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T}REAMBULUM

Vevő, "ad.asvételi szerződés haemodinanlikai és angiográfiás anyagok beszerzésérekonszignációs
rakÍór kihel1lezésével'' tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakbarr:
Kbt') Bl.$ alapjárr nyílt közbeszerzési eljárást lolytatott le.

Vevő az eljárást rnegirrdító fellrír,ásban rlegielölt lratáridőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és az
alábbi részek tekintetében a l(bt. 76.$ (2) bekezdés c) porrtja alapjárr a legjobb ár-érték arány alap.iárr
a.iánlatot be rryt1itó Ajárrlattevőr.'el köti nreg a je letr szerződést.
Haemoclinarnika 4, F{aerlodinamlka2l, HaeLnodinarnika 40, Haeinodiiramlka 42, Haemodinamilia 45,
F{aelnodinatnika 55, I{aemodinamil<a 58' Angiográfra -5, Angiográfsa22, Angiográfia 33' Angiográfia
A)

A jelerr szerzőciés elválaszthatatlarr részétképezik az alábbi dokunrentumok:
ajánlati felhívás - kiegészítő tájékoztatás(ok) -. ajánlattételi Dokunrentáció - ajánlat
Jelell szerződés teljesítése, érteltrrezése kapcsárr a Felek az okmátryok alábbi sorrendjét
lratározzál< nreg:

a)

a közbeszerzési eljárás

b)

Íéltettkérdések és azokra adott Ajánlatkérői válaszok (anrennyiben r'eleváns)
a közbeszerzési eljárásbarl benyírjtott és elfogadott ajárrlat és a berryi|tott hiánypótlások

c)

(arnennyiben releváns)
jelerr szerződés.

:rjárnlattételi l)okumerrtáció.!a

és a kiegészítő táiékoztatás során

Felek kijelerrtik, lrogy .ieleIt szerzőilósllerr Íbglaltal<at nagukra rrézve kö{elezőnek tekirrtil<' továbbá
kiielentik, lrogy a f-e rrti előznrén'/ek istrreretóben kötik meg a jelen szerződést.

Szerződés tárgya:

l.t

l.l. Jelen szerzódés tárgya a Vevő által kidolgozott Dokutlentutnokban részletesen megllatározott'
valamint a Szerzodés l. szárnÍt meIlékletébellmegllevezett. részletesen körÜlírt
rögzített
haemoclinarnikai/angiográfiás anyagok (a továbbiakban: terrnél<el<) a E,ladó a.jánlatában
lelrívásonként
minőségben, kivitelben és választél<ban, az Ajánlat szerinti árotl' a Vevó által
meghatározot1 mer-rr-ryiségben,

a

jelerl Szerződésben tneghatát'ozott Í-eltételekszerirrti leszállítása.

A Elacló által szállítandó terrnékel<nek rneg kell felelniiik a l' szárnír rnelléklet szerinti speciÍikációrrak,
valanrint azoknak a szaknlai .jcllelnzőkIrek/paralllÓterclillcli. rncl1cket I:ladó a pál1ázatában
megajánlott.

l.2. Jelen Szerzódés aláírásával Ver,ő nlegrendcli. Elacló pcciig cll'állal.ja az l'l. porrtbarl rögzített
.rerméknek
Eladó az ajátllatábart rögzített szaknlai és rninőségi kovetelrnérlyekrrck niegÍ-elelő
száll ítását

A

a

.i

e le

szerzőclós

n

l.

zerzód ésben nr e gh atározott fe téte ek ke

S

2.l' A

l

számít mellékletében nreglratározott ternrékek nrenrlyisége a Vevő tényleges

sz|ikségl ete inek függvényében l 00 százalékkal

2.l
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Szerződéses érték:
Sz'erződés

l.l.

pontjában nreghatározoft'rermékeknek a Szerződés szerinti szállításáért Eladót

összeserr az alábbi összeg illeti nreg.
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B2 000 Ft + AÍ-a' azaz. 104 l:10 Il l
4
21 4 400 000 F't 1 Áfa, azaz 5 5t]8 000 Ft
40 3 800 000 t'-t + Áfa' az'az 4 82ó 000 Ft
42 l 600 000 Ft + Áfa, az'az2 0]2 000 Ft
45 2 000 000 p1 + Áfa' al'az2 540 000 Ft
55 l 460 000 F-t + Áfa' azaz l 854 200 Ft
58 400 000 Ft + Áfa, azaz 50B 000 t:'t
l 100 000 Ft + Áfa' azaz 1 39J 000
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2. sz. nrellékletét
'jelen szerződés
Vevőszcr'ződés ellenér_tékekénta Fllaclónak t-izetendő
tclcphclyóre (9700
képező tételes árlista alap'ján lrcriil elszárnolásra' rncly a \'cvó l<iizptlrlti
ellellértékó1' Al ár nagában
Szornbathely. Markusovszky L. Lr.5.) szállítva' tartaltnazza a tCrlllékck
fogIalja a termék beszerzését, szállítását'

A

alatt l<ötöttnek tekirrtendők és
tllacló által megaclott árak fix arak. amelyel< a szerzórJés hatály'a
szállítás' várn,
^
rlinden. a Szerzódéssel kapcsolatos clíiat és kiiltsóget (beI- és ktiltijldi
taftalnlaznak
2'2.

egyéb járulékos költségek, stb.).

a szerződés 2. sz. nrelléklete
2.3.A .jelen szerződés alapján leszállításra kerülő ternékek ellenéftékét
DDP és fuvareszközről a Vevő
taflalmazza. Az árak a Vevő telephelyére (Szombatlrely) leszállítva

,,Ádásvételi szetződés l-raemodirramikai és ang1ográírás arryagok beszetzésére konszignációs raktár kilrelyezésével."

által lneghatározoÍt helyre ]erakva érterrdők. Ennek megfelelően aZ árak a Eladó általjelen SZerZődéS
alap.ján teljesíterrdő Valamennyi szolgáltatás ellerrértékéttarta|mazzák így ezekerr túllnerrően a Elacó
sernmilyerr jogcímen nem jogosult a Vevőtő1további díj- vagy költségtérítésigénylésére.

jelen szerződés hatálya alatt kötöttnek tekinterrdők, azok rnódosítására - az alábbi
kivételekke1 - kizárőlag a íblek írásos megállapodása alapján kertillret sor.

2.4.A fenti árak

a

2.5. Eladő a ferrtiek szerinti módotr és forrnában köteles a szerződés lratálya alatt a jelen szerződés
tárgyát képező termékekre vonatkozó, az annak gyártója által megl-rirdetett kedvezrrrényeket a Vevő
részérebiztosítani, azzal a feltétellel, hogy ezekrrek a kedvezrnényeknek az igénybevételérea
rneglrirdetett akció feltételei szerint a Eladó jogosult.

