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amely l6hejtitt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szhm alatti sz6khelyii Gottsegen Gytirgy
Orszigos Kardiol6giailntflzet, Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tov6bbiakban: Vev6),

m6sr6szt a K & H bankn6l vezetelt 102101006-50200906-00000000 banksz6mlasz6mri, 01-
09'715435 c1gegyzlk szimt 1119 Budapest, Feh6rviri ft 89-95 szdkhelyii ST. Jude
Medical Kft. nev[i sz6llit6, kdpviseletre jogosult szem6ly: Mikl6s Karoly (a tov6bbiakban:
Elad6)

kdzcitt, az aj|nlathban felsorolt term6kek sz6,IIit6sira a k<ivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerz6d6s alilirits6val a Vev6 6ltal a Kbt. alapjan Elektrofiziol6giai,
r6di6frekvenci6s abl6ci6s 6s cryoablfci6s anyagok beszerz6se az Int6zet feln6tt 6s
gyermek osztfllyhnak r6sz6re, kihelyezett ilraraktirr l6tesit6s6vel t6rgyban kiirt GOKI -
l0l20l5 szdmf kdzbeszerzfsi eljrir6s sor6n tett ajSnlata elfogad6sa eredm6nyek6nt
kotelezetts6get v6llal arra, hogy az ajdnlatk6r6 iltal az ajinlati dokument6ci6ban felsorolt 6s
az Yev6 6ltal elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatfrozott min6s6gben a Vev6
rlsz9re leszhllitja. A szerzldds id6tartama a szerzld€s aliirdsdt kovet6en 12 h6napig tart. A
szerzodlses arat, term6keket, fizet6si hat6rid6ket a jelen szen6d6s 1. sz. mell6klete
tafialmazza. A szerzod6s mell6kletet kepezi az ajdnlatba becsatolt felolvas6lap (2. sz.
mell6klet) 6s kereskedelmi ajrlnlat (3. sz. mell6klet) is.

2.1 .Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az l.l pontban meghatinozott arumennyis6get
olyan m6don kdteles t61e megv6sarolni. ahogy ez a jelenpontban szabillyozSsra keriil.
Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint a Elad6 minden elt6rds n6lktil elfogadott ajanlat
szerinti term6keit k6thetente az :0ln. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az
Eladrit6l rigy, hogy aszerzodlses id6szak v6g6ig legal6bb a teljes mennyis6g legal6bb -30 o/o-

a lehiv6sra kertiljdn. A kihelyezett rlruraktftr izemeltet6s6vel kapcsolatos felt6teleket jelen
szerzod|s elengedhetetlen r6sz6tkepezo kihelyezett 6ruraktar szerzodlstartalmazza.

3.1 Elad6 kdtelezi magdt arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivds szerinti furukat a
lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a taryyh6napon beliil k6thetente
olyan iitemez6sben szilllitja le a Vev6 riltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
lehfv6sban meghatiiroz6sra keriilt. A nyertes ajanlattevo jogosult a szerzodds id6tartama alatt
fj fejleszt6sri innovativ term6ket szilllitani, az ar vagy egy6b szerzlddses felt6telek
m6dosit6sa n6lktil. Az a:eftlk ar6nyoss6got 6s a szakmai mincis6gi megfelel6st az ajtnlatkerc
k6pvisel6j 6vel kdteles e gyeztetni.
A lehiv6snak megfelel6 sz6llit6s a felek egyez6 meg6llapod6sa szerint akkor trirt6nik meg
szabtiyszerien, ha azF,lad6 vagy az illtala ig6nybe vett Fuvaroz6 az Srukat tartalmaz6 egyes
szilllitmtrnyokat az Elad6 kocklzatttra a Vev6 illtal ene feljogositott szewezetei telephelyeire
illetve a lehiv6sban megjekilt kozelebbi teljesit6si helyekre Ieszilllitja, (leszilllittatja) 6s a
kiildem6nyt csomagol6si egys6genk6nt 6tsziimolva a lehiv6sban megjelolt egys6g vagy
szem6ly r6sz6re mennyis6gileg Stadta. Az Elad6 a leszSllftott term6keket bontatlan gy6ri
csomagol6sban, gyari tartoz6klista alapjSn, min6s6gtanrisft6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal
egyutt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a term6kek
6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a trirol6s id6tartama alatt meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a lesz6llitott term6k csomagol6son
beliili mennyis6gi, min6s6gi 6tv6tel6t folyamatosan vdgzi. Az Elad6 v611alja, hogy a



