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amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
országos Kardiológiailntézet, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészt
a Budapest Bank Nyrt. banknál vezetett 10102086-13735202-00000005 bankszámlaszámí,
Cg. 01-09_366856 cégsegyzék számu 1089 Budapest, Rezső tér 6. székhelyű SUTURA
Képviseleti és Kereskedelmi Kft. nevű szállítő, képviseletre jogosult személy Szentesi
Lász|ő ügyvezeto(a továbbiakban : Szállító)

között, az qánlatában felsorolt termékek szállításélra a következő feltételek mellett:

Ll Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrende|ő á|tal a Kbt. alapján kiírt GOKI-
21,l20l0 számű ,, Az Intézet gyermekosztályának hemodinamikai és angiográfiós,
anyagszülrségletének biztosítósa'' kozbeszerzési eljárás során tett ajánlata elfogadása
eredményeként kötelezettséget váIIal arra, hogy aZ ajánlatkérő á|ta| aZ ajánlati
dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott termékmennyiséget azugyanot
meghatÍrozott minőségben a Megrende|ő részére leszállitja. A szerződés időtartama a

szerzódés aláirását követően 12 hőnapig tart.

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az I.l pontban meghatátozott
rírumennyiséget olyan módon köteles tole megvásárolni. ahogy ez a jelen pontban
szabályozásra kerül.
Megrendelő az Ll pontban említettek szerint a Szál'|ítő minden eltérés nélkül elfogadott
ajánlat szerinti termékeit havonta aZ un. Lehívási nyllatkozat formájában vásárolja meg a
Szállítótól úgy, hogy a szeruődéses időszak végéig a teljes mennyiség -30 "Á.-a lehívásra
kerüljön. A kihelyezett áruraktfu izeme\tetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés
e len ge dhetetl en ré szét kép ezó kihe lye zett árur aktát szer ző dés tarta|mazza.

3.l Szállító kötelezi magát arra' hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tétrgyhónapon belül havonta
olyan ütemezésben szállítja le a Megrendelő áItal erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a

l ehívásban me ghatár ozásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg
szabályszeruen, ha a Szá||ítő vagy az általa igénybe vett Fuvaroző az étnlkat tartalmaző egyes

szá|Iítmányokat a Szállító kockázatára a Megrendelő által ene feljogosított szervezetei
telephelyeire illetve a lehívásban megjelolt közelebbi teljesítési helyekre Ieszállitja,
(leszállíttatja) és a küldeményt csomagolási egységenként átszámolva a lehívásban megjelölt
egység Vagy SZeméIy Észére mennyiségileg átadta. A Szállítő a leszállított termékeket
bontatlan gyári csomagolásban' gyári tartozéklísta alapján, minőségtanúsítással és egyéb

dokumentációkkal együtt adja at a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell
lennie arra, hogy a termékek épségét afuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.

A minőségmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrende|ő a leszállított termék
mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító váIlal1a, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama aIatt folyamatosan rendelkezésre áII, konzultációs lehetőséget

biztosít.

Tel-i esítési hely: Központi raktár kihelyezett áruraktár

Átvételre jogosult személ}': Sommer Balázs.. illetve a helyettesítéssel megbizott személy.
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Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem széilított árucikkeket aSzá||ítő költségére harmadik személytől beszerezni

és a Megrendelő székhelyére száIlittatni.

Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal

kápcsolatban felmerült költségei fedezetére az Í.lpontban említett elfogadott ajánlat szerinti

ár szolgéil'.

4.l Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabá|yozott, illetve

végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer a\kalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga

uan ahho"' hogy váratlanul jelentkező áruhiányaik pótlására azonna|i megrendeléseket- a

kerctszerzódéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyl|atkozúokat - adjanak fel a

Szái|ítőhoz. aki ezeket a megrendeléseket soron kívül, raktéti készletéből tartozík kielégíteni.

A soron kívüli ügyintézést - felhívásra - a Szállító köteles igazolrni, de abban is egyetértenek a

felek, hogy ilyen esetekben a száIlitási határidő a 3 napot semmiképpen Sem haladhatja meg.

5.l Nem vitatott a felek által, hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség

te1jesítésének késedelme vagy elmulasztása' de ugyanígy az 4.lpontban előírt kötelezettségek

Íigyelmen kívül hagyása a jelen szállítást szerződés megszegését jelenti, aminek

kóvetkeztében a SzáI|ítőt a jelen szerződésben szabályozott kötbér éslvagy kártérítés

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második

alkalommal is megismétlődnék, ugy aMegrende|ő a száIlítási szerződéstől való elállásának a

jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmtúásat

igazolni lenne köteles.

6.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazolő szabá|yszetű, mindkét fél által aláirt átvéte|i

elismervérriye1 felszere|t szám!át 70 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak, a

Kbt. 305$. (3) rendelkezései szerint.

Nem vitatott a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes szémlákba

csak azok az árak, árképzési tétyezők és költségek állíthatók be' mégpedig ugyanolyan

mértékben, amelyeket az 1./ pont értelmében a Szá.Jlrítő elfogadott ajánlata tartalmaz,

fiiggetlenül attól, hogy a magyarorczági vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy

hogyan változik az infláciős táta, vagy a deviza átszámítási kulcs.

Szátlító a Megrendelő által havonta kétszeri alkalommal töfiéno felhasználás lejelentést

követően, legkésőbb a következő hónap negyedik napjáig e termékekrőI a számlát megküldi

Megrende|ő részére

A Megrendelő előlege t nem flzet.

A számlához tartoző lehívás teljesítését igazo|ő - a Megrendelőtol származő _ átvételi

elismervényt száI|itőlevéllel csatolni kell és az igy kiállított és felszerelt szÍmiát a Szállító

kö zvetl enü ! az Intézet G azdasági I gazgatő s ág ara nyúj tj a b e'

Amennyiben Megrendelő a Szállítő számláját a jelen pontban rogzitett hataridőn beltil nem

egyenlíiené ki, köteles a Szállítónak a Ptk. idevonatkoző szabá|yai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.

A Megrendelő által igazo\t szerződésszeni teljesítés esetén, afizetési határido eredmén1telen

elteltét követően, a Megrendelő a jelen szerződés a|áirásáva|hozzét1árul althoz, hogy a Kbt.

305.$. (6) bekezdés rendelkezései szerint.



7.l Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a SzállítáSból' i11. fuvarozásból eredő

hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozott teljesítés megtörténtétől számított

3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépni.

Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltérésekkel' hiányokkal kapcsolatos

igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogástárgyává teheti a

Szállítrínál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érvényben van.

Az e|őző két bekezdés bármelyik esete is forduljon eló, a lehívó tartozlk - a je|zett 3 napos

határidőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.

A jelen pontban említett minőségi Vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha

kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1.l pont szerinti ajén|atban,

i11. a közös jegyzőkönywel módosított ajánlatban foglalt minőségi követelményeknek' a

Megrendelő a jelen szerződésben szabáIyozoÍt mértékű minőségi kotbért és/vagy kártérítési

igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második fordulatában leírt rendszerbeli

áino'egi eltérést tapasztalna. úgy érdekmúlásának igazoIása nélkül a szerződéstől nyomban

elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet.

8.l Szeruődő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótálláS szabáIyaira - az L/ pontban foglaltak függvényében - az elfogadott ajánlattarta|ma az

irényadő.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket
cseréli ki, a Megrendelőnek jogában á1l

Szállító költségére.
Ha a Szállítő a jőtál\ási kötelezettsége alatt kicseréli a
annak jótállási ideje a csere napjávaI újra kezdődik.

|eszállított eszközök bármely tészét,

Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés

termékek rendelkeznek érvénye s forgalomba hozata]li engedéllye l.
tárgyát képező

9.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig hibás teljesítés' s végül a
szeruődéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbért kötnek ki a Szállító terhére,

amelynek mértéke kéiedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó értékének

f,rgyelembevételével napi % eztelék..,legfeljebb azonban az érintett aru-érték 6%r-

Hibás teljesítéssel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 30"Á'a nagyságú

minőségi kötbért lehet követelni, de ugyanilyen mértékű a Megrendelő által érvényesített

meghiusulási kötbér is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó qántati án:a vetitve, 30yo nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését

válla\1a, amennyiben a szállítandó termékek száIlitásával több mint 15 napot késik, vagy eláll

a szerző dés telj esíté sétől.

Tisztéhan vannak a szeruódő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a

Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti a Szállítótól, a

kár összegébe azonban amát behajtott kötbér összege beleszámít.

A kötbér akkor is jár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel.

A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a végszétmIa

nettó összegéből levonni.

a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

a fent említett árut harmadik személytől beszerezni a

\



10./ A Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítőhoz intézett nyllatkozatával azonnali
hatállyal elállhat a szállítást szerződéstől' vagy bármely részétő|,ha:

- a Szállítő azegyes résszállításokkal 15 napot késett;

- a Szállítő ftzetésképtelenné vált, öncsődöt jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,
felszámolási elj árás folyik ellene;

- a Szállítő szerződésellenesen beszüntette szállításait.

Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatávaI, a
Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

11.l A Szállítót az éwényes jogszabályok szerinti módon titoktaftáSi kötelezettség terheli a
szerződés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenységével kapcsolatban
tudomására jutó mindennemu adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási
kötelezettség kiterjed a Szállító alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállító a titoktartásra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélküI harmadik félnek nem hozhatja tudomására a
szeruődés, illetve azzalkapcsolatban bármely más dokumentáció vagy informáciő adatait.
A másik féI e!őzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat' kivéve ha ezt hatályos és érvényes
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a
Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal felhatalmazza a Szál|ítőt,
hogy a Megrendelőt referencialistáján feltüntesse és ezt - előzetesen írásban egyeztetett
módon _ marketingtevékenységében felhasználhassa.
Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktól
függően vagy a Szállító elfogadott ajánlata, vagy pedig a közös jegyzőkönywel módosított
ajénlatatartalmát tekintik a felek irányadőnak azzal, hogy tételes jogszabályi rendelkezésként
a Magyar Polgári Törvénykönyv idevonatkozőan megfelelő szabályait fogják alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalásokon békés úton rendezzenek minden olyan nézeteltérést' vagy vitát, amely közöttük
a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

Jelen szerződésből szétrmaző és peres útra került jogviták illetékessége mindenkor a
Megrendelő székhely éhez igazo dik.

Ezt a szállítási szerzódést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
mege gyezőt helybenhagyólag aláírták.
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Budapest, 20IL március 08.

:
I

"""""""".t"""":"".'"'
Dr. Ófner Péter
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SUTURA Kft. 1. sz. mellékletGoKl-21l2010 számú
Az l ntézet gyermekosztályának
hemodinamikai és angiográfiás,
anyagszÜkségletének biztosítása

MEGNEVEZES Mennyiség
(db)

Megajánlott termék
(svártó. tious)

db ár (nettó) Összár (nettó)

1.1
Vékonyfalú,4 cm
hosszú punkciÓs tű.

150

Punkciós tű 19 G 1

Il2" - Argon M.D. Inc.

- 195319

1 299 Ft 194 850 Fl

2.1
Vékonyfalú' 2.5 cm

hosszú punkciós trí.
200

Punkciós tti 21

Argon M.D.
195322

G 1 
tt

Inc. | 299 Ft 259 800 Ft

12.,

MULTI-TRACK katéter

4 F (80 cm) l0
Multi-Track katéter -

Numed C. lnc. -

MMTA O48O

26 950 Ft 269 500Fr

4 F (100 cm) l0
MultiTrack katéter -

Numed C. [nc. -

MMTA 041OO

26 950 Ft 269 500 Ft

t6.,

l0-l2 ml kapacitású,

biztonsági reservoirral
rendelkező,
gumigyűnivel ellátott'
fix male luer végű,

rotating adapterrel

ellátott ilehetőleg finger
grip - típusű,
kontrasáanyag
fecskendo.

40

Argon M.D. Inc.-

coronarographias
fecskendő 193210

| 225 Ft 49 000 Ft

17.,

ÚjszÜlött, csecsemó,
kisded VeleszÜletett
obstruktív szÍV-, éS
nagyér
elváltozásainak
kezelésére
használatos ballon
katéter

100

Numed Canada Inc. -

Tyshak II ballonkatétet

PDCméret

179 950 Ft \7 995 000 Ft

20.,

Stent implantatióra
alkalmas, extra

keménységű csere
guidewire.

20

AGA MedicalCotp.-
Amplatzer csere
guidewire - 9-GW00l

t3 500 Ft 270 000 Ft

Nettó összesen Í9 307 650 Ft
AFA25% 4 826 913 Ft

Bruttó összesen: 24 134 563 Ft

Budapest, 2011. március 08.
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