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amely létrejött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szám alatti székhelyű Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet, Dr. Ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:

Megrendelő),
máirészt a Budapest Bank Nyrt. banknál vezetett L0102086-13735202-00000005

bankszámlaszámú, 01_09-36ó856 cégjegyzék számú 1097 Budapest, Gubacsi út 47.

székhelyű Sutura Képviseteti és Kereskedelmi Kft. nevű szállító, képviseletre jogosult

személy: Szentesi László (a továbbiakban: Szállító)

közöÍt, az aj ánlatában felsorolt termékek szállítására a következő feltételek me1lett:

l.l Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapjan kiírt

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gyermek

osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesÍtésével GOKI-5/2011 közbeszerzési

eljárás során tett ajánlata elfogadása eredményeként kötelezettséget vállal ana, hogy az

ajánlatkéró á|Íal az ajén|ati dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott

térmékmennyiséget aZ ugyanott meghatározott minőségben a Megrendelő részére leszállítja.

A szerződés időtar1ama a szerződés aláírását követően 12 hónapig tar1. A szerződéSes áÍat'

termékeket, fizetési lratáridőket a jelen szerződés 1. sz. melléklete ÍarÍalft\azza. A szerződés

mellékletét képe zi az ajánlatbabecsatolt felolVasólap is (2. sz. melléklet)'

2.l Szállító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1./ pontban meghatarozott

árumennyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolni. ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megróndelő az 1./ pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül ellogadott

aján1at szerinti tetmékeit havonta az ún. Lehívási nyilatkozat formáj ában vásárolja meg a

dzáilítótól úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes merrnyiség -30 7o-a lehivásra

kerüljön. e Énetyéiett áruraktár üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés

elengedhetetlen részét képező kihelyezett áruraktár szerződés ÍaÍÍaLmazza'

3.l Szállító kötelezi magát ar'ra, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezéiben szállítja le a Megrendelő által ene leljogosított szervezeteinek, ahogy eza
lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítáS a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabályszerűen, há a Szállító vagy az áIÍala igénybe vett Fuvarozó az árukat tartalmazó egyes

szállíÁányokai a Szállító kockfuatára a Megrendelő által erre feljogosított szeryez.eÍei

telephelyeíre illetve a lehívásban megje1ölt kőzelebbi teljeSítési helyekre leszállítja,

1tes)attiitatja; és a küldemén1.t csomagolási egységenként átsziimolva a lehívásban megjelölt

.gyreg uuÉí személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a leszállított termékeket

uintutjun !ya.i "ro*ugo1ásban, 
gyáii taftozéklista alapján, nrinőségtanúsítással és egyéb

dokumentáiiókkal egytiit adja át aMegrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie

arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás ós a tárolás idótafiama alatt megóvja'

A minőiégmegvizsgálai helye a Megrendelő székhelye' A Megrendelő a leszállított termék

menrryiséli, 
'iinorégi 

átvételét folyámatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés

tetjesíeséiek időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre ál1, konzultációs lehetőséget

biztosít.
Teljesítési hely: Központi raktár 1096 Budapest' Haller u' 29., Kihelyezett áruraktár)

AtGt"1.".jogorult''á-elo, raktaros illetve a helyettesítéssel megbízott személy.



Szállító képviseletében eljáró személy neve, elérhetősége: Wenczl Veronika 477-0188

Szállító teljesítésében 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozó neve,

elérhetősége: ...
Megrendelő képviseletében eljáró személy neve, elérhetósége: anyaggazdálkodási

osztál1wezető' te|: 2| 5 -12'20

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a le nem szállított árucikkeket a Szállító költségére harmadik személy'től beszerezni

és a Megrendelő székhelyére szá1líttatni.
Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az

ár szolgál.

a Szállítónak a jelen pontban foglaltakkal
1./ pontban említett elfogadott aj ánlat szerinti

4.l Megállapodnak a szerződő felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabályozott, illetve

végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga

uun uhho", hogy váratlanul jelentkező aruhiányaik pótlására azonna]Ii megrendeléseket - a
keretszerződésÁez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak lel a

Szállítóhoz. aki ezeket a megrendeléseket soron kívül, raktaÍi készletéből tar1ozik kielégíteni.

