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vevő éseladó atovábbiakban együttesen:felek_

között az a|u|írottnapon éshelyen az a|ábbi feltételekmellett:
I. PREAMBULUM
l.l./ A szerzódő felek rögzítik, hogy a vevő mint a közbeszerzéselcrőlszóló 20l5. évi CXLIII. törvény
(atovábbiakban: Kbt.) 5.$ (1) bekezdésc) pontja szerinti ajrínlatkérő
szervezeta Kbt. Második Rész
8l '$-a a|apján uniós eljárásrendbe tartoző, nyílt közbeszerzési eljárást indított a,,Sebészeti varrógépek
beszerzésekonszigndcÍós raktdr kihelyezéssel- 2020" tárgyban.
I,2'l Az 1'1./ pontbanmeghatározottközbeszerzésie|járásbana Kbt. 76.$ (2) bekezdésc) pontja,azaz
a legjobb ár-értékarányt megjelenítő értékelésiszempont alapján a vevő szítmára a legkedvezőbb
érvényesajánlatot az e|adő tette, akit a vevő erre tekintettel a közbeszerzési eljárásban a 3. és 4.
és az
részajánlati kör, azaz az ,,Egyszerhaszndlatos egyenes parenchyma varrógépek,,
,,Egyszerhaszn. endoszkópos vógó.varrógépek,, tekintetében az eljrárás nyertesévé nyi|vánitott, az
alábbi megajránlasokkal(kivéve ár):
3. részaiónlati kör: Egvszerhaszn. ewenes oarenchvma varróeépek (3I
BÍrálati szempont

E|adó megaján|ása

2. Külön zárő éselsütő kar az l ' számútermékesetén
(igen:10 pont,nem=0pont):

igen

3. Külön záró éselsütőkat a2.a. szétműtermék
esetén
(igen=10pont,nem:0 pont):

rgen

4. Nyitott kapocsmagasságmm-ben megadva a 2'b.
számű termék esetén(egy tizedesjegy pontosságga|,
előny a nagyobb):

3'8

5. Varratsor hossza mm-ben megadva a 3,a' számil
termékesetén(egy tizedesjegypontosságga|,előny a
nagyobb):

6l

6. Nyitott kapocsmagasságmm-ben megadva a 3.b.
szrímútermékesetén(egy tizedesjegypontosságga|,
előny a nagyobb):

61

7. Varratsor hossza mm-ben megadva a 4.a, számu
termékesetén(egy tizedesjegypontosságga|,előny a
nagyobb):

81

8. Varratsor hossza mm-ben megadva a 4,b. számíl
termékesetén(egy tizedesjegypontosságga|,elöny a
nagyobb):

81

9. Külön zárő és elsütő kat az 5.a, számű termék
esetén(igen:10 pont), (nem:O pont):

lgen

l0' Nyitott kapocsmagasságmm-benmegadvaaz 5.b.
számútermékesetén(egy tizedesjegypontosságga|,
előny a nagyobb):

318

4. részaiónlati kijr : Egvszerhaszn. endoszkóoos vógó-varróeéoe k (4I
Bírálati szempont

Eladó megajánlása

2. Testen kívülröl' történő karral történő artikuláció
az |.a. számű termékesetén(igen:lO pont, nem:O
pont):

rgen

3. Kicsúszást gát|ő érdesített
tár fe|színaz |.b' számű
termékesetén(igen:10 pont, nem:0 pont):

rgen

4. Testen kívülről, történő karral történő artikuláció a
2.a, számű termék esetén(igen:lO pont, nem :0
pont):

igen

5. Kicsúszást gátló érdesítetttár felszin a 2.b' számil
termékesetén(igen:10 pont' nem:O pont):

igen

|.3.l A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket az I'|.l pontban rogzitett közbeszerzési eljárás
eredményeként,az eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítőés egyébközbeszerzési
dokumentumok ésaz eladó mint nyertes ajánlattevő által benyújtottaján|attarta|maszerint kötik meg.
l.4./ A jelen szerződésa|apjánfizetendő ellenszolgáltatásta vevő önerőből biáosítja.
I.5.l A felek rögzítik, hogy jelen szerződésükelválaszthatat|anmellékletétképezik az I,I/pontban
meghatarozott közbeszerzési e|járás dokumentumai' így különösen, de nem kizrárólagosan az e|járást
megindító felhívás ésaz egyébközbeszerzési dokumentumok, valamint a nyertes aján|attevó aján|ata.

II. A szerztídéstórgya
2.|.l A je|en szerződésaláírásáva|az e|adő eladja, a vevő pedig megveszi a jelen szerződés 1.l./
pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában, valamint a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásábanrészletesenmeghatározottfeltételeknekmegfelelő minöségű és
mennyiségűa jelen szerződés1. sz. mellékletétképezó
termékeket(a tovóbbiakban: termékek):
2,2'l Az eladó a je|en szerződésaláírásáva|vállalja, hogy a 2'|.l pontbanrőgzitett termékeketa jelen
szerződésbenfoglaltak szerint a vevő részére- a konszignációs raktar sajátosságait figyelembe véve határidőben leszá||ítjaésátadja.
2.3,l A felek megállapodnak, hogy jelen szerződéskeretébenopciót kötnek ki, azaz a2'|.l pontban
meghatározott termékekmennyiségea vevő ténylegesszükségleteinekfiiggvényében+40 százalékkal
(az évesmennyiséghezviszonyítottan)eltérhet.A felek rögzítik, hogy az opció mértéke(+40%) a
szerződésmeghosszabbítasaeseténa meghosszabbítottidőtartamra vonatkozóan is igényelhető. Vevő
egyoldalúan, a szerződés határozott időtartamának |ejártát mege|őzö legkésöbb 30. napig, illetve a
szerződés meghosszabbításaesetébena meghosszabbítottidőtartam |ejártát megelőző legkésőbb 30.
napig igényszerint rendelkezhetaz opciós mennyiségátvételéről'
melynek leszállításáraa3.5.l pontban
foglaltak irányadók.
2.4.l A felek rögzítik, hogy a szerzi5déshatá|ya a|att azon termékek esetében,ahol a piaci trendnek
megfelelően rövid időn belül műszaki/technológiaiváltozások mehetnekvégbeésnem elérhetőek,ott
lehetőségetbiaosít a vevő az e|adő általi termékváltásraannak érdekében,
hogy a szerződés időtartama
a|att az Ajánlatkérő kiszolgálása mindig magas színvonalontörténhessen.Az eladónak a termékek
elavuliísa ésmegszűnéseeseténis biztosítania kell az el|átását, az aján|attételkoritermékválasztéknak
megfelelő újtermékkel.
A termékváltássorán a következő szabályokatkell betartaniésalkalmazni:
o A vevő a bejelentetttermékváltásokatmegvizsgá|ja, majd értesítiaz e|adőt a dtjntésről.
o A megajanlott, új terméknekazonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy jobb
paraméterekkel
teljesítménybeli/műszaki
kell rendelkezni,mint az előd terméknek.
o Az újtermékek gyártmánycsaládjanak meg kell egyezni az e|őd termék gyártmánycsaládjával.
o Az új termék ára még magasabb teljesítmény/kapacitásesetén sem haladhatja meg az
elődtermékárát.
o Amennyiben az eladó nem tudja biztosítania megrendelttermékszá||ítását(előre bejelentvea
vevő részére'indokolva) úgy a vevő által jóvahagyott terméketköteles biztosítani,és annak
költségétállni
III. A szerződés hatdlya, a teljesítéshelye éshatórÍdeje
3.|.l A felek rögzítik, hogy amennyibena szerződéskötésrekorábban kerül sor' mint a 32012015'(x.
30.) Korm. rendelet l3. $ (1) bekezdésa) vagy b) pontja szerinti zaró tanúsítványkiállításának napja'
úgya jelen szerződésa320120|5. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (l) bekezdésa) vagy b) pontja szerinti
zárőtanisitvány kiállításánaknapjátkovető második hónap első napján léphatályba,kivévea320120|5.
(X.30.) Korm. rendelet l3. $ (3) bekezdésében
foglaltak fennállását, ame|y eseténa jelen szerződés
mindkét fél általi aláírásának napját követő második hónap első napján hatályba. Amennyiben a
szerződéskötésrea 32012015'(x. 30.) Korm. rendelet13. $ (l) bekezdésa) vagy b) pontja szeintizárő
tanúsítványkiállításának napját követően kerül sor, tlgy aszerződés a felek á|ta|i a|áirásának napját az utolsóként a|áírő fél'aláírásának napját _ követő második hónap első napján léphatályba.
3.2.l A felek a je|en szerződést a hatályba lépéstől számitott 12 (tizenkettő) hónap határozott
időtaÉamra kötik mes'

