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Addsv6teli szerz6d6s

Gottsegen Gytirgy Orszdgos Kardioft6giai lntlzet, (bankszimla sz6m: 10032000-
01491869-00000000 sz6mlavezet6: Magyar A[amkincst6r, sz6l,hely: Budapest, Haller utca
29' kdpviseli: Dr. ofner P6ter), mint vev6 (a tov6bbiakban: vev6).

m6sr6szt a:

CPP Budapest Kft. nevu elad6 (banksz6mla szitm: 10300002-20312437-000032g5
szdmlavezet6: MKB Bank Zrt., sz6l<hely: 1145 Budapest, Amerikaiifi33. k6pviseli: Jancs6
Gergely ) (a tov6bbiakban: Elad6)

kdzcitt, az ajanlatilban felsorolt term6kek szilllitdshraa kcivetkez6 felt6telek mellett:

l.l Elad6 ezen szerzodes a16fu6sdval aYev6 6ltal aKbt. I22lA. $ alapjan kiirt ,,Mellkasi
sziv6k, szrdr6k, filterek beszerz6se" titrgyu GAZD E3-612015 ikt. sz6mri k1zbeszeruesi
elj6r6sban a(z)l',2,.5.,9.,I0.,I2.,I3. sz. rdszekre vonatkoz6 ajfunlata elfogadasa eredm6nyek6nt
kotelezettsdget v6llal arra, hogy az ajhnlatkerl {ital az alSbb felsorolt 6s a Vev6 6ltal
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghatfirozott min6s6gben Vev6 r6sz6re
lesztilitia:

T6tel-
szrim Megnevez6s

Mennyis6g
db

Nett6 Ft
ellen6rt6k / db

Nett6 Ft
iisszesen

I

Ujsziiltittek 6s csecsem6k r6sz6re tdbb rekeszii /3 kamr6s/
merev fahi mellkasi sziv6rendszer 310 6 945 2 152 950
HEIMLEICH szeleo l0 3 2s0 32 500
A fenti kitdriumoknak megfelel6 zrirt mellkasi
sziv6rendszer, zttrt r endszerb en rigid v6rv isszaad 6
tart6llyal rendelkezilg l0 24 500 245 000

2

Fefn6tt betegek szlmdra t<ibb rekeszri z6rt mellkasi
sziv6rendszer 950 6 945 6 597 750

5 L6legeztet6 fi lter gyermekek 16sz6re srilycs<lportok
szerint:

0-3 kg srilycsopprlri betegnek 150 290 43 500

3-8 kg srilycsoporlri betegnek 310 595 184 450

8-20 kg srilycsopoflrl betegnek 240 269 64 s60
20 kg feletti srilycsoporlri betegnek 700 165 l 15 500

9
Csapra szerelh et6 vizsziir6 t85 26 500 4 902 s00

Csapra szerelheto vizszii16htiz adapter l0 22200 222000
l0

Zuharry r a szerelheto v izszfir 6 20 26 500 530 000

Zuhany r a szer elhetl v izsziir6 h iiz ad a pte r 22200 lll 000
t2 Infirzi6s iiveghez krisztaloid oldatok szrirdsdre alkalmas

filter: t6 100 t45 2 334 500
13

Infiizi6s szfir6 -0,2 mikr.Intrav6n6s filter szett: I 000 520 520 000
Nett6 iisszesen:

AFA27 %

Brutt6 iisszesen:

18 056 210

4 875 177

22 931 387



A szerzodds id6tartam a a szeruodls alfuirSsht kcjvet6en 12 h6napig tatt.

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a Vev6 az 7.1 pontban meghatirozott Srumennyis6get

olyan m6don koteles t61e megv6s6rolni, ahogy ez a jelenpontban szabilIyozhsra ker01.

Yev6 az 1./ pontban emlitettek szerint az F-lad6 minden elt6r6s n6lkiil elfogadott ajSnlat

szerinti term6keit havonta M trn. Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban v6s6rolja meg az Eladt6t6l

rigy, hogy a szerzodlses id6szak v6gdig a teljes mennyis6g legal6bb 70 Yo-a lehiv6sra

keriiljon.
A Vev6 a k6rt szilllitfusihathrido el6tt legal6bb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy

elektronikus levdlben feladni Elad6 kapcsolattartoja szttmhra, aki ennek felad6s6t kovet6 3

napon beltil - kiildn visszaigazol6s hi6ny6ban is - koteles teljesiteni.

