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Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészrola Száltító: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.

telephelye: 1089 Budapest, Rezső tér 6.

másrészről a

Gottsegen György országo s Kardio ló gi ai Intézet
Címe: 1096 Budapest, Haller u.29.
Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgatő
továbbiakb an'.,a Kőr|tán",

mint Szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. Aszerződés tárgya

Száltító a GoKI-2 tt2010 számú ,, Az Intézet g!'lermekosztályának hemodinamikai és

angiográfiáS, anyagsz.t)l<ségletének biztosítósa" szál,Lítási szerződésben foglalt időtartamra

t<iiety"ezátt aru ranártészlétet bocsát saját k<iltéségére aKőrház rendelkezésére, arne|y azt

saját ruktárában helye zi el a feLhasznáIásig. A kihelyezett énraktér induló alapkészlete

minden méretből 1 havi mennyiség et taftalÁaz - csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet

201l. március 9.-én 8_14. óra ktizótt kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente

csütörtöki napokon 8-11-ig, első alkalom2011. március 24. _én kerül leszállításra.

2. Szállító jogai és kiitelezettségei

A kihe1yezett áru raktárkész|et a Szállító tulajdonát képezi. A Szállító kötelezettséget vállal a

szállitáái szerződés mellékletében meghatározott termékek szállítására, valamtnt arra, hogy a

Kőrbázjelentése aIapján a felhasznált termékek nyilvántartását a Kőrhá,uzal. egyezteti és

terméket pótolja lehívástól szálrnított maximum 1 héten belül.

Szállító a Kőrháu jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékérol szóló

számIa kiáIítására, a szállítási szerződésben foglaltak szerint. Szállító a kihelyezett áru

raktárkészletét bármikor ellenőrizheti.

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett élruraktár

raktár készletét képes kezelni. Az
készletét, a Szőll|ítő szempontjából, mint egyetlen külső

egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és
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titkosan tartja nyilván. Minden innen kiadott áru felhas ználásnak minősül. A szoftverkez'elésével megbízott személy a Szál|ítő tészéte rendszeres időközönként (legalább havonta2.alkalommal) nyomtatott (vagy faxolt, e-mailben elküldött, stb.) a fogyásrjl, illetve a raktárpillanatnyi készletéről információt küld.
A megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett a SzáIlítónak lehetősége Van elektronikusformában (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban.
Ennek lehetoségeiről a szoftv er készitőjével ktilon kell mógállapoá;orr.A fogyás nyilvántartása egyrészt a izám1ák alapja, másrészt a készlet utántöltéSének azalapinformáciőja.

Szállítónak meg kell adnia a vonalkódok áItal beolvasható karaktersor ozatok belsőtartalmának struktúráját, mivel a beszállítőnak biztosítania kell a cikkek azonosítását olyantekintetben, hogy az egyértelműen meghatározza'hogy az adotttermék meiy szállítótól va1ó,hiszen hasonló, vagy esetleg azonos termékek is lehetrrek egyidőben araktárban.
Kórháznak lehetősége van rendkívüli esetekben soron kívüli megrendelésre.

SzáIlítás:

Amennyiben a részletezett módon a lehívás továbbításra kerül aSzáIlító maximum 5 naponbeltil ezt beszállítj a.

Soron kívüli megrendelés esetén a szállítási idő maximum 3 nap.

Számlázás:

Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséér1 díjat szárnol fel ajánlattevő részére, mely díj afelhasznált áru bruttó érték 3,6-yo-a. A raktátozási díj so%-át szerződéskötést követően 15napon beltil átutalással egyenlíti ki a Szá\lítő. A fennmarad,ő rész értékének megfelelő
összeget a szerződés lejártakor kell a Kőrházrészére átutalni