szerzodes teljesit6s6nek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre 6ll, konzult6ci6s
lehet6s6get bidosit.

TEljest:t6si hely: Kiizponti raktir 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett 6rurakt6r)
Atv6telre jogosult szem6lE rakt6ros illetve a helyettesftdssel megbizott szemely.

Abban az esetben, ha az Eladr6 k6sedelme meghaladn6 a
nem szdllftott 6rucikkeket az Elad6 krilts6g6re harmadik

15 napot, rigy a Vev6 jogosult a le
szem6lytril beszerezni 6s a Vev6

sz6khe ly6re szilllittatni.
Egyetdrtenek a szerz6d6 felek abban, hogy
kapcsolatban felmeriilt kcilts6ge i fedezetlre az
6r szolgSl

az Elad.finak a jelen pontban foglaltakkal
1./ pontban emlftett elfogadott ajarlat szerinti

Kapcsolattart6 az Elad6 r6sz6r6l: ...

4.1 Meg6llapodnak a szerzldo felek, hogy a 2.1 6s 3./ pontban szabltlyozoft, illetve
v6grehajtand6 kihelyezett irurakt6r rendszer alkalmaz6s6n tirlmen6en a Vevdnek joga van
ahhoz, hogy varatlanul jelentkez6 riruhi6nyaik p6tl6s6ra azowtali megrendel6seket - a
kerctszeru1d6shez kdpest ugyancsak lehiv6snak min6sul6 nyilatkozatokal - adjanak fel az
Elad6hoz, aki ezeket a megrendel6seket soron kiv$I, raktfuik6szlet6b6l tartozikkiel6giteni.
A soron kivtili tigyint6z6st - felhfv6sra - az Eladri kciteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a
felek, hogy ilyen esetekben a szilllitSsi hatrlrid6 a 3 napot semmik6ppen sem haladiratja meg.

5.1 Nem vitatott a felek iltal, hogy a lehivrisban foglalt szdllithsi kritelezetts6g
teljesitds6nek k6sedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban el6frt k<itelezetts6gef
figyelmen kivtil hagy6sa a jelen ad6sv6teli szerz6d6s megszeg6s6t jelenti, aminek
k<ivetkezt6ben az Elad6t a jelen szerz6d6sben szabillyozon kcitber 6sivagy krirt6rit6s
fizet6s6nek a ktitelezetts6ge terheli, 6s amennyiben ilyen szerz6d6ss zegesi eset mdsodik
alkalommal is megism6tl6dndk, rigy a Yev6 az addsveteli szerzodds azonnali hatrilyu
felmond6s6nak a jog5t gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett an6lkiil,
hogy 6rdekmril5s6t igazolni lenne k6teles.

