
sZERZÓDÉS
Kihelyezett áruraktár üzemeltetésére

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

másrészről a

Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet

Címe: 1096 Budapest' Haller u. 29.

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

mint Szerződő felek között az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

SzállÍtó a szállítási szerződésben loglalt időtartamra kilrelyezett aru raktárkészletet .bocsát
saj át költéségér e. a K(lrhán rende'ikezésére, amely azt saját raktárában helyezi el a

feihasznalási| A kilre1yezett áruraktár indr:1ó alapkészlete minden méretből 1 havi

rnennyiséget 1art a|maz _ csatolt kimutatás szerint. Az alapkészlet 2012. március 08_án 8-1l'

óra kózoti kertil leszá1lításra. Az alapkészlet feltöltése kéthetente csiitöftöki napon 8 _ 1i-ig,

első alkalom 2012. március 15-én kerül leszá1lításra'

2. Szállító jogai és kötelezettségei

A kihelyezett áru raktárkéSzlet a Szál|ító tulajdonát képezi. A Szállitó kötelezettséget vál1al a

szál1ítási szerződés mellékletében meghatározott termékek szállítására, valamint ana' hogy a

Kórház jelentése alapján a felhasznált termékek rryi1vántar1ását a Kőr7o'ázzal egyezteti és

terméket pótolja lehívástól számított maximum 1 héten belül'

Szállító a Kórház jelentését követően jogosult a lelhasznált termék ellenéftékéről szóló

számla kiállítás ára, a száIlítási szerződ;sben foglaltak szerint. Szállító a kihelyezett áru

raktarkéSZletét bárrrrikor el1enőrizheti.

Lehívás:

A rendszer a kihelyezett áruraktár készletét, a Szállító szempontjából, mint egyetlen külső

raktár készletét képes kezelni. Az egyes beszállítók készleteit egymástól elkülönítetten és

titkosan tartj a nyilván. Minder' inr-'en kiadott áru felhasználásnak minősül. A szoftver

kezelésével megüízott személy a Szállító részére rendszeres időközönként (legalább 2

hetente)nyomtatott(Vagyfaxolt,e-mailbenelküldött,stb.)afogyásról,illetvearaktár
pillanatnyi készletéről információt küld.

i megfeíelő technikai feltételek biztosítása mellett a Száttítónak lehetosége van elektronikus

formá"ban (fi1e) ennél gyakrabban infomációhoz jutni a pillanatnyi készletével kapcsolatban'

Ennek lehetőságeirő1 a szoftver készítőjével kiilön kell megállapodjon'

rtlrui,

\
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A fogyás nyi]vántartása esvrészt a szánlák alapja, másrészt a készlet utántöltésének azalapinformáció ja

Szállítónak meg kell adnia a vonalkódok által beolvasható karaktersorozatoktartalm'ínak 
-struktúráját, mivel a beszállítónak biztosítania tell a cikkek azonosításáttekintetben, hogy az egyértelrnűen meghatáro 

"r"'i"íi*-\a"tt termék mely szá'lítótólhiszen hasonló, vagy esetleg urono, t...ék"k is tenetiet egyiaőben a raktárban.

Szállítás:

belső
olyan
való'

Amennyiben a részleÍezeÍt nródon a lehívás továbbításra kerűl a Szállító maximum 5 naponbelül ezt beszállítja.

Számlázás:
Ajánlatkérő a rendszer tizemeltetésééfi drjat számol tél ajánlattevő részére, mely díj afelhasznált aru bruttó érték 3'6-%o-a. o r"niaroá i,i"t tetéu"nt", a felhasználás alapján' 15napon belül átutalással egyenlÍti ki a szállÍtÓ' A fennmarádó rész éfiékének megfelelő összeget aszerződés lejrír.takor kell aKórhaz részére átutalni.

3. A Kórház jogai és kötelezettségei

A Kórház a kihelyezett ,::"jk.\ hiánytalanságáért és minőségi állapotáért, állagukmegóvásáéÍ teljes körű felelőséggel tafto;ik. l' űoina, vatlat,a, frog| a'rrir,.ly.^u a*Íaktárkészletet megfelelő. zírt hef,,en, u ."glé'';;jl; készleteitől elkülönítve tárolja ésmegfelelően képzett, a kezelő rendszert ismerő'e' r'ur'Jji'i tudó személlyel kezeli.A fuLamidő közben Szállító c5ereszabalosság", b',;;í,''"K;;;;';:;.i. ;;iu."nnyi. ukihelyeze.tt áruraktár elhelyezett termék felhasználását illetően.A ltornaz kÖzlt Szállítóval a konszignációS raktárkéSzlet kezeló, kapcsol attartó szeméIynevét, beosztását' telefonszámát és faxizámát é" u, 
"r|", 

adatokban bekclvetkezett mindenváltozásÍ.

4. A szerzőrJés megszűnése

Megszűnik a szerződés a szállítási szerződés iejártáVal, ha újabb száliítási szerződésmegkcitésére nem kerül sor.

5. A szerződés megszűnésekor alkalmazott eljárás

Jelen s'erződés bármely okból .ör1énő megszűnése esetén a Kórház teljes körűen köteleselszámolni a kihelyezett áru raktárkészleuJr. a ,'"..oáJs lejártát követő egy héten belülleltározást készít a Szállító képvisetóje, valamint;K;;i;" által kijelölt személy a fel nemhasznált készletek megállapításár a. .

A futamidő alatt fel nem használt és raktárkéSzleten mara<lt kifogástalan minőségi állapotúbontatlan termékeket a Kórház nem téríti meg a Szállítónak.
A Kórház köteles a szerződés megszűnésekoi a birtokában lévő termékeket a raktiírbarr amakSzállító által történó elszállításáig az állagmegóvas biztoíasa rnelIett megőrizni. Az őrzés ésaz elszáIlitás kőltségei a Szállítót terhelik.



6. Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekre a magyaÍ jog szabályai mindenekelőtt a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi IV. ttirveny rendelkezései az \rfuyadóak.
A szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére a Szerzódó Felek _ perértéktől fiiggóen _ a
megrendelő székhelye szerint illetékes biróságkizárőIagos hatáskörét kötik ki.

Budapest, 201 1. december 06.

Pi..nz*qyi etten6tő
/h\

' ''Á_Iárnai {"ffit
' ' ''aa:ági h'lyet:cse

mint Szállító



Haemodinamikai és angiográfiás anyagok

beszerzése az lntézet Íelnott és gyermek osztályának

részére, kihelyezett áruraktár létesítéséVel

1. sz. melléklet
rnson Johnson Kft.

S.szám Megnevezése
Megaiánlott
termékkód

lnduló
mennyiség Eqység ár össz' ár

határidő
nap

40.

I

4-5 F méretü. l

eovszer- |v,l

használatos,
dilatatorral,

minimum 0.021
inch méretű rovid

guidewire-el és azt
befogadÓ

szúrÓtűVel ellátott
minimum 5-7,5 cm

hosszÚ, szilikon
bevonatú sheath

intÍoducer set

AVANTI+
Sheath

lntroducer
504...x 100 2900 290 000 110

4F 50

5F 50

15 2290 34 350 110

41.

7-8-9 méretu,
egyszerhasználato

s, dilatátorral,
0.038 inch méretű
rovid guidewire-el
és azt befogadÓ

szÚrÓtúVel ellátott
minimum 10 cm
hosszú' szilikon
beVonatÚ sheath
introduceÍ set,

AVANT
Sheath

lntÍoducer
504... x

7F 20
8F 20 5

9F 40 5

Pigtail típusú
katéter

Quick Care
lnÍiniti' Infinit
tempo Diag.

Chateter
538...,532...,53

4... ,451 .. . , 35 2 794 97 650 '1 10

4Fl80cm 5

4Fl110cm
egyenes /min. 6

oldalnVílás/

5

4Fl110cm
hajlított /min. 6
oldalnYílás/

5

5F/65cm 5

5F/80cm 5

5F/110cm
egyenes /min. 6

oldaInVÍlás/

5

\



inson Johnson Kft. Haemodinamikai és angiográfiás anyagok 1. sz. melléklet
beszezése az lntézet felnott és gyermek osztályának

részére' kihelyezett áruraktár létesítéséVel

43.

5 F / 1 10 cm
hajlitott /min. 6
oldalnyÍlás/

5

44

Judkins típusÚ'
coronarográfiás
katéterek.

Quick Care
Infiniti Catheter

sR4531
13 3100 40 300 110

45.

Multipurpose
típusú, katéterek.

4Fl65cm20db
4Fl80cm30db
5 F / 100 cm 100

db

Quick Care
lnfiniti, Suoer
Torque Plus
Diagn. Catheter
538...,533... 50 2 790 139 500 110

4F65cm 1C

4F80 1C

5F100cm 3C

46

NIH típusú,
katéterek.

4F I 65 cm1O db
5F/65cm70db
5F/80cm170
db

5F/100cm80
db

Quick Care
lnfiniti, Super
Torque Plus
Diagn. Catheter
sR...,533... 33 2 790 92 070 110

egyik végén 3
mm sugarú "J"
végű, másik
végén egyenes

soft-tip-el és fix
core-al
rendelkező,
csúszós felületű
1 50 cm hosszú
0,025 inch 50 db

0,032 inch 30 db

0.035 inch 50 db

EMERALD
Guidewire
502. .. 50 2 000 100 000 110

\



nnson Johnson Kft.

Budapest, 201 1. december 6.

FőigazgátÓ'lőorvos
mint Megrendelő

' Haemodinamlkai éS an9lográflás anyagok
oeszerzese az lnlézel felnÖtt és gyermek osZtályának

részére' kihelyezett árurakür létesitéséVel

1. sz. melléklet

0,018 inch

egyenes! soft-tip-
el és fix core-al
rendelkező,
csúszós feltiletŰr
1 50 cm hosszú
guidewire.
0,018 inch 10 db
0,021 inch 10 db
0,025 inch 100
db

0,032 inch 40 db
0,035 inch 50 db

EIVIERALD
Guidewire
502 ..

0.018 inch
0,02 1 inch

I 117 338

mint Szállító


