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Kihelyezet t árur aktár üzemeltetés ére

Amely létrejött egyrésztól aSzáilítő: Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Kft
telephelye: 1089 Budapest, Rezső tér 6.

másrészről a

Gottse gen György országo s Kardioló gi ai Intézet
Címe: 1096 Budapest' Haller u.29.
Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgatő
továbbiakb an:,a Kórhí,z",

mint Szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. Aszerződés tárgya:

,rAz Intézet occluder anyagszükségleteinek biztosítása''

Szállító a GoKI-20l2010.,,AZ Intézet occluder anyagszükségleteinek biztosítása''
szállítási szerződésben foglalt időtartamra kihelyezett áru raktárkészletet bocsát saját
költéségére aKórház rendelkezésére, amely azt sajátnktárábanhelyezí el a felhasználásig. A
kihelyezett áruraktár induló a|apkészlete minden méretből 1 havi mennyiséget tartalmaz -
csatolt kimutatás szerint. Az alapkész|et 20|L március 24.-én 8-14. óra között kerül
leszállításra. Az alapkészlet feltöltése lejelentést követo max hét napon belül kerül
leszállításra.

2. Szá||ítő jogai és kiitelezettségei

A kihelyezett áru raktárkészlet a Szállító tulajdonát képezi. A Szállító kötelezettséget vállal a
száIlítási szerződés mellékletében meghatározott termékek száIlításéna. valamint arra,hogy a
Kőrhán jelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántartásétt a Kőrházzal egyezteti és
terméket pótolja lehívástól számított maximum 1 héten belül.
Szállíttí a Kőrbáz jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéú| szőló
számla kiállításaru, a szállítási szerződésben foglaltak szerint. SzáIlító a kihelyezett átu
raktárkészletét bármikor ellenőrizheti.

Lehívás:

t\'



A rendszer a kihelyezett éÍuÍaktéLr készletét, a Szállítő szempontjából, mint egyetlen külső
raktár készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók készletéit egymástól elkülönítetten és
titkosan tartja nyilván. Minden innen kiadott áru felhasználáűak minősül. A szoftver
kezelésével megbízott személy a Szállító részére rendszeres idoközonként (legalább havonta
2 alkalommal) nyomtatott (vagy faxolt, e-mailben elküldott, stb.) a fogyásról,lll.trr" a raktár
pillanatnyi készletéről információt küld.
A megfelelő technikai feltételek biztosításamellett a Szállítónak lehetosége van elektronikus
formában (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi kész1eiével kapcsolatban.
Ennek lehetőségeiről a szoftver készítőjével külön keil mógállupoáion.
A fogyás nyilvántartása egyrészt a számlák alapja, másrészt a készlet utántöltésének az
alapinformáciőia.

Szállítónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersorozatok belső
tartalmának stÍuktúIáját, mivel a beszállítőnak biztosítania kell a cikkek azonosítását olyan
tekintetben, hogy az egyértelműen meghatározza, hogy az adott termék mely szállítótól V;1ó,
hiszen hasonló, vagy esetleg azonos termékek is lehetnek egyidőben araktárban.
Kőrháznak lehető sé ge van rendkívül i e s etekben soron kívül i me grende l ésre.

Szállítás:

Amennyiben a részletezett módon a lehívás továbbításra kenil a Szá|lító maximum 1 héten
belül ezt beszállít1a.

Soron kívüli megrendelés esetén a száIlításiidő maximum 3 nap.

Számlázás:

Ajrínlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat számol fe| ajánlattevő részére, mely díj a
felhasznált áru bruttó érték 3,6 oÁ-a. A raktározási díj 5O%-át szerződéskötést követően 15
napon belül átutalással egyenlíti ki a Szállító. A fennmarad ő rész értékének megfelelő
összeget a szetződés lej ártakor kell az Intézet részére átutalni

3. AKőrbázjogai és kötelezettségei

A Kőrháiz a kihelyezett termékek hiánytalans ágáért és minoségi állapotáért, állaguk
megóvásáért teljes köní felelőséggel hrtoz1k. A Kőrház vállalja, hogy a kihelyezett áru
raktárkészletet megfeleló, zárt helyen, a meglévő saját készleteitől 

"ik,il,inítu. 
tárolja és

megfelelőenképzett, akezelő rendszert ismero és használni tudó személlyel kezeli'
A futamidő közben Szá|Iítő csereszabatosságot biztosít a Kőrház részére valamennyi, a
kihe lyezett árur aktár e lhe lye zett termék f elhasznál ás át i l l ető en.
A Kőrház közli SzáIlítóval a konszignációs raktárkészlet kezeló, kapcsolattartó személy
nevét, beosztását, telefonszámát és faxszámáú. és aZ ezen adatokban bekövetkezett minden
változást.

