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lot e fiotrszÁlr,ÍrÁsI szBnzinÉs

amely létrej ött egyrészt a Budapest, Haller utca 29. szarn alatti székhelyű Gottsegen György
Országos Kardiológiai Intézet, Dr. ofner Péter mint megrendelő (a továbbiakban:
Megrendelő),
másrészt a Budapest Bank Nyrt. banknál vezetett 10102086-13735202-00000005
bankszámlaszámú, 0r-09-36ó856 cégjegyzék szám'(l 1097 Budápest' Gubacsi út 47.

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

személy: Szentesi LásZló (a továbbiakban: Szállító)

között' az ajanlatában lelsorolt termékek szállítására a következő feltételek mellett:

l.l Szállító ezen szerződés aláírásával a Megrendelő által a Kbt. alapjan kiít
Haemodinamikai és angiográíiás anyagok beszerzése az Intézet felnőtt és gvermek
osztályának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével GoKI-5/2011 közbeszerz.ési
eljárás során teÍI ajánlaÍa ellogadása eredményeként kötelezettséget vállal ana, hogy az
ajrínlatkérő áItal az fiénlaÍi dokumentációban felsorolt és az Megrendelő által elfogadott
termékmennyiséget az ugyanott meghatarozott minőségben a Megrendelő részére leszállítja.
A szerződés hatáIya: 2012' 03'08.tól 2013.03'08'-ig tart. A szerződéses árat, termékeket,
fizetési hataridőket a.jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. A szerződés mellékletét
képezi az ajánlatba becsatolt fe1olvasólap ís (2. sz' me1léklet).

2.l SzáIlító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az 1./ pontban meghatározott

arumerrnyiséget olyan módon köteles tőle megvásárolní. ahogy ez a jelen pontban

szabályozásra kerül.
Megrendelő az 1.l pontban említettek szerint a Szállító minden eltérés nélkül elfogadott

ajánlat szerinti termékeit havonta az ún. Lehívási nyilatkozat formáj ában vásárolja meg a

Szállitótól úgy' hogy a szerződéses időszak végéig a teljes mennyiség -30 7o_a lehívásra

kerüljön. A kihelyezett áruraktiít üZemeltetésével kapcsolatos feltételeket jelen szerződés

elengedhetetlen r észéÍ képező kihelyezett áruraktár szerződés Íarta|mazza'

3'l szállító kötelezi magát ana, hogy a 2.l pontban említett lehívás szerinti árukat a

lehívásban foglalt mennyiségben, választékban és méretben a tárgyhónapon belül havonta

olyan ütemezésben szállilale a Megrendelő által erre feljogosított szervezeteinek, ahogy ez a

lehívásban meghatározásra került.
A lehívásnak megfelelő szállítás a felek egyező megállapodása szerint akkor történik meg

szabályszenien, ha a Szállító vagy az á|Ía]La igénybe vett Fuvarozó az árukaÍ taÍalmazó egyes

szállítmányokat a Száltító kockázaÍára a Megrendelő által erre feljogosított szewezelei
telephelyeire illetve a lehívásban megjelölt közelebbi teljesítési helyekre leszállítja,

0es'á1líttatja) és a küldeményt csomagolási egységenként átszámo1va a lehívásban megjelölt

egység vagy személy részére mennyiségileg átadta. A Szállító a leszállított termékeket

bontatlan gyiíri csomagolásban, gyari tartozéklista alapj rírr, minőségtanúSítással és egyéb

dokumentációkkal együtt adja át a Megrendelőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kel1 lennie

arra, hogy a termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja.

A minőiégmegvizsgálás helye a Megrendelő székhelye. A Megrendelő a leszállított termék

mennyiségi, minőségi átvételét folyamatosan végzi. A Szállító vállalja, hogy a szerződés

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkezésre á1l, konzultációs lehetőséget

biztosít.
Teliesítési hely: Központi raktár 1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett áruraktár)
Átvételre jogosult személy: raktaros i1letve a helyettesítésse1 megbízott személy.
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Szá1lító képviseletében eljáró személy neve, elérhetősége: Wencz1 Veronika 477-0188
Szállító teljesítésében 10 o%'ot meghaladó méftékben igénybe vett alr'állalkozó neve,
elérhetősége: . . .

