1.Szerződés tárgYa:

1.1.A Közbeszerzési dokumentumban meghatározott, és a jelen szerzódés 1. számű

mellékletébenmegnevezett tercnékek szállítása (továbbiakban: termékek), konszignációs
kihelyezésse1.

A Eladó által

szállitandő áruknak meg

specifikációnak, valamint azoknak

a

p

a szakmai

kell felelnie a 1. számu melléklet szerinti

jellemzőkneWparamétereknek, melyeket azEladő

ály ázatában me gaj ánl ott.

A Eladó vállalja, hogy

szakmai és minőségi
kovetelményeknek megfelelően, az abban szereplo összeállításban szállit1a.
1.2.

a terrnékeket a beadott páIyazatabanrögzített

A

szerződés 1. számú mellékletébenmeghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
szüksé gl eteinek fu g gvényében 20 százaléLd<al lefelé eltérhet'

2. Szerz(jdéses érték:
2.2. A Vevő által a szeruődés ellenér1ékekénta Eladónak ftzetendő összeg nettó 9.315.727,_
Ft/év + 2] % Áfa, ara, bruttó II,83O.913,-Ftlév, mely Vevő központi telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u' 5.) száIlítva,tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes
árlistát a jelen szerződés 2. számu melléklete tartalmazza. Az ár magában foglalja a termék
b e szer zé s ét, száIlítását.

A E'ladó által megadott

árak a szetződéshatáIya alatt kötöttnek

tekintendők.

A

szerződéses ár tartalmazza az I. pontban meghatározott termék árát
forgalomba ho zataláv al kapc so latb an felmerült ö s sze s kö lts é g gel e gyütt.

a behozatalával,

3. Fizetési feltételek:

jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenéftékéta teljesítés
igazolását követően, alakilag és tartalmilag szabályszerúen kiállított számla alapján az Eladő
MKB Banknál vezetett 1073]956-4646-Í13-01 számú bankszámlájára átutalással teljesíti a
közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) a számla
kézhezvételétőI számított 30 napos fizetési határidővel.
Számla melléklete a szállítólevél.
3.1.

Vevő

a

Vevő előleget nem fizet. Eladó részszámlát nem nyújthat be.

A szerződő felek kijelentik, hogy az adőzás rendjéro1 szőlő 2003. évi XCII. törvény 36lA.
figyelembe
vételéveljámak el a kifizetések esetén.
$.

3.2.

3.3.

A

ftzetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja

Vevő

számIét1át a

kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
A Vevő a fizetési határidő lejáftát követően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos
Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot koteles megfizetni a késedelem
teljes időtar1amára.

lllu€4,

3'4. A Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időlartama alatt tulajdonosi szerkezetét aYevő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul
értesíti.

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles aszerződéshez anavonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adohatoság közvetlenül beszerezhet a
nyertes Eladóra vonatkozó adatokat az országokközötti

4.

jogsegély igénybevétele nélkül.

A szerződés megszűnésének Í'eltételei

4.I.Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződóst a felek a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.

Az EIadő

-

részérőI súlyo s szerződésszegésnek minő sül különö

sen

:

amennyiben a késedelmi, hibás teljesítési kötbér mértékemeghaladja a20. napot.
amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem Vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktaftáSi kötelezettségét megsérti,
ameÍinyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy részérea Vevő előzetes hozzájáruIása nélkül átruházza,
az eseti megrendelések teljesítése során fél éven belül háromszor késedelembe esik a
leszállítással.

Vevo részérőlsúlyos szerződésszegésnek minősül:
- amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és
fizetési kötelezettségét az erre történo írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem
teljesíti,

-

amennyiben a titoktartáSi kötelezettségét megsérti,

4.2.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maior) mentesít1k az érintett felet a szerződésből eredő kötelezettsége
teljesítésealól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át tart. Ebben az esetben
bármelyik fél jogosult a szerzódést egyoldalúan, azolmali hatállyal, a másik féIhez intézett,
aj ánlott levélben elküldött írásos értesítésselfelmondani.

A

szerzódés egyik fél által kezdeményezettbánn1lyen okbóltörténő felmondása nem mentesíti

az

egymás által kolcsönosen elismert vállalások teljesítésétőlés ezek
e11enértékénekkiegyenlítésétő1.

Szerződő Feleket

a

szerződéstőI elállni, ha Eladó neki felróható okból oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér: a késedelem vagy ahibás teljesítéseléri a20 napot.

4.3.Vevo .jogosult

4'4.EIadőajelen szerződésbenrögzítettkötelezettségekbenemtartásaesetén
kötbérfi zetési kötelezettséggel tartozlk Vevőnek:

azalábbiméfiékű

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított megrendelés nettó
ellenértéke,mértékea késedelem minden naptéti napja után napi I oÁ a kötbéralapra vetítetten'
de összesen legfeljebb a késedelmesen szállított megrendelésre vonatkozóanmaximum 20 nap
késedelemig érvényesíti.Aztkövetően Vevő jogosultaszerződéstől elállni vagy aztfelmondani
az adott részteljesítésesetében, valamint érvényesíthetia meghiúsulási kötbért a Vevo.
Hibás teljesítési kötbér:
Vevő hibás teljesítés esetére a hiba felmerülésétől a hiba kiküszöböléséig terjedő időtartamra a
hibás teljesítéssel érintett megrendelés nettó ellenér1ékénekl%o-a hibás teljesítésikötbér
váIIaIásátírjaeIő. A Vevő a hibás teljesítési k<jtbér összegét maximum 20 nap hibás teljesítésig
érvényesíti. A20 napot meghaladó hibás teljesítésesetén - a hibás teljesítésből eredő és a hibás
teljesítésselokozott károk megtérítésérevonatkoző Yevői igényeket nem érintve _ az Yevő
fenntar1ja aszerzódés felmondásának jogát, mivel a20 napotmeghaladó hibás teljesítést a Vevő
súlyos szerződésszegésnek tekinti.
Meghiúsulási kötbér: Eladó a le nem száIlított megrendelés nettó értékének30oÁ-a, megfelelő
mértékűkötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbéÍ érvényesítésekizárjaa késedelmi
A már érvényesítettkésedelmi vagy
vagy a hibás teljesítési kötbér egyidejű érvényesítését.
hibás teljesítési kötbért be kell számítani a meghiúsulási kotbér összegébe'