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

felek, hogy ilyen esetekben a száIlítási határidő a 3 napot semmiképpen sem haladhatja meg.

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

teljesítésének késedelme vagy elmulasáása, de ugyanígy az 4.l ponÍban előírt kötelezettségek

figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek

következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés

fizetésének a kötelezettsége tórheli, és amenrryiben ilyen szerződésszegési eset második

alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a szállítási szerződéstől való elállásanak a

jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mel1ett anélkül, hogy érdekmúlását

igazolni 1enne köteles.

6.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét fél által aláírt átvételi

elismervéniyel felszerelt száfi1|át 70 napon belül banki átutaláSsal egyenlíti ki a Szállítónak, a

Kbt. 305. $ (3) rendelkezései Szerint.

Nem vitatátt a szerződő felek által, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlrikba

csak azok az árak, arképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan

mértékben, amelyeket az I.l pont ér1elmében a Szállító elfogadott aján|aÍa lártalmaz,

függetlenül attól, hogy a magyirországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy

hogyan változik az inflációs ráta, vagy a devlza átszámitási kulcs'

A Megrendelő előleget nem fizet.
A szimtához tar1ozó lehívás teljesítését igazoIó - a Megrendelőtő| származó _ átvételi

elismervényt szállítólevéllel csatolni kell és az így kiállított és felszerelt szám]lát a szállítő
közvetlenül az InIézet Gazdasági lgazgaÍóságára nyúj tj a be '

Amenrryiben Megrendelő a Szállító szám]lájál a jelen pontban ftgziteÍI határidőn belül nem

egyenlíiené ki, k]6teles a Száltítónak a Ptk. idevonatkozó szabályai szerinti mindenkori

érvényes késedelmi kamatot is megfizetni'
A Megrendelő által igazolt szerzőáésszeru teljesítéS esetén, a fizetési határidő eredménytelen

elteltéi követően, a Megrendeló ajelen szerződés aláirásáva] hozzájárul ahhoz, hogy a Szá|litő

beszedési megbízást nyujtt]ut be a Megrendelő fizetési számlája terhére, a Kbt. 305. $ (6)

bekezdés rendelkezései szerint.



Megrendelő ezennel hozzá1árul, hogy - általa igazolt szerződésszeni teljesítés esetén - a

fizetési határidő eredményelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a MÁK-nál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú fizetési számlája
tethére, az ellenszolgáltatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési
kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzforgalmi szolgáltatójának pedig ezemel
felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

7.l Egyetértenek a szerződő felek abban, hogy a szállításból, ill. fuvaroásból eredő

hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozotÍ teljesítés megtörténtétől számított
3 munkanapon belül jogosult a Szállítóval szemben fellépní.
Az egyéb minőségi hibákkal vagy a mennyiségi eltéréSekkel, hiányokkal kapcsolatos
igényeket a lehívó azok észlelését követő 3 napon belül bármikor kifogás tárgyává teheti a

Szállítónál, feltéve, hogy a szavatossági idő még érwényben van.

Az e|őző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tar1ozik _ a jelzett 3 napos

határidőn belü1 - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőségi vagy merrnyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha
kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1 .l pont Szerinti ajánlatban,

ill. az ajanlatban foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendető a jelen szerződésben
szabá|yozott mér1ékű minőségi kötbéít és/vagy kár1érítési igény't érvényesíthet, és

amerrnyiben a jelen bekezdés második fordulatában leíft rendszerbeli minőségi eltérést

Íapaszta\na, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,
meghiúsulási kötbéÍ és kártérítést követelhet.

