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2.1 Sz6llit6 tudom6sul veszi, hogy
drumennyis6get olyan m6don kciteles
szab iiy o zitsra keriil.

a Megrendel6 az l.l pontban meghatfurozott
tole megviis6rolni. ahogy ez a jelen pontban

Sz:{llft6 minden "eltdr6s ndlkiil elfogadott
i nyilatkozat formirjihan v6silrolja meg a
g a teljes mennyisdg maximum _30 Zo_os

r aktitr tizemeltetds6vel kap c solato s felt6teleket
kihe lyezett 6rur aktir szer zo d6 s tartalmazza.

3'l Szfllitri kdtelezi magifi arra, hogy a 2.1 pontban emlitett lehivas szerinti hrukat a
lehiviisban foglalt mennyisdgben, vfiaszt6kban 6i mdretben a tirgyh6napon beltil havonta
olyan iitemezdsben szilllitjale a Megrendeld 6ltal erre feljogosito tt szeweziteinek, ahogy ez a
lehiv6sban me ghatdr oz6sra kertilt.
A lehiv6snak megfelelo szilllitas a felek e
szabillyszenien, ha a Szfllit(t vagy az illtala
szilllitmfnyokat a Szhllit6 kockfuzatira

ta alapjin, min6sdgtanrisitrissal 6s egy6b
. A csomagolisnak alkalmasnak kell lennie

arra, hogy a termdkek 6psdgdt a fuvarczits ds a t6rol6s id6t-artama alatt meg6vja. A termdk
rendelkezzen legakibb 365 napos szavatoss6gi id6vel.
A min6s6gmegvizsgillSs helye a Megrendel6 szdkhelye. A Megrendel1 aleszillitott term6k
mennyisdgi, min6s6gi 6tvetel6t folyamatos an vdgzi, A Szfllitri villlalja, hogy a szerz6d6s
teljesft6sdnek id6tartama alatt folyamatosan rendelkez6sre all, konlult6ci6s lehet6sdget
biztosft.

1096 Budapest, Haller u.29., Kihelyezett fruraktrlr)
os illetve a helyettesitdssel megbizott szemdly.

Sz6llit6 kdpviseletdben eljrir6 szemlly neve, el6rhetosdge: Wenczl Veronika 477-0lgg
szilllitS teljesftes6ben 10 Yo-ot meghalad6 mdrt6kben ig6nybe vett alvfilalkozo neve,
eldrhetos6ge: ...
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l'/ Szfllit6 ezen szerzodes alfuirdsilal a Megrendell 6ltal a Kbt. alapjan,,Occluder
beszerz6s, kihelyezett ilruraktfr iizemeltet6s6vil" tilrgyban kiirt GOKI -13/2011 szr{mri
kdzbeszetz6si eljrirris sordn tett ajtnlata elfogadrisa er"dmZnyekdnt k6telezetts 6get v1llal ana,hogy az aj6nlatkdt6 iital az ajhnlati dokument6ci6ban felsorolt 6s az Megrende 16 6ltal
elfogadott term6kmennyis6get az ugyanott meghat6rozott min6s6gben a Megrlnd el(i r6sz6re
leszSllitja. A szeruldds id6tartama a szerzodes al6fuAs6t kovetoen 12 i6napig tart. A
szerz6d6ses 6tat, termdkeket, fizetdsi hatririd<iket a jelen szeruodes 1. sz. mell6klete
tartalmazza. A szerzod6s mell6kletet kepezi az ajdnlatLa becsatolt felolvas6lap is (2. sz.
mell6klet).



Megrendelo kdpviselet6ben eljhr6 szem6ly neve, elerhet6s6ge: anyaggazdSlkod6si

osztillyv ezet6, tel : 299 -81 -86

Abban az esetben, ha a Sz{./rlitri k6sedelme meghaladnd a lehivftst6l szrlmitott 15 napot, tigy a
Megrendel6 jogosult a le nem szilllitott 6rucikkeket a Szfllittf koltsdg6re harmadik
szem6lyt6l beszerczm 6s a Megrendel6 sz6khelydre szilllittatni.
Egyetdrtenek a szerz6do felek abban, hogy a Szfllit6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt koltsdgei fedezetere az I.l pontban emlitett elfogadott ajhnlat szerinti

fr szolgfrl.

