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Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyÉszrőI aSzállrítő C.P.P. Budapest Kft
telephelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33.

másrészről a

Gottse gen György országo s Kardioló gi ai Intézet
Címe: 1096 Budapest, Haller u.29.
Képviseli: Dr. Ofner Péter főigazgató
továbbiakb alr.,a Kőrház",

mint Szerződő felek között az aléhbiak szerint:

1. A szerződ,és tárgya

Szállító a GoKI-21l2010 számű ,, Az Intézet gyermekosztólyának hemodinamikai és
angiográfiáS, anyagszülrségletének biztosítása" szállítási szerződésben foglalt időtar1amra
kihelyezett áru raktárkészletet bocsát saját költéségére a Kőrház rendelkezéséte, amely azt
saját raktárában helyezi eI a felhasználásig. A kihelyezett áruraktar induló alapkészlete
minden méretből 1 havi mennyiséget l'artalmaz _ csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet
2011, március 8.-án 8_14. óra között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente
csütörtöki napokon 8-11-ig' e1ső alkalom2011. március 24. *én kerül leszállításra.

2. Szállító jogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktárkészlet a Szállító tulajdonát képezi. A Szállítró kötelezettséget váIlal a
szállítási szerződés mellékletében meghatározott termékek száIlítására, valamint arca, hogy a
Kőrház jelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántartását a Kőrházzal egyezteti és
terméket pótolja lehívástól számított maximum 1 héten belül.
Szállító a Kőrház jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló
számla kiállítására, a száIlítási szerződésben foglaltak szerint. Szállító a klhe|yezett áru
raktárkészletét bármikor ellenőrizheti.

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett áruraktár készletét, a SzáI.|ítő szempontjából, mint egyetlen külső
raktár készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és
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titkosan tartia nyilván. Minden innen kiadott áru felhasználásnak minősül. A szoftverkezelésével megbízott személy a Szállítő részére rendszeres időkcjzönként (legalább havonta2 alkalommal) nyomla|ott (vagy faxolt, e-mailben elküldott, stb.) a fogyásról, illetve a ruktárpillanatnyi készletéről informaciot küld.
A megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett a Szállítónak lehetősége Van elektronikusformában (file) ennél gyakrabban info-rmációhoz jutni a pillanatnyi készleiével kapcsolatban.
|q.k lehetőségeiről a szoftv er készítőjével ktilcin kell megállapodjon.A fogyás nyilvántartása egyrés zt a izámlák alapja, másrészt a kész1et utántöltésé nek azalapinformáciőja.

Szállítónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersor ozatok belsőtartalmának Struktúráját, mivel a beszá\lítőnak biztosítania kell a cikkek azonosításátolyantekintetben, hogy az egyértelműen meghatározru, hogy uradott termék mely szál1ítőtől valő,hiszen hasonló, vagy esetleg azonos termékek is leheáek;gilab*;;;k",ú"'.
Kőtháznak lehetősége van rendkívüli esetekben soron kívüli megrendelésre.

SzálIítás:

Amennyiben a részletezett módon a lehívás továbbításra kerül a SzáItító maximum 5 naponbelül ezt beszáL|ít1a.

Soron kívüli megrendelés esetén a szá\!ításiidő maximum 3 nap.
Számlázás:

Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetésééft dljat számol fel ajánlattevő részére, mely díj afelhasznált áru bruttó érték 3,6-oÁ-a. A raktározási díj 5,OoÁ-át szeruődéskötést követően 15napon beltil átutalással egyenlíti ki a Szállító. A fennmarad ő rész értékének megfelelőösszeget a szeruődés lejártakor kell a Kőrház részéreátutalni

3. AKőrházjogai és kötelezettségei

A Kórház a kihelyezett termékek hiánytalans ágáér1 és minőségi áIlapotáét1, á1lagukmegóvásáért teljes körű felelőséggel tartozik. l' Kornez vállalja, hogy a kihelyezett áruraktárkész\etet megfele.\ő, zárt né['en,. a meglévő saját készletóimt 
"iktilonitu. tárolja ésmegfelelőe n képzett, a keze\ő rendszert ismerő-és hasznalni tudó szemérryei l.'.ri.A futamidő közben Szállító csereszabatosságot biztosít a Kórház részére valamennyi, akihel ye z ett átur aktár e l he 1 ye z ett term ék f e]hasinál ás át i l l ető en.A Kórház ktjzli SzáIlítóval a konszignációs raktárkészlet kezelő, kapcsolatta rto személynevét' beosztását, telefonszámát és faxsz ámát és az ezen adatokban bekövetkezett mindenváltozást.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződ'és a száltítási szerződés lejátával, ha újabb szállítási szerződ'ésmegkötésére nem kerül sor.



5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eliárás

JeIen szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Kőrház telies könien köteles
elszámolni a kihelyezett áru raktárkészlettel. A szerződés lejártát követő egy héten belül
Ieltározást készít a Szá|lítő képviselője, valamint a Kórház által kijelölt személy a fel nem
használt készletek me gáll ap ít ásfu a.

A futamidő alatt fel nem használt és raktárkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotú
bontatlan termékeket aKőrház nem téríti meg a Szállítónak.
AKőrhárz köteles a szerződés megszűnésekor a birtokában lévő termékeket a raktárban annak
Szállító áItal tÓrténó elszállításátg az állagmegóvás biztosítása mellett megőrizni' Az őrzés és
az elszállítás kö lt s é g e i a SzáúIiít őt terhe l i k.

6. Egyéb rendelkezések

A jelen szerzodésben nem rendezett kérdésekre a magyar jog szabáIyai mindenekelott a
Polgári Törvényktinywről szőIő 1959. Évi IV. törvény rendelkezé sei az irányadóak.
A szerződésből eredő VitáS kérdések eldöntésére a Szerződő Felek - perértéktől fiiggően - a
megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 20II' március 08.

Dr. ofner Péter
Főigazgatő főorvos
rnint MegrendeJő
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C.P.P. Budapest Kft.

Budapest' 2011. március 08.
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'' Dr. ofrrer PéteÍ
ftíigazgató főorvos
mint Megrendelő

GoKl-2|12010 számÚ
,, Az lntézet gyermekosztályának
hemodinamikai és angiográfiás,

anyagszÜ kség letének biztosítása''

mint Szállító
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S.sz.
MEGNEvEZÉS

Induló
készlet

(db)

Megajánlott termék
(gyártó' tipus)

db ár (nettó) Összár (nettó)

9.

Berman típusú, 50 cm hossá,
csak oldalnyílású angiográfi ás
katéter és guidewire 4 F

20 Ar-07134 14 900 Fr 298 000 Fr

l0
Berman típusú, 80 cm hosszú,
csak oldalnyílású angiográfi ás
katéter 5 F

20 AI-07135 14 900 Ft 298 000 Ft

l1

Berman típusú' 60-80-110 cm
hossá, csak végnyílású
angiográfiás katéter 5 F (110 cm)

10 AI-07124 14 900 Ft 149 000 Fr

Berman típusú, 60-80-110 cm
hosszú, csak végnyílású
angíográfiás katéter 4 F

5 AI-07122 14 900 Ft 74 500 Ft

Nettó összesen 819 500 Ft
AFA 25 /o 204 875 Ft

Bruttó összesen: I 024 375 Ft