3.1 Elad6 kotelezi magfrt ana,hogy a2.l pontban emlitett lehiv6s szerinti term6keket a

lehiv6sban foglalt mennyis6gben, v6laszt6kban 6s m6retben a thrgyh6napon beli.il havonta

olyan i.itemez6sben szilllitja le a Vevd 6ltal erre feljogositott szervezeteinek, ahogy ez a
1 ehivf sb an me ghathr o z6sra keriilt.

A nyertes ajdnlaltev6 jogosult a szerz6d6s id6tartama alatt rij fejleszt6sri innovativ term6ket

szfilitani, az 6r vagy egy6b szerz6d6ses felt6telek m6dositdsa n6lkiil. Az in-6rt6k ar6nyoss6got

6s a szakmai min6s6gi megfelel6st az ajinlatk6r6 k6pvisel6j6vel koteles egyeztetni.

A lehiv6snak megfelelo szhIIitSs a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor tort6nik meg

szabillyszeruen, ha azF,ladf vagy az illtaIa ig6nybe vett Fuvaroz6 az 6rukat taftalmaz6 egyes

szflllitmfunyokat az Elad6 kocklzathra a Vev6 kozponti raktarilba (1096 Budapest, Haller u.

29.) leszilIlitja, (Ieszhllittatja) 6s a kiildemdnyt csomagol6si egys6genk6nt iltszdmolva a

lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szemely reszere mennyis6gileg Stadta. Az Elad'6 a

lesz6llitott term6keket bontatlan gy|ri csomagol6sban, gyhri tartoz6klista aIapi6n,

minos6gtanrisit6ssal 6s egy6b dokument6ci6kkal egyiitt adja 6t a Vev6nek. A csomagol6snak

alkalmasnak kell lennie ana,hogy a term6kek 6ps6g6t afuvarozhs 6s a t6ro16s idotartama alalt
meg6vja.
A min6s6gmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye. A Vev6 a leszilllitott 6s a fentiek szerint

mennyis6g szerint futvett term6k csomagol6son beltili mennyis6gi, min6s6gi 6tvdtel6t

folyamatosan vegzi. Az Elad6 villlalja, hogy a szerzodds teljesit6s6nek id6tartama alatl
folyamato san rendelke zdsr e 6Il, konzult6ci6 s lehet6 s6 get bizto sit.

Atv6telre jogosult szem6l)r: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.

Kaocsolattarto az Elado r6sz6r6l: ...

Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmertlt kcilts6gei fedezet6re az I.lpontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

6r szolgfi.
A szerzodds teljesit6s6ben k<izremtikdd6, a beszeruls 6rt6k6nek 10 %-6t meghalad6

m6rt6kben ig6nybe venni kivSnt alvilllalkoz6k neve, cime: -

4.1 Azellenszolgilltatdsteljesit6se
Vevd a lehivSs teljesit6s6t igazol6 (a teljesit6sigazol6s fogalma: a mindk6t f6l 6ltal alilirt
fitvdteli elismerv6ny vagy a szilllit6level; ennek alSirhshra a vev6 rlszdro jogosult a

mindenkori 6tvev6 rakfaros) szabillyszerti, mindk6tf6l6ltal alfiirt ilIvdteli elismerv6nnyel vagy

szilllit6levellel felszereltszhmlsL, aKbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a, aPtk 6:130' $ (1)-(2), a21997.