4, A szerződés megszűnése
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Megszűnik a szerzódés a száIlításl szerzódés Iejártával, ha újabb szállítási szerzódés
megkötésére nem kerül sor.

5. A, szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Kőrház teljes könien köteles
elszámolni a kihelyezett áru raktárkészlettel. A szerződés lejártft követő egy héten belül
leltározást készit a SzáI.|ítő képviselője, valamint a Kőrbáz által kijelölt személy a fel nem
használt ké szletek me gáll apít ásár a.

A futamidő alatt fel nem használt és raktárkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotú
bontatlan termékeket aKórház nem téríti meg a Szállítónak.
AKőrház köteles a szerződés megszűnésekor a birtokában lévő termékeket a raktárban annak
Szállító által torténő elszáIIításáig az állagmegóvásbiztositása mellett megőrizni. Az őrzés és
az elszáIlítás kö lt s é ge i a S zál|ítőt terhe l ik.

6. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a magyat jog szabályai mindenekelott a

Polgári Törvénykönyvről sző|ő 1959. Évi IV. törvény rendelkezé sei az irányadóak.
A szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére a Szerződő Felek - perértéktől fiiggően - a
megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest' 20II. március 21.
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MEGNEVEZES
Induló

Mennyiség
(db)

Megajánlott termék
(gyártó, tipus)

db ár (nettó) Összár (nettó)

I. Occluderek

T,I

Veleszületett és szerzett

intracardialis
kommunikációk (PFo'
ASD és VSD) zárásara

alkalmas intervenciós
katéteres egységcsomag

23

AGA Medical CorP
Amplatzer irrr"ru"n.iO,

katéteres szett intracardialis

kommunikác iók zarására - 9 -

ASD-méret l 9-PFo-méret l 9-

VSD-méret, 9ITV_méret, 9-

SB-méret

1 429 090Ft 32 869 070 Ft

I 9ASD0004
I 9ASD008

9ASD006
3ASDO34
gASDO13

9ASDO14
gASDOl 5

9ASDO16
gASDO17

9ASDO18
eAsDo1 9

9ASD02O
9ASDO22
9ASDO24
9ASDO26
9ASD028
9ASDO3O
9ASD032
9ASDO12
9ASDOlO

I 9PFO025
1 9PFO035
I

qptroo30

1 266 585 Ft 7 599 510 Ft
2.1

Speciális veIeszületett

szívhibák
intervencioná1is

katéteres megoldására
szolgáló eszköz,

extracardialis
kommunikációk
zárására legyen

alkalmas

6

AGA Medical CorP.

Amplatzer Duct. Intervenciós

katéteres szett extracardialis

kommunikác iők zár ásár a -9

PDA-méret, 9 ITV-méret

I 9PDAOO5
I 9PDAO06
I 9PDAOOT
1 9PDAO04
I 9PDA2-03-04

)PDA2-04-04
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Budapest, 201 1. március 2l'

Pénzüigyi
(

Pethőné'íar ffiresébet
főigazgató i h*!.y**ese

WFf/"
66856

1 387 509 Ft

AGA MedicalCo. -

Amplatzer Cardiac Plug - bal

pitvari ffilecske katéteres

zfu ásár a szol gáló intervenc iós

katéteres szelt -9 ACP-007-

méret' 9 TV45x45-méret-100

III. Occluder típus 10 db

A bal pitvari flilecske
teres zárásfua szolgáló

intervenciós katéteres

egységcsomag, az eszkiz a

beavatkozás bármely

teljes egészében

visszahúzható legyen

r0 810 900 Ftnr1'zs'/,
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