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Kih e|vezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészről a Szállító: CPP Budapest Kft.
telephelye: 1l45 Budapest, Amerikai út 33

másrészről a

Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet

Címe: 1096 Budapest. Haller u. 29.
Képviseli: Dr. Ofner Péter főigazgató
továbbiakban: ,'a Kórház" -

mint Szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szállító a szállítási szerződésben loglalt időtatamra kihelyezett aru raktarkészletet bocsát

saját költéségére. a Kórház rendelkezésére, amely azt saját raktáIában helyezi el a

feihasználásig-. A kihelyezett áruraktár induló alapkészlete minden méretből 1 havi

mennyiséget1art almaz ' csatolt kimutatás szerint. Az alapkész\et 2011. december 15-én 8-

rt. oia kozott kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 - l 1-

ig, első alkalom 20l l. december 22_én kerül leszállításra.

2. Szállító jogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktárkészlet a Szál|ító tulajdonát képezi. A Szállító kötelezettséget vállal a

szállítáii szerződés me]Iékletében meghatáIoZott termékek szállítására, valamint ana, hogy a

Kórház jelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántartását a K'órházza| egyezteti és

terméket pótolja 1elrívástól számított maximum 1 héten be1ül'

Szállító a Kőrház jeleritését követően jogosult a Í'elhasznált termék ellenér1ékéről szóló

számla kiállításara' a szállítási szerződésben foglaltak szerint. Szállító a kihelyezett áru

raktárkészletét bármikor e11enőrizhetí.

Lehívás:

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

raktár készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók kéSzleteit egymástól elkűlönítetten és

titkosan tartj a nyi'lván. Minden innen kiadott áru felhasználásnak minósül. A szoftver

kezelésével 
'-"gbí'ott 

személy a Szállító részére ren<lszeres időközönként (legalább 2

hetente) nyomtátott (vagy faxolt, e_mailben e1küldött, stb.) a fogyásról, illetve a rattar

pillanatnyi készletérő1 információt kiild.
i megfeíelő technikai feltételek biztosítása mellett a Szállítónak lehetősége van elektronikus

formáian (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban.

Ennek lehetőségeirőI a szoftver készítőjével külön ke11 megállapodjon'
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A fogyás nyilvántafiáSa egyrészt a szárnlák alapja, másrószt a készlet utántöltésének az
a1apinformációj a.

Szállítónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersorozatok belső
tartalmának struktúráját. mivel a beszállítónak biztosítania kell a cikkek azonosítását olyan
tekintetben' hogy az egyértelműen meghatározza' hogy aZ adott temék mely szállítótól való'
hiszen hason]ó. vagy eSetleg azonos termékek is lehetnek egyidőben a raktárban.

Szállítás:

Amerrnyiben a részletezett nódon a lehívás továbbításra kerül a Szállító maximum 5 napon
belül ezt beszá11ítja.

Számlázás:
Ajánlatkérő a rendszer iizemeltetéSééfi díjat számol fel ajiínlattev<í részére, mely díj a
felhasznált áru bruttó érték 3'6-%-a' A raktározási díjat féléVente' a felhasználás alapján' 15
napon belül átutalással egyenlíti ki a SZá]|ítÓ' A fenr-rmaradó rész értékének megfeleló összeget a
szerződés lejártakor kell a Kórház részére átutalni.

3. A Kórház jogai és kötelezettségei

A Kórház a kihelyezett termékek lriánytalanságáér1 és minőségi állapotáért, állaguk
megóvásáért teljes korű felelőséggel tartozik. A Kórház vállalja, hogy a kihelyezett áru
raktárkészletet negÍ'elelő. záfi l-rel1,''err, a meglévő saját készleteitől elkülönítve tarolja és
megfelelően kópzett. a ]<ezelő rendszert ismerő és l-rasználni tudó személ1yel kezeli.
A futamidő közben Szállító csereszabatosságot biztosít a Kórház részére valamennyi, a
kihelyezett árur'aktár ellre1yezett terr,'rék fe]lrasználását illetően.
A Kórház közli SzállÍtóval a konszignációS laktárkéSzlet kezelő, kapcsolattartó Személy
nevét' beosztását' telefonszán'rát és faxszámát és az ezen adatokban bekövetkezett minden
változást.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés a szál]ítási szerzodés lejfu1áVal. ha újabb szállítási szeruódés
megkötésére nenr kerül sor.

5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelen szerződés bármely okból töfiénő megszúnése esetén a Kőrház teljes körűen köteles
elszámolni a kihelyezett ári-r raktár'készlettel. A szerződés lejáfiát követő egy héten belül
leltarozást készít a Szállító képviselője' va|amint a Kőrház által kijelött személy a fel nem
hasznáIt készIetek Ir regá llap itására'
A futamidő alatt fel nem használt és raktárkéSzleten maÍadt kifogástalan minőségi állapotú
bontatlan temlékeket a Kórház nem téríti meg a Szállítónak.
AKőrház kciteles a szerződés megszűnéSekol a birtokában Iévő termékeket a raktárban annak
Szállító által történő elszállításáig az állagmegóvás biztosítása mellett megőrizni. Az őrzés és
aZ elszálliÍás költségei a Szállítót 1erhelik'



6. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdéseke a magyat 1og szabályai mindenekelőtt a
Polgríri Törvénykönyvről szőIó 1959. Évi IV. torvény rendelkezósei az kányadóak.
A szerződésből eredő vítás kérdések eldöntésére a Szerződő Felek _ perértéktől ffiggően _ a
megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagoS hatásköÍét kötik ki.

Budapest, 201 1 . december 06.
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Haemodinamikai és angiográfiás anyagok

beszeÍzése az lntézet felnőtt és gyermek osztályának

részére, kihelyezett áruraktár létesítéséVel

'l. sz. melléklet
,/P Budapest Kft.

Eqvség ár össz. ár

Fizetési
határidő

nap
S.szám Megnevezése

Megaiánlott
termékkód

lnduló
mennviséo

1990 169 150 110Sheath (femorális
punkcióhoz)'

Ilntroducer 
I

sheath AR CL- |

08403 A 4F, AR
cP-0751 1 5F,
AR CP-0761 1

I6F. AR CP-
lottttr,na
lcp-ozer t ar 85

Nettó összesen: 169 150

AFAzs % 42 288

Bruttó összesen: 211 438

Budapest, 201 1. decem
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