6.1 Vev6 a lehfv6s teljesft6sdt igazolS szabillyszeri, a kihelyezett 6rurakt6rb6l t6rt6nt
lehiv6s igazolilsdval felszerelt szfnrlfuta Kbt. 130. g-a, a ptk. 6:130. g (3) bekezd6se, az 199J.
6vi LXXXIII. tdrv6ny 9lA, $ a), valamint az Art 3614.g szerint 66 napon beltil banki
6tutal6ssal egyenlfti ki az Etad6nak.
Nem vitatott a szerui5d6 felek 6ltal, hogy a szeruldeses id6szak folyaman az egyes sztmldkba
csak azok az 6rak, ark6pz6si tlnyezok 6s kcllts6gek 6llithat6k te, megpeJig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az Elad6 elfogadott 4anitulurtul^*,
fiiggetlentil at16l, hogy a magyarorszdgi vagy a vildgpiaci rirak mikeppen ilakulnak, 6s hogy
hogyan villtozik az infl6ci6s rdta,vagy a deviza htszftmitllsikulcs.
A Vev6 el6leget nem fizet.
A sz{mlfihoztartoz6lehiv6s igazolis6t csatolni kell 6s az igy ki6llitott 6s felszerelt szimiifi az
E I a d 6 ko zvetl eni.i I az rntezet G azdas hgi rgaz gato s itgrira nyrij tj a b e.
Amennyiben Vev6 az E,lad6 szamltrjdt a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beliil nem
egyenliten6 ki, koteles az Eladfinak a Ptk. idevonatko z6 siabSlyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elad6 nem fizet, illetve sziimol el a szerz6d6s teljesit6s6vel risszefi.igg6sben olyan
kcilts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfeiel6
t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6koteles jcivedelm6nek
cs<ikkent6s6re alkalmasak. Az Elad6 a szerzodds teljesft6s6nek teljes id6tartam a alatt



tulajdonosi szerkezetfit a vev6 szitmina megismerhet6v6 teszi 6s a
tigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul 6rtesiti.
A teljesft6st igazol6 neve, beoszt6sa: Farag6n6 Loys Ildik6
any agellfitds i o szt6lyvezet6

Kbt. 125. $ (5) szerinti

Anyaggazd6lkod6si 6s

7./ Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szdllit6sb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hibriklral kapcsolatban a lehiv6 a 3./ pontban szabillyozott teljesit{s megtrirt6nt6t6l szhmitott
3 munkanapon beltil jogosult azBlad,6val szemben fell6pni.
Az egy6b min6s6gi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hianyokkal kapcsolatos
igdnyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t k<ivet6 3 napon beltil b6rmikor kifog6s targydvh tehetj az
Elad6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 mdg 6rv6nyben van.
Azelozo k6t bekezd6s b6rmelyik esete is forduljon el6, a lehiv6 tartozik- a jelzett 3 napos
hatarid6n beliil - azBladfit k<iz<is jegyz6konyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlftett min6s6gi vagy mennyis6gi fogyat6koss6gok eset6n, de akkor is ha
kideri.il, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.lpont szerinti ajinlatban,
ill. M ajrlnlatban foglalt min6s6gi kcivetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6d6sben
szabillyozott m6rt6kri min6s6gi kdtbdrt eslvagy krlrt6rft6si ig6nyt drv6nyesfthet, 6s
amennyiben a jelen bekezd6s m6sodik fordulat6ban leirt rendszerbeli minosdgi elt6r6st
tapasztalna, rigy 6rdekmril6s6nak igazolilsa ndlkiil az adott megrendel6st6l nyomban el6llhat
vagy azonnali hatilllyal felmondhatj a a szeru6ddst, meghirisul6si k<itb6rt 6s k6rt6rit6st
kcivetelhet.

8'l Szerzldo felek egyet6rtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatossag 6s
j6t6llris szabillyaira - az l./ pontban foglaltak ftiggv6ny6b en - M elfogadott ajdnlat tartalma az
irrlnyad6.
Ha Elad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelentdst kovet6 15 munkanapon beliil nem
cserdli ki, a Vevdnek jog6ban 6ll a fent emlitett Srut harmadik szemdlyt6l beszereznj azEladtf
kdlts6g6re.
Ha az Elad6 a j6t6ll6si kcitelezettsege alatt kicser6li a lesz6llitott eszkcizok brlrmely r6sz6t,
annak j6t6ll6si ideje a csere napl|vahijra kezd6dik.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szeru6d6s targy6t kdpezl term6kek
rendelkeznek j ogszeni forgalomba hozatalt igazol6 dokumentumokkal.