A kötbér kifizetése nem érinti Vevő azon
összegéve

1

jogát, hogy a szeruődésszegéssel okozott és a kötbér

követelje.
nem fedezettkátának megtérítését

4.5.AVevo jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani' ha a
- a Eladóban közvetetten vagy közvetlenüI25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeÍez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szeÍez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben' amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62' $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
- Tekintettel ana, hogy a beszerzés tárgyaközpontosított- országos, regionális közbeszeruési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti
ki:

a Polgári Törvénykönyvről szőIó 2013. évi V.
(2)
arra
vonatkozó bontó feltétellel vá11a1,
bekezdése szerinti,
törvény 6:116. $

Vevő szerződéses kötelezettséget kizárőIag

hogyamennyiben abeszerzéstárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben Vagy összevont közbeszerzési elj árás keretében keretmegállapodás vagy
szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítlk, hogy ebbőlVevőnek semmilyen
hátrányos következménye nem szfumazhat.
4.6.

5.

A Vevő

a

Kbt. 143.

$- ban foglaltak esetén jogosulta szerződés megszüntetésére.

Szállítási feltételek és határidők:

5.1. Eladó a termékeket a Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u.
5') koltségmentesen NCOTERMS 2000 DDP paritás szerint szállítja le Vevő részére.

-lwlt'&,t,

5.2.

A

felek megállapodnak abban, hogy a Eladó konszignációs raktárat létesíta Vevő

telephelyén az alábbiak szerint:

- A

Eladó a jelen szerződés mellékletét képező részletezésszerinti konszignációs

raktárkészletet biztosít, melyet a szerződéshatáIyba lépésétkövetoen 10 napon belül
koteles leszállítani. A konszignációs raktárkészlet nagyságrendje aZ éves
árumennyiség2} %o- a.
- A készlet átadásáről átadás-átvételi jegyzőkönyv készül, mely a szeruódés 2. számu
mellékletétképezi. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza aZ átadott termékek
megnevezését,mennyiségét, egységáráú., éÍtékét,araktárkezelőjét, felelősét.
- A Vevő a felhasznált - konszignációs raktárból kivett- termékeket az etikettjével'
vagy a termék kódjának feltüntetésével' konszignációs lejelentő laptavezeti fel és
küldi el az Eladónak' mely egyben Megrendelőként is szolgál a megállapított idő
intervallumokban.
A lejelentő lapok alapján azBlado 24-48 órán belül tartozíkleszáIlítant a termékeket, sürgős
esetekben 6-12 őránbelül.
A kihelyezett termékek kezeléséért,Iejátat ellenőrzéséért'felhasználás követéséért,
lejelentés továbbításáért (logisztikai osztály felé) valamint a konszignációs raktári készlet
kezeléséta Gasztroenteorológiai osztály Mersich Ibolya vezető asszisztens végzi.
Amennyiben a Eladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti,
úgy köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú' azonos paraméterű terméket a Vevő
részérea termék egységárán biztosítani' vagy az ezzel kapcsolatban felmerülő minden
költséget Vevő részéremegtéríti.
A felhasznált terméknek minősül az, amelynek a csomagolása megbontásra került. A
megbontott csomagokat szükséges a lejelentő lapon feltüntetni.
5.3.Felek megállapodnak abban' hogy Eladó ÉszérőIerre kijelölt személy(ek) a Vevovel előre
gy eztetett idop ontban ellenőrizhetik a kihelyezett ké szletet.

e

5.4.Vevő tudomásul veszi, hogy a még fel nem használt (nem megbontott egységcsomag), a
Vevő által tárolt termék mindaddig a Eladó tulajdonát képezi, amíg annak vételárát a Vevő ki
nem fizette.

5.5.A Vevő felelősséget vállal a termékek szakszerú és biztonságos őrzéséértés tárolásáért.
Vevőnek bizonyíthatóan felróható mulasztásokból származő hiányokér1 és károkért (ide
tafioz1kpl. a lejár1szavatosságú, de felnem haszná|ttatozékis) Vevő teljes anyagi felelősséget
vállal.

j;Nr,W:i^

5.6. Eladó

kapcsolattartója, ügyintézóje, megrendelés adminisztráciojáért felelős ngyintézője:

Név: Bíró Erika
Cím:1144 Budapest, Kőszeg u.29.
T ellF axlF,-maillMobil : 06 -I -220 -923 6 I 06-I -221

-5 53

I

lposta@anamed.hu

6.Csomagolás:
6.1. Eladó a leszáIlítandó terméket a lejárat időpontját jól láthatóan feltüntetve, a száIlítás
módjanak megfelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra
vonatkozó címkékfeltüntetésre kerülnek.

6.2.Yevő aleszáIlítani kért termék mennyisé gétilgy tartoz1kmeghatározni, hogy azBladő á|tal
előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszáIlítására
nincs mód.

A csomagolási egységen/Eladólevélen az

*
*
'<
*
*
*

7.

aIábbi adatok szerepelnek:

Vevo megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatőkőrház
a doboz tar1;alma,
a szerződés száma:

dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. - Endoscópia
Szállított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft (Eladólevél esetében)

A termékek átvétele. tárolása

és felhasználása:

.A termékek átvétele Vevő kötelezetts ége. Az átvételekor Y evő kizáróIag a csomagoláson
észlelhető sérrilésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarczőval szemben kárigény't.
1

.I

].2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére, a tételes mennyiségi átvételt
Vevő aleszáIlítást követően végzi el.