A jelen szerződés alapján létrejövő eseti lelrívások ellenértékea felek által a ternrékek átvételekor a
fuvarlevéletl/Eladóievélen árucikkerrként feltüntetett mettnyiség alapjárr a kéSőbbiekbelt
meghatározottak szerint esetenként kiállított számlák alapján a jelen szerződés 3 '/ pontjábarr
fo

glaltaknak

me gfe le1ően

kertil ki fi zetésre.

3. Fizetési feltételck:

3.1. Vevő a jelerr szerződés alapián létre.jövő nregrerrdelések e1lenértékéta teljesítésigazolását
követőer-r kiállított szám1a alapján Eladó UniCredit Bank Hungary Zrt. Banknál vezetett 1091800100000423-02920000 szánrÚt bankszánrlájára átutalással teljesíti a szálnla kézl-rezvételétőlszárrrított 60
napos Í'izetésilratáridővel. Vevő előleget nem Íizet'

A l'izetés abbar-r az időpontban szál-nít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő szálnláját a
kifi zetésre kertilő összeggel rnegterl, eli.
A Vevő a fizetési határidő lejár-tát követőerr késedelemnrel nregfizetett vételár után a hatályos Polgári
3.2"

Törvénykönyvben nreghatározott késedelmi kanratot köteles rrregfizetrri

a

késedelem teljes

időtar1amára.

A Eladó nerrr fizethet. illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
l<öltségeket, amelyel< a 62.8 (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerirrti feltételeknel( neilI
3.3'

I

rnegfelelő társaság tekintetében nrerülnek fel, és arnelyek a Eladó adóköteles jövedeln-rérrek
csökkerrtésére alkalnrasak; illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtar1ama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerlretővé teszi és a 143. $ (3) bekezdése szerinti tigyIetel<ről a
Vevőt haladéktalanul ér1esíti.
A kifizetés során a Kbt' 135.

A

$ és a

Ptk.6:130. $ reirdelkezéseitrnegfelelően alkalrlazrri kell'

megrendeléseltre az adott termékek fellrasználásától fiiggőerr kertil sor. Valamerrnyi rnegrerrdelés

teljesítésétkövetően

A klilföldi

kerLi1lret részszánrla kiá11ításra.

aclóilletőségű Eiadó kötetres a szerződéslrez arra vonatkozó nreglratalmazást csatolni' lrogy
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság l<özvetlerrtjl beszerezlret a nyertes
Ajánlattevóire vonatkozó adatr:lkat az országok közöttijogsegéiy igénybevétele nélkiil.

,''\dásr'ételi szerződés 1racmodinanrikai és arrgiográfiás arrvagok beszerzéséte konszignációs raktár ki1re1yezésével.''

4.

A

szerződós nregszűnésénclrfeltételei:

4.I. Szerződő Felek

megállapodlrak abban, lrogy a jelen szerződést a felek
szerződésszegése esetélr írásos éftesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.
4.2-

-

a rrrásik fél súlyos

A Eladó részérőlsúlyos szerződésszegésnek minőstil különöser-r:
atnennyiben a késedelrni kötbér rnértéke rleglraladja a kötbér nlaxirnunrát (10 nap késedelerrr),
allennyiben nragatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve neln vagyoni kárt okoz,
alTleIlnyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti'

alnennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
szerlély részérea Vevő előzetes hozzájárulása nélkti1 átruházza.

4.3. Vevő részéről súlyos szerződésszegésrrek minősül különöserr:
- amenllyiberr a számla rnegfizetésénél90 rrapot meglraladő fizetési késedelernbe esik és fizetési
kötelezet1sé gét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt lratáridőig nenr
teljesíti,
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.

4'4' A Vevő.jogosult a Kbt. 143. $.- ban foglaltak alapján

történő elálIásra.

a

szerződés felmorrdására, vagy attól

4'5' Szerződő Felel< rnegállapodnak abban, hogy bánnelyik fél ellenőrzési körén kívü1eső
események
(vis rrraior) r-nentesítik az érinÍetÍfelet a szerzőclésből eredő kötelezettsége
teljesítése alóI, ]ra egy ilyen
esenrény 3 egyrnást követő lrónapon át tarÍ. Ebben az esetben bárrnelyik
fel jogosult a szerződést
egyoldalúarr, azonnali hatállyal, a másik fé1l^tez intézetÍ, ajánlott levélben
elküldött írásos értesítéssel

felrnondani.

4'6' A szerződés egyil< fél által kezclernérryezett bárrrrilyer'r okból tortélrő felrnondáSa
nem nrentesíti
Szerződő Feleket az egymás által kölcsölrösen
kiegyenlítésétől.

elismert vállalások teljesítésétől és ezel< ellenér1ékérrek

4'7' Eladő

a jelen szerződésberr rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén
az a1ábbi mértékű
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőrrek:

Késedelnri kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késeclelirreserr szállított
tétel nettó elleriértéke'nrértéke
a késedelern minden naptári napja után rrapi 1 oÁ a kőÍbéralapra vetítetten.
Ajánlatkérő a l(ötbéft
legleljebb a késedelrneserr száliított téte1 l0 rrapos késecleleméig
órvényesíti. Azt követően az
Ajánlatkérő jogosult a szerzőcléstől elállni vagy azt felmondani az
ad,ott részteljesítésesetébeIr'
vaiamint érvényesíthetia rrreghiÚrsulási kötbért az Ajárllatkérő.
IJibás telj esítésikotbér:

A Vevő

hibás teljesítésesetére nrinden hibás teljesítésselérirrtett naptári
nap utátr, a hibás teljesítés
időpontjától a tényleges, lribanrentes teljesítésnapjáig a szerzőc]és
szerinti, áfa nélkiil számított
ellenszolgáltatás \Yo-alnaptári rrap rnértékíihibás teljesítósi kötbért
érvényesít.Az Vevő a hibás
teljesítésikötbér összegét maximttm 10 nap hibás teljesítésigérvényesíti.
A 10 napot meghaladó liibás
teliesítésesetén - a lribás teljesítésből eredő és a hibás teljesítéssel
okozott károk megtérítésére
vonatkozil Vevői igén1'eket ttenr ériIttve - a Vevő ferrntartja
a szerzőclés felrnondásárrali jogát, nrivel a
1 0 rrapot rleghaiadó lr ibás teljesítést
a Vevő sirlyos szerződésszegésnek
tekinti.

,,Ádásr'ételi szcrződés ilacmodinanriklri és angiográÍrás arr1.agok beszerzésére konszignációs raktár
kilre\,ezésóve1.,,

A SzerződéS nyeÍtes ajánlaftevőnek felróható okból történő n.reghiÚrsulása esetén
a Eladó a teljes nettó szerződéses összeg 3)oÁ-ának, rnegfelelő
mértékűkötbér rlegfizetésére köte1es'
Meglriúsulási kötbér:

A nreglriúsulási kötbér érvényesítésekizárja a késeclelmi vagy a hibás teljesítési kötbér egyidejű
érvérryesítését.
A már érvényesítettkésede]lni vagy lribás teljesítésikötbéft be kell száInítani a

nreglriúsulási kötbér összegébe.
Vevő a szerződés teljesítésétakkor tekirrti nreglriúsultnak, lra

- a Eladóként szerződő fél a
- a teljesítéskizárólag a Eladóként

-

teljesítéstjogos/rnéltálryolható

ok rrélktil rnegtagadja

szerződő fél érdekkörében felmerült okból lelretetlenül el
a késedelem Vagy a lribás teljesítés eléri a 10 napot.