9.1 Szerz6d6 felek rigy a k6sedelmes teljesit6s, mint pedig a min6s6ghib6s sz6llit6s, s
v6gtil a szerzlddst6l val6 Vev6i el6llls vagy azorrrali hat6lyu felmond6s eset6re egyarilnt
kdtb6rt kdtnek ki az Elad6 terh6re, amelynek m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen
szilllitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek figyelembevdtel6vel napi 0,5 szdzaldk, legfeljebb azonban
az &intett aru-lrtek 6 Yo-a.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban 6rintett nett6 rfrri 6rt6k6nek 307o-a nagys6gri min6s6gi
kdtb6rt lehet kovetelni, de ugyanilyen mdrt6kri a Vev6 tital ewdnyesitett meghirisul6si kotbEr
is akkor, amikor el6ll6si vagy azourrali hatrilyu felmond6si jog6t volt k6nyelen gyakorolni.

Elad6 az &intett term6kek nett6 ajanlati 6rfra vetitve, 30 % nagys6gri meghirisul6si kotb6r
megfizet6set villlalja, amennyiben a sz6llitand6 term6kek szilllitdsilval tcibb, mint 15 napon
k6sik, vagy el6ll a szeru6dds ezen r6sz6nek teljesit6s6t6l vagy azonnalihatilllyal felmondja a
szerzod6st.



Tiszt6ban vannak a szeruldo felek az l6s behajt6s6n trilmenoen a

Vev6 a szerzodtrr".getUOf eredo k6r etelheti az Eladtit6l' a k6r

6s mar beh

A ,haaVe ltfel'
Aogosult6lvisszatartani6sad.av6gsz6mlanelt6
6sszeg6b6l levonni.

l0.l A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz intlzett nyilatkozatbval az.onrtali hat6llyal

el6llhat az adottmegrendei6st6l, vagy azonnali hat6llyal felmondhatj a a szerz6d6st:

- azElad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal t6bb, mint 15 napot k6sett;

- azElad6 frzet6sk6ptelenn6 v6lt, oncs6ddt jelentett illetve ellene cs6ddt jelentettek be'

felsz6mol6si elj6r6s folyik ellene;

-MElad6szerz6d6sellenesenbesztintettesz6llit6sait.
Ha a vev6 a szerzod*st a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozatSval, az

ntuao nem jogosult a vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni'

felmondani - ha sztiks6ges olyan hat6rid6vel'

tt feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

erz6d6s felmond6s6b6l'

ll.l Az Elad6t az €w1nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a

annak tev6kenys6 g6vel kapcsolatban tudom6s ara j uto

vonatko z6s6ban. B titoktart6si kotelezetts6 g kiterj ed az

besz6llit6ira,akikettev6kenys6giikmegkezddseel6tt

koteles az Elad6 a titoktartasra hitelt 6rdeml6en fi gyelmeztetni'

Az Erad6 a vev6 engeddrye n6lktl harmadik f6lnek nem hozhatja tudom6sara a szerzod6sben

foglaltakon ttil, az uizulkip"solatban b6rmely m6s dokument6cio vagy inform6ci6 adatalt'

A m6sik fet etozetes j6vahagv6sa n6rktir t::::;#?l*1'Jul""?jl 
f:lu'r'# :'l':JrTtr;

i.
k<ivet6en a

gY az adott

a vonatkoztsilban a VevSt referencialist6jan

felttintesse6sert-el6zetesenir6sbanegyeztetettm6don-marketingtev6kenys6g6ben



felhaszn6lhassa. A Vev6 a lesz6llitott termdkek megfelel6sdgdrdl referenci6t kiz1rolag a
termdk felhaszn6l6s6t kdvet6en rillit ki.

Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajfunlatatartalmdttekintik a felek ir6nyad6nak aial,hogy
t6teles jogszab6lyi rendelkez6skdnt a KBT 6s Magyar Polgari Tcirv6nyk<inyv idevonatkoz6an
megfelel6 szabillyait fogiak alkalmazni. A szerzod6sm6dosit6ssal kapcsotatban a Kbt. 132. $bekezd6s6ben fo glaltak irrinyad6k.

A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy kcizvetlen
t6rgyal6sokon b6k6s fton rendezzenekminden olyan n6zetelt6r6st, vagy vitat, amity k6z<itttik
a szerzodlssel kapcsolatban meriil fel.
Jelen szerz6d6sb6l szirmaz6 6s peres ritra keriilt jogvit6k illet6kess6ge mindenkor a Vev6
sz6khely6h ez igazo dik.

Ezt az ad6sv6teli szelzlddst a szeruldo felek mint akaratukkal 6s nyilatko zataipalmindenben
me ge gy ez6t helyb enh agy 6lag aldirtek.

Budapest, 2016. 6prilis 21.

ST. JUDE MEDIC
l l l9 Bp.. Feht\r'6t'i

Tc'1.: .181-11
Cgi.: ()l

Addig.sz.: I

mint Elad6

A szerz6d€st et6k6szitette:

krt6-a
AlSfr6s: '..'.""."'.



St. Jude Medical Kft. Elektrofiz., r6diofrekvencids abl. 6s cryoabl. anyagok beszerz.
azlnt1zel feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kih. 6ruraktdr letesitesevel

GOKI-10/2015

1. sz. mell6klet

R6sz sor-
sz6ma R6sz megnevez6se

Ig6nyelt
darab-
szim

Megajinlott term6k neve 6s

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
0sszesen

9

5F, mozgathat6 katdter fejjel, quadripolaris,
thermocouple drzdkel6vel ell6tott ableci6s

katdter speci6lis gyermekkabl6ci6khoz l0 Therapy 83351, 83403 I 16000 l 160 000
A t'enti katdterekhez csatlakoz6 risszekdt<!

k6bel 5 85641,85713.85709.85644 32000 160 000

25

Kogzlrneroen mozgamaro armeroJu es

mozgathat6 v6gti, pulmon6lis v6na mapping
katdter 8 Inquiry Optima 81687 I 88000 I 504 000

A fenti katdterekhez csatlakoz6 iisszekdt6

k6bel J 85954 32000 96 000

27

legal6bb 70 cm hossz0, 18 G shaft, 2l G tip
mdretti standard Brockenbrough tri

transzszeot6lis katdterezdshez 25

br('t! tu +u / zvu; +u I zu |, +u I zu);
407 206; 407 207, G40721 5,

G 407 208, G407 209, G407 210,
G407 2t 6. G407 21 1. G407 212 48000 I 200 000

31

8,5 F, hosszri, vaszkularis sheath a

tricuspidalis annulus tdrkdpezdsehez 5

4UO6JJ, 4UO6)4, 4UOd)f, 4UO6)O,

406857, 406965, 40697 5, 406868,
406894.406870. 406976 52000 260 000

JZ
8,5 F, hosszri, vaszkularis sheath a mitralis

annu lus tdrk(o ez€s{hez 250

DWarI'Z

407 45t,407 453,407 455,407 457 ,407
459,407 452,407 45 4, 407 45 6,

407 3 62, 407 3 58, 7 043 66, 407 3 63,
407 3 s9, 407 3 67, 406849, 40685 0,

40685 1.406852 s2000 13 000 000

J+

J-lJ r, ollalalorTar, u.uJ6 merelu, rovlo
vezet6vel ell6tott, tObb mint l0 cm hosszri,

teljes hossz6ban kink rezisztens, oldal6ggal
6s azon csappal elldtott hemosztatikus

szeleppel rendelkezo I 800

F astUath- U ltrmum 407 647 -407 65 5

d,s 406132,4061 36, 406 100, 4061 5 1,

406104,
406 l 53,406 1 08,4061 19,406t 12,406

123.406116 2700 4 860 000

4l Referencia elektr6da 65

NavX patch EN0010 (100003331,

illetve 100003333) 225000 t4 625 000
Osszesen: 36 86s 000
LFA27 % 9 953 550
Brutt6 iisszesen: 46 818 s50

Budapest, 2016. ilprilis 2l .