4.1 Meg6llapodnak a szerzbdl felek, hogy a 2.1 es 3./ pontban szabftlyozott, illetve

v6grehajtando kihelyezett truraktir rendszer alkalmazhs6n trilmenoen a Megrendel6nek joga

van ahhoz, hogy vdratlanul jelentkez6 aruhi6nyaik p6t16s6ra azontali megrendel6seket- a

keretszerzod6shez k6pest ugyancsak lehiv6snak minostil6 nyilatkozatokat - adjanak fel a

Szidllitlhoz, aki ezeket a megrendeldseket soron kivi.il, raktari k6szlet6b6l tartozik kieldgiteni.

A soron kiviili tigyint6z6st - felhiv6sra - a Szfllitri koteles igazolni, de abban is egyet6rtenek a

felek, hogy ilyen esetekben a szilllithsihatirido a 3 napot semmik6ppen sem haladhatja meg.

5.1 Nem vitatott a felek 6ltal, hogy a lehiv6sban foglalt szilllithsi k<itelezettsdg

teljesit6s6nek kdsedelme vagy elmulaszt6sa, de ugyanigy az 4.lpontban eloirt kotelezettsdgek

figyelmen kiviil hagyilsa a jelen szallitasi szerzodes megszegds6t jelenti, aminek

kdvetkezt{ben a Szdllit6t a jelen szerzod6sben szabillyozott kotb6r eslvagy khrterites

fizet6sdnek a krjtelezetts6ge terheli, ds amennyiben ilyen szerz6ddsszegdsi eset m6sodik

alkalommal is megismdtlodn6k, :il;gy a Megrendelf a sz|llitdsi szerzoddstol val6 el6ll6s6nak a

jog6t gyakorolhatja a jogi kovetkezm6nyek 6rv6nyesit6se mellett andlktil, hogy 6rdekmfl6s6t

igazolni lenne koteles.

6.1 Megrendell alehivds teljesitdsdt igazolo szabillyszeru, mindkdt feI ttltal alilirt ifiveteh

elismerv6nnyel felszerelt szttmlit 70 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a Sz6llitr5nak, a

Kbt. 305. $ (3) rendelkezdsei szerint.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ltal, hogy a szerzodeses idoszak folyamiln az egyes szftmlilkba

csak azok az trak, frkdpzesi tenyezok 6s kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan

m6rt6kben, amelyeket az 1./ pont 6rtelmdben a Szillit6 elfogadott ajfmlata tartalmaz,

fiiggetleniil att6l, hogy a magyarorszhgi vagy a vilSgptaci fuak mik6ppen alakulnak, ds hogy

ho gyan v 6lto zik az infl frci6 s r ifia, v agy a dev iza ffiszdmitftsi kul c s .

Szillit6 a Megrendel6 5ltal havonta legalibb k6tszeri alkalommal tort6n6 felhaszn6l6s

lejelent6st kdvetoen, legk6s6bb a kdvetkezo h6nap negyedik napthrinapjaig e term6kekrol a

szdmlffi me gkiildi Me gren d el6 r eszdr e.

A Megrendel6 eloleget nem fizet.
A szhmlithoz tartoz6 lehiv6s teljesitdsdt igazolo - a Megrendeldtol szttrmaz6 - 6tv6teli

elismervdnyt sz6llit6lev6llel csatolni kell es az igy ki6llitott 6s felszerelt szirmlfit a Sz6llit6
kdzvetleni.ilazlrrtezetGazdastryilgazgatosilgfu anytjtjabe.
Amennyiben Megrendel6 a Szfllit6 szdmlaj6t a jelen pontban rogzitett hat6rid6n beltil nem

egyenliten6 ki, koteles a Szfllit6nak a Ptk. idevonatkoz6 szabillyai szerinti mindenkori

6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni.
A Megrendelo 6ltaIigazolt szerz6d6sszeni teljesitds eset6n, afrzetdsi hat6rido eredmenytelen

eltelt6t kd,vet6en, a Megrendelo a jelen szerzodds alfirdsfxalhozzdjdrul ahhoz, hogy a Sz6llit6

beszed6si megbizfust nyrijthat be a Megrendelo fizetlsi szamlttja terhdre, a Kbt. 305. $ (6)

bekezd6s rendelkezdsei szerint.

Megrendelo ezennel hozzftjhrul, hogy - illtala igazolt szerz6ddsszeru teljesitds eset6n - a

fizet6si hathrido eredm6n4elen eltelt6t kovetoen a SzaIIitS beszedesi megbizdst nyrijtson be



Megrendel6nek a VIAX -nat
terh6re, az ellenszolgdltatds
kritelezettsd get hatdndi5ben

v ezetett 1 0 03 2 0 0 0 - 0 | 49 18 69 -0 0 0 0 0 0 0 0 sz6mt frzete si sz6ml6j a
vonatkoz6 rdsze tekintet6ben kivdve, ha a sz6llit6 a fizetlsi
nem teljesftette. Penzforgalmi szolg6ltat6j6nak pedig ezennel

felhatalmaz6 nyilatkozatot ad arra, hogy a beszeddsi migbizfustteljisitse.

7.1 Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a szrlllftdsb6l, ill. fuvaroz6sb6l ered6
hib6kkal kapcsolatb-an a lehiv6 a 3.1 pontban szabiiyozott teljesft6s megt6rt6nt6t6l sz1mitotl
3 munkanapon behil jogosult a sz6llit6val szemben fell6pni.
Az egy6b min6s6gi hibakkal vagy a mennyis6gi elt6r6sekkel, hidnyokkal kapcsolatos
ig6nyeket a lehiv6 azok 6szlel6s6t kdvet6 3 napon beliil b6rmikot nfogar 6rgy1vateheti a
szfllit6n6l, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 m6g 6rv6nyben van.
Az el6z6 kdt bekezd6s b5rmelyik esete is forduljon 

"16, 
a lehiv6 tartozik - a jelzett 3 napos

hatrlrid6n beliil - a szilllitfit kdzcis jegyz6krinyv felv6tel6re meghivni.
A jelen pontban emlitett min6sdgi vagy mennyis6gi fogyatdkoss6gok eset6n, de akkor is ha
kidertil, hogy a term6k tipus6ban (rendszer6ben) nem felel meg atT.tpont szerinti ajdnlatban,ill. az ajfnlatban foglalt min6s6gi kdvetelm6nyeknek, a Megrendel6 a jelen szerz6d6sbenszabillyozott kdtbdrt 6s/vagy kArteritEsi igdnyt drv6nyesfthet, dsamennyiben sodik fordulat6ban lefrt rendsierbeli min6s6gi elt6r6sttapasztalna, i gazolSsa n6tktil a szerzlddstll nyomban el1llhat,
meghirisul6si kdtbdrt es kitrtefitlst kdvetelhet.

8.1 Szeru6do felek egyet6rtenek abban, hogy a term6kkel kapcsolatos szavatoss6g dsj6t6ll5s szabSlyaira' az L/ pontban foglaltak ftiggv6ny6b en - az elfogadott aj1nlattartalma az
ir6nvad6.
Ha szfllit6 a min6s6gi hib6s termdket a hibabejelent6st kcjvet6 15

cser6li ki, a Megrendel6nek jogdban 6ll a fent emlitett arut harmadik
Szdllit6 kdltsdg6re.
Ha a szfllit6 a j6t5ll6si kdtelezetts6ge alatt kicserlli aleszilllitott
annak j6t6ll6si ideje a csere napj|vahijra kezd6dik.

Szfllit6 a teljes brutt6 ajfunlati ima vetitve, 30 yo nagysdgri
villlalja, amennyiben a szdllitand6 termdkek szilllitdsilval a
napon k6sik, vagy el6ll a szerzodds teljesft6s6t6l.

Szr[llit6 kijelenti 6s szavatossrigot v6llal azdrt, hogy a jelen szerzodes t6rgy6t kepez1
termdkek rendelkeznek drvdnyes forgalomba hozatali engeddilyel.

9./ Szeru6d6 felek rlgy a kdsedelmes teljes{tds, mint pedig a min6s6ghibris sz6llft6s,
eset6re egyarint kdtb6rt kdtnek ki a Sz6llft6 terh6re.

K6sedelmes teljesit6s eset6re kdtb6r, amelynek m6rt6ke az lrintettrlrucikkek brutt6 6rt6k6nek
figyelembev6tel6vel napi % ezrellk,legfeljebb azonban az drintett 6ru-6rt6k20 yo-a.
Hibris teljesftds ese sz6l\it6s (azazhibfus teljesitds) eset6re kdtb6r, amelynek
mdrt6ke az lrintett rt6k6nek figyelembevdieldvel'n api % ezrelek',legfeljebb
azonbanaz lrintett

munkanapon beltil nem
szem6lyt<il beszerezni a

eszkdzdk b6rmely r6szdt,

meghirisul6si kdtb6r megfizetdsdt
lehfvdst6l szimritva t6bb. mint 15

Tisztdban vannak a szetzbdl felek azzal, hogy a kcitb6rkcivetelds behajtds6n tirlmen6en a
Megrendelf. a szeru6ddsszeg6sb6l ered6 kfutnak megt6rit6s6t is kovetelleti a Sz6llit6t6l, a
k6r dsszegdbe azonban amfuibenajtott kdtb6r d,sszege 6elesz6mit.
A kritb6r akkor is j6r, ha a Megrendel6nek k6ra nem meriilt fel.
A kdtbdrt a Megrendel6 jogosult a benyrijtott szdml6b6l visszatartani 6s azt av6gsz6mla nett6
risszeg6b6l levonni.

I0.l A Megrendel6 egyoldahi, ir6sbeli, a Sz6llit6hoz irrtezett nyilatkozatilval, azonnali
hatilllyalel6llhataszilllitdsiszerz6d6st6l,vagyb6rmelyr6sz6t6l,ha:



- a sz6ll it(r azegyes r6ssz6llit6sokkal a lehivSst6l szamitva 15 napot k6sett;

- a sz6nit6 fizet6sk6ptelenn6 v61t, tiicsodtii jelentett illetve eriene cs6d6t jelentettek be,

felsz6molSsi elj arSs folyik ellene;

- a Sz6ll it6 szerzodesellenesen besziintette szfullitisait'

Ha a Megrendel' ^J"rioie"t 
a fenti b6rmeiy okbol megsziinteti egyolda'i nyilatkozatfxal' a

Sz61it6 r,.- logoruiiJ rvr.gi""o"l6t61 tov6bti kifrzet.seket kdvetelni'

11.1 A Sz6ltitt6t az ewinyes jogszab6lyok szerinti m6don ti etts6g terheli a

szerz6d€s teljesitjse .ori* 
-u- ivr.Jffi.rottr, annak kapcsolatban

E titoktart6si
besz6llit6ira, akiket

sra hitelt 6rdeml6en

figyelmeztetni.

A szfrrit6 a Megrender6 eE :H--r|r;iffi#!u1:if^ "

K"T^!:;'i:;Ti,r:'::5l*i'1 ff?f f1",T.* ::'1ff?
harmadik szem6ly rendelkez ,, t-1-:+^1^ 'Lq vLv

jogszab6ly alapiinuutu*tty bir6s6g.vagy m6s hat6s6g kotele 1'

A sz6llit6 kifog6stalan teljesit6s6r6l;i;lj;t term6fm.enny kovet6en a

Megr 
staran LeueDrLsDurvr o lvrJvv ._ 

Xt?:iY elozetesen ir6sbant|#[fh
hogy
m6do

Jelen szerzod6sben tekintet6ben az 1'l pontban foglaltaktol

fiigg6en vagy a szril 6t tekintik a felek ir'nyadonak azzal,hogy

t6teles jogszab'Iyi org6ri Torv6nykonyv idevonatkoz6an

l*tfm:lt*'Hfr."XliLf.u,,"Tl:::lent annak6rdek6ben, hogvk.zvetlen

t6rgyar6soko' uekes fton rende """n"i'^tiaen 
olyan nlzetefterest, vagy vit6t, amely ktiziittiik

a sZerzod*ssel kapcsolatban meriil fel'

Haaszerzod6felekaszerzodhsboleredob6rmelyjogvitarendez6s6tkozvetlent6rgyal6sos
rigy e ltg*'a:* elitintZs6re a megrendelo szdkhelye szerint

llet6kess6g6t kdtik ki'
o 6s ;;:;" ,:iru r.".tirt jogvit6k illet6kessdge mindenkor a