7.3.A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Vevő jegyzokönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Eladó részére.A megállapított hiányokat és sérült terméket Eladó a

.

jegyzokönyv kézhezvételétőlszámított 30 napon belül saját költségére utánszáIlítással tartozik
pótolni.

A

leszállított termékeket a Vevő saját koltségére és veszé\yérea termék természetének
megfelelő körülmények között raktár ozza'

A termék minőségi átvételére afelhasználás fuggvényében folyamatosan kerül

sor.

8. Szavatosság:

8.1.E1adó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékek esetében szavatoIja a
leszállítástó l számított 1 2 hónapo s felhasználható s ágot.

Jl"t,

Ut

8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági idotartam alatt a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerzódésben, illetve a Eladó ajánlatábanrögzített
minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően nem
hasznáIható, Eladó a Vevő által megküldott bejelentés alapján k<jteles az árut saját koltségére
30 napon belül kicserélni. A kicserélt áru tekintetében alejárati időtartam a cseíe időpontjától
újra kezdődik.

egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerzódésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számara, Vagy ameÍrnyiben
hátrányosabbak' a jelen szerzódésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az étnil<hoz mellékelt
szavato s sági el ő írások tartalmazhatj ák.

Az

9.

Import és egyéb engedélyek. adók, illetékek:

Eladó az Ajánlati Közbeszerzési dokumentumban előír1ak szerint saját költségére biztosítja
Vevo részétea j elen szerződés specifikáci őjában meghatározott aruk forgalomba hozatalához
szükséges hatósági engedélyeket.

Import száIIítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországonkívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

10.

Hatályba lépés:

A

szerződés 2011 .06.15.-én lép hatáIyba, és 1 évig marad érvényben.
A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél
jogosult aszeruődést a másik félhezintézett ajánlott levélben azorrnali hatállyal felmondani.

11.

Eeyéb feltételek:

1 1 .1

.

Jelen szerződés és annak melléklete írásos formában módosíthatók a Kbt.

141 . s. alapj án

módosítható.
11.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell torténnie. Ezen értesítésekhatáIya a cimzett áItali
vételkor, illetve a neki tör1énő kézbesítéskorá1l be.

Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készült, melyből a Vevőt
(három), azEladőt 1 (egy) példány illeti.

3

Jelen szerződés 1. sz. és 2.sz. melléklete a szerződés alapjatképező kozbeszerzési eljárásban
Vevő által kibocsátott Ajánlati KÓzbeszerzési dokumentum, valamint a Eladó által benyújtott
aj ánlat a szer ző dé s e lvál a s zthat atlan r é s zét kép e z ik.
11.3. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kotelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség a1ó1, ha a nem teljesítésellenállhatatlan erők
következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az íl|etékesKereskedelmi Kamara áItaI igazolt
körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő,

jW,Üt-

előreláthatatlan és a felek által eIhárithatatlan események következtében állnak be. Ilyennek
tekintendők főképp' de nem kizárőLag a háború, földrengés' túzvész,robbanás, általános anyagés üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan eró által érintett félköteles a másik felet a vis maior helyzetbekövetkeztéről
illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

12. Bíróság. alkalmazandó iog:

A szerzódő felek megállapodnak

abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés'tárgyalásos
úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikötik a perértéktől
fliggően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos
illetékességét.

A jelen szerzodésben nem vagy nem kimerítően szabá|yozolt kérdésektekintetébe n a magyaÍ
anyagi jog, így különösen a Ptk. szeruődésekre és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Szombathely, 2077. június 02.
'lÜil :ull 0
9,

ANAIME& Kft.

l l 44 Eudapest, Köszeg u. 29'

Tel.: (t) 220-9236 Fax: (1) 221-5531

l

tő2.A,dószánr : L07 37

t

E1adó

95

6-242

1.

számú melléklet

A szállítandó termékek specifikációja

kltűa

A32,tl20l5. (x.3Ü') Korm. renrlelet 21.$ (1) bekezdés h) pontja alapján a szállítani
kíváná valanennyi áru mttgy:rr nyelvű terrnékleírása'az eszlrtiz rnegnevezósóvel és
lrodszámával
Közbeszerzés

tár'gya:

Ent1oszkti\los iltt},$gok beszerzésére egJ, éues Ídőtartomut,

konszign riciós rgkÍúrkiheIyezésseI "

Álulírott Gr'oó Géza Lajos'

nrin"t az Ariamed Kt1 ajánlattevö iszéklrelye : i 144 Rudapest,
I(őszeg v. 29} cégiegyzésrejogcsult képviselője ezennel az alábbiakban n y i l a t k o z o m
aZ álta1am szállított áruk leírásáról, továbbá, hogy azak a valÓságnak n,egfelelnek.

Nyilatkozom továbbá, lrogy

a

rnegajánlott terméksk teljesítilc a felhívásban

dokumentációban meghatározott ]<ivetelnrónyeket {részerrként,tételként)

l

és a

tétel : E gyszerhasználato s in iel<tor gasztroenteroló giai vizs gátathoz

Megajánlottterrnélrneve:
Ae &ru gyártója vagy
forgalmazója (ha nem
egyezik a gyártóva| neve,
szélrhelve;

Á termélt tnegnet

ezése,

általános leírása,
felhasználásÍ, allraIrnazási
teriilete legalább a
felhívásban és
rlokumentációban eIőír't
lriivete| rrr érryek szcrinti
tartal*mrnal

NM-400L-g423,

I{ódszáma(ciklrszáma): N304703$

GyártÓ neve: Olympus Merlical Systems Corporation
SzéI<helye: (2951 Ishilrawa *clro Hachoji-shi, Tokio 1928507 Japan)

Forgalmazó neve: Anarned l{ft
Szólrlrelye: 1144 Budapesf, Kőszeg u' 29.
Egyszer 1rasználatos extra erős kü1ső miÍanyag brrrkoiatú
vérzéscsillapításr'a alka}mas lí1a gyomor területéhez' Murr]ca
csatoma átrnérője 2,8rnm. Speciáiis tű }regy kialakítással,
amely igazodil* a gyomol fa1áboz. Munka csatorna átmórője
2,8mm. Itlunlia hossza minimum-maxitnum. 1650 mm. A tLi
hossza nrininrum-rrraximum 4 mm és az átmérője nrininrummaximum : 0,6 mm, 23 G. Steril csonragolásban 5db/ csomag
kiseerelésben.

{
F'énylrópe:

I{elt: Budatrlest, 20 17. rrrárcills 2'

|í
Groó Góza Lajos
ügyvezető igazgatÓ

A 321i2$15. (X.30.) Kol'm. rendelst 21.$ (li belrezdés h} pontja alapián a szállítani
lrívánt valamerrnyi áru magyar rryelvii termóli]eír'ása' az esz}riiz mcgnevezésévcl ós
lródszámával

I{özbeszcrzés tárgya: Enrloszkrípos trÍry?ügok beszerzéséreeg}} épes itliíÍnrÍrtrnfe;
kottszigttitciós rnktúr ki It elyezéssel''

A|ulíroll GroÓ Góza Lajos, mint az Átramocj l(ft ajánlattevo (székhelye: 1144 Br-rdapest,
I(őszegu'29)cégiegyzésrejogosultl<épviselőjeezennelazalábbia1tbanEyilatlrozonr
a.Z általam szál|ított áruls leírásálól, továbhá, hogy azo]< a l'alóságnak megfele-lnek'
Nyilatkozoin továbbá, lrogy a negajárrlott iermékek teljcsítíka felhívásbarr és a
dokurnentáciiban meghatár'ozott kcjvetelrnényeket {részenként, téte1lcént)

Z téte|: Egyszerhasználatrrs inj elrtor colonoszlrópiás vizs gáIathoz
Mcgaiánlott termék nevc: NM* 4il8TJ-ü423, I({idszáma (Cikkszánra); N3Ü4773s
Az áru gyártója vagy
forga}nrazóia {ha rrem
egyezik a gyártóval) rreve,
székhelye:

Á termék megnevezése,
általános leírása,
f'elh aszn áIási, aIka}m azá

terülcte legalálrb zt
felhíváslran és
dokumerrtáció lran előírt
lrövetel m élryelr szerirrti
tartalsmmal

s

i

Gyártó neve: olympus Medical systenrs Corporation
Széklrelyc: (2951 Ishikawa -cho Flachoji-shi, Toltio 1928507 Japan)
Forgalmazó neve: Ánamed l{ft
Szélrhelye: 1144 sudapest, I{őszcg u.29Egyszer használatos extra erős k{ilső rnuanyag burko}alú
vérzéscsillapításra alka}mas tű a vastagbél terü1etéhez'
Speeiális tti hegy kialakítassal, amely igaxodik a coion
falához. Munka csator:ta átmér'oje 2,Bmm. Munka hossza
minimun-maxitnum. 2300 ntm. A tti hossza minimummaximum 4 mm és az átmér'ője rnirrirnum-maximunr : 0,6 nn-t
23 G' Sterii csonrago}ásban 5dbl csontag liiszerelésben.
coloiroscopiás vizsgálatlroz

{
Fónyl<épe:

I(elt: Buclap est,2a77 ' márcirrs 2.

...

,

GroÓ Üéza Lajos
iigyvezető igazgató

(X.3$.) Korm. rendelct 21.$ (u bekezdés h) pontja alapján a száIlitani
^32t/2g15.
lrívárrt valamennyí Érrrmag:yar nyelvű ter'méIdeírása, az eszkiiz rnegnevezósével és
kódszámával

Közbeszerzés tárgya: Endoszktipos anyagok beszerzésére egy éves időturtomru,

ktlltszignrÍc iós rakíúrki hdyexéssel "

Alrrlírott Groó Géza Lajos, mínt az.{rrameci Kft ajánlattevii (székhel'ye: 1144 Brrdapest,
Kőszegu.29)cégjegyzésrejogosultképviselójeezerurelazalábbiakbannyilatlrozÖln
aZ áitalam szállítolt ár"iik leírásáról' trrvábbá, hogy azok a valóságnak megfelelrrek.
Nyilatkozorn továbbá, hogy a megajárilott terrnéIrek teljesítik a felhivásban és a
dokun:ientációban

meghatározott krrveteirnényeket (részenkónt' tételként)

8. tétel: TiibbszÍir használatos clormia kosár:
1. sor: Megajánlott ternéIr rreve:

sG-30ÍQ,

dz áru gyártríja vagy

forgalmazója (ha nern
cgyezilt a gyártóval) neve,
szókhelye:

I(óclszám* (Cilrkszáma}: a26767

Gyártó neve: olympus Medical Systems Corporation
Szél<h*lye: {2951 Ishikawa _cho Hachoji-shi, Tokio Í928507 Japan)
F'orgalmazó ncve: Anamed l(ft
Szókhelye: 1144 Buglapest, Kőszeg u.29.

A termélr megnevezóse,

általános leírása,
felh asználási, alkalm azási
teriilete legalább a
Í'elhív*sbanés
dolrumentációban előÍrt
lriivetelményelr szerinti
tartalommal

Dorntia kosár 8 c1rótos, virágkosar formájú, fix nyél1elellátva'
Kosár méret; 20m' Kornpatibilis a siirgősségi kőtotővel.
munlracsatotna: 2,8mrn, mnnka hossz; 1 950mrrr. AutÓklávbar:
sterilizálható.