F6igazgat6 f6orvos
' rnint Yev6

ST. JUDE MEDICAL
I I l9 Bp., Feh6rv:iri irt 89

Tel : -i82-21l4
Cgi.:01-09-71541

Adoig.sz.: I -303222

mint Elad6

A szere6d6st ef 6k6szitefte:

2. sz. MELLEKLET
Felolvas6lap

3. sz. mell6klet
I{ereskedelmi aj6nlat

i,,
Ardir5s:........ ..1.!..1..,v\



SZERZODES
Kihelyez ett btt;uiaktht iiz e meltet6 s 6 re

Amely l6ttefott egyt6szr6laz$lad6: ST' Jude Medical Kft'

,.#"tt- if fg"Ii,ta"pest, Feh6rvfri rit 89-95'

milsftszt6lz-

diol6grai lttlzet
.29'
tgazgat6

mint Szerz6d6 felek kozott az alilbbizk szednt:

L. A szerz6d6s tiltgya ntAtozott Ele*crofiziol6giai,
g., 25., 27., 31, 32, 34', 4f ic". ^, 

]Intlzet feln6tt 6s

lLTlenci's 
*fHr"! 

| 
,s6vel t6rgvb zn meghrtarozof

I"m6k.k, 71 db - 30( s{6t
FJlad6 tz zetz6d6sbe ig. A

satolt

20L6' mhius 12-6n 8'!4' 6ttkozott keriil lesz6llit6sta'

2. Elad6 jogai 6s kiitelezetts6gei
villlzl az

A kihelyezett 6n , hogy a

ad6sv6teli szerz6d term6ket

napon belirl.

1ogo..,lt a fehaszn6lt term6k ellen6tt6k6r6| sz6|6 szilnLa

kj[lltasirz, az zd6sv6teh. szerz ;:;ldtJ ""'-t' 
Elad6 a kihelyezett 6ru taktarklszletlt

b fumikot ellen6rizheti'

Lehiv6s:

A rendszer a kihelyeze tt 6nxakt6rk6szlet6t, az Fjlad6 szempontj6b3l.fut.:gy"dtt kiils6 taktir

s besz6llit6k k6szleteit "gy-attoi 
elkiilonitetten 6s titkosafL t^tg^

6ruf.e|haszn6i6snakmin6sul'Aszoftvetkezel6s6velmegbizott
zetes id6kozonk6nt Qegal6bb 2 hetente) nyomtatott (faxolt' vagy

iu"*"*Jo"r|.;;;il;dyik6'sz|et6r6linform6ci6tkirld'



A megfelel6 technikai felt6telek biztositLsa mellett az ELad6nak lehet6s6ge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyaktabban infotmici6hoz jutni a pillanatnyi k6szlet6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6s6geir 6I a szofwer k6szit6j6vel kiiLlon kell megillapodjon.
A fogy6s nJivfintartilsa a k6szlet ut6ntolt6s6 nek tz "l nptnfotmilci6)a.

Elad6nak meg kell adtia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok bels6 tzrtalm6nak
strukturijit, mivel a beszilWt6nak biztositania kell a cikkek azonosit6silt olyan tekintetben, hogy
az egylttelmfien meghatilrozza, hogy zz adott tetm6k mely elad6t6l val6, hiszen hasonl6, vagy
esetleg azonos tetm6kek is lehetnek egyid6ben a takt6rban.

