
,tYo'rS'lntrSZERZoDÉS
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészról a Szá|lító: CPP Budapest Kft'
telephelye: 1145 Budapest, Amerikai út 33

másrészről a

Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet

Címe: 1096 Budapest, Haller u. 29.

Képviseli: Dr. Ofner Péter fóigazgató
továbbiakban :,,a Kőrház'',

mint Szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szállító a szállítási szerződésben foglalt időtaftamra kihelyezett áru raktárkészletet .bocsát
saját költéségér e, a Kórház rende'íkezésére, ame1y azÍ saját raktárában helyezi el a

feihasználásig. A kihelyezett áruraktát' induló alapkészlete minden méretból 1 havi

mennyiséget iarta1maz csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet 2012. március 08-án 8_l1'

óra között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 - 11-ig,

első alkalom 2012. március 15-én kerül leszállításra'

2. Szá|lÍtó iogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktárkéSzlet a Szát|ító tulajdonát képezi. A Szál|ító kötelezettséget vállal a

szállítási szerződés mellékletében meghatározott temrékek száIlítására' valamint arra, hogy a

KJrház jelentése alapján a lelhasznált termékek nyilvántar1ását a Kórházzal egyezteti és

terméket pótolja lehívástól számított maximum 1 héten belül'

Szállító a Kárház jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenéftékéről szóló

számla kiállítására' a szállítási szerződésbin foglaltak szerint. Szállító a kihelyezett áru

raktaÍkészletét bármikor ellenőrizheti.

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett áruraktár készletét, a Szállító szempontjából' mint egyetlen külső

raktár készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és

titkosan tartja nyilván. Minderl i''nen kiadott áru Í'elhasználásnak minősül' A szoftver

kezelésével megLízott személy a Szállító részére rendszeres időközönként (legalább 2

hetente) nyomtatott (vagy fÁlt' e_mailben elküld(jtt' stb.) a fogyásról' illetve a raktar

pillanatnyi kész1etéről információt küld'

i megfeielő technikai feltéte1ek biztosítása mellett a Szállítónak lehetősége van elektronikus

forma:bar, (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban'

Ennek lehetőségeiról a izoftver készítő.jével külön kelI megá1lapodjon'



A fogyás nyilvántar1ása egyIéSZt a számlák alapj a. nrásrészt a készlet utántöltésének aZ

alapinformációj a.

SzállÍtónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersorozatok belső

tarta1mának 
't.uúú'á;át' 

mivel a beszállítór-rak biztosítar-ria kel] a cikkek azonosítását olyan

tekintetben, hogy az ágyértelműen meghatározza, hogy aZ adott termék mely szállítótól va]ó'

hiszen hasonló' vagy esetleg azonos termékek is lehetnek egyidőben a raktárban.

Szállítás:

Amer-rnyiben a réSzletezett módon a lehívás továbbításra kerül a Szállító maximum 5 napon

belü1 ezt beszállítja'

Számlázás:.
Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díj at számol fel ajánlattevő részére, mely díj a
felhasznált aru bruttó érték 3 

'6-oÁ-a' 
A raktározási dÍjat féléVente, a felhaszná]ás alapján, 15

napon belül átutalással egyenliti ki a SzállítÓ. A fennmaradó rész értékének megfelelő öSSZeget a

szerződés lejártakor kel1 a Kórház részére átutalni'

3. A Kórház jogai és ktitelezettségei

A Kórház a kihelyezett termékek hiánytalanságáér1 és minőségi állapotáér1, állaguk

megóvásáér1 teljes körű felelőséggel tartozik. A Kórház vállalja, hogy a kihelyezett áru

rakiarkészletet rlegfelelő' zárt helyen' a meglévő saját kéSzleteitől elkülönítve tárolja és

megfelelően képzet1, a kezelő rendszefi ismerő és használni tudó szemé1lye1 kezeli'

A futamidő kózben Szállító csereszabatosságot biztosít a Kórház részére valamennyi. a

kihelyezett áruraktár elhelyeZett tennék felhasználáSát illetően'

A Kbrház kozli Szállítóval a konszignációs raktárkészlet kezelő, kapcsolattafió Személy

nevét, beosztását, telefonszámát és faiszámát és az ezen adatokban bekövetkezett minden

változást.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés a SZállítáSi szerződés leiártával'

megkötéséle nem kerül sor.

5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelen szerződés bármely okbói tör1énő megszÚinése esetén

elszámolni a kilrelyezett áru raktárkészlettel. A szerződés

leltározást készít a Szállitó képr'iselője' valamint a Kórház
használt készletek megállapítására.

ha újabb szállítási szerződés

A futamidő alatt fel nem használt és raktarkészleten maradt

bontatlan termékeket a Kórház nem téríti meg a Szállítónak'
kifo gástalan minőségi állapotú

A Kórház köteles a szerződés megszűnésekor a bir1okában lévő termékeket a raktárban annak

Szállító által tör1énő elszállításáig az álIagmegór'ás biztosítása me1lett megőrizni. Az orzés és

az elszál|ítás költségei a Szállítót terhe1ik.

a Kórház teljes körúen köteles
lej ár1át követő egy héten belül
által kijelolt személy a fel nem



6' Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a magyar jog szabályai mindenekelőtt a

Poigári Töwénykön1vről szóló 1959. Évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.
A szerződésból eredő vitás kérdések eldöntésére a Szerződő Felek - perértéktól fuggően - a

megrendelő székhelye szerint il1etékes bíróság kizárólagos hatáSkörét kötik ki.

Budapest, 201 1. december 06.
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jPP Budapest Kft.

Budapest, 201 i . december 6.
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Dr. ofner Péter

FőigazgatÓ.főorvos
mint Mesrendelő

Haemodinamikai és ang iográfiás anyagok
beszerzése az lntéZet felnott és gyermek osztályának

részére, kihelyezett áruraktár létesítéséVel

'l. sz' melléklet

/

mint Szállító

s.szám Megnevezése
Megaiánlott
termékkód

lnduló
mennviséq Eqvséq ár ossz. ár

Ftzeresr
határidő

nap

47.

Berman típusÚ ' 50
cm hosszú,
angiográfiás
katéter és
quidewire AR At-07134 20 17 500 350 000 110

48.

Berman típusú,
80 cm lrosszú,
angiográlrás
katéter. AR Al-07135 25 17 500 437 500 110

49

Berman típusú'
ó0-80-110 cm

hosszú, katéter.

5F(1 10cm)25
db

4F30db

AR At-07124
5F, AR AI-
07122 4F , 15 17 500 262 500 '110

AR At-07124
5F, 10

AR Al-07122
5

59 Snare eszköz

PF 147315 8 67 000 536 000 110

4F5mm 2

4 F 10 mm 2

5 F 15 mm 2

6F20mm 2
Nettó összesen: 1 586 000
AFA25 % 396 500
Bruttó összesen 1 982 500