6vi LXXXIII. Torvdny 9/A. $ a) pont valamint az Afi 36lA.$ szerint aszhmlakdzhezv6tel6t6l
szhmitotl60 napon beliil banki r{tutalassal egyenliti ki az Elad6nak.
Elad6 a 2.1 pontban emlitett lehivas szerinti term6keket a lehiv6sban foglalt mennyis6gben,
v6laszt6kban 6s mdretben atitrgyh6naponbeliil havonta olyan titemez6sben szilllitja le a Vev6
6ltaI elre feljogositott szewezeteinek, ahogy ez alehivitsban megh atdrozdsra kertilt - azBlad6
sz6llit6sonk6nt jogosultszitmrfltkidllitaniareszilllitottterm6kekr6l.
Nem vitatott a szerz6d6 felek 6ltal, hogy a szerzlddses id6szak folyam6n az egyes szSmldkba
csak azok az fnak, fukepzesi tenyezok 6s kcilts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelm6ben az E,lzd6 elfogadott ajdnlata taftalmaz,
fiiggetleniil att6l, hogy a magyarcrszitgr vagy a vil6gpiaci Srak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vdltozik az infl6ci6s rdta, vagy a deviza fitszdmitdsi kulcs.
A Vevo el6leget nem fizet.
A szhmlilhoz tartoz6lehiv6s teljesit6s6t igazol6 - aYev6t6l szSrmaz6 - 6tv6teli elismerv6nyt
vagy szilllit6levelet csatolni kell 6s az igy kiSllitott 6s felszerelt szdmlflt azBlad,6 kcizvetleni.il
azlnt6zetGazdasSgilgazgat6sdgdranyijtjabe.
Amennyiben Vev6 az E,lad6 szdmlSjht a jelen pontban rogzitett hatrlrid6n beliil nem
egyenliten6 ki, ktiteles az Elad,6nak a Ptk. idevonatkozo szabfulyai szerinti mindenkori
6rvdnyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
Az Elzd'6 nem frzet, illetve szfumol el a szerz6dds teljesit6s6vel <isszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek az Elad6 ad6kciteles jovedelm6nek
csokkentds6re alkalmasak. Az Elad6 a szerz6d6s teljesit6sdnek teljes rddtartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szfumdra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a vev6t hal addktalanul 6rtesiti.
Teljesi't6st igazol6 neve, beosztSsa'. Farag6n6 Loys Ildik6 arryaggazd6lkod6si osztillyvezetb

5 . l A szerzod6st bizto sit6 mell6kkcitelezetts6 sek

A Ptk.6:186. $ (1) szerint,,A kotelezettp6nz fizet6s6re kcitelezheti mag6taffaaz esetre, ha
olyan okb6l, amelyert felel6s, megszegi a szerz6d6st."

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szerzodl felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6116s
szabflyaira - az l.l pontban foglaltak ftiggv6ny6ben - az elfogadott ajhnlat tartalma az
tr6nyad6.
Elad6 kijelenti 6s szavatoss6got vrillal az6rt, hogy a jelen szerz6d6s tSrgydtkdpezl term6kek
rendelkeznek jogszerti forgalomba hozatalt rgazoT6 dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali enged6llyel.
A szavatoss6g 6s a j6tilllSskezdo id6pontja a term6k dtadfna.

5.2. KESEDELMES TELJESITBS, TISNOELMI KOTBER
A min6s6gi hibdkkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal kapcsolatos igdnyeket a
Vevo azok 6szlel6s6t koveto 3 munkanapon beli.il bdrmikor kifog6s targydvh teheti az
Elad6n6l, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van, Ezen esetben, a Vev6 tartozik
- a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beltil - azBlad,6tkozds jegyz6konyv felv6tel6re meghfvni.
A kcitb6r m6rt6ke k6sedelem eset6n a k6sedelmesen sz6llitott 6rucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi I szfnallk,legfeljebb azonban az 6rinteIl.nett6 6ru-6rtdk l|Yo.-a.
A k6sedelmi kdtb6r maximumfnak el6r6se eset6n a Vev6 jogosult az adott megrendel6st6l
el6llni 6s az adott megrendel6st m6st6l beszerezni az elad6 kolts6g6n.