íÁ

,t

Fényképe:

I(elt: Buelapest, 20 1 7'trtárcir-rs 2'
f.

i'

'

......,;"-,
GroÓ Géza Lajos

ügyvczctő tga'tgatő

A,32112015. (X.30') l(ornr. rendelct21.$ {1} bckczc{és h} pontia alapián a szállítani
lrívánt valatnennyi árrr magyar nyelvű terméIrleírása' aZ eszköz megnevezésével és

kódszámával

Közbeszerzés tár'gya: Endoszkópos unycgok heszerréséreegy éves idiítartüffi'c,
lronsuignációs rgktór kihelyezéssel"

Alu]írott Groó Géza Lajcs' mint az' Anamcd Kft ajárrlattel,ő iszékhelye: 1i44 Brrdapest,
I{Ószegu.29)cégjegyzésrejagosrrltképviselőjeezenne1aza]ábbiakbannyilatlrÜZom
az á1talam szállított áruk leír'ásár'rll, továbbá, hogy azr>k a valóságrrak nregfelclnek.
Nyilatkczom tor,áblrá' hogy a rnegaiánlott termélcek teljesítik a felhívásban és a
ciokumentáciÓban

meghatározott lrövetelmónyeket

{részcrrlrént, tételkénl)

8. tótel: TötrbszÍjr használatas dormia kosárl

2' sor: Megajánlott tcrmók neve:

Az áru gyártója vagy
forgalmazója (ha nem
egyezik a gyártóval) neve,
székhelye:

BG-22Q_1G

KtÓclszáma

{Cilikszáma):026760

Gyártó neve: olymprrs Medieal Systerns Corporation
Szélrlrelye: (2951 Ishikawa _cho Hathoiishi, Tokio 192_
8507 Japan)
Forgalm*ztí neve: Ánamed I(ft
Székhelye: 1144 Buelapest, I{őszeg a. 29.

A terméIr rnegneYezése,
általános leínísa'

fellraszn álási, alkalm*zási

területe legalább a
felhívásban és
dokumcntáciríban eliíírt
kijvetelrrrények szerinti
tartalommal

többsziir használatcs polypfogó 4 fonott drrítbrílálló A
kosár mérete: 22 mm }rossza: 195{l mm Árrtolrlávban
sterilizálható. 1 db/ csomag lriszerelésberr.

?t

Férryképe:

.,

1

Ke1t; Brre1apest, 20 1 7.rnárcirrs 2
i

Gr'tró Gézrr Lajos
iigyvezető igazga1ó

(X.3Ü.) tr{ol'nt. renelelet 21.$ {l} bekezdés h) ponti:t alapián a szállítanr
mcgnevezésévet és

^32l/20ls.
I<ívánt valarncnrryi áru raagyar nyelvű terrnékleírása, az eszlriiz
lrórlszrinrával

Köztreszelzés tár'gya: Entloszkópos ilily{lgzk beszerzésér'eegy óves időttfiuntc,
konszígnúciós rukÍűr kihelyezéssel''

Alrrlírott Groó Géza La.ios, mint az Anamec1 Kft ajánlattevő {székhelye: 1144 Budapest,
I{őszeg u.29} cégjegyzésrejogosultlcépviselője ezennel azaLábbiakbarrn y i I a t Ir o z o m
aZ általarrr szá|litott áruk leírásárÓl, továbbá, hogy azak a valóságna1r mcgfeleJnek'
Nyilatkozorn továbbá, l'ogy a nregajánlott terraékek teljesítik a f-ellrívásban és a
dolcurrrentácitibarr meglratározotl követelrrrényeÍ<et (részerilrént, tételltént}

30. téteh En<loscopos

Clip

behelyező set nagyméretű lrlippel

1. sor Mcgajánlott termél< neve: HX*2CI2L1{-135, B-Set l{ódszárna icikkszámai

:

2. sor Megajánlott termélt nevc: HX-202UR_135' B-Set l{ódszáma {cik}rszá*ra}

:

N1709430

Nt 8$9430

Az áru gyártója vagy

fcrgalmazója (ha nem
cgyczik a gyártóval) neve,
székhelye:

Gyártó *evc: Olynrpus Medieal Systems Corporation
Szél<helye: (295t Ishikawa -cho Hachaji-shi, Tokio 1928507 Japan)
Forgalmazó neve: Anamed Kft
Szélrhelye: 1 144 Budapest, Kőszeg n. 29.

Á terrnók rnegnevezése,

áltaIános leírása'
felhasználási, allralmazási
terÍilete legalább a
felhívástran ós
elolrumerrtációban előírt
lrör'etel nt ényeI< szerirrti

1. HX-202LR-135

2.

B-Set: Endoscopos CIip belrelyező
set nagyméretű klippel visszanyitható 1650 mrn
lrosszú
HX-202UR-135 B-Set: -Endoscopos Clip trelrelyező
sct nagyméretii ltlippel visszanyitható' 2300 mm
hosszfi

tartalommal

:

*

Fényképe:
:#:
W'

Ke}t: Budapest' 2017'rrrárcirrs 2.
{1'.

I

GrcrÓ Géza Lajos
iigyvezető igazgató

i.,:

I

A 321l20l5. (X.3Ü.) I{oyrrr. rendclct 21'$ (1) belreztlés h} pontja alapján
g
valamennyi áru m agyar nyelvii termáklcír,iu"'

"' "''l.0"'n

a száIlít*ni lríl'ánt
szám ával

I(özbeszerzés tárgya: Enrloszkó1lo.s anyagok hesr.erzéséree9! éves időtartcmru, kons7igtttÍcirís
rghtár kihelyezéssel"

Aiulírott Gr.oÓ Géza Lajos, mlnt an Anameci i{ft ajánlattevő (szélclrelye: 1144 Brtdapest, l(oszeg Lr.
29) cégiegyzésrejogosult ltépr'iselője ezennel az alábbiakban n y i l a t k o z o m
az áltiiam szá1líto11 áruk leírásáról, továbbá, hogy azoI< a valóságnak megfelelnek. Nyilatkozorn
továbbá, hogy a megajánlott termékek teljesítik a felhívásban és a dokurrreirtáciÓban nreglratál'ozott
kovetciményeket (részenként,térellrórrt)

