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sZERZÓDÉS
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely 1étrej ött egyÍéSzről a Szállító: Premier G' Med Kft'
telephelye: 1026 Budapest, Hidász u. 1.

másrészrő1 a

Gottsegen György országos Kardio1ógiai Intézet

Címe: 1096 Budapest, Haller u. 29.

Képviseli: Dr. Ofner Péter főigazgatő
továbbiakban :,'a Kórház'',

mint Szerződő lelek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szállító a szállítási szerződésben foglalt időtafiamra kihelyezett áru raktiírkész1etet .bocsát

,"';íi tor,e'ega e, a Kílrhán rende'íkezésére, amely azt saját raktárában helyezi el a

felhasználásig. A kihelyezett áruraktár induló alápkészlete minden méretből 1 havi

merrnyiséget ÍaÍta|maz _ 
".uiol, 

kimutatás szerint. Az alapkészlet 2011. december 15-én 8-

11. óra között kerül leszáIlításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 _ 11-

ig, elso alkalom 2011. december 22_én kerül leszállításra'

2. Szá||itó jogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktárkészlet a Szátlító tulajdonát képezi. A szállító kötelezettséget vállal a

Szállítási szerződés mellékletében meghatározott termékek szá|LíÍására, valamint ana, hogy a

Kórház jelentése alapj án a'felhasznált termékek nyilvántartását a Kórházzal egyezteti és

terméket pótolja lehíviitól számított maximum 1 héten belül'

Száltító a Kórház j elentósJi követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéról szóló

számla kiállításara, a szállítási szerződJsben foglaltak szerint' Szállitó a kihelyezett átu

raktárkésZletét bármikor e1lenőrizheti.

Lehivás:

Arendszerakihelyezettáruraktárkészletét,aSzállítószempontjábó|m1nt..e919t]e1t<iilsó
raktáI kéSzletét tep", t"r"i,'l. Á' 

"gy", 
beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és

;t,k;il i*j" nyiluán. rrai"L" i*á kiadott áru felhasználásntr"k minősü1. A szoftver

kezelésével megbízott .'"ÁJty a Szállító részére- rendszeres időközönként (legalább 2

hetente) nyomtatott (vagy iu*ort, .-.uitrr"n elküldött' stb.) a fogyásról, illetve a raktár

pillanatnyi kész1etéről információt küld'

I ..gi"ilro technikai rettete_tí uiztosítása mellett a Szállítónak lehetősége van elektronikus

i"Áíu- (file) ennél gy"k;bb; információhoz jutni a pillanatnyi kész1etóvel kapcsolatban'

pnn"t t"t'"to'égeirő1 a izoftver készítőjével kült]n kell megállapodjon.



A fogyás nyilvántartása egyréSzt a szám\ák alapja, másrészt a készlet utántöltésének az

alapinformációj a.

Szállitónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersorozatok belső

taÍalmának struktúrái át, mivel a beszállítónak biztosítania kell a cikkek azonosítását olyan
tekintetben, hogy az egyértelműen meghatározza, hogy az adott termék mely szállítótól való,

hiszen hasonló, vagy esetleg azonos temékek is lehetnek egyidőben a Íaktfuban.

Szállítás:

Amennyiben a rész\eÍezeÍt módon a lehívás továbbításra kerül a Szállító maximum 5 napon

belül ezt beszállítja.

Számlázás:
Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díj at számol fel ajánlattevő részére, mely díj a
felhasznált áru bruttó érték 3,6-oÁ-a. A raktározási díjat féléVente, a felhasználás alapján' 15

napon belLll átutalással egyenlÍti ki a SzállítÓ. A ferurmaradó rész ér1ékének megfeleló összeget a

szerződés lej ártakor kel1 a Kórház részére átutalni.

3. A Kórház jogai és kötelezettségei

A Kórház a kihelyezett termékek hianytalanságáért és minőségi állapotáér1, állaguk

megóvasáéfi teljes körű felelőséggel tar1ozik. A Kórház vállalja, hogy a kihelyezett áru

rakiarkészletet megfelelő, zárt lrelyen, a meglévő saját készleteitől elkülönítve tarolj a és

megfelelően kép zeÍÍ, akeze\ő rendszefi ismerő és használni tudó személlye1 kezeli.

A futamidő köZben szállító csereszabatosságot biztosít a Kőrház részére valamennyi' a

kihelyezett áruraktár elhelyeZett termék felhasználáSát illetően.

A Kórház közli Szállítóval a konszignációs raktárkészlet kezelő, kapcsolattartó személy

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

változást.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés a száIlítási szerzódés lejár1ával, ha újabb szállítási szerződés

megkötéSéIe nem kerül sor.

5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelen szerzódés bármely okból törlénő megszÍínése esetén

elszámolni a kihelyezett áru raktárkészlettel' A szerződés

leltfuozást készít a Szállító képviselője, valamint a Kőrház
használt készletek megállapítására'

a Kőrház teljes körűen köteles
lejártát követő egy héten belül
által kijelölt személy a fel nem

A futamidő alatt fel nem használt és raktarkészleten maradt
bontatlan termékeket a Kórház nem téríti meg a Szállítónak.

kilogástalan minőségi állapotú

A Kórház köteles a szerződés megszúnésekor a birtokában lévő termékeket a raktárban annak

Szállító által tör1énő elszállításáig az állagmegóvás biztosítáSa mellett megőrizni. Az őrzés és

az e|szállítás költségei a SzáIlítót terhe1ik.



6. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a magyal jog szabályai mindenekelótt a

Poigári Torvénykönyvrő1 szóló 1959. Évi IV. törvény rendelkezései az irányadőak.

A sierződésbőÍ 
"'"dő 

uitá. kérdések e1döntésére a Szerződő Felek _ perértéktől fuggően _ a

megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizarólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 201 1. december 06.

mint Szállító
Premier G' Med Kft'
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'./remier G. Med KÍl.

Budapest, 201 1 . december 6.

Dr.
FóigazgaÍó

mint Megren

. Haemodinamikai és angiográfiás anyagok
beszerzése az lntézet felnőtt és gyermek os2tályának

részére, kihelyezett áruraktár létesítéséVel

1. sz. melléklet
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mint Szállító
Premier G' Med Kft'
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