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Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

Amely létrejött egyrészről a Szállító: Johnson & Johnson Kft'
telephelye: 2045 Tiirökbálint, Tó Park

másrészrő1 a

Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet

Címe: i096 Budapest, Haller u. 29.

Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgaÍó
továbbiakban: ,,a Kórhálz" ,

mint Szerződő felek között az alábbíak szerint:

1. A szerződés tárgya

Szállító a szállítási szerződésben foglalt időtartamra kihelyezett áru raktarkészletet .bocsát
saját költéségére, a Kórház rende_ikezésére, amely azt saját raktárában helyezi el a

feihaszna1ási{ A kihelyezett áruraktar induló alapkészlete minden méretból 1 havi

mennyiséget1art a1maz _ csatolt kimutatás szerint. Az alapkész1eÍ 2011. december 15_én 8-

tt. óia kíztitt kerül leszállításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csütörtöki napon 8 _ l1-

ig, első alkalom 2011' december 22_én kerül leszállításra'

2, Szállító jogai és kiitelezettségei

A kihelyezett aru raktárkészlet a Szállító tulajdonát képezi. A szállító kötelezettséget vállal a

szállítási szeruődés mellékletében meghatározoÍt termékek szállítására, valamint arra, hogy a

Kórház jelentése alapján a felhasznált termékek nyilvántartását a Kórházzal egyeáeti és

terméket pótolja lehívástól számított maximum 1 héten be1ül'

Szállító a Kárház jelentését követően jogosult a felhasznált termék ellenértékéről szóló

számla kiállítás ára' a szá||ítási szerződésben foglaltak szerint. Szállító a kihelyezett áru

raktarkészletét bfumikor ellenőrizheti.

Lehivás:

A rendszer a kihelyezett áruraktár készletét, a Szál|itő szempontjából, mint'egyetlen külső

raktar kész1etét képes kezelni' Az egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és

titkosan tartja nyilvan. Minden inrin kiadott áru felhasználásnak minősül. A szoftver

keze1ésével megbíZott személy a Szállító részére rendszeres időközönként (legalább 2

hetente) nyomta]tott (vagy fÁlt, e-mailben elküldött, stb.) a fogyásról, illetve a raktar

pillanatnyi készletéről információt küld.
i -.gf"í"to technikai feltételek biztosítása mellett a SzállÍtónak lehetősége van elektronikus

fo.míbun (file) ennél gyakrabban információhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban'

nnnek letretoségeiről iszoftver készítőjével külön ke1l megállapodjon'

k



A fogyás nyilvántar1ása egyrészt a számlák alapja, másrészt a készlet utántöltésének az

alapinformációj a.

SzállÍtónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersorozatok belső

tartalmának struitúráját, mivel a beszállítónak biztosítania kell a cikkek azonosítását olyan

tekintetben, hogy az ógyértelműen meghatár ozza, hogy az adott termék mely szállítótól való,

hiszen hasonló, vagy esetleg azonos termékek is Iehetnek egyidőben a raktárban'

Szállítás:

Amennyiben a rész|etezett módon a lehívás továbbításra kerül a Szál|ító maximum 5 napon

belül ezt beszállítja.

Számlázás:
Ajanlatkérő a rendszer üZemeltetéséért díj at számol fel ajánlattevő részére, mely díj a
felhasznált áru bruttó érÍék 3,6-Yo-a. A raktározási díjat féléVente, a felhasználás alapján, 15

napon belÜl átutalással egyenlíti ki a SzáIlító' 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 hiánytalanságáért és minőségi állapotáéft, állaguk

megóVáSáéÍt teljes körű felelőséggel tartozik' A Kórház vállalja, hogy a kihelyezett áru

rakiárkészletet megfelelő' zárt helyen, a meglévő saját kéSzleteitől elkÍilönítve tárolja és

megfelelően képzeti' a kezelő rendszert ismerő és haszná1ni tudó személlyel kezeli.

A iutamidő kozben Szállító csereszabatosságot biztosít a Kőrház részére valamennyi. a

kihelyezett aruraktár elhelyezett termék felhasználáSát i1letően'

x Kórnaz közli Szállítóval a konszignációs raktarkészlet kezelő, kapcsolattartó személy

nevét, beosztását, telefonszámát és faxszámát 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

Jelen szerződés bármely okból töfiénő megszúnése esetén a Kőrház teljes körűen köteles

elszámolni a kihelyezeit aru raktárkészlettel. A sZerZődéS lej futát követő egy héten belül

leltarozáSt készít a Szállító képviselője, valamint a Kórház által kijelölt személy a fel nem

haSznált késZletek megállapítására.
A futamidő alatt fel nem használt és raktárkészleten maradt kifogástalan minőségi állapotú

bontatlan termékeket a Kórház nem téríti meg a Szállítónak'
A Kórház köteles a szerződés megsziinésekor a bir1okában lévó termékeket a raktárban annak

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

az elszállítás költségei a Szállítót terhelik.
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Ű 6. Ee}'éb rendelkezések

7 A ielen szerződésben nem rendezett kérdésekre a magyar jog szabályai mindenekelőtt a

7 roisari Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. törvény rendelkezései az irÍnyadóak.

A sierződésből eredó vitás kérdések eldöntésére a Szerződő Felek _ perértéktől fiiggően _ a

megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság kizarólagoS hatáskörét kötik ki.

Budapest, 201 1. december 06.

Dr.
Főigazgató
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Haemodinamikai és angiográfiás anyagok

beszerzése aZ lntézet Íelnott éS gyermek osztályának
részére' kihelyezett áruraktár létesítéséVel

1' sz. melléklet
Johnson Johnson Kft.

V.
t

s.szám Megnevezése
Mégaiánlott
termékkód

lnduló
mennviséq Eqység ár össz. ár

Fizetesr
határidő

nap

L
Sheath

(biopsziához)

Long sheats
501611A,
5016'134 10 3500 35 000 110

9.

Diagnosztikus
katéterek

transzfemoralis
katéterezéshez'

lnfiniti, Super
Torgue Plus,

Hihg Flow
Diagn Catheter
534..., 533...,
538...,527..., 286 2190 626 340 110

11 Bioptom katéterek
Biopsy ForcePs
504300,504302 30 65000 1 950 000 110

Nettó összesen: Z b]_l Ó{U

AF A 25 '/" 652 835

Bruttó összesen: 3 264 175

eqyenes MP t
45 cm 0 0 0

98 cm 0 10 10

lrfiniti - 9. rész
4F 5F t

AL1 4 4 I
AL2 3 6

AL3 2 4

AR J 3 6

AR I MOD 2 2 4

AR II MOD 2 2 4

JL 3.5 5 5 10

JL 4.0 20 20 40

JL 5.0 5 5 í0
JL 6.0 2 2 4

JR 3.5 5 5 10

JR 4.0 20 20 40

JR 5.0 2 2 4

JR 6.0 2

Piq straiqht 2 2 4

Piq 145 5 't0

MPAl 1
2

MPA2 2 2 4

MPB2 2 2 4



Johnson Kft. Haemodinamjkai és angiográfiás anyagok
beszezése az lntézet felnÓtt és gyermek osztályának

részére' kihelyezett áruraktár létesítéséVel

1. sz. melléklet
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mint Szállító

Pénzügyi eIlel1 gyzó

/.r
Petliőné Tarnai (Erzsódct

főígazgatő gazdasá gi hclyeti r:sc

MPB3 2 2 4
IM 4 2 6
LCB 2 3

RCB 2 3

soNí 5 í0
soN1.5 5 5 í0
soN2 2 2 4
SPECIAL 20 50 70