5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESiTESI GVflN6SEGD KOTBER
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szilllitfusblI, i11. fuvarozrisb6l ered6 hibrlkkal
kapcsolatban a Vev6 a teljesftds megtrirt6nt6t6l szdmitott 3 munkanapon beltil jogosult az
Elad6val szemben fell6pni. A min6s6gi hibrikkal vagy amennyis6gi elt6r6sekkel, hi6nyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok 6szlel6s6t kcivet6 3 munkanapon beliil bdrmikor kifogas
tdtgyixd teheti az F,lad6n61, feltdve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van. Ezen
esetben, a Vev6 tartozik - a jelzett 3 munkanapos hatrlrid6n beliil - az Elad,6t koz<js
jegyzlkdnyv felv6tel6re meghivni.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban ahibdval 6rintett term6kek nett6 6rt6kdnek 10%o-a m6rt6kii
min6s6gi kdtb6rt lehet k6vetelni. A hib6s teljesit6si kdtb6r maximum6nak el6r6se eset6n a
Vev6 jogosult az adott megrendel6stcil el6llni 6s az adott megrendel6st m6st6l beszereznj az
elad6 krilts6g6n.

5.4. MEGHIUSULASI KOTBER
A 6'1. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendel6st6l val6 Vev6i e16l16s vagy azowrali
hatillyi felmond6s eset6re egyarfuntkdtb6rt kdtnek ki azF,Ip,d| terh6re.
A 6.1. pontban felsorolt el6l15s vagy felmond6s eset6n azdrintettterm6kek nett6 6rt6k6nek
20o/o-a m6rt6kii meghirisul6si kotbdrt kovetelhet a Vev6.

5'5' Tiszt6ban vannak a szerz6do felek azzal, hogy a kcitb6rkovetel6s behajt6s6n trilmen6en a
Yev6 a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kdrlnak megt6rit6s6t is k<ivetelheti az Elad6t6l. a k6r
o ssze g6be azonban a mdr behaj tott k6tb6r ci s szege beleszrlmit.
A kotb6r akkor is j6r, ha a Vev6nek kara nem meriilt fel.
A kotb6rt a Vev6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt a vdsszdmla net16
risszeg6b6l levonni.

6.1 A szerz6dds megszrin6se, megszi.intetdse

6.7.
A Vev6 egyoldahi, irdsbeli, az Elad6hozintlzeltnyilalkozathval azowralihatdllyal eldllhat az
ad6sv6teli szeruoddstll, amennyiben kor6bb! leljesit6s nem trirt6nt, va1y el6llhat az adott
megrendeldst6l vagy azowtalihatilllyal felmondhatj a a szerz6d6st, ha:
- az Elad6 az egyes r6ssz6llit6sokkal tobb mint 15

meghirisultnak tekinti;
napot k6sett az egyedi megrendel6st

- amennyiben ilyen szerz6d6sszegdsi eset m6sodik alkalommal is megism6tl6dn6k a
szerzo ddst tekinti meghirisultnak,

- a leszSllitott term6k min6s6gi fogyat6koss6ga eset6n, de akkor is ha kideriil, hogy a
term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg az l.l pont szerinti ajdnlatban foglalt
min6s6gi k<ivetelm6nyeknek, a Vev6 a jelen szerz6desben szab6lyozottmertekri minds6gi
kotbdrt lslvagy k6rt6ritdsi ig6nyt 6rv6nyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli min6s6gi
eltdr6st tapasztalna, irgy drdekmrilis6nak igazolilsa n6lkiil az adott rendel6st6l nyomban
e16l1hat, vagy azornali hatilIIyal felmondhatja a szerulddst, meghirisul6si kcitbdrt 6s
k6rt1ril6 st kovetelhet,

- Ha az eIad6 a min6s6gi hib6s term6ket a hibabejelent6st k<jvet6 15 munkanapon beltil nem
cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a le nem szilllitott arucikkek tekintetdben a
megrendel6st6l el6llni 6s az adott term6ket harmadik szem6lyt6l beszerezni az Elad6
kcilts6gdre. Ebben az esetben a harmadik szem6lynek frzetett 6r, valamint valamennyi, a
sz6llitdssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmeriil6 kcilts6gek kiterhelhet6ek az Elad6
16szdre.