Megrendelő képviseletében eljaró személy neve' elérhetősége: anyaggazdálkodási
osztál1vezető, tel: 21 5 - 12 -20

Abban az esetben, ha a Szállító késedelme meghaladná a 15 napot, úgy a Megrendelő
jogosult a 1e nem szá1lított árucikkeket a Szállító költségére harmadik személy'tő1 beszerezni
és a Megrendelő székhelyére szállíttatni.
Egyetértenek a szerződó lelek abban, hogy a Szállitónak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmerült költségei fedezetére az 1'l pontban említett elfogadott ajánlat szerinti
ár szolgál.

4.l Megállapodnak a szerződó felek, hogy a 2.l és 3./ pontban szabályozott, illetve
végrehajtandó kihelyezett áruraktár rendszer alkalmazásán túlmenően a Megrendelőnek joga
van ahhoz, hogy váratlanul jelentkező áruhianyaik pótlására azomali megrendeléseket - a
keretszerződéshez képest ugyancsak lehívásnak minősülő nyilatkozatokat - adjanak lel a

Szállítóhoz, aki ezeket a megrendeléseket soron kívül, raktári készletéből tartozik kielégíteni.
A soron kívüli ügyintézést - felhívásra _ a Szállító köteles igazolni, de abban is egyetér1enek a

felek, hogy ilyen esetekben a szállítási lratáridő a 3 napot semmiképpen sem haladhatja meg.

5.l Nem vitatott a felek által' hogy a lehívásban foglalt szállítási kötelezettség
teljesítésének késedelme vagy elmulasztása, de ugyanígy az 4.l pontban előírt köte1ezettségek

figyelmen kívül hagyása a jelen szállítási szerződés megszegését jelenti, aminek
következtében a Szállítót a jelen szerződésben szabályozott kötbér éS/vagy kártérítéS

fizetésének a kötelezettsége terheli, és amennyiben ilyen szerződésszegési eset második
alkalommal is megismétlődnék, úgy a Megrendelő a szállítási szerződéstől való elál1ásának a
jogát gyakorolhatja a jogi következmények érvényesítése mellett anélkül, hogy érdekmúlását
igazolni 1enne köteles.

6.l Megrendelő a lehívás teljesítését igazoló szabályszerű, mindkét lél által aláírt átvételi
elismervénnyel felszerelt szám|át 70 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Szállítónak, a

Kbt. 305. $ (3) rendelkezései szerint'
Nem vitatott a szerzodő felek által, hogy a szerződéSes időszak folyamán az egyes számlákba
csak azok az fuak, árképzési tényezők és költségek állíthatók be, mégpedig ugyanolyan
mér1ékben, amelyeket az 1 'l pont ér1elmében a Szál'lító elfogadott ajánlaIa taúalmaz,
fiiggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árak miképpen alakulnak, és hogy
hogyan változik az inflációs ráta, vagy a deviza átszámítási kulcs.
A Megrendelő előleget nem fizet.
A számléútoz tartozó lehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőtól származó átvételi
elismervén1.t szállítólevéllel csatolni kel] és az így kiállított és felszerelt szíímlát a szállító
közvetlenül azlntézet Gazdasági lgazgaÍóságiLra nyújtj a be'
Amennyiben Megrendelő a Szátlító számláját a jelen pontban rögzített határidőn belül nem

egyenlítené ki, köteles a Szállítónak a Ptk' idevonatkozó szabáIyai szerinti mindenkori
érvényes késedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelő által iguolt szerződésszerű teljesítés esetén, a fizetési határidő eredménytelen
elteltét követóen, a Megrendelő a jelen szerződés aláírásával hozzii1áruir ahhoz' hogy a SzálIíÍó
beszedési megbízást nyújthat be a Megrendelő fizetési számlét1a terhére, a Kbt. 305. $ (6)

bekezdés rendelkezései szerint.
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Megrendelő ezer:nel hozzájárul, hogy - á|tala igazo|t szerződésszerű teljesítés esetén - a

