 6slvagy k6rt6rit6s

fizet6s6nek a kdtelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6sszeg6si eset mSsodik

alkalommal is megism6tl6dn6k, rigy a Vev6 az adilsveteh szerzod6s azonnali hat6lyti

felmond6sanak a joght gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lki.il,

hogy 6rdekmril6s6t igazolni lenne kciteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabillyszeri, a kihelyezett 6nxakt6rb6l tortdnt

lehiv6s igazolfushval felszerelt szdmlfit a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $ (3) bekezddse, az 1997.

6vi LXXXII. tdrv6ny 9/A. $ a), valamint az Art 36lA.$ szerint 60 napon beltil banki

6tutal6ssal egyenliti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szerzod6 fetek 61tal, hogy a szevlddses id6szak folyam6n az egyes szhmlilkba

csak azok az 6rak, ark6pz6si t6nyez6k 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az l./ pont 6rtelm6ben az F,lnd6 elfogadott ajSnlata tartalmaz,

ftiggetleniil aIt6l, hogy a magyarctszhgtvagy avilfugpiaci fuak mik6ppen alakulnak, 6s hogy

hogyan villtozikaz infl6ci6s rdta, vagy a deviza iltszdmiths\ kulcs'

A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz6ml6hoztartoz6lehiv6s igazolilstrtcsatolni kell6s azigy ki6llitott 6s felszereltszimliltaz
Elad6ktizvetleniilazlntezetGazdasilgilgazgat6sdg6ranyrijtjabe'
Amennyiben Vev6 az F,lad6 sz6ml6jht a jelen pontban rogzitelt hat6rid6n beliil nem

egyenliien6 ki, kdteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szab|lyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni'
Az EIad6 nem fizet, illetve szfmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefligg6sben olyan

kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jovedelm6nek

cs6kkent6s6re alkalmasak. Az Etad6 a szerzldds teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt



tulajdonosi szerkezetlt a Vev6 szfimitra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.
A teljesit6st igazol6 neve, beoszt6sa: Farag6n6 Loys Itdik6 Anyaggazd6lkoddsi 6s
any agellStds i o s ztLlyv ezet6

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibrikkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesft6s megtdrt6nt6t6l szdmitotl
3 munkanapon beliil jogosult azBlad|val szemben fell6pni.
Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyisdgi elt6r6sekkel, hiSnyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6sz\el6s6t kovet6 3 napon beliil b6rmikor kifogds thrgyilv|teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6z6 kdt bekezd6s brlrmelyik esete is forduljon e16, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hat6rid6n belill - azEJadfit k<iz<is jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipusSban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajanlatban,
ill. az ajhnlatban foglalt min6s6gi krlvetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabdlyozott m6rt6kri min6s6gi kotbdrt lslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rvdnyesfthet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulatdban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa n6lktil az adott megrendel6st6l nyomban el6llhat
vagy azortrrali hatilllyal felmondhatj a a szeru6ddst, meghirisul6si k<itb6rt 6s k6rt6rft6st
k<ivetelhet.

8./ Szerz6d6 felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6llris szabillyaira - az l./ pontban foglaltak ftiggv6ny6b en - az elfogadott ajarlat taftalma az
irdnyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st kovet6 15 munkanapon beltil nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 611 a fent emlitett 6rut harmadik szem6lytol beszerezni az Elad6
kcilts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kotelezettsdge alatt kicser6li aleszilllitott eszkiizdk b6rmely rdsz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6lla| az6rt, hogy a jelenszerz6d6s targySt kepezo term6kek
rendelkeznek j ogszeni forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal.

9.1 Szerzodo felek rigy a kdsedelmes teljesft6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s
v6giil a szerz6ddst6l va16 Vev6i el6ll6s vagy azonnali hat6ly6 felmond6s eset6re egyarhnt
kdtb6rt kdtnek ki az Elad6 terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen
szilllitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek figyelembev6tel6vel napi 0,5 sztualek, legfeljebb azonban
az lnntell 6ru-6rt6k 6 o/o- a.

Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 6rri 6rt6k6nek 307o-a nagyshgLi min6s6gi
kotb6rt lehet kcivetelni, de ugyanilyen m6rt6kii a Vev6 6ltal6w6nyesitett meghirisul6si kdtb6r
is akkor, amikor el6ll6si vagy Monrraliharillyl felmond6si jogdt volt k6nytelen gyakorolni.

Elad6 az &intett term6kek nett6 aj6nlati 6rhra vetitve, 30 % nagys6gri meghirisulSsi kotb6r
megfizet6set vilIIaIja, amennyiben a szhllitand6 term6kek szfllitlsdval t<ibb, mint 15 napon
k6sik, vagy el6ll a szerz6dds ezen r6sz6nek teljesit6s6tol vagy azonnalihatilllyal felmondja a
szerzodlst.



Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a ktitb6rkcivetel6s behajt6san trilmen6en a

Vev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 k6ranak megt6rit6s6t is kovetelheti az Elad6t6l, a kdr
6sszeg6be azonban amfu behajtott kotbdr <isszege belesz6mit.
A ktitb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek kara nem mertilt fel.
A kdtbdrt a Vev6 jogosult a benyfjtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a vlgszhmla nettS

cisszeg6b6l levonni.

rc./ A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az E,lad6hoz intdzett nyilatkozatdval azonrtali halilllyal
el6llhat azadoIlmegrendel6st6l, vagy azonnalihat6llyal felmondhatjaaszerzfiddst:

- azElad6 azegyes r6ssz6llft6sokkal t<ibb, mint 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, oncs6dot jelentett illetve ellene cs6d<it jelentettek be,

felsz6mol6si elj ar6s folyik ellene;

- az Elad6 szerzldlsellenesen besztintette szilllithsart.
Ha a Vev6 a szerzoddst a fenti bdrmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerzodlst felmondani - ha szi.iks6ges olyan hatdrid6vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzldlssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) azBlad6ban krizvetetten vagy kdzvetlentil25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, antely nem felel
meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontjdban meghatdrozott valamely felt6telnek.
b) az Elad6 k<izvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, amely nem felel
meg a Kbt. 56, $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatilrozott valamely felt6telnek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerzldds megszrin6se el6tt m6r teljesftett
szolgilItatils 

.szer26d6s 
szeru perubeli ellen6rt6k6re j ogosult.

Vev6 szerz6d6ses k<itelezettseget a Polg6ri Torv6nykonyvrol sz6l6 2013. 6vi'V. torv6ny
6:116, $ (2) bekezd6s6re tekintettel bont6 felt6tellel vagy arra az esetre rdgzitelt felmond6si
joggal v6llal, hogy amennyiben a beszeruls tilrgyira vonatkoz6an a kdzpontositott
kdzbeszerz6si rendszerben keretmeg6llapod6s vagy -szevldes keriil megkot6sre, a

kcizpontositott krizbeszerz6s rendszer6ben val6sitja meg a beszerzdsdt, Vev6nek semmilyen
h6tr6nyos k<ivetkezm6nye nem sztrmazhat a szerzodds felmond6s6b6l.

ll.l Az Elad6t az 6rv6tyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si k<itelezetts6g terheli a
szerz6d6s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz6s6ban. E titoktart6si kotelezettsegkiterjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatdrsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6gtik megkezd6se el6tt
kote I e s az B,la d6 a titoktarthsra hitelt 6rd eml 6 en fi gye lmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lki.il harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sara a szeruod6sben
foglaltakon tvl, azazzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatait.

A m6sik f6l el6zetes j6v6hagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kdzz6,
harmadik szem6ly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszab6ly alapj6n valamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan sz6lIitils6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tadds-5tv6tel6t kovet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azEla'd6t,hogy az adotl
term6kek Vev6 rlszdte tdrt6n6 leszilllitdsa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n
feltiintesse 6s ert - el6zetesen ir6sban egyeztetelt m6don - marketingtev6kenys6g6ben



/

felhasznrilhassa. A Vev6 a leszSllitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizdr6lag a
term6k felhaszn6l6s6t kovet6en 6llft ki.

Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajdnlatatartalmht tekintik a felek iranyad6nak azzal,hogy
tdteles jogszab6lyi rendelkez6sk6nt a KBT 6s Magyar Polg6ri Torv6nykcinyv idevonatkoz6in
megfelel6 szabillyait fogi6k alkalmazni. A szerz6d6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $
bekezd6s6ben fo glaltak irrinyad6k.

A Vevdnek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s riton rendezzenekminden olyan ndzeteltdrdst, vagy vitht, amely kdzottiik
a szerz5 ddssel kapcsol atb an meri.il fel.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illetdkess6ge mindenkor a Vev6
sz6khe ly6h ez igazo dik.

Ezt az addsv6teli szeruod6st a szerzldo felek mint akaratukkal 6s nyilatko zataikalmindenben
me ge gy ezot helyb enh agy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2016. fiprilis 21. 6.
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Johnson Johnson Kft. Elektrofiz,, rddi6frekvenciiis abl. s cryoabl. anyagok beszerz.
az Int6zet feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih. 6rurakt6r l6tesit6s6vel

GOKt-10/2015

l. sz. mell6klet

R6sz so

szdma
R6sz megnevezdse

Igdnyelt
darab-
sz6m

Megaiinlott term6k
neve 6s k6dszdma

ladszdtma
Nett6 Ft

ellen6rt6k / db
Nett6 Ft
aisszesen

Dlektrofiziol6eiai 6s abl4ci6s kat6terek. iisszekiit6k €s ablici6s tartoz6kok
7 vagy 8 F 4 mm-es tip elektr6dival rendelkez6

SmattAblate abl6ci6s generitoral kompatibilis
abl6ci6s kat6ter.

50 CELSIUS@ 4 mm
Catheter ThermocouDle 36N37R,36N57R, 36N17F

99 200 Ft 4 960 000 Ft

A fenti kat6terekhez csatlzkoz6 dsszekdt6 k6bel 6 0sszek<it6 k6bel 39E43R 40 000 Fr 240 000 Ft

6

7F, specidlisan kik6pzett kiils6 hfit6ses rendszetri
irrigici6s kat6ter 6s irrigici6s pumpa szerel6k,

thermocouple 6rz6kel6vel ellitott kat6ter6ggel
13

CELSIUS@

THERMOCOOL@ Uni-
Directional 6s Tubing

35Q33R" 35Q53R +
SATOOI. CFTOO3

257 000 Ft 3 341 000 Ft

A fenti kat6terekhez csatlakoz6 <isszek6t6 kribel 2 Csszekot6 kibel 39E43R 40 000 Ft 80 000 Fr

f ranszeptrilis sheathe\ tiik

29

legaldbb 8 F vastagsdgd, soft tip, mozgathat6 vlg!
sheath a bal pirvarban tdrt6n6 t6rk6pez6s 6s

ablirc\6 timos*ilsdhoz
20 MOBICATH@ Sheath

D140010, D140011
93 000 Fr 1 860 000 Ft

30
Intracardialis ultrahang kat6tet, hfi)1thrt6 v5ggel,
Doppler kapacitissal

10
ACUNAWM U.lftasound

Catheter 10135910, 70041342
550 000 Fr 5 500 000 Ft

Eszkdziik elektroanat6miai t6rk6oez6shez

JO

Rug6s er6m6r6sen alapul6, szoveti nyom6er6t
megjeleniteni rud6, m6gneses szenzorral ell6tott
kat6ter, fudg6ci6s szerel6kkel egy0tt.

85

IHERMOCOOL
SMARTTOUCH 6s

COOLFLO\?@ Pump
Tnhino

D7!3607,D733602,
D732705, D134805 +

SATOOl

650 000 Ft 55 250 000 Ft

{ fenti kzt6terekhez csa1Ja,koz6 osszekcit6 kibel 10 Jsszekit6 kibel 39D19X.39D16X 100 000 Ft 1 000 000 Fr

37

I F, 70 'ragy 20 p6lusri, migneses szenzotttl
:llitott &cul6ris mapping kat6ter, amely alkalmas
lAM 6s MEM r6rk6pez6,s6hez

45

-ASSO@ NAV eco D734302
350 000 Ft 15 750 000 Ft

\ fenti kat6terekhez cs*lzkoz6 <isszekot6 kibel 4 )sszekot6 kdbel 39D83X.39D03X 100 000 Ft 400 000 Fr

38

\46gneses szenzoutl elldtott, 5 6gri, 20 p6lusi
nultielektr6dos mapping diagnosztikus kat6ter,

rmelv alkalmas FAM 6s MEM t6rk6oez6shez

10

?ENTARAY@ NAV eco )728207,D728210
380 000 Ft 3 800 000 Fr

4. fenti kat6terekhez csrtlzkoz6 <isszekrit6 k6bel 3
)sszekot6 kdbel

)734407, EM5050060,

i9D60X, D729704
100 000 Fr 300 000 Ft

39

llektroanat6miai mapping kat6ter 7,5F,
:lkttomdgneses szenzotrd, eilAtoft, hitdtt feid

<at6tew6ggel 6s irrigrici6s pumpaszerel6kkel

70

IAVISTAR@
IHERMOCOOL 6s

3OOLFLOW@ Pump
firbino \4H37M:34H57M

590 000 Ft 41 300 000 Fr

\ fenti kat6terekhez csztlakoz6 dsszekrit6 kibel 10
fsszekcit6 kibel

\d490018, M490021 + SA]
)01

100 000 Ft 1 000 000 Fr

40 Leferencia elektr6da 70 External Reference Patch ]REFP6 260 000 Ft 18 200 000 Ft
)sszesen: 152 981 000 Ft
\FA27 VO ./l 47 304 870 Ft
Brutt6 iisszesen: 194 285 870 Ft
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Kihelyez et t ilturaktht iiz emeltet6s 6te

Amely l6trej ott egyt6,szr6I az Elad6: Johnson & Johnson Kft.
telephelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

m6st6szt6I a

Gottsegen Gyorgy Otsz6gos IGrdiol6giai Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Hallet u. 29.
I(6pviseli: Dt. Ofner P6tet f6igazgat6
tov6bbiakb 

^!7i 
Da K6tlnL6z",

mint Szerz6d6 felek kozott az alilbbnk szednt;

l. Aszetz6d6s thtgya
4',6',29.,30',36.,37.,38.,39., 40., sz. rl.szajtnIai korben meghat6rozott Elektrofiziol6giai,
tddi6frelwencids abl6ci6s 6s cryoabl6ci6s anyagok beszetz6se az Intlzet feln6ti 6s
gyermek oszt6,ly.dfi:'a,k t6sz6re, kihelyezett fututakthr l6tesit6s6vel t6rgyban meghat6tozott
term6kbk, cisszesen 408 db - 30o/o mennyis6g6tevonatkoz6an.
Elad6 az adhsvlteh szerz6d6sben foglalt id6tartamta l<shelyezett 6tu raktltklszletetbocs1t szj6t
ko1t6s6g6re, a K6thhz rendelkez6s 6te, amely azt sajilt nkt6r6ban helyezi el a felhasznilI6sig, A
kihelyezett fuutakt6r indul6 alapklszlete minden m&etb6l t havi mennyis6gettattaknaz-.rrtolt
kimutat6s szednt. Az arapk6.szret20l6. mdjus L2-6n8-14. otakozott kedJlleszilllit6sta.

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ru nkt6rk6.szLet az E,lad6 tulajdon6t k6pezi. Az Elad6 kotelezetts6 get villJal az
ad6sv6teli szetz6d6.s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek sz6)Jit6s6ra, valamint ita, hogy u
K6thhz jelent6se alapjiln a felhasznilk term6kek nytlv6ntart6s6t aK6thitzzal egyezteti 6s termZket
potoLja lehiv6st6l szfimitottmaximum 5 napon belul,
Elad6 a K6thhz jelent6s6t kovet6en jogosult z felhasznillt terrn6k ellen6r6k6r 6I sz6I6 szimla
l<tillhtisilra, az a'ddsvltelt' szerz6d6,sben foglaltak szednt. Elad6 a kihelyezett 6ru nkt6tk6.szIet6t
b6tmikot ellen6tizheti.

Lehivds:

A tendszet a kihelyezett 6r-vraktilt k6szlet6t, az Elad6 szempontj6b6l, mint egyetlen krils6 rakt6r
k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6l\t6k k6szleteit egym6st6l elkiilonitett"t 6. tltt oran tafi1a
nylv6n' Minden innen kiadott 6ru felhasztillilsnak min6stil. A szofrvet kezel6s6vel megbizott
szemlIy az Elad6 r6sz6te rendszetes id6kozonk6nt (legal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxoi, vagy
e-mailben elktiLldott) a fogydst6I, illetve a nkt6r pillanatnyi k6,szIet6t6linform6ci6t kiild.



A megfelel6 technikai felt6telek biztositdsa mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elekttonikus
formiban (file) enn6l gya.l<tabbm infotm6ci6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geit 6l a szofwer k6szit6j6vel kiiLlon kell megillapodjon.
A fogy6s n/dvfittatisa a k6szlet ut6ntolt6s6nekaz alaprnfotmicioja.

Elad6nak meg kell adtia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 kataktetsotoz^tok bels6 tattalmfunak
sttrktft jat, mivel a beszillKt6nak biztositania kell a cikkek azonosithsilt olyan tekintetben, hogy
az egylttelm$en meghatatozza, hogy az adott tetm6k mely elad6t6l vaI6, hiszen hasonl6, vagy
esetleg azorros tetm6kek is lehetnek egyid6ben a nkt6tban.

Szfillitirsz

Amennyibenar6.szletezettm6don a lehiv6s tov6bbitilsra keriil azElad6 maximurn 5 napon behil
eztbeszillliga.

Sz6ml6zircz

Aj6nlatk66 a tendszer tizemeltet6s 6,6tt dtjat nem sz6moI fel aj6nlattev6 r6,sz6re.

3, AK6thhz iogai 6s kdtelezetts6gei

A K6tlnhz a kihelyezett tetm6kek hi6nytalans6g6&t 6s min6s6gr 6llapot6,6rt,6llaguk meg6v6s66tt
teljes kotri felel6s6ggel tartozk. A K6tlnhz v6llalja,, hogy a kihelyezett 6ru nktilrk6szletet
megfelel6, zilrthelyen, a megl6v6 saj6tk6,szleteit6l elkiilontwe tfuolja 6s megfelel6en k6pzett, a
kezeL6 rendszert ismer6 6s haszn6lni tud6 szem6llyel kezeli.
A[{6th6z v617aLja, hogy a konszign6ci6s takt6rb6l a tetm6keket hatmadik f6I fel6. nem 6rt6kesiti,
6t nem adja, aztl<tz6r6lagosan csak sai6t felhasznill6slta veszi ig6nybe.
A futamid6 kozben Elad6 csereszabatoss6got biztosit aK6thhz r6sz6re valamennyi, aldhelyezett
ilrvtaktirelhelyezettterm6kf elhasznill;s6tillet6en.
A K6thhz kozli Elad6vaL a konszign6ci6s takt6tk6szlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly nev6t,
beosztisilt, telefonsz6m6t 6,s faxsz6m6t 6s az ezefl adatokban bekcivetkezett minden vilItozilst.

4. A szetz6dfls megsziin6se

Megszfinik a szetz6d6,s az adisvlteh szetz6d6.s lel6rt6vaL

5. A szetz6dfls megsziin6sekot alkalmazott eli6r6s

JeLen szetz6d6s b6tmely okb6l t6rt6n6 megszrin6se eset6n a K6thhz teljes korfen koteles
elsz6molni al<ihelyezett 6ru takt6rk6szlettel. A szerz6d6.s Iej6rtdt kovet6 egy h6ten beliil lelt6roz6st
k6szit az Elad6 k6pvisel6je, valarnint aK6thhz Altal kijelolt szem6ly a fel nem hasznillt k6szletek
megilllapitilsira.
A futamid6 alztt fel nem haszn6lt 6s nkt6rkl.szleten maradt l<rfogilstalan min6s6gr illTapotrt
bontatlan tetm6keket az Elad6 koteles eIsz67\tari. Amennyiben az Elad6 ezen elsz6llitilsi
kotelezetts6g6nek felsz6htils ellen6ben sem tesz eleget, a I{6rhiz jogosult 

^z 6ru
megsemmisit6s6re.
A K6thdz koteles z szerz6d6s rnegszrin6sekor a birtokilban I6v6 tetm6keket a nktiltban annak
Elad6 6ltal tott6n6 elsziilitils6ig az 6llagmeg6v6s btztositilsa mellett meg6rizti. Az 6tz6,s 6s az
elsz6llitils kolts6gei az Elad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szerz6d6sben nem rendezett k6rd6seke 
^ 

magyat jog szabillyai mindenekel6tt a Polgfui
Torv6nykonyvr6l sz6l6 201,3. 6viV. toru6ny rendelkez6s ei az t6nyad6ak.

1. sz. MELLEKLET

Tetm6kenk6nti indul6 konszign6ci6s kdszlet

Budapest, 2076. 6pnhs 27. 3do{--\ L-dG,of;oc.

t^-
tr!r.1 &.F*Iamson Kft.

II-1i r,J;4rest, Nagyenyed u. 8-14.
884 2800 . Fax (06-1) 8842729

Rt. 10800007-72188031
10495177-24
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'' Johnson Johnson Kft. Elektrofiz., r6di6frekvenci6s abl. 6s cryoabl. anyagok beszez,
az Int6zet feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih, 6rurakt6r l6tesit6s6vel

GOKt-10/2015

1. sz. mell6klet

R6sz

sof-
szhma

R6sz megnevez6se Indul6 k6szlet
Megaj6nlott

term6k neve 6s

k6dsz6ma
k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k 7

db

Nett6 Ft
iisszesen

Elektro: hziol6siai 6s abl6ci6s kat6terelc iisszekritrik 6s abl6ci6s tartozdkok

A

/ vagy 8 F 4 rnm-es tip elektr6dival
:endelkez6 SmattAblate abl6ci6s

3enet6toral kompatibilis ablici6s
(at6ter.

30

B curv-4 db,
D curv-20 db,
F curv-6 db

CELSIUS@ 4 mm
Cathetet
ThetmocouDle

36N37R,
36N57R,
36N17R

99 200Ft 2976 000Ft

A, fenti kat6terekhez csrt)akoz6

Ssszekdt6 k6bel
3 A

LJSSZEKOTO KADCI 39E43R 40 000 Ft 120 000 Ft

6

7F, speciilisan kikepzett kiils6
hfit6ses rendszerd irrigrici6s kat6ter
6s irtig6ci6s pumpa szetel6k,

thermocouple 6rz6kel6vel ellitott
kat6teru6srel

10
D cuw-6 db, I

curv-4 db

CELSIUS@
THE,RMOCOOL
@ Uni-Directional
6s Tubing

3sQ33R,
35Q53R +
SATOOl,

CFTOO3

257 000 Ft 2 570 000 Ft

A fenti kat6tetek} ez csatlakoz|
osszekot6 k6bel

2 lsszekot6 k6bel 39E43R 40 000 Ft B0 000 Ft

Transzeot6lis sheathek tiik

29

legalibb 8 F vastagsigli, soft tip,
mozgat\zt6 v6glt sheath a bal
pitvarban tot6n6 t6tk6pez6s 6s