A

kötbér megfizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerzőclésszegéssel
okozott és a kötbér
összegével netn fedezett kárálrak megtérítésétkövetelje. Hibás
teljesítésesetérr Vevő csak a ternrék
kicserélésétfogad.ja el.

4'8' A szerződés egyik fél által kezdeményezett bárnlilyen
okból történő felniondása nem nrentesíti
Szerződő Feleket az egymás által kölcsöIrösen

k

iegyerr lítésétől.

elisrnert válialások teljesítésétől és ezek ellerréftékérrek

A

Vevő jogosult és egyberr köteles a szerződést feln-rorrdani
- ha sziikséges olyarr határidővel, anrely
lelretővé teszi, lrogy a szerződéssel érintett feladata ellátáSáróI
gondoskodrri tudjon ha
a) a Eladóban közvetetterr vagy közvetlenül 25 o/o-ot nreglraladó tulajdoni- részesedést
szerez
valamely olyan jogi szerrréIy Vagy SZemélyes joga szerint jogképes
szervezet, amely
tekirrtetébetl fennáIl a 62.$

b) a Eladó

(l) bekezdés k) pont kb) alporrdában meghatározott feltétel;

közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot nreglraladó tLrlajdoni
részesedést szerez
valanely olyarr jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetbetr, aIlrely
tekintetéberl fennáll a 62.$ (J) bekezdés k) pont kb)
alpontjában nreglratározott feltétel.
Az a) és b) beltezdések szerinti fblnlorrdás esetén a Elacló a szerződés
megszűnése előtt nrár teljesített
szolgáltatás szerződésszerÚi pénzbel i e l lenértékérejogosult.

5. Szállítási feltételck és határidők:

5'l' Eladó

a termékeket a Vevő közporrti telephelyére (9700
Szombatlrely' Markusovszky L. u.5.)
INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint szál]ítjale r/evő részére.
5'2' A felek rnegállapodnak abban, lrogy a Elacló konszigrrációs
raktárt létesíta Vevő teIephelyérr az
alábbiak szerinl-:
költségrnelrtesen

A

Eladó a jelen szerzőclés 3. lriellékletét l<épező részletezés
szerinti konszignációs
raktárl<észletet biztosít' rnelyet a szerződés hatályba
lépésétkovetően 10 rrapon belül
koteleS leszállítani' A konszignációs raktárkészlet
nagyságrendje az éves árr-rnrennyiség

20

Yo- a.

A

készlet átadásáról átadás-átvételi jegyzőkörryv késziil,
mely a szerződés 1. szánu
me1lékIetétképezi. Az átacÍás-átvételi jegyzőköny
v Íartalmazza

az

átaclott tertnékelr

megtlevezését, lnennyiségét, egységárát' értékét'
a raktár kezelőjét, felelősét.
A Vevő a felhasznált - konszigrrációs raktárból kivett

- tennékeket az etikettjével, vagy a
tertnék kód-iának Í_eltiintetésével,korrszigtlációs
lejelerrtő lapra vezeti fei és ktildi el a
Eladónak, rnely egyberr Vevőkér-rt is szcl1gál a
niegállapított idá intervallumokban.

kilrel1'ezésóvel.''
,,Adásvételt szerződés haemodirrarnil<ai és angiográt11rs arr1,agok beszerzésére konszignációs taktár

A ]ejelentő lapok alapján

a Eladó 24-48 őrán belül tartozik leszállítarri a termékeket, stirgős

esetekben 6-12 órári belül.

A

kilrelyezett terrnékek kezelését,lejárat ellerrőrzését, felhaszrrálás követését, lejelentés
továbbítáSát (logisztikai osztály felé) valarlint a korrszigr-rációs raktári készlet kezeléséta
Intervenciós Radiológia képviselője (Nérnetlr Rita, osztályvezető ápoló) végzi.
Arnerrrryiberr a Eladó egyéb okok rrriatt a rrregrerrdelt termékeket határidőre nern teljesíti,
űgy köteles a Vevő által megjelölt azonos ftrrrkciójÚr, azonos paraméterÍiterrnéket a Vevő
részérea terrnék egységárán biztosítani, Yagy aZ ezzel kapcsolatban felmerülő minderl
költséget Vevő részérenregtéríti.

A

fellraszrrált terméknek minősül az, arnelynek

a csornagolása megbontásra került. A

n'regbontott csomagokat szükséges a lejelerrtő lapon feltüntetrri.

5.3'Felek megállapodnak abban, lrogy Eladó részéről erre kijelöit szerr-rély(ek) a Vevővel előre
egyeztetett időpontbarr ellenőrizlretil< a kihelyezett készletet.

5.4.Vevő tudorrrásuI veszi, lrogy a rnég fe1 nent használt (nenr megborrtott egységcsomag), a Vevő
által tárolt terrnék rnindaridig a Eladó trrlajdorrát képezi' amíg annak vételárát a Vevő ki rrern ftzeÍte.
5.5.A Vevő felelősséget vállal a ternrékek szakszerű és biztor-rságos őrzéséértés tárolásáért. Vevőrrek
bizorryíthatóatr felróható rrlulasztásokből származó lriárryokért és károkért (ide tar1ozik pl' a lejár1
szavatosságú, de fel Ilelrr lrasznált tartozék is) Vevő teljes anyagi felelősséget vállal'

5.6.

Eladó kapcsolattartója, iigyintézője, rnegrettdelés adminisztrációjáé11felelős tigyintézője:
Név: Polacsek Krisztirra
Cím: 1121 Btrdapest, ZLrgliget út 60.
Tel: +36-1391-0404
Fax: +36-1-200-3503
E-mail : Medtech@rledtech.hu
Mobil : +3 6-20 -25 4-2488

6. Csonragolás:

6.1. Eladó a leszállítandó terlrréket a lejárat időpontját jó1 láthatóan feltürrtetve. a szállítás nródjának
megfelelő csclrrragolásban szá11ítja le. A dobozokon a rrregfeielő keze1ésre és tárolásra vonatkozó
cítrrkékfe ItÜrrtetésre kerülnek.

6'2. Vevő a leszállítarli kért terrrrék rnennyiségét úgy tartozik nreghatározni, hogy a E,ladó által
e1őzetesen közölt

egységcsonrago1ás szerinti tlennyiségnél kisebb nreirnyiség leszállítására nincs mód.

