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SZERZODES
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésóre

Amely létrejött e gytészről a Szállító: MedlineS Kft.
telephelye: 23t4 Hdlásztele\ Óvoda u.7-9.

másrészről a

Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet
Címe: 1096 Budapest, Haller u. 29.
Képviseli: Dr. ofner Péter főtgazgatő
továbbiakban: ,,a Kőrház" ,

mint Szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szállitó a szálliÍási szerződésben foglalt időtartamra kihelyezett áru raktárkészletet bocsát
saját költéségére, a Kórház rendelkezésére, alne|y azt saját raktárában helyezi el a
felhasználásig. A kihelyezett áruraktár induló alapkészlete minden méretből 1 havi
mennyiséget taÍtalmaz _ csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet 2011. december 15-én 8-
11' óra között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 11_
ig, első alkalom 2011. december 22-én kerül leszállításra.

2. Száll.itő jogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktrítkészlet a Szállító tulajdonát képezi. A Szállító kötelezettséget vállal a
szállítási szerződés mellékletében meghatározott termékek száLlitására, valamint arra, hogy a
Kórház jelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántartását a Kórházzal egyezteti és
terméket pótolja lehívástól szrímított maximum 1 héten belül.
Szállító a Kórház jelentését követóen jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló
szírnla kiállításáÍa, a száIlítási szerződésben foglaltak szerint. Szállító a kihelyezett áru
raktiiÍkésZletét bármikor ellenórizhetí.

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett aruraktár készletét, a Szá|lító szempontjából, mint egyetlen külső
raktar készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és
titkosan tartja nyilván. Minden innen kiadott riru felhasználásnak minősül. A szoftver
kezelésével megbízott személy a SzállÍtó rószére rendszeres időközönként (legatább 2
hetente) nyomtatott (vagy fa'xolt, e-mailben elküldött, stb.) a fogyásról, ílletve a raktár
pillanatnyi készletéről információt küld.
A megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett a Szállítónak lehetősége van elektronikus
lormában (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban.
Ennek lehetőségeiről a szoftver készítőjével külön kell megállapodjon.
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A fogyás nyilvántartása egyrészt a számlák alapja' másrészt a készlet utántöltésének az

alapinformációja.

Szállítónakmegkelladniaavonalkódokáltalbeolvashatókaraktersorozatokbelső
tartalmának stÍuktúráját, .iuJ u beszállítónak biztosítania kell a cikkek azonosítását olyan

tekintetben, hogy az 
"gyert"tÁii"n 

,11"t haÍározza, hogy .az 
adott termék mely szállítótól való,

i'ir'"" t'*""ro,'i'ugy 
"ietleg 

azonos teirrékek is lehetnek egyidőben a raktárban'

Szállítás:

Amennyiben a Íész|etezetÍ módon a lehívás továbbításra kerül a Szállító maximum 5 napon

be1ül ezt beszállítja.

Számlázás:
Ajánlatkérőarendszerüzemeltetéséértdíjatszámolfelajánlattevőrészére,melydíja
felhasznált áru bruttó erteu z,sjn-a. A rakiározási díjat féléVente' a fethasználás alapján, 15

napon belt]I átutalással 
"gy"nriti 

ki a Szállító' A fennmaradó rész értékének megfelelő öSszeget a

szerződés lejártakor kell a Kórház részére átutalni'

3. A Kórház jogai és kötelezettségei

A Kórház a kihelyezett termékek hián1.talanságáért 
- 
és minőségi állapotáért, állaguk

megóvásáért teljes ktirű t-"l.iő.ö;;i *no'ir.. a .;.l,r.ya, 
vállalja, hogy a kihelyezett áru

raktárkészletet megfelelo, "il"L';ry;", 
a meglévő sajá1 kéSzleteitől elkülönítve tárolja és

In"grlr"io". tepr"ti, u t"'"iá."nJszert ismerő és használni tudó személlyel kezeli.

A futamidó közben Szállítá 
_"'"'"''ur'uto"agot 

biztosít a Kőrház részére valamennyi' a

lir'.rv.^n áruraktár elhelyezett termék felhasználását illetően'

A Kórház közli SzállítóvJ u to"r"igna"lo' raktárkészlet kezelő, kapcsolattaftó Személy

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

változást.

4' A szerződés megszűnése

MegszűnikaszerződésaszállítáSiszerződéslejártával,haújabbszállításiszerződés
megkötésére nem kerül sor.

5' A szerződós megszűnésekor alkalmazott eljárás

JelenszerződésbármelyokbóltörténőmegszűnéseeseténaKőrházteljeskörűenköteles
elszámolni a kihelyezett ,a* ."t a.r.o-r"ttél. A szerződés lejártát követő egy héten belül

leltarozást készít a Szál|ítj iep'i*ú:"' 'aamint 
a Kórház által kijelölt szemé1y a fel nem

használt kész1etek me gál1apítására'

A futamidő alatt fel nem í"r""ár, és raktárkészleten maradt kifogástalan minősógi állapotú

tontatlan termekeket a Kórház nem téríti meg a Szállítónak'

A Kórház kötel., 
" '""r"ő#;;;;;;;;;setoia 

tirtokaban 1évő termékeket a raktárban annak

Szállító á1tal torténő e1száliíiára'ig'á' áirug-.góvás biztosítása mellett megőrizni. Az őrzés és

az e|szá'IiÍás költségei a Szállitót terhelik'



6. Egyéb rendelkezések

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

Poígari Törvénykönyvrol szólo 1959' Évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

A s"zerződésbőí 
"r"áő 

uitá. kérdések eldöntésére a Szerződő Fe1ek - perértéktől ffiggóen _ a

megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 201 1. december 06.
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Dr. Ofner P
Főigazgató

mintM mint Szállító
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Haemodinamikai és angiográfiás anyagok

beszeízése az lntézet felnÓtt és gyermek osztályának

részére, kihelyezett áruraktár létesítéséVel

1. sz. melléklet
ldlines Kft.
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