8./ Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság és

jótállás szabályatra - az 1.l pontban loglaltak fiiggvényében - az elfogadott ajánlat tartalma az

irányadó.
Ha Szállító a minőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

cseréli ki, a Megrendelőnek jogában á1l a fent említett árut harmadik személ1'től beszerezni a

Szállító költségére.
Ha a Szállító a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli a leszállított eszközök bármely részét,

annak j ótállási ideje a csere napj ával újra kezdődik.
Szállító kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés targyát képező

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

9.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés, mint pedig a minoséghibás szállítás, s
végül a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyarár-tt kötbért kötnek ki a Szállító
terhére, amelynek mér1éke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó

ér1ékének figyelembevételével napi /. ezrelék,legfelj ebb azonban az érinÍetÍ árn-érték 6 yo-a.

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

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

meghiúsulási kötbér iS akkor, amikor e1állási jogát volt kénytelen gyakorolni.

Szállító a teljes bruttó ajánlati árra vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbér megfizetését

vállalja, amennyiben a szállítandó termékek szállításával több mint 15 napon késik, vagy eláll
a szerződés teli esítésétő1.

Tisáában vannak a szerződő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásan túlmenően a

Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítéSét is köVetelheti a SzállÍtótól, a

kár összegébe azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít.
A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kara nem merült fel.



A kötb&t a ]vlegrendelő jogosult a benyújtott szrímlából VisSzatafiani és azt a végszámla nettó
összegéből levonni.

]01.. .A M-ecrendelő egyoldalú, írásbeli' a Szá|lítóhoz intézett nyilatko zatával azonnali
hatállyal elállhat a szállítási szerződéstő1, vagy bármely részétő1' ha:- a Szállító aZ egyes résszállításokkal 15 napot késett;- a SzáIlító fizetésképtelenrré vált, öncsődcit jelentett illetve ellene csődöt jelentettek be,

felszámolási elj árás folyik eIlene;
- aSzállító szerződésellenesenbeszüntette szállításait.
Ha a Megrendelő a szerződést a fenti bármely okból megszünteti egyoldalú nyilatkozatával, a
Szállító nem jogosult a Megrendelőtől további kifizetéseket követelni.

11.l Á SzáIlítót az érvényes jogszabályok szerinti módon titoktartáSi kötelezettség terhe1i a
szerződés teljesítése sorál a Megrendelővel, annak tevékenységével kap"csolatban
tudomására jutó minderrnemű adat, infotmáció, ismeret vonatkozásában. E iitoktarrási
kötelezettség kiterjed a SzáIlító alkalm azoltaira, munkatársaira' beszállítóira, akiket
tevékenységük megkezdése előtt köteles a Szállitő a titoktartáSra hitelt érdemlően
figyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül lrarmadik félnek nem hozhatja tudomására a
szenődés, illetve azza|kapcsolatban bárme1y más dokumentáció vagy információ adatait.
,4, 

másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos inlormációt .gyit rot sem tehet közzé,
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha ézt hatályos és órvényes
jogszabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnye1 eliendeli.
A Szállító kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét követően a
Megrendelő írásban nyilatkozik. A Megrendelő e nyilatkozattal fe|hatalmazza a Szállítót'
hogy a Megrendelőt referencialistáj án feltüntesse éi ezt _ előzetesen íráSban egyeztetett
módon _ marketingtevékenységében fe1használhassa'
Jelen szerződésben nem szabályozoÍt kérdések tekintetében az 7.l ponÍban foglaltaktól
fiiggően vagy a Szállító elfogadott ajánlata, vagy pedig a közös jegyzőLönywel m"ódosított
ajrínlata tartalmát tekintik a felek iranyadó nak azzal' hogy tételes jogszabályi rendelkezésként
a Magyar Polgari Törwénykönyv idevonatkozóan megfelelő szabáiyait fogják alkalmazni.
A Megrendelőnek és a Szállítónak meg ke1l tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
trírgyalásokon békés úton rendezzenek mir-rden olyan nézeteltérést, vagy vitát' am.-eiy közt]ttük
a szerződéssel kapcsolatban merül fel.
Ha a szerződő fe|ek a szerz'ődésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen targyalásos
úton nem tudják nregoldani, úgy e jogvitájuk eld<jntésére a megrendelő székhelye" szerint
illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerződésbőI származó és peres útra került jogvítak illetékessége mindenkor a
MegrendeIő székhelyéhez igazodik.
Ezt a szallitási szerződést a szerződő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag aláírták' 1
Budapest, 201

F.Y
\



műtőkabát

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok

beszeÍzése az lntézet felnőtt és gyermek osztályának

részére, kihelyezett áruraktár létesítéséVel

1. sz' mel|éklet

PénzÜgyi eIlenjeíDő

A\
Peti-lnne larnar trzseflet

l |' l'.: l u';t ó gazJasági' helyet|ese

\

Budapest, 201 1. december 6.
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II. NYILATKoZÁTMINTÁK

F'ELoLVÁSÓLAP ,i.

"Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése az Intézetfelnőtt és gyermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével,,

Ajanlattevő megnevezése: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Ajanlattevő székhelye: l097 Budapest, Gubacsi út 47.
Kapcsolattar1ó _ neve: Wenczl Veronika
Címe: 1097 Budapest, Gubacsi út 47.
Telefonszím: +36 1 4770188
Telefaxszáma: +36 l 477Ol89
E-mail címe: sutura@t-online.hu

NEVE,
.BSZAM
rósz Steril alapcsomag (coron _ 1.

3000 db
rész Steril ulup".o-uf 1c-cu'- . -ű@
db

rész Steril alapcsomag (gyerek),

rész Steril alapcso,nag 
1 f"lnön kongenit,iI is

rész Bioptom katéterek, 320 db

műtőkabát, 600 db



z. rész Hidrofil PCI guidewire

rész 7-8-a méret ű. c91 szerhaszná la t os.
rrel o 0']R innh mÁrp+,'í.^''".l ^''iÁ^.'';'^



l

yílás/

4Fl80cm
4 F / 1i0 cm egyenes /min. 6

4 F / 1 10 cm hajlított /min. 6

5F/65cm
5F/80cm
5 F / 110 cm egyenes /min. 6

40 db
5 F / 1l0 cm hajlított /min. 6



/

MULT]-TM.I

rész''hydrophi l', bevonattiGllrít,.ltt

s0 db

)tt Végű, és fix core-al rendelkezó. csÚrszós
tű 150 cm hosszú guidewire.
inch 70 db
inch 50 db

KATÉTER -
MMTAO48O /
MMTAO4lOO

ConoNeRoctÁr.t.',
FEcsKENDó
193210

INTERVENCIÓS BAl-
KÁTÉTER _
PDCMERET

egyenes' soft+ip_el és.fix core-al
csúszós feliiletű I50 cm hosszu

10 db
l0 db
i00 db
40 db
50 db

0{10t;|A5
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Sugárfogó, sima felszínű,
rcsistens felületii, extla Suppoft/extra

iusú, lehetőleg nitinol core-al bíró, teflon
|tú, 0.025 inch-től _ 0'03 5 inch_ig terjedő
jű, 260_300 cm hosszúságú, ''J'' végű
uidewire. amelynek r a)amem; i

flexibilis tip_je 3-6 cm között

y az aIábbi méretek szerinti
igényeknek megfelelően szállítandó.



rész Retriever-ide genteSt íOgó

4-5 F méretű, pitvari
alkalmas, vég- vagy

nélküli, egyszeres be1lumenű, 50-60
max. 6 F sheat - be jól bevezethető,

F/ shaft átmérőjű, nem konikus
ballonnal rendelk ező katéÍer ,

tfl 07
6



ott fizetésí hátriridő: 70 nap

2011' október 10.
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