A csomagolási

*
*
*
x
*
*

eg_vségerr/tsladólevélerr az alábbi adatok szerepeltrek:
Vevőmegnevezése:VlarkusovszkyEgyeternioktatókórlráz
a doboz tartalma,

a szerződés szá'na'.

dobozszáln,
Szállítási cím: 9700 Szornbathely Markusovszky L. u' 5. - Intervenciós Radiológia
Szállítot_t nrennyiség, Nettó Ft, Áfa" brtrttó Ft (Elarlólevél esetéberr)

,,Ádásvételi szerződés haemoclinamikai és angiográírás arr1,agok beszerzésére korrszignációs raktár kilrelyezéséve1.''

7.

A termékek átvétele, tárolása

és felhasznáIása:

1.1. A terrnékek átvétele Vevő kötelezettsége. Az áÍvételekor Vevő kizáro|ag a csomagoláson
észlelhető sériilésekés dobozhiárryok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.
'2.A fenÍieknek megfelelőerr a ternrék nrerrnyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként kerül
sor' tníg a tételes rnenrryiségi átvételt Vevő a leszállítást követő 10 munkanapon
beliil végzi el.
]

]'3' A menr-ryiségi lriányokról és sérlilésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít Eladó részére.A megállapított hiányokat és sérült terméket Eladó a jegyzől<önyv
kézhezvételétőIszámítolt 30 napon beliil saját költségére utánszállítással tartozik pótolni.

7'4' Téves áruszállítás, címzésesetén Yevő az eltérésta számla vagy Eladó másolatára
rávezeti és
Eladó megbízottjával aláíratva az ártlt eredeti csomagolásában visszaadja; utólagos
észrevételesetén
Vevő jelzéséreEladó a.z áru elszállításáról 3 napon beltil irrtézkedik.

1'5' A Elaclói gyűjtőcsomagolásorr beliili mennyiségi lriány, eltérés,sérülésmiatt
Vevőrrek az áru
átvételétőI számított 3 napon belÜrl van lehetősége reklamációval
élni. Az utóIagosan rnegállapított

tlenrryiségi hiárryokról jegyzőkönyvet kell felverrni. A jegyzőkönyv felvételélrez
Eladót - a kifogások
és a szemle időpontiának, valamint helyének egyidejű nregjelölésével
- telefaxon meg kell hívni.

1'6' A termék leszáI1ítását követőerr észlelt rnirrőségi kifogást a Vevő
haladéktalaIrul köteles írásban
bejelenteni a Eladórral<. A minőségi kifogás rendezésére vonatkozó
szabályokat a szerződés 3. sz.
nrelléklete tartallnazza' A minőségi kifogás érvényesítésével
kapcso1atos költségek, a kifogás
megalapozottsága esetén a Eladót, alaptalarrsága esetén a Vevőt
terhelik.

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére eis veszélyére a termék
természetének megfelelő
lnények között r aktár ozza.

körü

A terrnék nrirrőségi átvételére a fe1használáskor folyarrratosan kertil

sor.

8, Szavatosság:

B'1' Eladó a.jelerr szerződ,és alap.ján leszállításra kerülő terrnékek
esetében szavatolja a leszállítástól
számított alábbi steri l itásokat/fellrasznál lratóságot (hórrapban).
rCSZ SZAMA:

hónap

Haemodinamika
Haernodinamika
Haemodinamika

A
A

21
40
42
45

Haer-nodinamika
[daemodinamika

55
.58

Haemodinarnika
I{aernodinamika

Angiográfia

_5

24

aÁ

LL+

18

24
24
24

)a
24

,'Ádásvételi szetződés haemodirramikai és angiogtáFrás anyagok beszerzésére konszignációs raktár kihelyezésével.''

Angiográfia 22
AngiográÍia 33
Angiográfia 42

1B

24
24

ferrtiek szerirrti fellrasználhatósági időtartarn alatt a terrnék valamelyike
tekintetében megállapítáSt nyer, lrogy a jelen szerződésben, illetve a Eladó ajárrlatábarr rögzített
minőségi paramétereket' követelnrényeket nem teljesíti, és ftrnkciójárrak megfelelőerr nem
használlrató, Eladó a Vevő által megküldött bejelerrtés alapján köteles az árut Saját költségére 30 napon
be1ül kicserélrri. A kicserélt ternrék tekintetében a lejárati időtartam a csere időpontjátó1 újra kezdődik.

B.z. Amennyiben

a

egyes termékre vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítettekné1 l-rátrányosabbak nem lelretnek Vevő számára, Vagy amennyiben
|rátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - az termékehez mellékelt

Az
s

zavato

s s á

gi

e 1ő

írás ok taftalmazhatj ák.

9. Import és egyéb engedélyelr, adók, illetékek:

Eladő az Ajánlati Dokumer,tációban előír1ak szerint saját költségére biztosítja Vevő részérea jelerr
szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához szükséges hatósági
engedélyeket.

Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországor"r kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

l0. Hatályba lépés:

A szerződés rnindkét Fél általi aláírás napjárr lép hatályba, és 12 hónapig marad érvényben.

11. Egyéb feltételek:

i1.1. Jelerr szerződés és atrnak nrelléklete csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos
formában módosíthatók (a Kbt. vonatkozó rendelkezései figyelembevéteiével).
11.2. ,,Tekirrtettel arra, lrogy a beszerzés tárgya központosított - országos' regionális _ közbeszerzési
eljárásba is bevonásra keriillret, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti ki:

Yevó szetződéses kötelezettséget kizárőlag a Polgári Törvérrykonyvről szóló 2013. évi V.

törvény

6:116. $ (2) bekezdése szerirlti, arra vonatkozó bontó feltétellel vá11a1, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás
keretében keretmegáIlapodás vagy szerzódés kerül rnegkötésre, a központosított vagy összevont
közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek
sem rn i lyen lrátrányo s következnrénye

nem származhat."

jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldcjtt ér1esítésrrekírott fornrában
(ajánlott levélben, telefaxon) kelltörténnie. F'zen értesítésekhatálya a címzett általi rzételkor' illetve a
rreki torténő kézbesítéskoráll he.
11.3. Mirrden, a

,,r\dásvételi szetződés 1raemodinamikai és angiográ{iás arryagok beszerzésére konszignációs raktár kilre\,ezésével.''

Jelen szerződés 4 azonos érvérryűmagyar nyelvű példányban készült, rnelyből a Vevő 3, az eladő

1

példányt kap.

Jelen szerződés 6. sz'és a 7'sz. nlelléklete a szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásbarr Vevő
által kibocsátott közbeszerzési dokunrentutnok, valamirrt Eladó által benyújtott ajárrlat a szerződés
elválasztlratatlan részétképezik, külörr csatolás nélkül is.

A szerződő felek

1.4.

1

nrentestilnek ajelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges

teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól, ha a neln teljesítés ellenálllratatlan erők következménye.
Ilyennek tekinterrdők főképp, de nem kizárólag a háborÍt, földrengés, tíjzvész,robbanás, általános
anyag- és tizenranyaglriány.

