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ADASVETELI SZERZODES

amely l6trejdtt egyreszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti sz6khelyri Gottsegen Gyiirgy
Orszfgos Kardiol6giailntflzet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6srdszt bankn6l vezetett H46l 10918001 00000001 15050213
bankszrlmlaszdnft, 0l-09-467262 cdgSegyzek sz6mt 1113 Budapest, Bocskai ft 134-146
sz6khelyti Medtronic Hungdria Kft. nevti elird6, k6pviseletre jogosult szem6ly: Tam6s
Viktor (a tov6bbiakban: Elad6)

kciztitt, az ajSnlatdban felsorolt term6kek sziilitilsdra a kovetkez6 felt6telek mellett:

Ll Elad6 ezen szerzod6s al6ir6s6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapj6n Elektrofiziol6giai,
rddi6frekvencifs abl:ici6s 6s cryoabldci6s anyagok beszerz6se az lnt6zet felndtt 6s
gyermek osztdlydnak r6sz6re, kihelyezett 6rurakt6r l6tesit6s6vel tdrgyban kiirt GOKI -
l0l20l5 szhmf kdzbeszerzdsi eljar6s sorSn tett ajfinlata elfogad6sa eredm6nyek6nt
kotelezetts6get v6llal ana, hogy az ajilnlatkdro 6ltal az ajdnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s
az Yev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az ugyanotl meghathrozott min6s6gben a Vev6
rdszdre leszilllitja. A szerz6dds id6tartama a szeruldes alilirdsdt kovet6en 12 h6napig tart. A
szerzodlses 6rat, term6keket, fizet6si hat6rid6ket a jelen szeruodls 1. sz. melldklete
tartalmazza. A szerzod6s mell6klet6t k6pezi az ajdnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.
mell6klet) 6s kereskedelmi aj6nlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az I.l pontban meghatdrozott 6rumennyis6get
olyan m6don kdteles t61e megv6sarolni. ahogy ez a jelenpontban szabilIyozSsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajhnlat
szerinti term6keit k6thetente az un. Lehivdsi nyilalkozat form6j6ban v6srirolja meg az
Elad6t6l rigy, hogy a szerzlddses idoszak v6g6ig legal6bb a teljes mennyis6g legal6bb -30 'h-
a lehfv6sra kertiljon. A kihelyezett 5rurakthr izemelret6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen
szerzodds elengedhetetlen r6sz6t klpezo kihelyezett 6rurakt6r szerzodls tartalmazza.

3.1 Elad6 kdtelezi magifi arra, hogy a 2.1 pontban emlftett lehiv6s szerinti furukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, villaszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beliil k6thetente
olyan iitemez6sben szlllitja le a Vev6 6ltal erre feljogositotl szewezeteinek, ahogy ez a
lehiv6sban meghatilroz6sra keriilt. A nyertes ajfulattevojogosult a szerz6d6s id6tartama alatt
fj fejleszt6sii innovativ term6ket szSllitam, az 6r vagy egy6b szerzodlses felt6telek ,

m6dosit6sa n6lkiil. Az 6r-6rt6k ar6nyoss6got 6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajfunlatkero
k6pvi seldj 6ve1 k<iteles e gy eztetni.
A lehiv6snak megfelelo szdllitils a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tcirt6nik meg
szabillyszerien, ha azBlad,6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az fuukattartalmaz6 egyes

- szfillitmilnyokat az Elad6 kockinatdra aYev6 6ltal er.re feljogositott szewezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjeldlt kozelebbi teljesitdsi helyekre leszilllitja, (Ieszilllittatja) 6s a
kiildem6nyt csomagol6si egys6genkdnt Stszfmrolva a lehivdsban megjelolt egys6g vagy
szem6ly r6sz6re mennyis6gileg Stadta. Az Elad6 a leszilllitott term6keket bontatlan gy6ri
csomagolSsban, gy6ri tartozdklista alapj6n, min6sdgtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal
egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
6ps6gdt a fuvaroz6s 6s a trlrol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k csomagol6son
beliili mennyis6gi, min6s6gi 6tv6tel6t folyamatosan vdgzi. Az Elad6 villlalja, hogy a



szelzodes teljesit6s6nek id6tartama alatt folyaniatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s
lehet6s6get biztosit.
Teljesit6si hely: Kiizponti raktir 1096 Budapest, Haller a.29., Kihelyezett riruraktir)
Atv6telre jogosult szem6ly: raktaros illetve a helyettesit6ssel megbizott szern6ly.

Abban az esetben, ha az Elad6 k6sedehne meghaladn| a 15 napot, ugy a Vev6 jogosult a le
nem sz6llitott arucikkeket az Elad6 kolts6g6re harmadik szem6lyt6l beszerezni 6s a Vev6
sz6khe ly6re szillittatni.
Egyetdrtcnek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolattran felmertilt kdlts6gei fedezet6re az l.l pontban emlitett elfogadotl ajdnlal szerinti
6r szolgSl.
Kap c s o I attart6 a V ev6 rd s z616 I : anya g g azd6lko d6s r-o-yzl6Jiw ez,eto-

Kapcsolattart6 az Elad6 r6sz6r6l: ...

4.1 Meg6llapodnak a szerzodo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabillyozott, illetve
vdgrehajtand6 kihelyezett futxaktar lendszer alkalmuz6s6n trilmen6en a Vev6nek joga van
atthoz, hogy v6ratlanul jelentkez6 6nrhi6nyaik pbtlilsfua azownli megrendel6seket - a

keretszev6ddshez k6pest ugyancsak lehivdsnak min6stil6 nyilatkozatokat - adjanak fel az

Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kfviil, rakt6ri k6szlet6b6ltartozikkiel6giteni.
A soron ki\.iili iigyint6z6st - felhiv6sra - az Elad6 kciteles igazolni, de abban is egyetdrtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a sz6llit6si hatdridci a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt sz6llit6si kotelezettsdg
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6irt kotelezetts6gek
ligyelmen kfvtil hagydsa a jelen ad6sv6teli szerz6d6s megszeg6s6t jelerrti, aminek
kovetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6ddsben szabdlyozott kdtb6r lslvagy k6rt6rit6s
fizet6s6nek a kotelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szev6d6sszeg6si eset mfsodik
alkalommal'is megism6tl6dndk, irgy a Vev6 az addsvltoli szerz6d6s azonrnh hat6lyu
felmond6s6nak a jog6t gyakorolhatja a jogi kijvetlcezm6nyek 6rv6nyesitdse mellett an6lktil,
hogy 6rdekmirl6s6t igaz.olni lenne kdteles.

6.1 Vev6 a lehiv6s teljesit6s6t igazol6 szabllyszerti, a kihelyezett Snrraktarb6l trirt6nt
lehiv6s igazolilsixal felszerelt szdmlilt a Kbt. 130. $-a, a Ptk. 6:130. $ (3) bekezdlse, az 1997.

6vi LXXXIII. tcirv6ny 9lA. $ a), valamint az Art 36/A.$ szerint 60 napon beliil banki
6tutal6ssal egyenlfti ki az Elad6nak.
Nem vitatott a szeru6d6 felek 61tal, hogy a szerz6ddses id6szak folyam6n az egyes szdmlilkba
csak azok az 6rak, arklpzlsi tdnyezok 6s k6lts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az E,larl6 elfogadott ajSnlata tarlalmaz,
ftiggetlentil att6l, hogy a magyarorszdgi vagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az infl6ci6s rdta, vagy a <leviza Stszdmitdsi kulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A szimlfuhoz tattoz6lehiv6s igazolfusdt osatolni kell 6s az igy ki6ilitott ds felszerelt szhmlflt az

Elad6kdzvetleniilazlntezetGazdasilgilgazgat6sitg6ranyrijtjabe.
Amennyiben Vev6 az Elad6 szhmlfljSt a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beli.il nern

egyenlften6 ki, kdteles az Elad6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabSl,yai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nern fizet, illetve sz6mol el a szerz6d6s teljesit6s6vel tisszeftiggdsben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt, 56. $ (1) bekezd6s k) pontjtt szei'inti felt6teleknek nem megfelelo

t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s rnelyek az Elad6 ad6kcjteles jdvedelm6nek

csokkent6s6re alkalmasak, Az Elad6 a szerzcid6s teljesit6s6nek teljes idltartama alatt



tulajdonosi szerkezetft,a vev6 szam6ra megismerhet6v6 teszi 6s
flgyletekr6l a Vev6t haladdktalanul 6rtesiti.

a Kbt.'125. $ (5)'szerinti

A teljesft6st igazol6 .neve, 
beoszt6sa: .Farag6n6 Loys Ildik6 Anyaggazd6lkod6si 6s

any agellfithsi o szt6lyve zet6,

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6. felek abban, hogy a sz6llit6sb6l, ill. fuvarozilsb6l ered6
hibrikkal kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontbanszabSlyozott teljesft6s megtcirt6nt6t6l szitmitott
3 munkanapon beltil jogosult azBladfval szemben fell6pni.
Az egy6b min6s6gi hib6{<kal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel,'hi6nyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok eszlel6s6t.koveto'3 napon beltil brirmikor kifog6 s tdrgy6v6 teheti az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6zb k6t bekezd6s b6rmelyik esete is'forduljon el6, a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos
hatarid6n beliil - az E,la'd6t kcizcis j egyz6kcinyv felv6tel6re me ghivni.
A jelen pontban emlitett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6kossSgok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipusfban'(rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajhnlatban,
ill. az ajanlatban foglalt min6s6gi kcivetelm6nyeknek, a Vevd a jelen szerz6d6sben
szabfllyozott' m6rt6kri min6s6gi kotb6rt eslvagy k6rt6rit6si ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s
arnennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulatSban leirt rendszerbeli min6s6gi elt6r6st
tapasdalna, rigy 6rdekmrililsdnak igazolilsa n6lktil az adott megrendel6st6l nyomban el6llhat
vagy azonnali hatilllyal felmondhatj a a szerz6d6st, meghirisul6si kdtb6rt 6s k6rt6rft6st
kovetelhet.

8'l Szetz6do felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s
j6t6l16s szabillyaira - az 7./ pontban foglaltak ftiggvdny6b en - az elfogadott ajdnlatlrrrtalma az
irrinyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hibds term6ket a,hibabejelent6st k<iveto 15 munkanapon beliil nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 611 a fent emlitett furuthatmadik szem6lyt6l beszerezni azElad6
kcilts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kotelezettslge alat. kicser6li a lesz6llitott eszkdzcik b6rmely r6sz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napj6val rijra kezd6dik,
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal az6rt, hogy a jelen szerzodds tfurgydtkepezo term6kek
rendelkeznek j o gszeni forgalomba hozatalt igazolb dokumentumokkal.

9.1 Szeruodl felek rigy a k6sedelmes teljesft6s, mint pedig a min6s6ghib6s szdllit6s, s
v6gtil a szerzlddst6l val6 Vev6i el6ll6s vagy azorlnali hatillyi felmond6s eset6re egyardnt
kdtb6rt ktitnek ki az Elad6 terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedeimesen
szSllitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek figyetembev6teldvel napi 0,5 szinalek, legfeljebb azonban
az lrintett 6ru-6rt6k 6 %o-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 r{rf 6rt6k6nek 30"/"-a nagys6gri min6s6gi
kdtb6rt lehet k<ivetelni, de ugyanilyen m6rt6kti a Vev6 6ltallw6nyesitett meghirisul6si kcttb6r
is akkor, amikor el6ll6si vagy Monnali hat6lyri felmond6si jog6t volt k6nytelen gyakorolni.

Elad6 az erintetl term6kek nett6 ajanlati Srdra vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kcitb6r
megfizet6set villlalja, amennyiben a szSllitand6 term6kek szilllitdsSval tribb, mint 15 napon
k6sik, vagy el6ll a szerz6d6s ezen r6sz6nek teljesit6sdt6l vagy azonnali hat6llyal felmondja a
szerz6d6st.



Tiszt6ban vannak a szerzodo felek azzal, hogy a kotb6rkdvetelds behajt6s6n trilmen6en a

Vevd a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 khrdnak megt6rit6s6t is kdvetelheti az Elad6t6l, a k6t

0 s szeg6be azonbarr a m6r behaj tott kdtb6r 6 s sze ge bele szfmit.
A kdtb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek k6ra nem meriilt fel.

A k6tbert a Vev6 jogosult a benyrijtott szhml6b6l visszatartani 6s azt a vdgszfimla nett6

6sszeg6b6l levonni.

10./ A Vevd egyoldalir, ir6sbeli, az F.llad6hoz intlzett nyilatkozat|val azonrtali hat6llyal

el 6llhat az adotl me grendel 6 st6l, vagy azomali hat 6llyal felmondhatj a a szerzo dfstl.

- azElad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb, mint 15 napot k6sett;

- az Elad6 fizet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6dtit jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be,

felsz6mol6si elj ar6s folyik ellene;

- az Elad6 szeruo dlsellenesen be sztintette szitllithsait.
Ha a Vev6 a szerzod|st a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozatdval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tovdbbi kifizet6seket kdvetelni.

A Vev6 jogosult 6s egyben kdteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hatfrid6vel,

amely te-trJOve teszi, hogy a szerzodlssel 6rintett feladata ellfitilsar6l gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6ban kcjzvetetten vagy kcizvetlentil25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szewezet, amely nem felel

meg a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatfurozott valamely felt6telnek.

b) az Elad6 kdzvetetten vagy krizvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szerve4et, amely nem felel

meg ? Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatfirozott valamely felt6telnek.

A fentiek szerinti felmondas eset6n az Elad6 a szerzodls megsztin6se el6tt mar teljesitett

szolgilltaths szerz6 d6 s szeru p lnzbel i ell en6rt6k6re j o g o sult.

Vev6 szerz6d6ses k<itelezettseget a Polg6ri Tcirv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V' torv6ny

6:116. $ (2) bekezd6s6re tekintettel bont6 felt6tellel vagy an:a az esetre rogzitett felmond6si

joggal v6l1a1, hogy amennyiben a beszerzls thrgyhra vonatkoz6an a kdzpontositott

lcizbeszerz6si rendszerben keretmeg6llapod6s vagy -szenodls keriil megk<it6sre, a

k6zpontositott kdzbeszerz6s rendszer6ben val6sitja meg a beszerz6s6t, Vev6nek semmilyen

h6tranyo s kOvetkezm6nye nem szhtmazhat a s zerzo dd s felmond6's 6b 6 1.

ll.l Az Elad6t az lrvdnyes jogszab6lyok szerinti modon titoktart6si kdtelezetts6g terheli a

szerzod|s teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6

mindennemi adat, inform6ci6, ismeret vonatkoz5s6ban. E titoktart6si kcitelezettsegkitetjed az

Elad6 alkalmazottaira, munkatfirsaira, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt

kdteles azBlad' a titoktartSsra hitelt 6rdeml6en figyelmeztetni.

Az Elad6 a Vev6 enged6lye ndlktil harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6s6ra a szerzod6sben

foglaltakon t'ull, az azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informhci6 adatait.

A m6sik f6l el6zetes j6vahagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozze,

harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes

jogszab6ly alaplfunvalamely bir6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

ei nUaO kifog6stalan szilllitdsdr6l a teljes term6kmennyislg trtad6s-6tv6te16t kovet6en a

Vevd ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza azE,lad6t,hogy az adott

term6kek Vev6 rdszlre tort6n6 lesz6llit6sa vonatkoz6s6ban a Vev6t referencialist6j6n

feltiintesse 6s ezt - el6zetesen ir6sban egyertelrofi m6don - marketingtev6kenys6g6ben



felhaszn6lhassa, A Vev6 a leszilllitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizhr6lag a

termdk felhaszn6l6s6t k<ivet6en 611it ki,

Jelen szeru6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
ftiggoen vagy az Elad6 elfogadott ajinlatatartalmdt tekintik a felek iranyad6nak azzal,hogy
t6teles jogszabillyi rendelkez6sk6nt a KBT 6s Magyar Polgari Tdrv6nykdnyv idevonatkoz6an
megfelel6 szabillyait fogjdk alkalmazni. A szerzod6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132. $

bekezd6s6ben fo glaltak ir6nyad6k.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kdzvetlen
targyal6sokon b6k6s riton rendezzenek minden olyan n1zeteltdrfst, vagy vitht, amely kdzotti.ik
a szerz1d5ssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l sz6rmaz6 6s peres ritra keriilt jogvitak illet6kess6ge mindenkor a Vev6
s z6khely6h ez igazo dik.

Ezt az ad6sv6teli szerzodlst a szerzodo felek mint akaratukkal 6s nvilatkozatai]rJrral mindenben
me ge gy ezot he lyb enh agy 6lag al6irt6k.

Budapest, 2016. 6prilis 2 1.

1113 Budapes[ Bocskai 0t 134146.a 
Addszdm:12070907-243
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Medtronic H. Kft. Elektrofiz., r6di6frekvenciis abl.6s cryoabl. anyagok beszerz. 1. sz. mell6klet
azlntflzetfeln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih. iruraktSr l6tesit6s6vel

GOKr-10/2015
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neve 6s k6dsz6ma

-t\etto rt
ellen6rt6k /

db
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i0
Abl6ci6s kat6ter parahis

lokaliz6ci6jri aritmia
szub sztratum abl6ci6 j 6r a

25

Freezor: 207F1,207F3,
207F5, Freezor Xtra:
217F1,2I7F3,21785,
Freezor Max: 209F3.

209F5,

515 000 t2 875 000

11

Pitvarfi brill6ci6 biztonsAgos

kezel6s6re kialakitott 28 mm-res

ballonabl6ci6s kat6ter a

hozzfltartoz6 mozgathat6 sheath-

tel 6s g6zumbilicalis dsszekot6vel
(minden 10 db 28 mm-res

ballonhoz I db 23 mm-res

b allonkatdte r 6 s tartozilkai
megaj 6nl6sa csomagban kotelez6)

60

Arctic Front Advance:
2AF233,24F283,

Arctic Front Advance
ST: 2AFAST23,

2AFAST28, FlexCath
Advance Steerable

Sheath: 4FC10, 4FCl2,
Umbilik6lis gi.zkhbel:

2O3CX

890 000 53 400 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6

6sszekdt6 k6bel (elektromos) 18 2035U 40 000 720 000

T2
G 6zp alack a cryoabl6ci6 s

rendszerhez
t2 IO3NE 200 000 2 400 000

i3

Arctlc -t ront cryoaolacros

katdterrel kompatibilis, 1 65 cm

hosszri, 3,3 F vastags6gri,

pulmon6lis v6na t6rk6p ez6s6hez

haszn6latos, real-time
elektroanat6miai diagnosztikus

*^^^;-- L^+3+^.
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Achieve Mapping
Kat6ter: 990063-15,

990063-20
195 000 10 725 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6
cisszekrit6 k6bel (elektromos) 990066 30 000 210 000

28

Max. OU cm nosszu, Iy Li snan,

22 G tip m6retri standard

Brockenbrough tii transzszept6lis

katdterez6shez gyermek
oLl.5^'iAlzhnz

2
Brockenbrough tii:

EP003997S
51 000 102 000

Osszesen: 80 432 000

AFA27 % 2r'716 640

Brutt6 iisszesen: 102 148 640

rt6 f6otvos
mint Vev6

ldEDTRoiltc Kff.
1113

' 
. 
Ad6sz6m 12010W7.243 . '.

2. sz. MELLEKLET
Felolvas6lap

3. sz. mell6klet
I(ereskedelmi ajilnlat

A szerz6d6st el6kEszitette:
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2[i$ in ? 1

lr
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/6b e ftolu

szBnz6oEs
Kihelyez et t finttakthr iiz emeltet6s 6re

Amely l6trej ott egyftszr6l az Elad6: Medtronic Hungdria Kft.
telephelye: 1 1 13 Budapest, B ocsk ai {ft 13 4-l 46.

m6st6,szt6la

Gottsegen Gyorgy Orsz6gos IGrdiol6giai Int6zet
Cime: 1096 Budapest, Haller u. 29.
I(6pviseli: Dt. Ofnet P6ter f6igazgato
tov6bbiakb ani,,a K6thhz",

mtntSzerz6d6 felek kozott az alilbbiak szerint:

l. Aszetz6d6.s tiltgya
10', 11., 1.2.,1.3.,28., sz. r6,szaj6nIai korben tneghttuozott Elektrofiziol6gial tddi6ftekvenciis
abl6ci6s 6s cryoablfici6s anyasok beszerz6se az lntlzet feln6tt 6s gyermek osztilyfunak
t6sz6te, kihelyezetthnttaktht l6tesit6s6velt6rgybanrneghatirozott term6kek, cisszesen 179 db
- 3 0% tnennyis 696 re v onatkoz 6 zn.
Elad6 az ad6sv6teh szetz6d6,sben foglalt td6tartamra kihelyezett 6tu nkt|tk6szletet bocsfit saj6t
kolt6s6g6re, a K1thhz tendelkez6s 6te, amely azt sajfit takt6r6ban helyezt el a felhaszn6lilsig. A
kihelyezett fuwaktit indul6 alapk6szlete minden m6retb6l 1, havrmennyis6get tattalmaz - .rrtolt
kimutat6s szerint. Az alapk6,szlet20l6. m6jus 12-En8-14. 6nkozott keiJ|leszillKt6sra.

2. Elad6 iogai 6s kdtelezetts6gei

A kihelyezett 6ru nktilrk6szlet az E'lad6 tlajdon6t k6pezt. Az Elad6 kotelezetts6get v6)7al az
adisv6teli szetz6d6.s mell6klet6ben meghat6rozott term6kek sz6lJit5"s6ra, valamint ina, hogy a
K6tla6z jelent6se alapjiln a feihaszndlt term6kek ntJtlvilntattilsat 

^K6ttrhzzal 
egyezteti 6s tetrnZket

p6tolja lehiv6st6l szilmitott maximum 5 napon behil.
Elad6 a K6thhz jelent6s6t kovet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6k6r 6I sz6Io szdmla
li6l\t6s6n, az ad6sv6teb, szerz6d6.sben foglaltak szednt. Elad6 a l<thelyezett 6ru nktitklszletlt
b6rmikor ellen6rizheti.

Lehiv6s:

A rendszer al<ihelyezett 6nrakt6t k6szlet6t, azElad6 szernpon\6b61, mint egyetlen kiils6 rakti.r
k6szlet6t k6pes kezelrri. Az egyes besz6l\t6k k6szleteit egymist6l elkiilonitetten 6s titkosan tafija
nyilv6n. Minden innen kiadott 6tu felhaszn6l6snak min6sril. A szoftver kezel6s6vel megbizott
szem6Iy az F,lad6 r6sz6re tendszetes id6kozonk6nt (egal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxolt, vagy
e-mailben elkiildott) z fogyist6l,illetve a nkt|t pillanatnyi k6.szIet&6ltnform6ci6t ktild.



A megfelel6 technikai felt6telek biztositisz mellett az Elad6nak lehet6s6ge van elektronikus
f2tm6bat (file) enn6l gyaktabbar nfotnilct6lnoz jutni a pillanatnyi k6szlJt6vel kapcsolatban.
Enlek lehet6s6geir 6L z szoffrret k6szit6j6vel ktilon kell megillapodjon
A fogy6s nytrvhntattds a a k6szlet ut6ntoit6s 6 nek az arapnfotmict6j,a.

Elad6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltaI beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tartaLmhnak
azonositdsilt olyan tekintetben, hogy
elad6t6l val6, hiszen hasonl6, vagy

Szilllitds:

Amennyiben a rlszletezett m6don aLehivils tovibbit6sra kedil az Elad6 maximum 5 napon beliil
eztbesziih\a.

Szhmlfuzhs:

Ai6nlatk&6 a tendszet iizemeltet6s 6,6rt dtjatnem sz6mol fel ajilntattev6 r6sz6re.

3. AK6tlai.a iogai 6s kiitelezetts6gei

A-K6thhz a kihelyezett tetm6kek hi6nytalans 6g66tt 6s min6s6gr 6llapotd,6tt,6llaguk tneg6v6si,6tt
teljes kor6 felel6s6ggel t^rtozik. A Klthhz v617aIja, hogy 1 kihelyezett 6i nkt6rkeszletet
tnegfelel6, zfitt helyen, a megl6v6 saj6t k6,szketeit6l elkiilo rilwe tirolla 6s rnegfel el6en k6pzett, a
kezeL6 tendszert ismer5 6s haszndlni tud6 szem6llyel kezeli.
AKoth6z v6lalia, hogy a konszign6ci6s rakt6rb6l a term6keket harmadik f6l fel6.nem 6r6kesiti,

znil6sita veszi ig6nybe.
biztosit a Kflthhz t6,sz6re valamennyi, a kihelyezett
6en.

A K6thhz kozli Elad6val a konszigndci6s :.z,ktdrkl.szlet kezel6, kapcsolattart6 szemely nev6t,
beosztisit, telefonszilm6t 6,s faxsz6m6t 6s az ezefl adatokban bekove&ezett minden v6Itoz6st.

4. Aszetz6d6.s megsziin6se

Megszfinik a szetz6d6s az adilsv6td.L szerz6dlsIejfut|val

5. A szetzfidfls megsziin6sekot alkallnrazott elifuths

JeIen szerz6d6s b6tmely okb6l tot6n6 megszffn6se eset6n a K6thhz teljes koden koteles
elsz6mol:ri 

1 
kihelyezett 6rrt taktfitkl.szlettel. A szt rz6d6,slejfutiltkovet6 egy h6ien beliil lelt6roz6st

k6szit az Elad6 k6pvisel6je , valamint a Klthhz 6ltal kijelolt szem6ly a fel'nem haszn6ltk6szletek
rnegilTapitasilra.

fel nem hasznhlt 6s taktltklszleten matadt l<tfogdstalan min6s6gr 6llapotu
eket az Elad6 kciteles elszilllitant. Amennyiben az EIad6 ezen elszilllit1si

felsz6Kt6s ellen6ben sem tesz eleget, a K6;,rhiz jogosult az 6tu
megsernmisit6s6re.
A K6thhz koteles a szetz6d6s megszffn6sekor a birtokitban I6v6 term6keket a taktLtban annak
Elad6 6ltzl t6rt1n6 elszilllitisfuig az illlagmegovds biztosithsa mellett meg6ttznt. Az 6tz6s 6s az
elsz6llit6s kolts6gei az Elad6t tethelik,



6. Egy6b rendelkez6sek

A ielen szetz6d6sben nem rendezett k6rd6sekre 
^ 

magyar )og szabhlyn mindenekel6tt apolgiln
Torv6nykonyvr6r sz6r6 201,3. 6iv. torv6ny rendelkez6s ei az ttilnyad6ak.

1. sz. MELLEKLET

Term6kenk6nti indul6 konszigndci6s k6szlet

Budapest, 2076. 6pdts 27.

H 
.itir ry.f.

P6nzugYi ellenjegYz6

Pethdn6 larnai Erzs6bet
rf'.e"";;i6 s""du'+oi helvettese 201fi APR 71

J c gi sz':t'p cnt,L)ai a: 4ilht'5

A szerz6d6st ef *kest:ii.eute-
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Medtronic H. Kft. Elektrofiz., r6di6frekvenci6s abl.6s cryoabl. anyagok beszez. 1. sz. mell6klet
azlnt6zet feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih. 6rurakt6r l6tesit6s6vel

GOKt-10/2015

R6sz sor-
szdma R6sz mesnevez6se Indul6 k6szlet

Megajdnlott term6k
neve 6s k6dszdma

NEIIO TI

ellen6rt6k /
db

Nett6 Ft
iisszesen

10

Abl6ci6s katdter parahis

lokalizSci6jri aritmia
szubszhatum abl6ci6i 5ra

10

,breezor: zv ll I,
207F3,207F5,

Freezor Xtra:21.7F7,
217F3,217F5,

Freezor Max: 209F3,
,noFq

515 000 12 87s 000

11

Pitvarfi brill6ci6 biztonsSgos
kezel6s6re kialakitott 28 mm-res

ballonabl6ci6s kat6ter a

hozzhtartoz6 mozgathat6 sheath

tel6s gdzumbilicalis
osszekotdvel (minden 10 db 28

mm-res ballonhoz 1 db 23 mm-
res ballonkat6ter 6s tartozhkai

megaj6nl6sa csomagban

kotelez6)

15

Arctic Front Advance:
24F233,24F283,

Arctic Front Advance
ST: 2AFAST23,

2AFAST28,
FlexCath Advance
Steerable Sheath:

4FC1O, 4FCT2,

Umbilik6lis ghzkhbel:

203CX

890 000 l3 3s0 000

A fenti kat6terekhez csatlakozo

dsszekot6 kSbel (elektromos) 5 2035U 40 000 720 000

t2
G 6zp alack a cryoabl6ci6 s

rendszerhez
4 1O3NE 200 000 800 000

1a
1J

Arcuc -b ront cryoaDlaclos

kat6terrel kompatibilis, 165 cm

hosszri, 3,3 F vastags6gri,

pulmon6lis v6na

t6rkdpez6sdhez haszn|latos, real

time elektroanat6miai

t5
Achieve Mapping

Katdter: 990063-
15, 990063-20

195 000 2 925 000

A fenti katdterekhez csatlakoz6
osszekoto k6bel (elektromos)

aJ 990066 30 000 90 000

28

ylax. 0u cm nosszu, ly u snart

22 G tip m6retii standard

Brockenbrough tti
tr anszszepthl i s kat6terez6 shez

mremelr qhlAoiAlrhaz

2
Brockenbrough tii:

EP003997S
51 000 102 000

Osszesen: 30 862 000
\F427 % 8 332 740
Brutt6 tisszesen: 39 t94740

Budapest, 2016.6pr
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ll13 Budapest .iirr 'r, ,.\ 
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mint Vev6

A szerz6d6st elSk5szitette :

ii lil ,i irl ? l,


