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Amely létrejött egyrészről a Szállító: Medline Kft.
telephelye: 2040 Budaörs, Petőfi S. u. 60.

másrészről a

Gottsegen György országos Kardio1ógiai Intézet
Címe: 1096 Budapest, Haller u. 29.
Képviseli: Dr. Ofner Péter főigazgaÍó
továbbiakban:,,a Kőrház",

mint Szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szállító a szállitási szerződésben foglalt időtartamra kihelyezett áru raktarkészletet bocsát
saját költéségéIe, a Kórház rendelkezésére, amely azt saját raktáíában helyezi el a
felhasználásig. A kihelyezett áruraktár induló alapkészlete minden méretből 1 havi
mennyiséget larta|maz _ csatolt kimutatás szerinÍ. Az alapkészlet 20ll. december 15_én 8-
11' óra között kerül leszállításra' Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 l1_
ig, első alkalom 2011' december 22_én kerül leszál1ításra.

2. Szállítő jogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktiirkészlet a Szállító tulajdonát képezi. A szállító kötelezettséget vállal a
szállítási szerződés mellékletében meghatározott termókek sZállítáSára, valamint arra' hogy a
Kórház jelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántar1ását a Kőrházzal egyezteti és
terméket pótolja lehívástól számított maximum 1 héten beliil.
Szállító a Kórház jelentését követóen jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló
számla kiállítására, a szállítási szerződésben foglaltak szerint. Szállító a kihelyezett áru
raktfukéSzletót bármikor ellenőrizheti.

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett áruraktár készletét, a Szállító szempontjából, mint egyetlen külső
raktár készletét képes kezelni. Az egyes beszá]lítók készleteit egymástól elkülönítetten és
titkosan tartj a nyilván. Minden innen kiadott áru felhasználásnak minósül. A szoftver
kezelésével megbízott személy a Szállító részére rendszeres időközönként (legalább 2
hetente) nyomtatott (vagy faxolt, e_mailben elküldött, stb.) a fogyásról, illetve a rakIár
pillanatnyi készletéről információt küld.
A megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett a Szállítónak lehetosége van e1ektronikus
formában (file) ennél gyakrabban inlormációhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban.
Ennek lehetőségeiról a szoftver készítőjével külön kel1 megállapodjon.
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A fogyás nyilvántartása egyrészt a számlák alapja' másrészt a készlet utántöltésének az

alapinformációj a.

Szállitónakmegkelladniaavonalkódokáltalbeolvashatókaraktersorozatokbelső
tartalmának struktúráját, -iuá i u.r'ailio'"t biztosítania kell a cikkek azonosítását olyan

tekintetben, hogy az"gye,t"rÁii"n -"e hatátozza' hogy 
.az 

adott termék mely szállítótól való'

hiszen hasonló' vagy esetleg u'oná' i"i"et't is lehetnek egyidőben a raktárban'

Szállítás:

Amennyiben a részletezett módon a lehívás továbbításra kerül a Szállító maximum 5 napon

belü1 ezt beszállítj a.

i1ffil?ff; a rendszer üZemeltetéSééft díjat számol fel ajánlattevo részére' mely díj a

felhasznált áru brurtó é*ék j.;-%-;. A raktározásl di]at' felévente' a felhasználás alapján' 15

naoon belül átutalással egyenliti'; u al''i,iu Á r*".urádó ,é.' értékének megfelelő összeget a

''!-oáe, 
r.lan.kor keli a Kórház részére átutalrri'

3. A Kórház jogai és kötelezettségei

A Kórház a kihelyezett temékek hiánytalanságáért 
- 
és minőségi á1lapotáér1, állaguk

megóvásáért teljes köru 
"';ü;ö;;i 

á*álit''p' í::'\:' vá1lalja' hogy a kihelyezett áru

ÍaktilÍkész1etet megfeleló, 'Jn_ÁEiv"n, 
a meglevo sajár készletéitől elkülönítve tárolja és

megfelelően kép"ett, a ke'etá r"nJ'l"n i'..rti'e' használni tudó személlyel kezeli.

A futamidő közben Szállitá 
'"'*"''luá,"rragot biztosít a Kórház részére valamennyi' a

|ir'"iv"*n 
"*'"ktár 

elhelyezett termék felhasználását.illetően'

A Kórház közli Szállítóvai" t".'"ig'á"io, raktárkészlet keze1ő, kapcsolattartó személy

nevét, beosztását, telefonszanút és fax'számát és az ezen adatokban bekövetkezett minden

változást.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés a szállítáSi szerződés lejártával' ha újabb szállítási szerződés

megkötésére nem kerül sor'

5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelenszerződésbármelyokbóltör1énőmegszűnéseeseténaKórházteljesköruenköteles
elszámolni a kihelyezett a.' 

"r"t 
*i.l''i",,"t. A szerzodés leiár1át követő egy héten belül

leltározást készít a Szállító id;#üj;;';"l".\nt aK,őrház áital kijelölt személy a fel nem

haszna]t kéSzletek megá1lapítására'

A futamido alatt fel nem r,lr'"jit és raktarkészleten 
- 

maradt kifogástalan minőségi állapotú

bo'i"'r* ,"'-eteket a Kórház nem téríti meg a Szállítónak'

A Kórház kötel", u ,".r"ojei"-ig."J'J'"t"i " 
tirtokában lévő termékeket a raktarban annak

Szállitó álta1ttirteno elszariiiJ;f;;;iiö;;;vás üiztosítása mellett megőrizni' Az círzés és

az elszá||itás kö1tségei a Szállítót terhelik'



6. Egyéb rendelkezések

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

roígari torvenykönyvről szóló 1959' Évi IV. törvény rendelkezései az irányadőak.

A sierződésbői 
"r.dő 

uitá, kérdések eldöntésére a Szerződó Felek _ perértéktól fuggően _ a

megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizarólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 201 1. december 13.
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Medline Kft.

Budapest, 2011. december 13.

Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszerzése az lntézet felnótt és gyermek osztályának

részére, kihelyezett áruraktár létesítéséVel

1. sz. melléklet
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