Szillliths:

Amennyiben a r6szletezett m6don a lehivis tov6bbit6sra keriil azELad6 maximum 5 napon behil
eztbeszilllitja.

Szhrnlilzhsz

Ajinnatk6r6 a rendszer iizemeltet6s 6,6rt dtlat nem sz6moI feI ajidattev6 r6sz6re.

3. AK6tlnhzjogai 6s ktitelezetts6gei

AK6thSz a kihelyezett tetm6kek hi6nytalans6g6,6tt 6s mrn6s6gr 6llapot66rt,6llaguk meg6v6s66tt
teljes kor6 felel6s6ggel tattozik. A K6t}lr6z v6llaLja, hogy a kihelyezett 6tu nktilrk6szletet
megfelel,5, zdrt helyen, a, megl6v6 sajit k6.szleteit6l elkrilonrwe t6tolja 6s megfelel6en k6pzett, a

kezel6 rendszett ismer6 6s haszn6Lri tud6 szem6llyel kezeli.
Al{6rh6z v|lJalja, hogy a konszign6ci6s rakttrb6l a term6keket harmadik f6l fel6 nem 6t6kesiti,
6t nem adja, aztlizilr6Iagosan csak sa16t felhaszrrdl6san veszi ig6nybe.
A futamid6 kcizben Elad6 cseteszabatoss6got biztosit aK6tlnhz r.6sz6te valamennyi, a kihelyezett
6rwakt6r elhelyez ett term6k f elhas zn6l6s 6t illet6 en.
A K6thhz kozli Elad6val a konszign6ci6s raktirk6szlet kezel6, kapcsolattat6 szem6ly nev6t,
beosztilsit, telefonszimit 6s fzxszLmit 6s az ezen adatokban bekcivetkezett minden valtoz6st.

4. A szetz6dfls megsziin6se

Megszrinik a szetz6 d6,s az adisv 6teh szerz6 d6.s lej6rtiv aI.

5. A szetz6d6.s megsziin6sekor alkaLrnazott eljhths

Jelen szerz6d6s b6tmely okb6l tort6n6 megszrin6se eset6n a K6thdz teljes korfien koteles
elsz6molni a kihelyezett 6ttt raktilrkl,szlettel. A szerz6d6.slejdttilt kovet5 egy h6ten beliil lelt6toz6st
k6,szit az Elad6 k6pvisel6je, valamint aK6rbLhz 6ltal kijelolt szem6ly a fel nem hasznilk k6szletek
meg6)lapitis6ra.
A futamid,5 alatt fel nem haszn6lt 6s taktfu.k6szleten maradt kifog6stalan min6s6gi 6l7apor,r

bontatlan tetm6keket zz Elad6 koteles elszd.litant. Amennyiben az Blad6 ezen elszhllitisi
kotelezetts6g6nek felsz6htils ellen6ben sem tesz eleget, a K6rh6z jogosult 

^z 6ru
megsemmisit6s6re.
A K6rhirz koteles a szetz6d6,s megszfin6sekot a bfutokilban 16v6 term6keket a raktirban annak
Elad6 6ltal tort6n6 elsz6l,lit6s6tg az 6llagmeg6v6"s biztositlsa mellett meg6rtzti. Az 6rz6.s 6.s az

elsz6l\t6s kolts 6gei az Elad6t terhelik.



6. Egy6b rendelkez6sek

A ielen szez6d6sben nern rendezett k6rd6sekre a m^gyar jog szabllyat mindenekel6tt a Polg6d
Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6iV. torv6ny rendelkez6s ei az trilnyad6ak.

1. sz. MEI.I EKLET

Term6kenk6nti indul6 konszignici6s k6szlet

Budapest, 2076. 6pdis 21,.

mint Elad6

?01$ iPil 2 1'

A szerz6d€st el6k6szitette:

t*,#,o",l15*Tu.t9*l,yt
'iri rir 89-95.
2n4

&*
Arirr6s:..........,.. 

