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Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

loL pf hl

Amely létrejött egyrészről a Száltító: Sutura Képviseleti és Kereskedelmi Kft'
telephelye: L097 Budapest, Gubacsi út 47'

másrészről a

Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet

Címe: 1096 Budapest, Haller u. 29.

Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgaÍó
továbbiakban : ,,a Kórház'' ,

mint Szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szállító a szállítási szerződésben loglalt idotartamra kihelyezett áru raktárkéSzletet bocsát

saját költéSégére, a Kórház rendelkezésére, amely azÍ saj át raktárában helyezi el a

feihasználásig-. A kihelyezett áruraktár induló alapkészlete minden méretből 1 havi

mennyiséget iar1almaz ósatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet 2012. március 08-án 8-ll'
óra kózott kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 11_ig'

első alkalom 2012. március 15-én kerül leszállításra.

2. Szállító jogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktárkészlet a Száltító tulajdonát képezi. A Szállító kötelezettséget vállal a

szállítasi szerződés mellékletében meghatározott termékek szá|Iitásáta' valamint arra' hogy a

Kórház jelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántar1ását a Kórházzal egyezteti és

teméket pótolja lehívástól számított maximum 1 héten belül'

Szállító a Kórház jelentését követően jogosult a lelhasznált termék ellenértékéről szóló

számla kiállítás ára, a szál],ílási szerződésben foglaltak szerint. Szállító a kihelyezett áru

raktarkészletét bármikor ellenórizheti.

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett aruraktár készletét, a Szállító szempontjából' mint egyetlen külső

raktár készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten éS

titkosan tartja nyiiván. Minden irrnin kiadott áru felhasználásnak minősül. A szoftver

kezelésével megtízott személy a Szállitó részére rendszeres időközönként (1egalább 2

ii"Lnt.; nyo.,u:,ott (vagy faxolt, e-mailben elkü1dött, stb.) a fogyásról, illetve a raktar

pillanatnyi készletéről információt küld'
i megfeielo technikai feltételek biZtosítása mellett a Szállítónak lehetősége van elektronikus

formíb* (file) ennél gyakrabban infomációhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban'

ennek lehetoségeiről a szoftver készítőjével külön ke1l megál1apodjon'



A fogyás nyilvántar1ása egyrészt

alapinformációja.

a számlik alapja, másrészt a készlet utántöltésének az

Szállítónakmegke1ladniaavonalkódokáltalbeolvashatókaraktersorozatokbelső
taÍtalmának struktúráját, -i'á " 

u..'áirio'"r. biztosítania kell a cikkek azonosítását olyan

tekintetben, hogy az"gye't'rrlrii"n ''grl 
aÍátozza' hogy .az 

adott termék mely Szállítótól való'

hiszen hasonló, vagy esetleg u"ono' t"ioet't is 1ehetnek egyidőben a raktárban'

Szállitás:

Amennyiben a Íész|eÍezeÍÍ módon a lehívás továbbításra kerül a Szállító maximum 5 napon

belül ezt beszállítja.

f;1r;ilffi a rendszer üzemeltetéséért díjat számol fel ajánlattevó részére, mely 
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[1il#;i;á 'ü'",iJ'e"er 
s.-o-;ó-a' n raxtarorasi díjat. felevente' a íelhasználás alapján' 15

napon belül átutalással 
"gy"nriti 

ki 
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i.j''',u. A fennmaradó rész ér1ékének megfelelő öSszeget a

''.-oaes 
lejártakor kel1 aKórház részére átutalni'

3. A Kórház jogai és kötelezettségei

A Kórház a kihelyezett termékek hiánytalanságáér1 
- 
és minőségi állapotáért, állaguk

megóvásáért teljes körű f.l";őJ;;;i ,"'-"lir.. ,^' .i:tr.ya, 
vállalja, hogy a kihelyezett áru

raktarkészletet megfelelő, 'il;;ry;", a meglévő saját keszletéitől elkülönítve tárolja és

meefelelően kép'ett, a t"zetírenJsl"íl'..roi, használni tudó személlyel kezeli'

R iuramidő közben Szállító'.rJr"=.ubu,or'agot biZtosít a Kórház részére valamennyi- a

i.lr'.ry.^n,i.'*t'ár elhelyezett termék felhasználását illetően'

A Kórház közli Szállítóvai; ;;;;il;iás raktarkészlet kezelő, kapcsolattartó személy

nevét, beosztáSát, telefonszárnat és faiszámát és az ezen adatokban bekövetkezett minden

változást.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés a Szállítási szerződés lejártával' ha újabb szállítási szeruődés

megkötésére nem kerü1 sor'

5. A szerződés megszűnósekor alkalmazott eljárás

Jelen szerződés bármely okból töfiénő megszúnése esetén a Kórház teljes köruen köteles

elszámolni a kihelyezett #;k;;;l;;"i;tt!l. A szerződéS lejártát követó egy héten belül

leltározást készít a Szállító ijö;lőj;';;*.int a Kórház aitat riJetott személy a fel nem

használt készletek megá1lapítására'

A futamidő alatt fel nem l'"*.ai, és raktárkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotú

bo"iá'r'- ,.""er.eket a Kórház nem téríti meg a Szállitónak'

A Kórház kötel", u .""'ojel''nig;;il;;;k"; ' uirt9\auan lévő termékeket 4 1n(1{ftnp annak

Szállító által torténő elszáliíiáráü-]ir"g."*óvás biztosítása me1lett megőrizni. Az őrzés és

az elszállítás költségei a Szállítót terhelik'



6. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdéseke a magyar jog szabá]lyai mindenekelőtt a

Poigári Torvénykön,wrő1 szóló 1959. Évi IV. törvény rendelkezései az irényadóak.

A úerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére a Szerződő Felek - perértéktől fi'iggően _ a

megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizarólagos hatáskörét kötik ki'

Budapest, 201 1. december 06.

,enzÜ9Yi eIlenjegrzi

/Á
Pethoné Tarnai Erzsébet t

'. cel1' ::a;_da:áqi helyettese



SUTURA Kft. Haemodinamikai és angiográfiás anyagok beszerzése
az lntézet felnŐtt és gyermek osztályának Íészére,

kihelyezett áruraktáÍ |étesítéSéVel
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1. sz' melléklet

M EGNF],VEZES
Induló
késZlet

(db)

Megajánlott termék
(gyártó, tipuS)

db ár (n€ttó) Összár (nettó)

FizetésI
hat.idő
nap

Jö'
Vékonyfalú, 4 cm

hosszú punkciós tű.
20

Punkciós tü l9 G l
l/2" - Argon M.D. Inc.

- t953 t9
I 299 25 980

70

39.
vékonyfalú' 2.5 cm

hosszú punkciós tű.
20

Punkciós tű 2l G l"
Argon M.D. Inc. -

19 5322
1 299 25 980

70

50.

MULTI-TRACK katéter

4 F (80 cm) 2
Multj-Tlack katéter -

Numed C. Inc. -

MMTA 0480

26 950 53 900

70

4 F ( 100 cm) 2

Multi-Track katéter -

Numed C. lnc. -

MMTA 04I O()

26 950 53 900

70

54.

l0-l2 ml kapacjtású,

biáonsági reservoirra]

rendelkező.
gumigyúrűvel ellátott,

fix male luer végü,

rotating adaptenel
ellátott /lehetőleg

finger grip - típustr,/,

kontrasztanyag
fecskendő.

20
Argon M.D. lnc.-
coronarographias

fecskendő l932l0
24 500

70

55.

Újszülött' csecsemÓ,
kisded VeleszÜletett
obstruktíV szíV-, és
nagyér
elVáltozásainak
kezelésére
használatos ballon
katéter

l0
Numed Canada Inc. -

Tyshak II ballonkatéter

PDCméret

179 950 5 398 500

70

66.
SpeciáliS stent (bare)

szett velesZületett

szívhibák kezeléséhez

6pg2 n161es+ BB
méret

'7 44 000 '7 44 000

70

6',7 .
speciális stent
(covered) szett
ve]es7ü1etett sZívhibák

1 CVRD. CP82 861 600 861 600

70

'tI', ,

Nettó összesen 7 188 360 Ft
ÁF 

^ 
25% I 797 090 Ft

Bruttó összesen: 8 985 4s0 Ft

6ri6íóü;ö)a\