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles

a rnásik felet a

vis maior lrelyzet bekövetkeztéről illetve

2.s

(1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek

megszűntéről 15 naporr bel|il értesíteni.

A Kbt.

1l.5'

142' s (2) bekezdés a) pontja szerint a

nregsértésétvalósitja lneg aZ ajánlatl<érőkérúszerződó fél részérőla szerződésszegésből eredő igétlyek

érvér-ryesítésének
elnraradása (ide nen értve a felmondáS vagy elállás jogának gyakorlását)' ha a
szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésénekelrnaradásával valósul nreg, anrelyet

az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajárrlatok értékelésesorárr figyelembe vett.

12. Bíróság, alkalmazandó jog:

A szerződő felek megállapodnak abban, irogy esetieges vitáikat rnegkísérlikbékés,tárgyalásos rlrtorr
reIrdezni. Amennyiben enrrek során egyezség lrenr jön lótre, úgy kikötik a perértéktől függően a
Szonrbathelyi Törvérryszék, illetve a Szornbathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.
A jelen szerződésben nem Vagy nem kilrrerítően szabályozott kérdésektekintetéberr a nlagyar anyagi
jog, így külörröserr a Ptk. szerződésekre vonatkozó retrdelkezései az irányadók.
Jelen szerződést a felek eloivasás és értelmezés után' mint ügyleti akaratukkal rnindenben megegyezőt,
m

i

nt

a

l

áírás i j o gos

Szombathely,

u

lt'g"ígga\rr d e l kezők

he l),be rrlr agyó

,6

1B..június

o

I(elt:

al áírj

ák.

"s

,ő3.'>;1:|::s

Á4jí' '/

(#uii.;:;/

,r$fr{r', ,r,,.nfl

fi\'}EffiTüe H w.i.:i,"
1 121 Burlapest,

J)

b

f*w'o
L

Jogi

ag

-Ápq''b'

ÁP'
fr
g
Vevő

l

'

Ll l Á'aliUotl Ut ö0.
"'\-" "'"'

Eladó

rq

,'Ádásvételi szerződés haemodinamikai és angiográírás anyagok beszerzésére konszignációs raktár kjhelye zésével',,

Mellékletek:

.
.
.

t

teméklista
2. sz: árlista
3. sz: konsziqnációs terméklista
4, sz,:
onvv
fel
5. sz: ISo 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvány, vagy
az ezzel
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek leírása. A minőségirányítási
rendszer
t art a1m áb an v o natko zz o rvo s te chn i kai e s zkö zö
k f o r galm azás ár a.
6. sz: (külön csatolás nélkül): közbeszerzési dokumentumok
7. sz: Eladó aiánlata (külön csatolás nélkül)
1. sz:

10

Haemodinamikai anyagok
4.

Vezetődrót (diagnosztikus)

Mellékletek:
1.sz.: Terméklista

o
o
o
2.s2.:

Merit Medical/ lQ35F26oJ3/ 0.o35 260cm-es vezető drÓt 3mm-es flexibilis
Merit Medical/ lQ35F15oJ3/ o.o35 15Ocm-es flexibilis J végű vezető drót
Merit Medical/ lQ 35F18oJ3/ o.035 ].80cm-es flexibilis J végű vezető drót

J végű

.Lr\ista

o
o
o

Merit Medical/ lQ35F260J3/ O.o35 260cm-es vezető drót 3mm-es flexibilis J végű 2050'Ftldb (nettó)
Merit Medical/ lQ35F15oJ3/ o.o35 ]-SOcm-es flexibilis J végű vezető drót 2050.- Ftldb
(nettó)

Merit Medical/ lQ 35F180J3/ o.O35 180cm-es flexibilis J végű vezető drót 2050'_ Ftldb
(nettó)

3.sz.: Kon szienáciős termé klista

o
o
o

Merit Medical/ lQ35F26oJ3/ o'o35 26Ocm-es vezető drót 3mm-es flexibilis J végű 20 db
Merit Medical/ lQ35F15oJ3/ o.o35 ]-5Ocm-es flexibilis J végű vezető drót 40 db
Merit Medical/ lQ 35F18oJ3/ o'o35 ].8Ocm-es flexibilis J végű vezető 20 db

4.sz.: Átadás-áwételi jes'vzőktinyv a-konszignáciÓs készlet felhasználásárÓl

EsZKoZ, FELSZERELÉS

ÁraoÁs
Átadó:
Átvevő:

Dátum:

Átadott eszköz, felszerelés:

_

ÁrvÉtpLl Jr.GYZIKÖI.IYv

MEGNEVEZES

MENNYISEG
(DB)

EGYSEGAR
(

Fr/DB

)

BRUTTO

ÉntÉr

Atvevő aláfuásommal igazolom, hogy a fent feisorolt eszközöket, feiszereléseket, a mai napon haszná1ata
hlány talanul

á

tv

et

tem.

átadő

átvevő

S.sz.: ISo 9001 szeÍinti minőségirányítási rendszeÍre vonatkozó tanúsítvánY,vagy

azzal egyenéÍtékűminősé gbiztosítási intézkedésekleírása
Csatolva

7-8.sz.zEladó ajánlata és Értékelésiszempontokra adott megajánláSok a Kbt. 131s (2)
bekezdés alapján

Haemodinamikai anyagok
21.PCI Ballonok
Mellékletek:
]'.sz.: Terméklista

o
2.sz.z

QualiMed lnnovative Medizinprodukte GmbH/ Kód: PC.../ Pyxis PTCA ballon Catheter

Árrsta

o

QualiMed lnnovative Medizinprodukte GmbH/ Kód: PC..'/ Pyxis PTCA ballon Catheter
22.ooo,- Ftldb (nettó)

3.sz.: Kon szisnáció,s terméklista

o

QualiMed lnnovative Medizinprodukte GmbH/ Kód: PC'''/ Pyxis PTCA ballon Catheter
25 db

4.sz.: Átadás-átvételi

jegyzőkönyv

a

konszignáciÓs

készlet felhasználásárgl

F,IZKÖZ, FELSZERELES

ÁreoÁs - ÁrvÉrBLIJEGYZÓKÖI{rv
Atadó:
Awevő:

Dátum:
Átadott eszköz, felszerelés:

MEGNEVEZES

ÉnrÉr

I

Árver.'ő aláírásommal igazolom, hogr' a fcnt íelsorolt eszközrjket, felszereléseket' a mai napon hasznáIatta
hiánytalanul átvettem.

átadő

átvevő

5.sz.: ISo 9001 szerinti minőségiránvitási rendszerre Vonatkozó tanúsítvány,vagy
azza| egyenérték ú minósé gbiztosítási intézked ések leírása

Csatolva

7'8.sz.:EIadÓ ajánlata és Értékelésiszempontokra adott megaján!áSok a Kbt. 131s (2)
bekezdés alapján
21.

PCt

Ajánlati ár (nettó Ft)

Fordított arányosítás
(Előny
22000
s&
a kísebb)

Ballon
Ga

rantált sterilitás/a lkalmazhatóság

(hónap)

Hosszméret választék (db) több

a

Crossingprofil a 2 mm- es ballont
esetében (kisebb jobb)

E

1B

Egyenes arányosítás
(Előny a több)

;iS.,r,

L0

Egyenes arányosítás
(Előny a több)

jobb

*(<:.r:

Fordított arányosítás
0.020" (Előny a kisebb)

12/24
hónap

Haemodinamikai anyagok

40.'WORKHORSE' SOKOLDA,LÚ FELHASZNÁLÁSÚ STENT
Mellékletek:
1.sz.: Terméklista

o
2.sz.z

Translumina GmbH/ T-CMG... BCR.../ Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent System

ÁrEsta

o

3.sz.:

Translumina GmbH/T-CMG.,. BCR.../ Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent System
38.000'- Ftldb (nettó)

Konszignációs terméklista

.

Translumina GmbH/ T-CMG... BCR.,./ Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent System
2s db

4.sz.: Átadás_átvételi

jegyzőktinyv

a

konszi8nációs készlet felhasznál4sárÓl

EsZKöz, FELSZERELES

ÁreoÁs - ÁtvÉrnLI IEGYZIKÖNw
Átadó:
Áwevő:

Dátum:
Átadott eszkőz,

fe

lszerelé s;

BRUTTO

MEGNEVEZ
(

FTlDB

)

ÉnrÉr

Atvevő aláításommal igazolom, hogy a fent felsorolt eszközöket, felszereléseket, a mai napon llaszná7ata
hiánytalanul átvettem.

atvevo

átadri

S.sz,: ISo 9001 Szerinti minőségirányítási rendszerre

Vonatkozi tanúsítvány,vagy

azzal egyenéÍtékűminősé gbiztosítási intézkedések leírása
Csatolva

7-8.sz.:EIadó ajánlata és ÉrtékelésiszempontokÍa adott megaján\áSok a Kbt. 131s (2)
bekezdés alapján
40.

,,Workshore"

Ajánlati ár (nettó Ft)

Sokoldaló
Felhasználású Stent

Fordított
}fifl

38000

Garantált
steril itás/a l ka lmazhatóság

(hónap)

24
l!=ro

RBP atm nagyobb a iobb
Hossz- átmérőVálaszték mátrix
(összesen) előny a több

Platinium krómium alapanyag
igen- nem
Strut vastagság (vékonyabb

jobb)

z;,

nyosítás
(Előny a kisebb)
Egyenes
a

rá

a

rá

a

1.6

rá

60
nem
6B;rm,

azaz

o.oo27"

nyosítás

(Előny a több)
Egyenes
a rá

$

nyosítás

(Előny a több)
Egyenes

nyosítás

(Előny a több)

Pontkiosztás
(lgen/Nem)
Fordított
arányosítás
(Előny a kisebb)

1.2/24

hónap

Haemodinamikai anyagok
42.Kanv ar sÓs illetve na gY mésztartalmú, rec o ilra hai lamo s s zűkületek
PTCA-iára alkalmas stentek
Mellékletek:
1.sz.: Terméklista

o
2.sz.z

Translumina GmbH/ T-CMG... BCR,../ Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent System

Árlista

o

3.sz.:

Translumina GmbH/ T-CMG... BCR,../ Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent System
40'000.- Ftldb (nettó)

Konszienációs terméklista

o

Translumina GmbH/ T-CMG... BCR,../ Yukon' CC Cobalt Chromium Coronary Stent System
2s db

4.sz.: Átadás-átvételi jeg.vzőktln}zv a konszignáciÓs

készlet felhasználásárÓl

F,szKÓz, FELSZERELES

ÁreoÁs - ÁrvÉrB Ll

JE GY ZÓKÖ I\rYv

Átadó:

Áwevő,
Dátum:
Átadott eszkőz, felsze relés

MEGNEVEZES

:

MENNYISEG
(DB)

EGYS EGAR
(

FrlDB

)

BRUTTO

ÉnrÉr

Arvevó aláírásommal igaz'olom, 1rogr' a fcnt felsorolt eszközöket,

fclszereléseket, a mai napon haszná]atta

hianr tnlanul .ih r'ttcm.

átadő

átvevő

ISo 9001 Szerinti minőségirányítási rendszerre Vonatkozó tanúsítvánY,vagy
azzal egvenértékűminősé gbiztosÍtási intézkedések1eírása
5.sz,z

Csatolva

7'8.sz.:EIadó ajánlata és Értékelésiszempontokra adott ITLegajánIáSok a Kbt. 131s
bekezdés alapján
42.

Kanyargós, illetve nagy
Mésztarta lm ú, Recoilra
Hajlamos SzűkÜlet PCljára Alkalmas Stentek

Ajánlati ár (nettó Ft)

Ford ított
3$i,,

a rá nyosítás
40000 (Előny a kisebb)

Ga rantá lt

sterilitás/a lkalmazhatóság
(hónap)

Egyenes
a rá

5

24

Atm é rő-hosszvá laszté k
(db) több a jobb

nyosítás

(Előny a több)
Egyenes

nyosítás
(Előny a több)

a rá

5

60

Radialis feszítő erő
(nagyobb a jobb)

Egyenes
a rá
s-liNlL

1,6

nyosítás

(Előny a tobb)

1.2/24

hónap

(2)

Haemodinamikai anya gok
45.

NEM HAGYoMÁNYos ÖrvÖZWÉKJf';.B €TENT

MeilékIetek:
]..sz.:

Terméklista

Translumina GmbH, T-CMG... BCR.,. Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent System
2.sz.:

Árlista

o

Translumina GmbH, T-CMG... BCR... Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent System
40.000.- Ftldb (nettó)

3.sz.: Kon szienáciÓ,s terméklista

.

Translumina GmbH/ T-CMG... BCR.../ Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent System
2s db

4.sz.: Átadás_átvételí jesyzőkönyv

a konszignáciÓs

készlet felhasználásárÓl

EsZKÖz, FELSZERELES

ÁreoÁs - ÁrvÉrBLIJEGYZőKÖI{YV
Atadó:
Áwevő:

Dátum:
Átadott eszköz, felszerelés:

MEGNEVEZES

MENI\IYISEG
(DB)

EGYSEGAR

_lFrlpB

)

BRUTTO

ÉnrÉr

Atvevó aláírásommal igazolom, hogv a Fent felsorolt eszközóket' felszereléseket, a mai napon haszná7atra
hiánytalanul árvettem.

áwevő

átadő

S.sz.: ISo 9001 Szerinti minőségirányítási rendszerre VonatkozÓ tanúsítvány,vagy
aZZa| egyenértékúminősé gbiztosítási intézkedésekleírása

Csatolva

7-8.sz.zBladő ajád'ata és Értékelésiszempontokra adott megajáriások a Kbt. 131s
bekezdés alapján
45

Nen Hagyományos Óilözet0

\]ánlati ár

ínetió

Ft)

mm

Kisér stpntpk

:orditott aránVosÍtás {Előnv

á

kisebb'

Garantált sterilitás/alkálmazható5ág
*.::::::::jjá

Átmérő-hosszválaszték 1db) tóbb
2

á

)4

:'Vpnp\

60

:pvenes áránVosítás íElőnV á többl

áránVÓcíiÁ< /Flő^V

A

tőbh]

jobb

mm' es stent crossi ng píofilja (kisebb
0 015"

rrdífött

áránvr<íiá<

ÍFlónV á ki<phh

u

24

hónap

(2)

Haemodinamikai anya gok

55.INTRACORONARIAS THROMBUST ELTÁVO uÍr Ó pgz'wcz
Mellékletek:
]'.sz.:

Terméklista

o
2.sz.z

SIS

Medical AGI O4O3OZIXtrac

EC Aspiration Catheter Set

Í+tlista

o

SlS Medical AG/ o4o302lXtrac EC Aspiration Catheter Set 36.500.- Ftldb (nettó)

3.sz.: Konszignációs

o

terméklista

sls Medical AGI o4o3o2lxtrac EC Aspiration catheter set 5 db

4.sz.: Átaatás-átvételi

iegyzőktinyv

a

konszignációs készlet felhasználásárÓl

F;SZKÓZ, FELSZERELÉS

ÁraoÁs - ÁrvÉrBLI lEGyZoKoNrYv
Átadó:
Áw"'uő'

Dátum:
Átadott eszkőz, felszerelés:

MEGNEVEZ
(

FT/DB

)

Átvevó aláírásommal igazolom, hogv a fcnt [elsortrit cszkclz<)lict, telszcrelóseket, a tnat naP()n
hiánytalanul árvettem

l_rasználatra

átadő

áwevő

S,sz.: ISo 9001 szerinti minőségir ányítási rendszerre vonatkozÓ tanúsítvány,vagy
azza| egyenértékúminósé gbiztosítási intézkedések leírás a

Csatolva

7-8.sz.:EIadÓ a1ánlata és Értékelésiszempontokra adott megajárlások a Kbt. 131s (2)
bekezdés alapján
55.

lntracoronariás
Thrombust
Eltávolító Eszköz

Ajánlati ár (nettó Ft)

Fordított
nyosítás

a rá

sü 36s00 (Előny a kisebb)
Gara ntá lt

sterilitás/alka lmazhatóság (hónap)

u

},

Shaft teljes hosszában

,, braided ,,
drótfonat merevítésmindkét méret

eseté be n

Belső átmérő nagysága 6 F_ es
katéternél (nagyobb jobb)

Egyenes
a rá

nyosítás

24

(Előny a több)

rgen

Pontkiosztás
(lgen/Nem)

iitfr
:

5-r

Egyenes

ffi

rányosítás
0.04r" (Előny a tobb)
a

1,2/24

hónap

Haemodinamikai anYagok

s8.DEDIKÁLT BIFURKÁCIÓS STENT
Mellékletek:
1'.sz.:

Terméklista

o

Translumina GmbH/T-CMG... BCR.../ Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent System

2.sz.z Ár|ista

o

3.sz.:

Translumina GmbH/ T-CMG... BCR.../ Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent'System
40.000.- Ftldb (nettó)

Konszignációs terméklista

o

System
Translumina GmbH/ T-CMG,.. BCR.../ Yukon@ CC Cobalt Chromium Coronary Stent
2s db

4.sz.: Átadás-átvételi jeg'vzőkönyv

a

konszignáciÓs

készlet felhasználásáról

EszKoZ, FELSZERELÉS

ÁreoÁs - ÁrvÉrELI Ir'GYZIKÖI{Yv
Átadó:
Áwevő:

Dátum:
Átadott eszkőz, felszerelés:

(

Fr/DB

)

Atver'ő a1áírásommal igazolom,

1-rogr,

a fent felsotolt eszközőket, felszereléseket, a mai napon használatra

hiánvtalanul áfucttem'

átaclrl

a r v*€]\'(

S.sz.: ISo 9001 Szerinti minőségir ányítási rendszerre Vonatko
aZZaI egyenértékúminősé gbiztosítási intézkedésekleírása

zi

)

tanusitvány, vagy

Csatolva

7-8.sz.:Eladó ajánlata és Értékclésiszempontokra
bekezdés alapján

58. Dedikált

Ajánlati ár (nettó

ac1ott

nt)

megajánlások a Kbt. 131$ (2)

Fordított arányosítás
$$ 40000 (Előny a kisebb)
i'::=

bifurkációs stent

Garantá lt sterilitás/a lkalmazhatóság (hónap)
iiil

Átmérő-hosszválaszték (db) több

a

ií5

24

5

60

Egyenes arányosítás
(Előny a több)
Egyenes arányosítás
(Előny a több)

s

113

Egyenes arányosítás
(Előny a több)

jobb

Eszközzel végzett utánkövetéses vizsgálat
betegszá ma ( nagyobb- jobb)

Angiogr áÍiás anyagok

5.VEZETŐDRÓTOK

ANGIOGRAPHIAHOZ

Mellékletek:
1'.sz.:

Terméklista

o

Merit Medical/ 1Q.../ lnQwire Diagnostic Guide Wire

2.sz.: Árlista

o

Merit Medical/ 1Q.../ lnQwire Diagnostic Guide Wire
2.2oo.- Ftldb (nettó)

3.sz.: Konszignációs

o

terméklista

Merit Medical/ lQ.../ lnQwire Díagnostic Guide Wire
80 db

4.sz.: Átadás-áwételi jeg'vzőkön}'v

a

konszignáciÓs

készlet felhasználásáról

E1ZKÓZ, FELSZERELES

ÁraoÁs - ÁrvÉrBLI Ir'GYZIKoNrv

Awevő:

Dátum:
Átudott eszköz, felszerelés:

MEGNEVEZ

MENIVYIS
(DB)

EGYSEGAR
(

FTIDB

)

BRUTTO

ÉnrÉr

At\'el'ő aláírásclrrrmal igaz<llom, hogr' a Fent Felsorolt eszkozcjket' [elszere1éseket, a mai napon hasznáIatta
hiánvtalar-rul átvettem.

átadó

átvevó

S.sz.: ISo 9001 Szerinti minőségir ányítási renc1szeÍre Vonatko

azzal e gyenértékűminősé gbiztosítási intézkec1 ések eírása

zó tanúsitv ány, vagy

1

Csatolva

7-8.sz.:Eladi ajánlata és Értékelésiszempontokra adott megajánlások a Kbt. 131s

bekezdés alapján
5

VEzETŐDRÓToK
ANGIOGRAPHIAHOZ

Nettó ajánlat ár (Ft)

810

Ga rantá lt
steri litás/a ka lmazhatóság
(hóna p)

Fordított Arányosítás
2200 (előny a kevesebb)
Egyenes

l

Min. 4 féle átmérőben (tobb

(2)

Ü

24

Arányosítás(Előny
több)

a

Egyenes

Arányosítás(Előny

a

kedvező)

Hosszméret választék: 50_300
cm közötti (több a kedvező)

z
2

6

5

a

több)
Egyenes

Arányosítás(Előny
több)

a

12/24
hónap

AngiográÍiás anyagok

2I.BALLoN KATÉTEREK TÉRDALATTI INTERVENCIoHoZ RX
RENDSZEREKKEL
Mellékletek:
]..sz.:

Terméklista

o

Latus PTA ballon
QualiMed lnnovative Medizinprodukte GmbH, 12;15PVQ""'CPO
cathete r

2.s2.:

Lrlista

o

Latus PTA ballon
QualiMed lnnovative Medizinprodukte GmbH, 12;15PVQ""'CPO
catheter
26.oo0.- Ftldb (nettÓ)

3.sz.: Konszignációs

terméklista

.QualiMedlnnovativeMedizinprodukteGmbH,12;1"5PVQ.'...CPoLatusPTAballon
catheter 20 db

4.sz.: Átadás_átvételi

jegvzőkönvv

a

konszignációs készlet felhaSZnáláSárÓl

E,ZKÓZ, FELSZERELÉS

ÁreoÁs

_

ÁrvÉrnLI JriGYZIKÖI{YV

Atadó:
Awevő:

Dátum:
Átadott eszköz, felszerelés:

MEGNEVEZ

ÉnrÉr

Atvevő aláirásommal igazolom, hogl' a fent felsorolt eszközöket, felszeteiéseket, a mai napon

hasznáIatta

hiánytalanul átvettem.

átadr'>

at!'e\ro

S.sz.: ISo 9001 szerinti minőségir ányítási rendszerre Vonatko
azza7 e gyenértékúminősé gbiztosítási intézkedések leírása

zó tanusítvány, vagy

Csatolva

7-8.sz.:Eladó ajánlata és Értékelésiszempontokra
bekezdés alapján
BALLON KATETEREK
TERD ALATTI

lNTERVENclÓHoz RX
RENDSZEREKKEL

Gara ntá lt
(hóna p)
a

Arányosítás(Előny

a

Fordított
Arányosítás (előny

a

Ba

kevesebb)
Egyenes

kedvező)

Arányosítás(Előny
több)

llon nyomásá llóságának
mértékeRBP (nagyobb a

a

kevesebb)
Egyenes

ste rilitás/a lka lmazhatóság

kedvező)

megajánlások a Kbt. 131s (2)

Ford ított
Arányosítás (előny

Nettó ajánlat ár (Ft)

lndeflációs idő (rövidebb

ac1ott

a

Angiográfiás anyagok

33.POLYVINIL

AT-

Mellékletek:
1'.sz.:

Terméklista

o
2.sz.z

Merit Medical/ Termék kódja: V'..EP/ Bearing'" nsPVA Embolization Particles

Í+rlista

o

Merit Medical, Termék kódja: V'''EP, Bearing'' nsPVA Embolization Particles
18.400.- Ftldb (nettó)

3.sz.: KonszignáciÓs

o

terméklista

Merít Medical/ Termék kódja: V...EP/ Bearing'' nsPVA Embolization Particles

4db

íkiinw a konszignáciÓs kész

4.sz.; Átad

Íelhasználásáról

F]sZKÓz, FELSZERELÉS

ÁreoÁs - ÁrvÉrpLl IEGYZőKÖNrYV
Átadó:
!,,

Atvevo:

Dátum:
Átadott eszkőz, felszerelé

MEGNEVEZES

s:

EGYSEGAR
(

FTIDB

)

BRUTTO

ÉnrÉr

Atvevő aláfuásommal tgazolom, hogv a fent felsorolt eszközöket, felszereléseket, a mai napon haszná;atta
hiánvraianu] án'el tcm.

átadő

alvevo

S.sz,: ISo 9001 Szerinti minóségirányitásiÍendszeÍre Vonatko

azzal e gyenértékúminősé gbizto sitási intézkedésekleírása

zi

tanusítvány, vagy

Csatolva

7-8-sz.:Eladó ajánlata és Értékelésiszempontokra adott megajánlások a Kbt. 131s
bekezdés alapján
33 POLYVINIL ALKOHOL

PVA szEMcsÉK

EMBoLlzÁc]oHoz

Fordított Arányosítás

-,.;l

Nettó ajánlat ár (Ft)
Garantá lt
sterílitás/a
(hónap)

l

ka

lmazhatóság

BO

18400 (előny a kevesebb)
Egyenes

rff
5N,

(2)

24

Arányosítás(Előny
több)

a

1.2/24

hónap

AngiográÍiás anyagok

az.rppcExrEsr nrrÁvorÍrÓ uuRorrcer nrrÁrorr rcatnrnR
Mellékletek:
1.sz.: Terméklista

o

Merit Medical/ Termék kódja: EN'.'/En Snare

2.sz.: Í*r|ista

o

Merit Medical/Termék kódja: EN.../En Snare
90.000"- Ftldb (nettó)

3.sz.: Konszignációs

o

terméklista

Merit Medical/ Termék kódja: EN.../En Snare
2db

4.sz.: Átadás-átvételi jeg.vzőktinyv a konszignáciÓs

készlet felhasználásá{Ól

F,iZKÓZ, FELSZERELÉS

ÁreoÁs - ÁrvÉrBLIJEGYzőKÖNW
Atadó:
Atvevő:
Dátum:

Átadott eszkőz, felszerelés;

MEGNEVEZ

ÉnrÉr

Átvevó aláfuásommal igazolom, hogy a [ent felsotolt eszközöket, felszereléseket' a mai napon hasznáIatta
hiánytalan uI árvettem.

átadő

átvevő

5.sz.: ISo 9001 Szerinti minőségir ányítási Íendszerre Vonatkozó tanúsítvány,vagy

azzal e gyenértékúminősé gbiztositási intézkedésekleírása
Csatolva

7-8.sz.:Eladó ajánlata és Értékelésiszempontokra adott megajánlások a Kbt. 131s
bekezdés alapján
42 IDEGENTEST

ELTÁVoLÍTÓ
HUROKKAL ELLATOTT
KATÉTER

Nettó ajánlat ár (Ft)

ri,a
B,S

Fordított Arányosítás
90000 (előny a kevesebb)

Ga ra ntá lt

sterilitás/alka lmazhatóság
(hónap)

(2)

Egyenes
:,,.iLL

::?:i
:'I

24

Arányosítás(Előny
több)

a

1,2/24

hónap

MINŐ sÉcmÁNvÍrÁsl REND szERTANÚsÍrvÁnw
Tanúsítvány száma: 1_363'901_151
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1
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