/..*.0.......



St. Jude Medical Kft. Elektrofiz., r6di6frekvencids abl. es cryoabl.
az lnt€zet feln6tt 6s gyermek oszt. r6sz6re, kin.

anyagok beszez. 1. sz. mell6klet
Arur akt1r l6tes ites6ve I

GOKt-10/2015

R6sz sor-
szdma Rdsz megnevez6se

Indul6 k6szlet Megajdnlott term6k
neve 6s k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

9

Jr, rttvLEo.ttdLu [arEtEf l€JJcl,
quadripolaris, thermocouple

drz6kel6vel elkitott abl6ci6s katdter
6 83403 "s"-6 db

Therapy 83351, 83403 1 16000 696 000A fenti kat6terekhez csatlakoz6
tisszekOto k6bel 2 stocher abliltorhoz

85641.8571 3,8 5709,85644 32000 64 000

25

rw6zrurerustl ruuzBautato atmgroJ U

6s mozgathat6 vdgii, pulmon6lis
vdna mapping katdter

2
Inquiry Optima 81687 I 88000 376 000

A fenti kat6terekhez csatlakoz6
risszekcit6 k6bel

2

85954 32000 64 000

27

legal6bb 70 cm hosszri, I 8 G shaft,
2l G tip mdretti standard

Brockenbrough tri transzszept6lis

katlterczdshez

14 db

BRK 407200 71cm-
6db, BRK-I 40720r

Tlcm-4 db, BRK
407205 89cm-2 db,

BRK 407206 98cm-
2db

BRK tii 407200;407201,
407 205 ; 407 206; 407 207,

G407215, G407208,
G407209, c407210,
G407216, G407211,

G407212 48000 #ERTEK!

31

uvJJzu, Y4J^Uliltts sIlga[Il a

tricuspidalis annulus

tdrkdpezd,sehez
0

4u6u53, 4U6E54, 406855,
406856, 406857 , 406965.
40697 5, 406868. 406894. 52000 0

JZ
8,5 F, hosszri, vaszkularis sheath a

mitralis annulus tdrkdpezdsdhez

20

SLO 407451 63cm-
16 db, sl,l 4074536

63cm-2 db. SLO
407452 81cm-2 db

407 45 t,407 453,407 45 s.40
7 457,407 459,407 452,407 4

54, 407456, 407362,
407358, 7 04366, 407363.
407 3 59, 407 3 67, 406849.
406850,406851.406852 52000 l 040 000

34

5-13 F, dilat6tonal, 0.038'mdretii,
rrivid vezet6vel ell6tott, t6bb mint

l0 cm hosszit, teljes hossz6ban
kink rezisztens, oldal6ggal 6s azon

csappal elliitott hemosztatikus
szeleppel rendelkez6

390

5Fr. -l00db,
6Fr. - 120 db,

7Fr. - 50db,

8Fr. -80 db,

9Fr. -30 db,

l0Fr. -20 db,

13Fr. -20 db

FastCath- Ultim um 407 647.
407 65 5 4s 4061 32,406136.
406100, 406151, 406104.

406 1 53,406108,406t19,40
6112,406123,406116 2700 I 053 000

41 Referencia elektr6da l0 NavX patch EN00l0
(100003331, illetve 225000 2 250 000

4 343 000

)sen:
I r72 610
s 51s 610

Budapest, 2016. ilprilis 21.

,//
,/ ./'t 

.-,' ->z (--
.,,

e'_ _ _ _ - - _-___- _ _ _ _ -- _

Dr.'Ofner P6ter
F6igazgato f6orvos

mrnt Vev6

MEDICALKFT.

mint Elad6

, A szerz6d6st el6k6szitettel

N6;r- Lsl...a!r....F.ur,

AlSir5s:


