
SZERZÓDES
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészről aSzá|lítő: Johnson & Johnson Kft.

telephelye: 2045 Tiirökbálint, Tó Park.

másrészrőI a

Gottse gen György országo s Kardioló gi ai Intézet
Címe: 1096 Budapest' Haller u-29.
Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgatő
továbbiakb an: ))^ Kőrház",

mint Szerződő felek közott az aléhbiak szerint:

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett éruraktár
raktár készletét képes kezelni Az

,ln i

kész\etét, a Szá/llrít(l szempontjából, mint egyetlen külső

egyes beszállítók készleteit egymástól elkülonítetten és

S llcu
I

1. Aszerződés tárgya

Szállító a GoKl_2ll20I0 számú ,, Az Intézet glermekosztálytinak hemodinamikai és

angiogrtifiáS, anyagszül<ségletének biztosítása" szállrítást szerzódésben foglalt időtartamra

nriety"ezótt áru raktfukészlétet bocsát saját költéségé.:e'aKőrház rendelkezésére, amely azt

saját raktarában helye zi eI a felbasználásig. A kihelyezett áruraldár induló alapkészlete

minden méretbő1 1 havi mennyiséget taftalÁaz - csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet

zl|l.március 18_án 8-14. óra között kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente

csütörtoki napokon 8- 1 1-ig' első alkalom 201 1 . április 07 . -én kerül leszállításra.

2. Szállító jogai és ktitelezettségei

A kihe1yezett áru raktárkészl et a Száil]tító tulajdonát képezi. A Szállító kötelezettséget váIIa| a

szallítaái szerződésmellékletében meghatározott termékek száIlítástra, valamint arta,hogy a

Kőrhátzjelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántartását a Kőrhá,zzal egyezteti és

terméket pótolja lehívástól számított maximum 1 héten beltil.

Szállító a Kőrház jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló

számla kiállítására, a szá||ítási szerződésben foglaltak szerint. Szátlító a kihelyezett áru

raktárkészletét bármikor ellenorizheti.
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titkosan tart1a nyilvén. Minden innen kiadott áru felhasználásnak minosül. A szoftver
kezelésével megbízott személy a Szállító részéte rendszeres időközönként (legalább havonta
2 alkalommal) nyomtatott (vagy faxolt, e-mailben elküldött, stb.) a fogyásról, illetve a raktár
pillanatnyi készletéről információt küld'
A megfelelő technikai feltételek biztosítása mellett a Szállítónak lehetosége van elektronikus
formában (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban.
Ennek lehetőségeirol a szoftver készítójével külön kell megállapodjon.
A fogyás nyilvántartása egyrészt a számlák a|apja, másrészt a készlet utántöltésének az
alapinformáciőja.

Szállítónak meg kell adnia a vonalkódok áItal beolvasható karaktersorozatok belső
tartalmának struktúráját' mivel a beszáI\ítőnak biztosítania kell a cikkek azonositását olyan
tekintetben, hogy az egyértelműen meghatározza,hogy az adott termék mely szállítótól való,
hiszen hasonló, vagy esetleg azonos termékek is lehetnek egyidőben araktárban.

Kőrbáznak lehető sé ge van rendkívüli esetekben soron kívüli me grendelésre.

Szállítás:

Amennyiben a részletezett módon a lehívás továbbításra kerül a Szá||ítő maximum 5 napon

belül ezt beszáIlít1a.

Soron kívüli megrendelés esetén a szállitási idő maximum 3 nap.

Szám|ázás:

Ajánlatkérő a rendszer üzemeltetéséért díjat számo| fel ajánlattevő részére, mely díj a
felhasznált áru bruttó érték 3,6-yo-a. A raktározási díj 50%-át szerzodéskötést követően 15

napon belül átutalással egyenlíti ki a Szállító. A fennmaradő Ész értékének megfelelő

összeget a szerződés lejártakor kell a Kőrhazrészére átutalni

3. AKőrházjogai és kiitelezettségei

A Kőrház a kihelyezett termékek hiánytalanságáért és minőségi állapotáért, állaguk
megóvásáért teljes körű felelőséggel tartozik. A Kőrház vállalja, hogy a kihelyezett áru

raktárkészletet megfe\elő, zárt helyen, a meglévő saját készleteitől elkülönítve tárolja és

megfelelőenképzett, akezeló rendszert ismerő és használni tudó személlyel kezeli.
A futamidő közben Szállító csereszabatosságot biztosít a Kórház részére valamennyi, a

kihelyezett áruraktár elhelyezett termék felhasználását i l letően.

x l<lynán közli Száltítóval a konszignációs raktárkészlet kezeIő, kapcsolattartó személy

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

vá|tozást.

4. A szerződés megszűnése

Megszűnik a szerződés a szállítási szerződés \ejártával, ha újabb szállítási szerződés

megkötésére nem kerül sor.
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5. A' szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelen szerződés bármely okból tör1énő megszűnése esetén a Kőrház teljes körűen köteles

elszámolni a kihelyez "i a* raktarkészlettel. A szerződés |ejártft követő egy héten belül

|eItározástkészít a Szá|lítő képviselője' valamint aKőrhá.z által kijelölt személy a fel nem

hasznáIt ké szl etek me gál l ap ít ásár a'

A futamidő alatt fel n.rrr hu''''ált és raktarkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotú

bontatlan termékeket aKólrháznem téríti meg a Szállítónak'
AKőrhátzköteles a szerződésmegszűnésekoi a bir1okában lévő termékeket araktárban annak

Szátlító által történ ő e|szállításáig az állagmegóvásbiztosítása mellett megőrizni. Az ótzés és

azelszáIlításköltségeiaSzá|lítőtterhelik.

6. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem rendezett,kérdésekre a magyar jog szabáLyai mindenekelőtt a

Poígári Törvénykönyvről szóIő 1959. Évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak'

A szerződésből ereáő vitáS kérdések eldöntésére a Szerződó Felek - perértéktől ftiggően - a

megrendelő székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 201I. március 08.
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Johnson Johnson Kft. 1. sz. melléklet

Budapest, 2011. március 0B

GoKl-21l2010 számÚ
Az l ntézet gyermekosztályának
hemodinamikai és angiográfiás,

anyagszükségletének biztos ítása
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- oi'otner Petei-'-
FőigazgatÓ Foorvos
mint Megrendelő

MEGNEvEZÉS
Induló
készlet

(db)

Megajánlott termék
(gyártó, tipus)

db ár (nettó) Összár (nettó)

3.,
4 F méretű
készlet

50
Cord is-Avanti+, 5046045,
504605S

2 990 Ft 149 500

5 F méretű
készlet

50
cordis-Avanti+, 5046043,
504605s

2 990 Ft 149 500

7.,

Multipurpose tÍpusú

4Fl65cm 10
Cordis-lnfiniti Diagnostic
Catheters, 538440

2790 Ft 27 900

4Fl80cm 10
Cordis-lnfiniti Diagnostic
Catheters, 538449

2790 Ft 27 900

5F I 100 cm 30
Cordis-Supertorque Plus
Diagnostic Catheters
533556

2790 Ft 83 700

13.,

Atrombogén, műanyag - lehetoleg teflon - bevonattal ellátott egyik

végén 3 mm sugarÚ ',J'' végű, másik végén egyenes soft-tip-el és fix

core-al rendelkezŐ, csÚszÓs felületű 150 cm hosszÚ guidewire'

0,025 inch 20
Cordis-Emerald Diagnostic
Guidewire, 502524

2 300 Ft 46 000

0,032 inch 10
Cordis-Emerald Diagnostic
Guidewire, 502526

2 300 Ft 23 000

0,035 inch 20
Cordis-Emerald Diagnostic
Guidewire, 502521

2 300 Ft 46 000

14.,

Atrombogén, műanyag - lehetoleg teflon - bevonattal ellátott egyenes'

softtip-ei és fix core-al rendelkező, csúszÓs felÜletű 150 cm hosszú

guidewire.

0,018 inch 5 Cordis-Eme rald, 5027 04 2 300 Ft 11 500

1,021 inch 5 Cordis-Emerald, 502703 2 300 Ft 11 500

1,025 inch 20 Cordis-Emerald, 502549 2 300 Ft 46 000

0,032 inch 10 Cordis-Emerald, 502548 2 300 Ft 23 000

0,035 inch 10 Cordis-Emerald, 502542 2 300 Ft 23 000

Nettó összesen: 668 500

Fn25 "t"
167 125

Bruttó összesen 835 625

f#iqatgat* sáni hclv*Li*sr:


