
sZERZoDÉS
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészről a Szállító: CooK Medical Hungary Kft.

telephelye: 1077 Budapesto Wesselényi u'16'

másrészről a

Gottse gen György országo s Kardio l ó gi at Intézet

Címe: 1096 Budapest' Haller u,-29.

Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgatő
továbbiakb an'.,a Kőrháiz",

mint Szerződő felek közott az alábbiak szerint:

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett áruraktár
ruktéx készletét képes kezeIni. Az

,{s I i ltoir

készletét, a Száltító szempontjából, mint egyetlen külső

egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és

1. Aszerződés tárgya

Szállító a GoKI_2ll20t0 számú ,, Az Intézet gyermekosztályának hemodinamikai és

angiográJiás' anyagszül<ségletének biztosíttisa" szá||ítási szerzódésben Íbglalt időtartamra

r.irierlá'átt aru raktirkészlétet bocsát saját költésé9é1e.aK(lrhán rendelkezésére' amely azt

sajét" raktárában helyezi el a fe1ha.rr'á1árig. A kihelyezett áruraktár induló alapkészlete

minden méretbol 1 havi mennyiség et artaIÁaz - csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet

20lt. március 22-én 8-14. óra kozött kerül leszállításra ' Az alapkészlet feltoltése kéthetente

csütörtöki napokon 8_ 1 1 -ig, első alkalo m 2011 . április 0] . 4n kerül leszállításra.

2. Szállító jogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktárkészlet a Szállító tulajdonát képezi. A Szállító kötelezettségetvá]^IaI a

száIjítási szerződésmellékletében meghatárczotttermékek száIIítására. valamint arra,hogy a

Kőrházjelentése ulupjan a felhasznált termékek nyilvántartáséÍ- a Kőrházza| egyezteti és

terméket póto1ja lehíváitőI számított maximum 1 héten belül.

Szállító a Kőrház jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szőIő

szétm|a kiáL|ításfua, a száI1ítási szerződésben foglaltak szerint' Szállító a kihelyezett áru

raktárkészletét bármikor ellenőrizheti.
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titkosan tartja nyilván. Minden innen kiadott
kezelésével megbízott személy a Szállító részére
2 alkalommal) nyomtatott (vagy faxolt, e-mailben
pillanatnyi készletéről információt küld.

aru felhasználásnak minősül. { szoftr,er
rendszeres időközönként (legalább har onta
elküldött, stb.) a fogyásról, illen.e a ra]trár

A megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett a Szállítónak lehetősége van elekcronikus
formában (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi készlJtevel kapcsolatban.
Enn1k lehetőségeiről a szoftver készít(ijével kriltin kell mógállapoá.1o,r.

{ !sya' y!|yantartása egyrészt a széntlák alapja, másrésá a készlet utántöltésének azalapmlorTnaclo.la.

SzáIlítónak meg kell adnia a vonalkódok á|tal beolvasható karaktersor ozatok belsőtutalmának Struktúráját, mivel a beszállítónak biztosítania kell a cikkek azonosítását olyantekintetben' hogy az egyértelműen meghatározza, hogy az adotltermék mely szállítőtől valő,hiszen hasonló, vagy esetleg azonos termékek is lehetrrek egyidoben araktárban.
Kőrhéznak lehető sé ge van rendkívüli e setekben s oro n kívüli me grende l ésre.

Szállítás:

Amennyiben a részletezett mőd,on a lehívás továbbításra kerül a Szá|lítő maximum 5 napon
belül eá beszállítja.

Soron kíriili megrendelés esetén a szállításiidő maximum 3 nap.

Sámlázás:

Ajanlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat számol fel ajánlatt evő részére, mely drj afelhasznált áru bruttó érték 3,6-yo-a. A raktározási díj 5O%-át szerződéskötést követően 15napon beltil átutalással egyenlíti ki a SzáIlÍtő. A fonnmaradő rész értékének megfelelő
összeget a szerződés lejártakor kell a Kőrhaz részéte átutalni

3. AKőrházjogai és kötelezettségeÍ

A Kőrház a kihelyezett termékek hiánytalans ágáért és minőségi állapotáért, á1laguk
megóvásáért teljes körű felelőséggel tartozjk. A Kőrház vá\lalja, [ogy u kihelyezett 7ru
rakttlrkészletet megfelelő, zént helyen, a meglévő saját készletéitot Jlk,il,initu. tárolja ésmegfelelőetképzett, akezelő rendszert ismerő és használni tudó személlyel kezeli.A futamidő közben Szállító csereszabatosságot biztosít a Kórház részére valamennyi, a
kihel yez ett átut aktár e lhe lye z ett term ék f elhasinál áS át i l l ető e n.A Kőrház közli Száilítóval a konszignáciős raktárkészlet kezelő, kapcsolattartó személy
nevét, beosztását, telefonszámát és faxszámát és az ezen adatokban bekövetkezett minden
változásl.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés a szállítási szerződés lejártával, ha újabb szá]Iítási szeruődés
megkötésére nem kerül sor.
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5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelen szeruődés bármely okból történő megszűnése esetén a Kőrhá,z teljes könien köteles
elszámolni a kihelyezett áru raktárkészlettel. A szeruődés lejáÍtát követő egy héten belül
leltánozást készít a Szállító képviselője' valamint a Kőrház által kijelölt személy a fel nem
használt készletek me gállapít ásár a.

A futamidő alatt fel nem használt és raktárkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotú
bontatlan termékeket aKőrház nem téríti meg a Szállítónak.
AKőrház köteles aszeruődés megszűnésekor a birtokában lévő termékeket a raktárban annak
Szállító által torténő elszállításáig az állagmegóvás biáosítása mellett megőrizni. Az őrzés és
az eIszállítás költségei a Szá|lítőt terhelik.

6. Eryéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a magyar jog szabályai mindenekelőtt a
Polgári Tön'én-vkönywről szőIő 1959. Évi IV. törvény rendelkezé sei az irányadóak.
A szerződésből eredo r'itás kérdések eldöntésére a Szerzódő Felek - perértéktől fuggően - a
megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság kizárőlagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 2011. március 08.
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COOK Medical Hungary Kft.

Budapesl 20i l. marcius 08.

GoKl-21l2010 számÚ
Az l ntézet gyermekosztályának
hemodinamikai és angiográfiás'
anyagszÜ kségletének biztosítása
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S.sz.
MEGNEvEZÉS

Meoaiánlott termék kód

Induló
készlet

(db)
db ár (nettó) Összár (nettó)

4. SpeciáliS hosszú
sheath, méretek:

10F, 11F, 12F,

14F

RCFW- I 0.0-3 8-75-RB-HLA-09 I 1 00, z 26 225 52 4sC

RCFW- I 1 .0-3 8-75-RB-HLA-o9 I I 00, z 26 225 52 4s(
RCFW- I 2.0-38-75-RB-HLA-09 I I 00, 2 26 225 s2 45(
RCFW- I 4.0-3 8-80-RB-HLA-09 I I 00, 2 26 225 52 450

Nettó összesen 209 800 Ft
LFA25% 52 450 Ft

Bruttó összesen: 262 250 Ft
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