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Kihelyezet t 6rur akt6r iizem eltet6s 6re

,rOccluder beszerz6s - kihelyezett riruraktir iizemeltet6s6vel"

Amely l6trejcitt egyrdszr6l aSzillitf: Sutura Kft.
telephelye: 1097 Budapest, Gubacsi rlt 47.

m6sr6szr6l a

Gottsegen Gydrgy Orsziigos Kardiol6 gi ai Intezet
Cfme: 1096 Budapest, Haller u.29.
Kdpviseli: Dr. Ofner P6ter f6igazgat6
tov6bbiakb an:,,^ K6rhf,z",

mint Szerz6d6 felek kdzdtt az alilbbiak szerint:

1. Aszerzfidfls tfrgya

Szfllit6 a sz1'llitdsi szerz6d€sben foglalt id6tartamra kihelyezett 6ru rakthrk6szletet bocs6t
sai6t ktilts6g6re a K6rhiz rendelkez6sdre, amely azt saj6t raktdrhban helyezi el a
felhaszndl6sig, A kihelyezett fururaktdr indul6 alapkdszlete minden mdretbol t havi
mennyis6gettartalmaz - csatolt kimutat6s szerint. Az alapk6szlet2012. m6jus 15.-6n 8-11.
6ra kciz<itt keriil lesz6llit6sra. Az alapkdszlet felt<ilt6se k6thetente csiitdrtriki napon 8 - 1l-ig,
els6 alkalom zDlz.jrinius 01-6n keriil leszdllit6sra.

2. Szdllft6 jogai 6s kiitelezetts6gei

A kihelyezett 6ruraktdrkeszlet a Szfllit6 tulajdon6t kepezi. A Szrillit6 kritelezettsegetvilllal a
szilllitdsi szerzodds mell6kletdben meghat6rozott termdkek szallitdsdra, valarcrint ana, hogy a
Kilrhhzjelent6se alapjdn a felhaszn6lt term6kek nyilv6ntartdsdt aK6rhhzzal egyezteti 6s
term6ket p6tolja lehiv6st6l szdmitotlmaximum t h6ten beltil.
Szdllit6 a K6rhi,z jelent6s6t krivet6en jogosult a felhaszn6lt term6k ellen6rt6k6r6l sz6l6
szfimla kiilllitdshra, a sztilitttsi szerz6d6sben foglaltak szerint. Sz6llit6 a kihelyezett 6ru
r akthrkeszlet6t b 6rmikor e I len6ri zheti.

Lehfvis:

A rendszer a kihelyezett 6ruraktdr keszletet, a Szfillitrf szempontj6b6l, mint egyetlen ktils6
raktfir k6szlet6t k6pes kezelni. Az egyes besz6llft6k kdszleteit egym6st6l elkiildnitetten 6s
titkosan tarIla nyilv6n. Minden innen kiadott ilru felhasznril6snak minosiil. A szoftver
kezel6s6vel megbizott szemdly a Szrillit6 rdszdre rendszeres idokozonkent (legalilbb 2
hetente) nyomtatott (faxolt, e-mailben elktildcitt) form6ban a fogy6sr6l - illetve a raktin
pillanatnyi k6szlet6r6l - inform6ci6t kiild.



A megfelel6 technikai felt6telek biztosit6sa mellett a Szr{llit6nak lehet6sdge van elektronikus
form6ban (file) enn6l gyakrabban informrici6hoz jutni a pillanatnyi k6szlei6vel kapcsolatban.
Ennek lehet6 s6 geir6l a szoft v er keszit6j evel ktilcin kell me g6llupodi orr.
A fogy6s nyilviintart6sa egyr6s zt a izitmlitk alapja, m6"srdszt a k6szlet ut6ntolt6s6 nek az
alapinformhci6ja.

Szrlllft6nak meg kell adnia a vonalk6dok 6ltal beolvashat6 karaktersorozatok belso
tartalmfnak struktrirrijdt, mivel abesztilitonak biztositania kell a cikkek azonosit1sifi olyan
tekintetben, hogy az egyertelmrien meghatirozza, hogy az adott term6k mely sz6llit6t6l valO,
hiszen hasonl6, vagy esetleg azonos termdkek is lehetnek egyidoben arakt1rban.

Szfllitds:

Amennyiben a rdszletezett m6don a lehfviis tov6bbit6sra keriil aszillitl maximum 5 napon
beliil ezt beszilllitja.

Szitmli,zhs:

AKfirhiz a rendszer izemeltetdsddrt dijat sz6mol fel Szdtlit6 r6,szdre, mely dij a felhasznrilt
6ru brutt6 6rt6k6nek 3,6-%o-a. A ruktdroz6si dij 50%-6t szeru6d6skctt6st kdvet-6en 15 napon
beltil 6tutal6ssal egyenliti ki a SzriltitrS. A fennmarad6 rdsz drtdk6nek megfelel6 6sszeget a
szerzldes lej6rtakor kell a K|rhizrdszlre 6tutalni.

3. AK6rhhzjogai 6s kiitelezetts6gei

A Kfirhhz a kihelyezett termdkek hirinytalans 6g66rt 6s min6s6gi iilapotitert, 6llaguk
meg6vrisS6rt teljes korti felel6ssdggel tarlozik. A Klrhiz v1llalja, togy u kihelyezett-6ru
raktirkdszletet megfelelo, zirt helyen, a megldv6 saj6t kdszleteit6l .lk.il,initrr. iitoryu e,
megfelel6enkdpzett, akezell rendszert ismer6 ds hasznrilni tud6 szem6llyel kezeli.
A futamid6 kcizben Sz6llit6 csereszabatoss6got biztosit a K6rh6z r6,szdre valamennyi, a
kihelyezett 6rur aktitr e lhe lyezett term6k felhaszr dl6s6t i I I eto en.
A K6rh6z ktizli Szdllit6val a konszign6ci6s raktarklszlet kezel6, kapcsolattart6 szem6ly
nevdt, beoszt6siit, telefonsz6mifi es faxszttmdt es az ezen adatokban bekcivetkezett minden
v6ltoz6st.

4. A szerzfidfis megsziin6se

Megszrinik a szeruodds a szallitasi szerzod6s leifirtfival.

5. A szerz6d,6s megsziin6sekor alkalmazott eljrirris

Jelen szeruod6s b6rmely okb6l tcirtdno megszrindse eset6n
elszdmolni a kihelyezett 6ru raktinkeszlettel. A szeruodls
leltdrozilst keszit a Sz6llit6 k6pviseldje , valamint a K6rh6z
haszn6lt kdszletek megdllapit 6sdra.

a K6rhhz teljes k<irtien koteles
lejfirtfi kcivet6 egy h6ten beltil
6ltal kijel<ilt szemdly a fel nem

A futamid6 alatt fel nem haszn6lt 6s raktdrkeszleten maradt kifog6stalan min6sdgi 1llapoti
bontatlan term6keket a Szd./rlit6 koteles elszilllitani. Amennyiben a Szfltit6 ezen elsz1llit1si
kcitelezetts6g6nek felsz6lit6s ellen6ben sem tesz eleget, a K1rhfz jogosult az aflL
megsemmisit6sdre.



AKfrhSz kciteles a.szetzldlsmegsziin6sekor a birtokriban ldv6 term6keket araktitrbanannaksz6llit6 6ltal tlrteno elszillitdsfui{az 6llagmeg6v as bi):tasitasa mellett meg6rizni. Az 6rz6s 6sazelsziilitdrskciltsdgeiaSziilitliterhelik.

6. Egy6b rendelkez6sek

A jelen szeulddsben nem rcndezett kdrd6sekre a magyar jog , tt aPolgdri Trirv6nykcinyvr6l szolo 7 9 5 9 . EviIV. tcirvdny ren7elkezdseiA szerzlddsbol ered6 vit6s kdrddsek eldcintdsdre a irrroio Felek _ amegrendel6 sz6khelye szerint illetdkes bfr6s6g kizdr6lagishatrisk6r6t k6tik ki.

Budapest, 2012. m6jus 02.
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MEGNEVEZES
Indu16

Mennyis6g
(db)

Megaj6nlott term6k
(gy6rt6, tipus)

db 6r (nett6) Osszrir (nett6)

Occluderek

Lt

Velesziiletett 6s szerzelt
intracardialis

kommunik6ci6k (PFO,

ASD 6s VSD) z6r6s6ra

akalmas intervenci6s
katdteres egysdgcsomag

G30%)

ZJ

AGA Medical Corp.

Amplatzer intr.u.n"iO,
katdteres szett intracardialis

kommunik6ci6k zhrdsilr a - 9 -

ASD-mdret I 9-PFO-mdret I 9-

VSD-m6ret, 9lTV-mdret, 9-

SB-m6ret

| 464 900 Ft 33 692700FI

I 94SD0004
I 9ASDOOS

I 9ASDO06
I 9ASDO34
I gASDO1 3

I 9ASD0'14
I 9ASDO1 5

I 9ASDO16
I 3ASDO17
I 9ASDO18
I 9ASDO19
I SASD02O

I 9ASD022
I 9ASDO24
I 9ASD026
I SASD02B
I 9ASDO3O

I 3ASDO32
I 9ASDO12
I 9ASDOlO
I 9PFO025
I 9PFO035
I 9PFO030

2./

speclalls veleszuletett
szivhib6k

intervencion6lis
katdteres megold6s6ra

szolg6l6 eszklz,
extracardialis

kommunik6ci6k
zdrilsdra legyen
qllrqlmq< (-2no/^\

6

AGA Medical Corp.

Amplatzer Duct. Intervenci6 s

kat6teres szett extracardialis
kommunik6c i6k zilrdshra -9

PDA-m6ret, 9 ITV-m6ret

I 288 250 Fr 7 729 500Ft

9PDAOOS

9PDAOO6

9PDAOOT

9PDAOO4

9PD42-03-04
9PDA2-04-04



"SUTURA Kft. GOKt-13t2011. 1. sz. mell6klet

egysdgcsomag, az eszklz a
beavatkoz6s b6rmely
szakaszflban a leoldas el6tt
teljes eg6sz6ben

visszahrizhat6 legyen

z

AGA MedicalCo. -
Amplatzer Cardiac plug - bal

pitvari ff.ilecske katdteres
zir 6sdr a szo 19616 intervenci6s
katdteres szett -9 ACp-007-

mdret, 9 TY 45x45-m6ret-l 00

1 422 195 Ft 2 844 390Ft

0 -Fi

44 266 590 Ft

0 18

I 20
0 22
I 24
0 zo
0 28
0 ?n

Nett6 iisszesen:
AFA27% lt 951 919 Ft

Brutt6 iisszesen: 56 218 569 F,t

Budapest,20l2.
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