31. tétet: Endtrscopos CIip Lrehelyező sct nagyméretii klippel

Megajánlott ter:néi< rrevc: HX-201UR-135, B-Set l(ótlszáma (cikkszáma) : N4541í}30
2, sor Megajánlott tcrnré}r neve: }IX*610-135L Kódszáma {cilrkszárna) : N2303930
1. sor

Áz áru gyártója vagy

forgalmazója (ha nem
cgyezik a gyártóval) neve,
székhelye:

A terrnélr rnegnevezése,
általánas leírása,
felhasználási, all<aInrazás i
teriilete legalább a
felhívásban és
dokumentációban előírt
köv etelm ényelr szerinti
tartalomm.tl

Gyártó neve: Ülympus Medical Systems Corporation
Székhelyc: (2951 Ishilrawa *eho H*choji-shi, Tokic 192-8507 Japan)
Forgalrnazó neve: Ánnmerl Kft
Szélrhelyc: 1144 Budapesto Kőszeg a.29,
Egyszer'használatos vérzéscsillapító k1ipp set
Egybeszereive, íellraszrrálásla kész áilapotban. Forgatható. A lrlipp
hossza 7.5 mm a munkahossz: 2300 mm' Sterilen 5 db/ csomag
lriszerelésben
H}L61CI-135l: Vérzéscsillapító klipp 135" standard 9nrm-es szár
hossz,aRre1y egyszerhasználatos. Steril csornagolásban, 40dbl csomag
kiszerelésben és az olynrpus gyáfimányú Hx-11ÜUR HX-11OQR és a

1. ITx-2Ü1Uld-135 B-Sot:

z.

HX-1 1 OLR többsztir használatos klipp rakóval kompatibilis

I

HX-20111R-135 B-Sct
Fényképc:

a.:

-)-

.r/
lt/

-

|.€l

Hx-6 1 0-135L Fénylrépe:
-;/

Kclt: tsudapesl,

20 } 7'rrrárcirrs 2.
"1

..

r'

Groó Géza Lajos
iigyvezető igazgali

A 321/2015' (X.30.) I{orrn. rendelet ?t.$ (1) lrelrezdés h) pontja alapján a száIlítani
lrívánt valamennyi ár'u magyar nyelvű termóldeírás*, az eszköz megnevezósóvel és
kódszámával

L{őzbeszetzés tfugya: Entlaszkópos lnyagok beszerzésére €gy

tives

ko ttszig tt tí c iós ru kt ú r Ir ih elyezéss e l''

ídőtarÍamru,

Airr|ír.ott Groó Géza Lajos, mint az Anamcd l(ft ajániattevo iszélchelye: 1144 Rudapest,
Kószeg u' 29) cógiegyzésre jogosult képviselője ezennel az alábbiakbatr n y i I a t k o z o m
az általam szállított áruk leírásáról, továbbá, hogy azok a valóságnak nregiolelnek.

Nyiiatkozonr továbbá, hogy

a

rrregajánlott termélrelt leljesítik a felhívásban

és a

dokiurrentációbarr meghatár'ozott követelményeket {rószenkérrt, téteikónt)

. tótt|, 1.sor: Yiz-lev egó szelep
Me gaj ánlott term élr neve: MII-43 8, I(ó rlszám (cilrlrszám*)

37

Az árrr gyártó.ia vagy
forgalmazója (h* nem
egyczilr a gyár'tóval} neve,
székhelye :

: {J27

7

97

Gyártó neve: olynrpus Medical Systcms Corporation
Szélclrelye: (295l Ishikarr'a _cho Haclroji_shi, Tokio 192_
B5$7 Japan)
Fargalmazó neve: Ananred Kft
Szélrhelye: 1t44 Budapest' I(őszegia. 29.

Á termék megnevezése,

általános leír'ása'
felhasznáIási, *lkalmazási
tsriilete legalább a
felhiváslran és
rlo lcum errtá cirí ban előírt
követelmények szcrinti

Víz-levegő adago1Ó szelep olympus típusúendoscopok}toz,

tartalcmmal

Fénvlrép

I{elt: Budap est, 201

7 .

rrrárcius 2'
t.-"

Gr'oÓ Céza Lajos

iigyvezeto igazgató

i',

Á'32Il?ill5. {x.30.) Korm. rendetet 21.$ {1} bekezdós h) pontja alapján a szállítani
kír.ánt vatamennyi áru magy*r nyelvű termélrleírása, az eszköz megncvezésével ós
lródszátrtával

Krjzbeszsrzés táigya: Enrloszkópos anyagok beszerzéséreegj éves itlőtcrÍa.mrn,
It

ou szig n úció s r a k tiir k il rc t}l e zéss eI

"

Aiulirott Groó Géza Lajos, mint az Arramecl I('Ít ajánlattevő (székhe1yc: 1144 Budapest,
Koszeg u' 29) cógiegyzésre jogosu1t lcépviselője ezennel aza|ábbialtban n y i la tk oz o m
tsz általam szállított áruk ]eirásáról, továbbá, hogy azai< a valóságnak megíolelnelc'
Nyilatkczom továbbá, hogy a n:egajáirlott termélrek teljesítik a felhívásban és a
dokrrmentáciiban meghatározott lcövetelményelret (részenleént,tételkén{)

37, tétt}z 2. sor: Szivószelep olympus típusii endoszkópolrhoz
Megajántott terméI< neve: MI{-443,I{órlszáma (ciklrszáma) : Ü2?798

Az

átrlo gyártója vagy
forgalmazója (ha nem
egyezik a gyártóval) neve,

széIrhelye

:

Gyártó' neve : olympus Medic:rl f*ystems Corporation
Széldrelye: (2951 Ishilrawa -cho Hachoji_shi, Tokio 1928507.Iapan)

Forgalnrazó neve: Anamed Kft
Székhelye: 1l44 Brrdapest, Kősze g u, 29.