\
- az ad6ssal kotott szerz6d1st6I a ftzetesi halad6k idltartarnfinak letelt6t kovet6en

amennyiben az E,lad.6 fizetdsk6ptelenn6 v6lt, oncs6dcit jelentett illetve ellene cs6dot
jelentettek be, felsz6molSsi elj6r6s folyik ellene;

- az Elad 16 szerziSddsellenesen besziintette szd.llithsait.
Ha a Vevd a szerz6ddst a fenti b6rmely okb6l megsziinteti egyoldahi nyilatkozathval, az
Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

6.2.A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szeru6d6st felmondani - ha sztiksdges olyan
hatarid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell6tdsfu6l
gondoskodni tudjon - ha

a) azElad6 t6rsas6g6ban k<izvetetten vagy k<jzvetleni.il25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghathrozott
valamely felt6teleknek.

b) at Elad6 tSrsas6g kcizvetetten vagy kcizvetleni.il 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdls k) pontjdban meghatfirozott
valamely felt6teleknek.

A fentiek szerinti felmond6s esetdn az EladS a szerz6d6s megsztin6se el6tt m6r teljesitett
szolgilltaths sz erz6 d6 s s zeri p lnzbeli ellen6rt6k6re j o go s ult.

7./ AzEladft az 6rv6nyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si k<jtelezettsdg terheli a
szerz6dds teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemri adat, inform6ci6, ismeret vonatkozds6ban. E titoktart6si kdtelezetts6g kiterjed az
Elad6 alkalmazottaira, munkathrsaira, beszrillit6ira, akiket tevdkenys6gtik megkezd6se el6tt
kotel e s az F,lad6 a tilolrJartilsra hite lt drdeml 6 en fi gye lmeztetni.
Az Elad6 a Vevd enged6lye n6lktil harmadik felnek nem hozhatja tudom6siira a szerzod6s,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokument6ci6 vagy informdci6 adatait.
A m6sik fel elozetes j6vahagy6sa n6lkiil titkos inform6ci6t egyik f61 sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocsdthat, kiv6ve ha ezt hatdlyos 6s 6rv6nyes
jogszab6ly alapjhn valamely bfr6s6g vagy m6s hat6s6g kotelez6 6rv6nnyel elrendeli.

Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6rol a teljes termdkmennyis6g 6tad6s-6tv6te16t kovet6en a
Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy az adolt
term6kek Vev6 r6sz6re tcirt6n6 leszilllitisa vonatkozdsdban a Vev6t referencialist6jan
felttintesse 6s ezl - el6zetesen ir6sban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben
felhaszn6lhassa. A Vev6 a leszdllitott term6kek megfelel6s6g6r6l referenci6t kizin6lag a
term6k felhaszndltts6t kovetoen 6llit ki.

A Vevo a Kbt. 27. S Q)-Q) bekezd6se alapjhn akozbeszerzesi eljhrilsban tort6n6 ajSnlattdtelt
nem koti gazd6lkod6 szervezet alapitdshhoz, tovdbbd nem teszi kotelez6v6, sem 1ehet6v6,
hogy a nyertes aj6nlattev6(k) a szerzodls teljesit6se 6rdek6ben gazd6Ikod6 szewezetet
hozzanakl6tre.

A kiilfdldi ad6illet6s6gti Elad6 kiiteles a szerzldlshez ar:ia vonatkoz6 meghatalmazdst
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt61 a magyar ad6hat6s6g kozvetlentil
beszerezheti ard vonatkoz6 adatokat az orczdgok kcjzotti jogsegdly ig6nybev6tele n6lkril.
JeIen szeru6d6sben nem szabfilyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1./ pontban foglaltakt6l
fiigg6en vagy az Elad6 elfogadott ajhnlatatartalmdt tekintik a felek ir6nyad6nak azzal,hogy



\

tdteles jogszabilyi rendelkezdskent a Kozbeszerulsi Torv6nyt 6s a Magyar Polg5ri

Torv6nykonyv idevon atkoz6 an me gfelelo szab

A Vev6nek 6s az Elad6nak -.g k.ll t.oo ben, hogy kozvetlen

t6rgyal6sokon b6k6s titon rendezzeiekminden vit6t, amely kdzotttik

a szerzodlssel kapcsol atban mertil fel'