Megrendel6 sz6khely 6hez igazo dik'

Ezt a sr,hlit.si szerzod*st a szerzod6 felek mint akaratukkar 6s nyilatko zataird<ar mindenben

ieg"gy e"ot" helyb enh agy 6lag alilitthk'

Budapest,2012. us- 
-0]._
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GOKt-13t2011. 1. sz. mell6klet

MEGNEVE26S Mennyis6g
(db)

MegajSnlott term6k
(gy6rt6, tipus)

db 6r (nett6) Osszrlr (nett6)
Fizet6si
hat.id6
naD.

)ccluderek

1/

I. Occluder tipus
Velesziiletett ds

szer zett intrac ardiali s

kommunik6ci6k
(PFO, ASD 6s VSD)

zdrdsdra alkalmas

intervenci6s katdteres

egysdgcsomag (-

30%)

r00

AGA Medical Corp. -
Amplatzer intervenci6s

kat6teres szett
intracardialis

kommunik6ci6k
zdrdsdra- 9-ASD-

meret /9-PFO-m6ret /
9-VSD-mdret, 9ITV-

mdret, 9-SB-mdret

1 464 900 Ft 146 490 000 Ft

70
ll. ucctuder tipus

Speci6lis

velesziiletett
szivhib6k

intervencion6lis
katdteres

megold6s5ra szolg6l6
eszkOz, extracardialis

kommunik6ci6k
zArAq6rq lemrcn

30

AGA Medical Corp.
Amplatzer Duct.

Intervenci6s kat6teres

szett extracardialis
kommunik6ci6k

zilrdsdra -9 PDA-
m6ret, 9 ITV-mdret

| 298 250 Ft 38 947 500 Ft

70

2.1

IIL Occluder tipus 10

db
(-30%)

A bal pitvari fiilecske
katdteres zilrhsitra
szo19616 intervenci6s
katdteres egysdgcsomag,

az eszkdz abeavatkozls
b6rmely szakuzdban a

leold6s el6tt teljes
eg6sz6ben

visszahrizhat6 legyen

t0

AGA Medical Co. -
Amplatzer Cardiac

Plug - bal pitvari
ftilecske kat6teres

zdrdsdra szolg6l6
intervenci6s katdteres

szelt -9 ACP-007-
mdret,9 TV45x45-

m6ret-100

1 422 lgs Fr t4 221 950 Ft

70
Nett6 iisszesen 199 6s9 450 Fr

AFA2TOh: 53 908 052Ft
Brutt6 iisszesen: 253 567 502 Ft

mint Megrendel6



FELOLVASOLAP

,,occluder beszerzds - kiheryezett drurak thr iizemertet6s6ver,,

Ai6nlattev6 megnevezdse: SUTURA Kdpviseleti ds Kereskedelmi Kft.Ajdnlattevl szdkhelye: 1097 Budapest, Gubacs i trt 4T .

Kapcsolattart6 - neve: Wenczl Veroniku
Cime: 1097 Budapest, Gubacs i ut 47.
Telefonszzim: +36 | 4770|gg
Telefaxszdma: 1-3 6 1 477 0l gg
E-mail cime: w.veronika@sutura.hu

Rdsz

1.

2.

l.

Ajrinlat rdszenkdnt teheto, az egyesrdszekndl meghatirozott teljes termdklccjrre ds meruryisdgre.Mivel ajdnlat reszenkdnt iehet6. u-"r-.*r.," n 
^r-"n,,oo -2,^'-^ ^ eltdr6 fizetdsi hatdrid,ot ai.nlaerrero nzetesi hat|ridot ajrinlanak

tehet6 drvenyesen, azonban ez a

E ,ft.

Termdksorsffi
OccluderPFO,AM

100 db (-30 %)

146.490.000.00 r 86.042.300.04

occluder"xt@
zdrdsitra

30 db (-30 %

38.947.500,00 49.463.325,00

occluderuba@
zarasara

10 db (-30 %

r.422.195,00 14.221.950,00 18.061 .976,56

@!ig!t fi zetdsi hat6rido;

a
\ .E)"-'-- Tetref-o.Ilr