ublin6 ttrnogatisihoz

20

15 db kiss

gorbiiLlet, I
db nagy

sorsbiiiet

MOBICATH@
Sheath D140010,

D140011

93 000 Ft 1 860 000 Ft

30
Inttacardialis ultrahang kat6ter,

haillthat6 v6ggel, Dopplet
kapacitissal

6

ACUNA\N'M
UIftasound
Cathetet

10135910,

10043342
550 000 Ft 3 300 000 Ft

Eszkrizrik elektroanat6miai t6rk6pez6shez

36

Rug6s et6m6r6sen alapul6, szriveti
nyom6er6t megieleniteni tud6,
m6gneses szenzoxxal ell6tott kat6ter,

irig6ci6s szetel6kkel egyiitt.

20

D curv 133601

14db, F curv
133602- 6 db

THERMOCOOL
SMARTTOUCH
6s COOLFLOW@
Pumo Tubins

D133601,,

D133602,
D132705,
D134805 +
SATOOl

650 000 Ft 13 000 000 Ft

A fenti kat6terekhez csatfakoz6

osszekot6 kibel
2

A !- / r /! r
. rsszeloto kzbel

CR3434CT;

39E43R,
39D19X,
39D16X

100 000 Ft 200 000 Ft

37

7 F,10 vagy 20 p6lusri, migreses
szenzottaJ. ellitott circuldris
mapping kat6ter, amely alkalmas

FAM 6s MEM t6tk6oez6s6hez

15 LASSO@ NAV
eco D134302

350 000 Ft 5 250 000 Ft

A fenti katdterekhez csztlakoz6
osszekot6 kribel

L

Csszekot6 k6bel

D134401,
EM5050060,

39DB3X,

39D03X

100 000 Ft 200 000 Ft

38

M6gnes es sz enz ottal ellito tt, 5 6g6\

20 p6lusri multielektr6dos mapping
diagnosztikus kat6ter, amely
alkalmas FAM 6s MEM
t6rk6nez6shez

J
PENTARAY@
NAV eco

D1,28207,
D1,2821,0

380 000 Ft 1 140 000 Ft

t fenti kat6terekhez csilfakoz6
isszekiit6 k6bel

1

Osszekot6 k6bel

)1,34401,,

8M5050060,

,9D60X,
D1,29704

100 000 Ft 100 000 Ft

39

Elektroanat6miai mapphg kat6tet
7,5F, elkttomigneses szenzottal
ellitott, hitdtt fejri kat6tervdggel 6s

krigr{ci6s pumpaszerel6kkel

10

D curv
34H37M- 6

db, F cuw
34H57M- 4 dt

NAVISTAR@
THERMOCOOL
6s COOLFLOW@
Pump Tubins

34H37M;
34H57M

590 000 Ft 5 900 000 Ft

A fenti kat6terekhez csatJa.kozb

osszektit6 k6bel
2

Csszekot6 k6bel

CR3425CT;
39E43R,
M490018,

M490021 +
SAT OO1

100 000 Ft 200 000 Ft



40 lefetencia elektt6da 15

CARIO@ 3

System Extemal
Reference Patch CREFP6

260 000 Ft 3 900 000 Ft

Osszesen: 40 796 000 Ft

^FA27 

o/o 11 014 920 Fr
Brutt6 iisszesen: 51 810 920 Ft

Johnson Johnson Kft.

Pudapest, 2076. 6pihs 27.

Elektrofiz., r5di6frekvencids abl. 6s cryoabl. anyagok beszerz.
az Int6zet feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih. 6rurakt6r l6tesit6s6vel
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