Vev6 szerz6d6ses kotelezetts 6get azzal a bont6 felt6tellel vagy affa az eselte rogzitett

felmond6si joggal v6llal, hogy amennyiben a beszeruls thrgyfua vonatkoz6an a kozpontositott

kozbeszeru6si rendszerben Tugy u fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten osszevont kozbeszetzls

keret6ben keretmeg6llapod6s vagy -szetzSdls keri.il megkcit6sre, a kozpontositott

kozbeszerzes vagy a fenntart6 6ltali t6rs6gi szinten osszevont kozbeszerz6s keret6ben val6sitja

meg a beszerziset, Vev6nek semmilyen h6tr6nyos kovetkezm6nye nem szfumazhat a

szeruo d6s felmond6s5b 61'

Amennyiben a Vev6 fenntart6 intezmlnye a g6pparkot korszertisiti, a 6',7. 6s 8. sz. tlszek

szerinti eszkcjzok tov6bbi megrendel6se okafogyott6 v6lhat, igy ezen eszkozdk tekintet6ben a

Vev6 felmondhatja a szerzodlst, mely felmond6sb6l a Vev6nek semmilyen h6tr6nyos

kovetkezm6nye nem szlrmazhat.

8.1 Aszeruod6sm6dosit6ssal kapcsolatban a Kbt. 132 $-ban foglaltak azithnyad6k.

Ezt azad6sv6teli szerzodlsl a szerzodl felek elolvasSs ut6n, mint akaratukkal 6s

nyilatkozataikkal mindenben megegyezdt helybenh agy 6lag al5itt6k.

Budapest, 2015. december 9.
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T6tel-
sz6m Megnevezes

Mennyis69
db

Megaj6nlott
term6k neve 6s

k6dsz6ma

Nett6 Ft
ellen6rt6k /

db
Nett6 Ft
iisszesen

I Ujsziiltittek 6s csecsem6k rflsz6re tdbb rekeszri /3
kamrris/ merev fahi milliliter beosztasri (10 ml) legal6bb
2000 ml befogad6 k6pess6gii egyszer haszn6latos,
v izzitr as fllszitr az z6rt m el I ka si s ziv6 ren d szer
mechanikus szeleppel. Saj6t steril filtere van a v6r 6s

vizrendszer kdz0tt. Automata pozitiv €s negativ nyomrisrl
szeleppel rendelkezz6k, mely a beteg 6s a tart6ly kdz0tti
nyom6skiegyenlitdst szol g6lja. Rendelkezzen autoregul6ci6s
szeleppel mely a vacuumrendszer 6s a tartely k6z6tti
nyomAskiegyenlit6st szolgdlja. A hozzifiartoz6 cs6rendszer
latex mentes legyen, a distalis v6gen be6pithet6 HEIMLEICH
szeleppel. Felfilggesztve 6s 6llitva is hasznAlhat6. 310

TF-A-6OOO-O8LFT

PLEUR-EVAC 6 94s 2 152 950

HEIMLEICH szeleo 10

vY-668.00
Heimlich

v6lt6szelen 3 25C 32 500
.A l€nu KnrenumoKnaK meglereto zan melKast
sziv6rendszer, mely 120 mikonos filterttartalmaz, z6rt
rendszerben rigid v6rvisszaad6 tart6llyal rendelkezih
mely 40 micron nagys6gri filtert tartalmaz. A1artlly
speci6lis szereldkkel van elldtvA mellyel a sziviist a
beteg fel<il folyamatoss6 lehet tenni. A vdr adaldk
hozzfuadhsandlkiil adhat6 vissza a betesnek. l0

TF-A-6050-08LF
PLEUR-EVAC 24 500 24s 000

2 r Ef f f url uts]tsEcK szailr.df .d t"uoD ItsKcszu /J-+ Kalnras/
merevfahi milliliter beoszt6sri, 1egal6bb 2000 ml
befogad6kdpessdgii egyszer haszn6latos, vizz|ras, vagy
fllrszhraz z6rt mellkasi szfv6rendszer mely a sziv ds

mellkgsi mfit6tek posztoperativ id6szakdban mind vdr, mind
folyad6k, mind a leveg6 elt6volitasfua ds mennyis6g6nek
monitorizfldsdra szol96l a pleura rirb6l 6s a mediasztinumb6l.
Legaldbb 40 cmH2O negativ nyom6s geneftlishra alkalmas
legyen. A sziv6er6t folyamatosan szolg6ltassa, ne legyen
sziiksdg egy kiereszto szelep manuflis nyomfsfra a

draincsOvek kdzi kiitritdse ut6n. Alkalmas ana,hogy
helyre6llitsa 6s fenntartsa a fiziol6gi6s intrathoracalis
nyomdsgrfdienst, mely lehet6vd teszi a tiid6k expanddkisft.
Fuggesztve 6s dllitva is haszn6lhat6. Szekvencidlis "cso-
elzhr6 lap" 6s automata negativ nyomdsri szelep akad|lyozza
meg a leveg6 bejutdsdt a mellkasba. Ahozzhtwtoz| 950