A termék megnevezése,
általános leírása,
Í'ellrasznál ási, alkalmazási
terüleÍe tegalább *
felhívásban és
dolrumentációban előírt
lrövetelmények szerinfi
tartaloxrmal

Szívó szelep o lympus típrrsúendoscopo lclroz'

Fényképe:

Kelt: Budapest. 201 7'már'cius 2.

Groi Géza Lajos
ügyvezető igazgati

it'
r' -l

A

321/2Ü15. (X.30.i l{orm. rendelet 21.$ (1) belrezdés h) pontja alapján a szállítani

kívánt valamennyi áru magyar nyelvű terméIrleírása, zz eszktiz nregnevezésével és
kódszámával

Közbeszerzés tárgya: Endoszkópos unyagok beszerzéséteegy ál,es irÍőtartamra,
ktln s zi g n

úciós ruktrir

Irih el1l ezéss e l

"

Alu]írott Grc]ó Géza Lajos, nrint az Anamed Kft ajánlattevó (székbelye: 1144 Budapest,
Kőszegu.79)cégjegyzésrejogosultképviselójeezennelazalábbiakbanlryilatkozom
az általam szállítatt álrik 1eír'ásáról, továbbá, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a megajánlott temókek teljesítik a felhívásban és a
dokumentációban rneghatárczott köYetelményeket (részerrkónt, téielként)

37. tételr 3. sor; Endoszkópos viztartály

MegajánlottterméIrneve:MAJ-901 Krírlszáma(cilrlrszá:na):
Az

áir* gyártója vagy

forgalrnazója (ha nem
egyezik a gyártóval) neve,
székhelye:

A terurék megnevezóse,
általános leírása,
felhasználási, allralmazási
területe lcgalább a
felhívásban ós
dolrunrentáci,óban előírt
kiivetelmónyelr szerinti
tartalommal

028595

Gyártó neve: olympus Medic*l Systems Corporation
Széllhelye: {295á Ishilrawa -cbo IIachoji-shi, Tokio
8507 Japa*)

192_

Fargalmazó nev* Ánamed I{Í1
Szélrhelyc: 1144 Budapesf, I(ősze g u. 29.

esztiliált v íz tartátly olymp
Autoktávban steri 1izálható'
D

rrs

tipusú endo scopokhoz.

Féttyl<épe :

I{elt; Brrciapes{, 2Ü1 7. nrárcius 2.

{.

:-

Groó Géza Lajos
ügyvezető igazgató

.:i

,i'i

A 321/2015. (X.30.) l{orm- rettclelct 21.$ {u bel*ezdés h) pontja alapján a száIlítani
liívánt valamennyi riru magyar rry*lvű termókleírősz, az eszköz megnevezósóvel és
lridszámávaI
I{özbeszerzés tárgya: EnrÍoszkőpos nnyngak beszerzéséreegy éves idÍítutÍttnta,
Iron szig n úc itjs ru *tú r ki h elyez<ís s el "
A1ulírotí Grofr fiéza Lajos, nrint az Ánamecl K1l ajánlattevő (széklrelye : 1144 Budapesi,
I{iiszeg tl.29) cégicgyzésre jogosult képviselője ezerurel az alábbiakban n y i I a t lr o z o rn
aZ áitalanr szállított áruk leírásáról' továbbá' }rogy azok a valÓságnak megl_o1einek.
Nyilatkozorn továbbá, lrogy a rnegajánlott tsrmékelr teljesítik a folhívásban ós a
dokumentáciÓban neghatáfozott követelrnérryelcet {rószetrként, tételként)
37. tétel,4. strr:

Zárósapka

Megajánlott terméIr neve: MH-553, I{ódszáma (Cilrlrszáma): N3627400

Az áru gyártój* vagy
forgalmazója (ha nem

egyezilr a gyártóval} ner.e,
széliJhelye:

Gyártó neve: O}ympus Medical Systems Corporation
$zólrhelye: t2951 Islrikarya _cho Hachojishi' Tolrio 1928507 Japan)
Fargalmazó neve: Anamcd Kft
SzéI<Irelyc: 1I44 Budapest, Kőszeg u. 29'

A termélr rnegneYezóse,

általános leírása,
felhaszn álási, alkalnrazási
teriilete legalább a
felhívásbarr és
d olrumentáció tr an elő ít't
kiivotelmónyeI< szerinti
tartalommal

Yizzátó sapka oiympus típusu videÓ errcloscopokhoz' Ezen

ta1álható a tömíteitség ellenőrzéséhez csatlakozÓ szelop.

F'inyképe

I(elt: Budapest' 2017. trrárcius 2.

Groó Géza Lajos
iigyvezető igazgati:

:;

Korm. rerrdelet 2t.$ (1) belrczdés h) pontia alapján a szállitani
kívánt valamennyi áru magyar nyelvií Ícrmétrleírása,az eszköz megnevezósével és

A^321/201s. (X.30.)

lródszánrával

:

.
:

Közbeszerzés tárgya: Enrloszkópas uryagok beszerzésére egy éves irIőÍlrtumra,
k a n szig nóciós rck tir ki h ely ezés s eI "
Alu1írott Groó Géza Lajos, mint az Anamed K1t ajántattevó (székhelye: 1144 Budapest,
Kőszeg u.29) cégjegyzésrejogosultkepviselije ezennel azalábbtakbanrry il a t 110 Z o m
az áltatam szállitott áruk leírásárÓ1, továbbá, lrogy azak a valóságnak megfelelnek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a rnegaján1ott termékek teljesítik a felhívásban és a
dokumentác.ióbarr meghatiirozott követelményeket (rószen]<ént, tóteiként}
37. tétel,5. sor: Yizel}átó cső

Megaiárrlott termék neve:

MB-1

l{l5dszáma (cilrkszám*}: n777Ű9

Az iru gyártója vagy

Gyártó aeve: olynpus Medical Systems Corporation
Szókhelye: (295I Ishikaw* _t}ro Hachoji-shi, Toliio 1928507 Japan)

szélrhelye:

F'or'g*lmazó neve: Anamed l{ft
Székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Á termók megnevezése,
általános leírása,
felhasználási, alkalmazási
terüIetc legalább a
felhívásban és
clolrumentációban előírt
lrövetelmértyek szerinti
tartalommal

Vizellátó cső olympus encloszkópokhoz

forgalmazója (ha nem
egyczilr a gyártrival) neve,

á

#Í

F'ónyképe;

@
Kelt; Budapest,2017 ' március 2.
l,

Groó Géza Lajos
iigyvezcti igazgatő

'r,_l

l

:

21"$ {1) bekezdós h) ponÍja alapján a szállítani
kívánt valamennyi r{ru magyar'nyelvű terméltleírása' au eszkiiz megnevezésével ós

á32tÍ20ls. {X.30.) Kornr. renclelet

kríclszámával

Közbeszegés tálgya: Endoszkópas (rÍr)lttgok beszerzéséreeg! éyes irlőtrrÍamra,
k ottszig n dt iós rrft Íd r kih elyezés sel "
Alrrlírott Groó Géza Lajcrs, miirt az Anamed Kfí ajánlattevő {szikhelye: 1i44 Birc1apest,
Kőszegu'29)cégjegyzésrejogosultképviseiőjeezennelazalábbiakbannyilatlr'ozom
az általarn szállított áruk leírásáról' továbbá, hogy azok a valóságnak megfeleinek.
Nyilatkozorn továbbá, hogy a megajánlott termékek teljesítik a felhívásban és a
dokumentációban meghatározott követelményeket {rószenként, tételként)

37. tétel,6. sor: Mosrícső
Megajánlott termék neve:

Az áru gyártója vagy
ftlrgalmazríja iha nem
egyezilc a gyártóval) rreve,
széldrelye:

MH-974

Kórlszáma {cikkszánra): Ü27804

Gyártó leve: olympus Medical Systems Corporation
Székbelye: {2951 Ishikawa _cho Hachoji-shi' Tolrio 192'
85{}7 Japan)
Forgalmazó neve: Anamed l(ft
Szélrhelye: 1144 Buclapest, I(őszeg u. 29.

A termélr megnevezése,
általárros leírása,
fclhasználá si, alkalmazási
tertilete leg*lább a
felhívásban és
dokumentációban előÍrt
követelményck szerinti

Mosócső olympus errdoszkópokhoz

Az olympus eszlröziik exÉracsatornájának átmosására
szolgáló tartozék' 1 dlrl csomag kiszerelésben. Arrtoelavban
sterilizálható'

tartalommal

F'énylrópe:
E-{
lr.J/l

Ke1t: Budapest,

.á

€'f?'

2Ül7' rnárcius 2'

GroÓ Góza Lajos
iigyvezetó igazgató

1-321nq75. (X.30.) I{orm. rcndclct 21.$ (1} Irekezdós h) pontjrr alapján a szállítani
kívánf valanrennyi áru rnagyar nyelvű termélrleíriisa,az eszkiiz nregnevezésével és
Irridszámával

I{özbeszerzés tárgya: Endoszktipos {ÍÍly{tgŰJ{ lseszerzésére egy éves idiíttutumrtt,
ltonszignúciós rgktir kikeÍyeuésseI "

Aiulírott Groó Géza I''ajos, mint az Anamed T{tl ajánlattevő {székheiye: l144 Budapest,
I(ószeg u. 29) cégjegyzósre iogosult képviselője gzetxtel az alábbiakbarr x y i l a t lt O z o ln
aZ áitalam szállított árrú< leír'ásáról, lovábbá, hogy azak a valóságrralr ni'egfele1nek'
Nyilatkozorn továbbá, hogy a rnegajáirlott termékelt teljesítíka fglhívásban és a
clokunrentációban meghatát'ozotl követelményeket (r'észerrként, tételként)

38. tétel U trahans vezérelt asniráeiÓs t
Sorszárn

Megajá nlott termék neve,

1

NA-220H-B022 B Eus
NA-220H_B019 B
=Us
NA-220H-B025 B EUs

2.
J.

Az áru gyártója
Yagy
for'galnrazója {ha
ncm egyezik a
gyártóv*l) neve'
székhelye:

tű
tű
tű

22c
'19G

25G

Kódszáma (cÍkkszáma}
N3825430
N3825230
N3825630

Gyártó neve; Olympus Meclical Systems Corporation
Székhelye: {2951 Ishikarva _cho Hachoji-shi, Tokio 192-8507 Japan}
Forgalmazó nevel Ananred Kít
Szélrhelye: 1144 Budapest' l{ősze g u. 29.

A termék
megnevezése,

általános leírása,
lblhasznáIási'
alkalrnazási
területe legalább
a felhívásban és
dolrumcntáeióban
eIőírt
lrövetelményelt
szerinti
tartalornmal

NA_220H-8022 B EUS tű

NA-220H-B019 B EUS tű

NA*22Ü|"|-B025

B EUs iij

Egyszer használatos ultrahangos tű' Nagyfokú flexibi}itás, állíthaió

biztonsági megállítóval. Kiválló

hűvely és tű méret 0-80 mm-ig,?23
láthatÓsác. Munkahossz: 1400 mm'
Egyszer használatos ultrahangos tű,
hüvely és tű méret Ű'80 mm-ig'19G
láthatósáe' Munkahossz: 1400 rnm'

SteriÍ csomago|ásban

Nagyfokú flexibilitás, állítható
biztonsági megállitóval, Kiválló
SÍeri} csomagolásban

u ltrahangos tű. Na gyfokú flexjbilitás, ál lítható
hüvely és tű méret 0-80 mrn-ig,25G biztonsági megállítÓval. Kjvá|lÓ
láthatóság' Munkahossz: 14Ü0 n-':m, Steril csomagolásban

Egyszer haszná latos

Férrylrépe:

K*lt:

}3r-rc1apest, 2Ü

17. nrárcius 2'

/

\.

{1

..

Groó Géza Lajos
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