3. AKőrházjogai és kötelezettségei

A Kőrház a kihelyezett termékek hiánytalans ágáért és minőségi állapotáért, állaguk
megóvásáért teljes körű felelőséggel tartozik. 'q kornez vállalja, togy u kihelyezett-aru
raktárkészletet megfelelő, zárt helyen, a meglévő saját készletóitol eiktilorritu. tárolja ésmegfelelőenképzett, akezelő rendszert ismerőts használni tudó személlyel kezeli.A futamidő közben Szállító csereszabatosságot biztosít a Kőrház részére valamennyi, akihelyezett áruraktár elhelyezett termék felhasiná\áSát illetően.
A Kőrház közli Szátlítóval a konszignációs raktárk észlet kezelő, kapcsolattartó személy
nevét, beosztását, telefonszámát és faxszámát és az ezen adatokban bekövetkezett minden
változást.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés a szállítási szerződés lejártával, ha újabb szállításj szerződés
megkötésére nem kerül sor'



5. Aszerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Je|en szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Kőrház teljes körűen köteles

elszámolni a kihelyezett áru raktárkészlettel. A szerződés lejártft követő egy héten belül

leltározástkészít a Szállító képviselője, valamint aKőrház által kijelölt személy a fel nem

basznáIt készletek me gáll apít ásétr a'

A futamidő alatt fel nem használt és raktárkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotú

bontatlan termékeket aKőrház nem téríti meg a Szállítónak.
A Kórház köteles a szerzódés megszűnésekor a birtokában lévo termékeket a raktárban annak

Szállító által történó elszáIlitásáig az állagmegóv ás biztosítása mellett megőrizni. Az őrzés és

az elszáIlitás költségei a Száilrítőt terhelik.

6. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a rnagyar jog szabá|yai mindenekelőtt a

Poigári Törvénykönyvről szőlő 1959. Évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

A szerzódésből eredő Vitás kérdések eldöntésére a Szerződő Felek - perértéktol Íiiggően - a

megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 20II. március 08'

. Dr. ofner Péter
Foigazgatő főorvos
mint Megrendelő
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SUTURA Kft. 1. sz. meIlékletGoKl-21l2010 számú
Az l ntézet gyermekosztályának
hemodinamikai és angiográfiás,

anyagSzu kség letének biztosítása

MEGNEVEZÉs
Induló
készIet

(db)

Megajánlott termék
(gyártó, tipus)

db ár (nettó) Összár (nettó)

r.l
Vékonyfalú,4 cm
hosszú punkciós íi. 20

Punkciós tű 19 G l
l/2" - Argon M.D. Inc.

- 195319

r 299 Ft 25 980 Ft

2.1
Vékonyfalú, 2.5 cm
hosszú punkciós ttí.

20

Punkciós tű 21 G 1''

Argon M.D. Inc. -

195322

| 299 Ft 25 980 Fr

12.,

MULTI-TRACK katéter

4 F (80 cm) 2

Multi-Track katéter -

Numed C. Inc. -

MMTA O48O

26 950 Ft 53 900 Ft

4 F (100 cm) 2

Multi-Track katéter -

Numed C. Inc. -

MMTA 04lOO

26 950 Ft 53 900 Ft

16.,

10-l2 mlkapacitású,
biáonsági reservoirral
rendelkező,
gumigyűrűvel ellátott,

fix male luer végű'
rotating adapterrel

ellátott /lehetőleg finger
grip - típusú/,

kontrasztanyag

fecskendő.

20
Argon M.D. Inc.-

coronarographias
fecskendő 193210

1 225 Ft 24 500 Ft

1'.7.,

Újszulott, csecsemo,
kisded veleszÜletett
obstruktív SzÍV-, és
nagyér
elváltozásainak
kezelésére
használatos ballon
katéter

30

Numed Canada Inc. -

Tyshak II ballonkatéter
PDCméret

179 950 Ft 5 398 500 Ft

20.,

Stent implantatióra
alkalmas, extra

keménységri csere

guidewire.

'!

AGA Medical CotP.-
Amplatzer csere
guidewire - 9-GW001

13 500 Ft 40 500 Ft

Nettó összesen s 623 260 Bt

nrazsrt" I 405 815 Ft

Bruttó összesen: 7 029 075Ft

Budapest, 2011. március 08.

Ptl'-{
Dr. ofrrer Péter

főigazgató fróorvos

mint Megrendelő
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