TF-A-6OOO-O8LFT

PLEUR-EVAC 6 945 6 597 750
5 Leregezteto iltrer gyermeKeK reszere sulycsoportok

szerint: 0

HME , 0nprir6sit6, l6gz6krirbe csatlakoztathat6
Holttere 2-4 mL0-3 kg srilycsoportir betegnek 150

rLU- tvv tz
H6-6s paracser6l6

NIC 290 43 500
HMEF, Onpar6sit6+ baktdrium-virusfilter l6gz6k<irbr
csatlakoztathat6, Holttere 11 ml, 3-8 kg srilycsoporti
beteenek 310

Ifu-12012
Filter bakter/virus

HME oedi 595 184 450
HMEF, rinp616sit6+baktdrium-virusfilter l6gz6korbr
csatlakoztathat6, Holttere 29 ml, 8-20 kg srilycsoporti
betesnek 240

HU-19502
Filter bakter/virus

HME everek 269 64 560
HMEF, 6np6r6sit6+baktdrium-virusfilter ldgz6krirbe
csatlakoztathat6, Holttere 44 ml 20 kg felett
stilycsopoft{r betegnek 700

TITJ-T9402

Filter bakter/virus
HME 165 r15 500

9

Csapra szerelh etb vizsziirl 2 h6tig haszn6lhat6 csere

ndlkiil 185

PL-Aa I 4F I S

Yizszrxd filt.14 nap

PALL 26 500 4 902 500

Csapra szerefh eto vizsziirfhidz adapter l0

PL-TAP22FV
Csatlakozo

sztir6h0z 22200 222 000
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/-uhany r a szere lhet6 v lzsziir 6 20

PL-AQF3
VizszUr0 l4nap,

zuhany 26 s00 s30 000

Zuhanyra szerelheto v izsziir Shdz adapter 5

PL-SHOl/2MVN
Csatl.zuhanvhoz 22200 111 000

T2 alkalmas filter: tobbszdri kivetel lehet6sdge, bakrdriun
szfir6s leveg6z6, j6 fogasri, biztonsagos, iddtakardkos, kdnnl
ds pontos beszrlras kemdny dug6k eset6ben is, egyszerti nyit6s
zhris az integr6lt rug6s zar6fed6llel, stabil, j6l zdrhat<

kapcsolat a gy6gyszeres iiveg 6s fecskend6 kdzdtt, biztol
kiv6tel, nagyobb tdrfogat eset6n is, (nyomisbiztor

szilr6membrdn), a gy6gyszerek megblzhat6 vddelme i

bakteridlis kontamindci6 veszdly6t6l, gazdasdgos tdbbszdr
kivdtelkor is tdrol6iivegek esetdben is csaknem maraddktalar
kiilriil6st eredmdnyez. 5 mikronos rdszecske sziir6vel ell6tva t6 100

PF-P08060009

Taky-Spike felsz.tti t4s 2 334 500
1a
IJ Inffzi6s szftr6 -0,2 mikr. Intrav6n6s filter szett: alkalmar

legyen : bakt6riumok 6s endotoxinok elt6volitasfra, membrar
pozitiv Nylon t0lt6sti 6s 0,2 mikron nagysfgrl legyen, 96 6rfr
6t haszn6lhat6 legyen, a filter 6s hosszabit6 cs6 gumi 6s late;
mentes legyen luerlock csatlakozAssal. I 000

FR-2909602
Filter+ 0,2 mikron 520 520 000

Nett6 iisszesen: 18 0s6 2r0
\F421% 4 875 177
Brutt6 iisszesen: 22 93r 387

N6v l.LV lo: lu\LYl