Íizeiési határidő eredménytelen elteltét követően a Szállító beszedési megbízást nyújtson be

Megrendelőnek a MÁK_nál vezetett 10032000-01491869-00000000 számú ftzetési számlája
ter!'lére, az ellenszolgá1tatás vonatkozó része tekintetében kivéve, ha a Szállító a fizetési

kötelezettségét határidőben nem teljesítette. Pénzlorgalmi szolgáltatój ának pedig ezennel

felhatalmazó nyilatkozatot ad arra, hogy a beszedési megbízást teljesítse.

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

hibákkal kapcsolatban a lehívó a 3./ pontban szabályozoÍÍ 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 kifogás tárgyává teheti a

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

Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a lehívó tar1ozik - a jelzett 3 napos

hataridőn belül - a Szállítót közös jegyzőkönyv felvételére meghívni.
A jelen pontban említett minőSégi vagy mennyiségi fogyatékosságok esetén, de akkor is ha

kiáeril, írogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az 1'l pont szerinti ajánlatban,

i|'. az aján1atban foglalt minőségi követelményeknek, a Megrendelő a jelen szerződésben

szabá|yózot méÚékű minőségi kötbéfi éS/vagy kár1érítési igény't érvényesíthet, és

amennyiben a jelen bekezdés második lordulatában leírt rendszerbeli minőségi eltérést

tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a szerződéstől nyomban elállhat,

meghiúsulási kötbéft éS kár1érítést követelhet.

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

jótállás szabályaira - az \.lpontban foglaltak függvényében - az elfogadott EánlaÍ 12rta]tma az

irányadó.
Ha Szállító a minóségi hibás terméket
cseréli ki, a Megrendelőnek jogában áll
Szállító költségére.
Ha a Szállító a jótállási kötelezettsége alatt kicseréli
annakjótállási ideje a csere napjáva| újra kezdődik.

a leszállított eszközök bármely részét,

SzállÍtó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen

termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllye1'
szerződés tárgyát képező

9.l Szerződő felek úgy a késedelmes teljesítés' mint pedig a minőséghibás szállítás, s

végül a szerződéstől való Megrendelői elállás esetére egyaránt kötbéft kötnek ki a Szállító

terlére, amelynek mértéke késedelem esetén a késedelmesen szállított árucikkek bruttó

értékének figyelembevételével napi /, ezre|ék,legfelj ebb azorlban az érinIett áru-érték 6 %_a.

Hibás teljesítessel kapcsolatban a hibával érintett áru bruttó értékének 307o-a nagyságú

minőségi kotbért lehét követelni, de ugyanilyen mértékű a Megrendelő által énényesített

meghiúiulási kötbét is akkor, amikor elállási jogát volt kénytelen gyakorolni'

Szállító a teljes bruttó ajánlati árra vetítve, 30 % nagyságú meghiúsulási kötbéÍ megfiZetéSét

vállalja, amennyiben a szállítandó termékek szál|ításáva| több mint 15 napon késik, vagy eláll

a szeruődés tel jesítésétől.

Tisztában vannak a szerzódő felek azzal, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenően a

Megrendelő a szerződésszegésből eredő karának megtérítéSét iS kcjvetelheti a Szállítótól' a

kár összegébe azonban a mar behajtott kötbér öSSZege beleszámít.

A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelőnek kára nem merült fel'

a hibabejelentést követő 15 munkanapon belül nem

a fent említett árut harmadik személytől beszerezni a



A kötbéÍ aTr{egrendelő jogosult a benyújtott számlából ViSszatartani és azt a végszámla nettóösszegéből levonni.
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.A. Megrendelő egyoldalú, írásbeli, a Szállítóhoz intézett nyilatko zatával azonnalihatállyal elállhat a szállítási szerződéstől, vagy barmely ri széÍőI, ha:- a SzáIIító aZ egyes résszállításokkal 15 napot késeit;- a Szállító fizetésképtelerrné 
' 
vált, <lncsőd'cit jelenteit illetve ellene csődöt jelentettek be,felszámolási eljárás folyik ellene;

- a Szállító szerződésellenesen beszüntette száIlításait.
Ha a Megrendelő a szerzódést afenti brírme1y okból nregszünteti egyo1dalil nyi1atkozatával, aSzállító nem jogosult a Megrendelőtől továbti kifizetésJket követelni.

1l'l 
'' 

A Szállítól az érvér-ryes jogs zabályok szerinti módon titoktafiási kötelezettség terheli aszeruődés teljesítése során a Megrendelővel, annak tevékenv.egjíJ' t"p?r"r"u-tudomására jutó mindennemű adat, lnformáció, ismeret vonatkozásában. E titoktartáSiköte]ezettseg kiterjed a Szállító alkalm azottaira' Áunkatársaira, u.s"átíoi.u,- utit.ttevékenységük megkezdése előtt köteles a szaitito a titoktartásra hitelt érdemlőenfigyelmeztetni.
A Szállító a Megrendelő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására as'zerzódés, illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy infomicio aaai;.
1 -á:l| fel előZetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fel sem tehet köZzé,harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve ha lzt hatályos e, l.uenv.,jog:zabály alapján valamely bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel .l;""d.ii 
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A Szállító kifogástalan teljesítéséről i'teljes termélimennyiség átadÁ-átvételét követően aMegrendelő irásban nyilatiozik'. A Megánd"to 
" 

nyiiuit o"uttal felhatalmaz za a Szállítót,hogy a Megrendelőt referencialistáján -felttintesse 
és ezt - előzetesen iraruur' .gy"'t"t"ttmódon _ marketingtevékenységében ielhasználhassa.

Jelen szerződésben nem szabályozoü kérdések tekintetében az 1./ pontban foglaltaktólfiiggően vagy a SzátlÍtó ellogadott ajrínlata, Vagy pedig a közös jegyzoionywel n.?áoritottajánlata tartalnát tekintik a felek irányadó nar aűai' hoiy tételes j oglszuuayi r.ná.it.'Jrto,'t
| {1srar Polsá."i Törvénykönyv idevonatkozóan .é gr"ijo szab aIy iit fo gj í alkalmazni.A Megrendelőnek és a Szállítónak meg ke1l tennie liindent unr'uk é.d"kö"n, nogv to'""tr"ntárgyalásokon békés úton rendezzenek minder-r olyan néZeteltérést, uugy uitat, u-?]y tt'"on,i't
a szerződéssel kapcsolatban merül fe1.
Ha a szerződő felek a szerzőclésből eredő bármely jogvita rendezését közvetlen tárgyalásos
ljon.ne1 tudják megoldani, úgy e jogvitájuk eláontZsere a megrendelő székhelye szeríntilletékes bíróság kizrlrólagos ilteiekesieget tótit ti.
Jelen szerződésból szárrnaz'ő é-s- perós útra került iogviták illetékessége mindenkor aMegrendeIő székhe1yéhez igazodik.
Ezt a szál|ítási szerzódést a szerződ,ő felek mint akaratukkal és nyilatkozataikkal mindenben
megegyezőt helybenlagyólag aláírtrík.



Sutura Kft. Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszerzése az lntézet felnott és gyermek osztályának

részére' kihelyezett árUraktár létesítéséVel

1. sz. melléklet

/

. tt1 7l;\,:-.1 
':,1'9y7[

s'szám Meqnevezése
Megajánlott
termékkód MennViséq Eqvséq ár Össz' ár

Fizetesi
határidő

nap

38.
VékonyfalÚ' 4 cm hosszú

punkciÓs tú'

AMC
angiográfiás tti

195319 150 1299 194 850 70

39. VékonyfalÚ, 2'5 cm hosszÚ

AMC
angiográfiás tLj

195322 200 1299 259 800 70

50.

MULTl -TRAcK típusú
katéter,

4F 80 cm
4F 100 cm

MUltitrack katéter
t\4MT40480/tvlt\47

404100 20 26950 539 000 70

54.

10_12 ml kapacitásÚ 
'

biztonsági reservoirral
Íendelkezo' gumigyljrűVel
ellátott, fix male luer végti,
rotating adapterrel ellátott /

lehetóIeg finger grip _ típusÚ
/, kontrasztanyag

fecskendó.

coronarográfiás
fecskendo

193210 40 1295 51 800 70

55.

UjszülÖtt' csecsemi, kisded
VeleszÜletett obstruktiv szíV_
és nagyér elVáltozásainak
kezelésére használatos

ballon katéterek.

lntervenciÓS
balIon katéter
PDc méret 100 179950 '17 995 000 70

ob.

speciális stent (bare) szett
Veleszületett szÍVhibák

kezeléséhez

CP bare stent
cP8Zméret+BB

ballon 10 744000 7 440 000 70

6t.

Speciális stent (covered)
szett VeleszÜletett szíVhibák

kezeléséhez

CP Oovered
Stent szet!

CVRD'CPBZmér
et bbméret 10 861600 8 616 000 70

Nettó összesen: 3s 096 450
AFA25% I 774 113
Bruttó összesen: 43 870 563

i- .-: 
r..., att-,a 

" 
o

6 toot



II. NYILÁTKoZÁTMINTÁK

FELoLVASÓLAP ;"

,,Haemodinamikai és angiográÍiás anyagok besz erzése az Intézet felnőtt és gyermek
osztáIyának részére, kihelyezett áruraktár létesítésével''

megnevezése: SUTURA Képviseleti és Kereskedelmi Kft.
Ajrínlattevő székhelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 47.

lattartó _ neve: Wenczl Veronika
ael:,1097 Budapest, Gubacsi út 47.
efonszím: +36 1 4770188

elefaxszáma: +36 1 4770189
E-mail címe: sutura@t-online.hu
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ű-szNIULTI -TRÁCK típusú katéter,

80 cn 10 db

t00 cm l0 db
26.950,04 539.000,00 673.750,00

'j,r

MULTI.TRACK
KATÉTER -
MMTAO4SO /

MMTAO4lOO

@
;qén egyenes soft-rip-el és fix core-al 

l

:ió, csúszós felüleLú I50 cm hosszú 
]

rch 50 db

rch 30 db

rch 50 db

űrgy"o"", soft-tip-el és fix core_al

üditsúszóífelflétű 150 cm hosszü

10 db
10 db
100 db
40 db
50 db

lre.

rch

róh

rch
rch

rch

resz''hydrophil'' bevonattal ellátott

r végű, és fix core-al rendelkező, csúszós

L 150 cm hosszú guidewire.
nch 70 db
nch 50 db
nch 50 db

'ész L0-12 ml kapacitású, biaonsági
inal rendelkező, gumigyűrűve1 ellátott'
: luer végíi, rotating adapterrel ellátott /

:g lrnger grip _ típusú /, kontrasáanyag
dó.

1.295,00 sl.800.00 

164.7s0.00

ConoNenoonÁptÁ
rEcsrpNoó -
193210

'ész Fisziilott. csecsemő. kisded l l l l l

letett obstruktiv szív- és nagyér l l l l ]

iásainak kezelésére használalos ballon l l l l l:k. llllL
amely az alábbi típusok és méretek l l l l I

bontásban igényeknek megfelelően ' I 
lrdóllll

rducerset- ballonkatéter méretviszonya l l l ] lNrrnvlxctós anr|
.özört az alábbiak szerint vá]lozzon,4 *.'J 

t zs'sso.o| t z 'sss.ooo.oo I zz '+vl 't so.oo I rarrren
6 mm-s ballonkatéter l l l lPDCMERET
8 mm-s ballonkatéter ] I l l

l0 mm-s ballonkatéter l l l l

12 mm-s ballonkatéter l l I l

14 mm-s ballonkatéter l l l l

t6 mm-s ballon-katéter l l l I

18 mm_s ballonkatéter ] l I l

20 mm-s ballonlatéter l l l l

22 mm_s ballonkatéter l l l l n
oílor/\/ 85
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