A felek rögzítik, hogy a vevő egyoldalúan,legkésőbb a határozott időtartam |ejártát 30 nappal
megelőzően az e|adőval írásban közölt nyilatkozata útján jogosu|t a szerződést - a további
rendelkezések változatlanul hagyása mellett |2 (tizenkettő) hónappal meghosszabbítani. A
meghosszabbítottidőtartam alatt az E|adő k<jte|esa jelen szerződésbenfoglalt vá|tozat|an feltételek
mel|ett a termékeket leszállítani. A felek rögzítik, hogy a 2.3.l pontban rőgzített opció a
meghosszabbítottidötartam alatt is igénybevehető az Ugyanezenpontban rögzítettek szerint. A felek
jeleznie kell
rögzítik, hogy az opciós 12hőnap a|ka|mazásáhoza Megrendelőnek hosszabbításiigényét
az AEEK felé és egyben kérniekell az AEEK, valamint azon keresztül az engedé|yezőminisáerek
jóváhagyását legkésőbb a szerződéses időtartam |ejártáig' A jóváhagyás hiányában a szerződés nem
hosszabbíthatómeg.
3 '3.l A felek rögzítik, hogy tekintettelarra,hogy a beszerzéstárgyaközpontosított- országos,regioná|is
_, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbizásából indított közös ktlzbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezértvevő a következő bontó feltételtköti ki: Vevő szerződéseskötelezettséget
kizárő|aga Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. éviV. törvény 6:||6. $ (2) bekezdéseszerinti, arra
vonatkozó bontó feltétellelvállal' hogy amennyibena beszerzéstárgyáravonatkozóan a központosított
közbeszerzési rendszerben,összevont közbeszerzési eljárásban,vagy a fenntartó á|ta|,vagy a fenntartó
megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében'keretmegállapodás vagy szerződéskerül
megkötésre, a központosított, közöS vagy összevont közbeszerzés rendszerébenkell a beszerzést
megvalósítania' Felek rögzítik' hogy ebből eladónak semmilyen hátrányos következménye nem
származhat.
A felek kifejezetten rögzítik, hogy ezen bontó feltételt kizárólag abban az esetben alkalmazzák,
amennyiben a központosított, közös
vagy összevont közbeszerzés keretében megk0tott
keretmegállapodás vagll szerződés tárgya teljes egészébenlefedi a jelen szerződés tárg,lát képező
valamennyi terméket.Afelek rögzitik, hog abban az esetben,ha a központosított,közos vagl összevont
közbeszerzéskeretébenmegkötött keretmegállapodós vagy szerződéskizárólag ajelen szerződéstárg1lát
képezőtermékekmeghatározott körére terjed ki, afelek ajelen szerződésta központosított, közös vagy
összeyont közbeszerzés keretébenmegkatattkeretmegállapodás vagy szerződésről való tudomásszerzést
követően haladéhalanul a Kbt. 14l.s @ bekezdésa) pontjárafigyelemmel közösen akkéntmódosítják,
hogy az érintett termékek mennyiségétaz eladó által mór leszóllított mennyiségre csökkentik,
figlelemmel arra, hogt az érintetttermékekszállítására az eladó a központosított,közös vagy összevont
közbeszerzési rendszer keretébenlétrejött szerződésrefigyelemmelnem köteles, Afelekrögzítik, hogt a
fent rögzített feltételek esetébenfellépő szerződésmódosítás(a megvásárolni kívánt terméIcrnennyiség
a vevővel szemben.
csökkentése)következtébenaz eladó semmilyen igénytnem érvényesíthet
3.4.lAz eladó a je|en szerződéstárgyátképezőtermékeketa vevő 9700 Szombathely' Markusovszky
átadni.
Lajos utca 5. szám a|atti székhelyéreköteles szá||ítaniésottazt a vevő kapcsolattartőjarészére
követő 10 napon' a
A konszignációs raktárkész|et|eszá||ításáraaz e|adő a szerződéshatálybalépését
raktárkészletpótlására pedig a szerződésidőtartamaa|aÍlavevő eseti lejelentéseia|apjánköteles.
3.5.l A felek rögzítik, hogy az e|adoa termékekleszállítására a jelen szerződés3.2.l pontjábanrögzitett
szerződésesidőtartam alatta konszignációs raktárkészlet rendelkezésre bocsátásáva|, a raktárkészlet
biáosítása érdekébenfolyamatos szállítás keretében köteles az INCOTERMS 2000 DDP paritás
szerint a vevő eseti lejelentésea|apján. A konszignációs lejelentő lap a jelen szerződés2. sz
mellékletétképezi - Az e|adő köteles a termékeketa jelen szerződés 3.|.l pontjában meghatározott
a3.4.lpont szerint átadni az a|ábbi feltételekszerint.
helyen a vevő kapcsolattartőjarészére
A fe|ek rögzítik' hogy az eladó a szerződés időtartamára konszignációs raktárkészletetbocsát a vevő
rende|kezésére,
melyet a vevő saját raktárában'elkülönítettenhelyez el. A konszignációs raktárkészlet
az e|adő tulajdonát képezi.Eladó a szerződésteljes időtartamára meghatározotttermékmennyiségbőla
követő |0 (tiz) napon belül szállítja le. A
konszignációs raktárkészletet a szerződéshatályba lépését
konszignációs raktárkész|etvarrőgépekesetébenminden egyes géptekintetében4 db, tarak esetében

az évesmennyiséget
pedig táranként6 db. A megjelölt darabsziámnálkevesebbévesmennyiségesetében
kell a konszignációs raktárkészletbentartani. A készlet átadásáról a felek külön átadás-átvételi
jegyzőkönyvet készítenek, mely tarta|mazza az átadott termékek tételszámát, megnevezését,
katalógusszámát, mennyiségét(db), nettó/bruttó egységárát,nettőlbruttó összértékét.
A vevő a konszignációs raktárból felhasználttermékeketkonszignációs lejelentő lapra vezeti fel éseseti
jelleggel elektronikus úton/faxon/egyébírásbeli úton küldi el az eladónak. Az eladó a felhasznált
termékekrőlnyilvántartáStvezet.A lejelentő lapok alapján az e|adő 24-48 őrán belül köteles leszállítani
a termékeket,sürgős esetekbenpedig 6-|2 órán beltil. Munkanapon 8:00 óra és l5:00 óra között eladó
részérebeérkezó megrendelésekaznapi, míg a 15:00 és a 08:00 között beérkező,vagy ünnep és
munkaszüneti napot követő munkanapon leadott megrendelésekmásnapi megrendelés-leadásként
kezelendők.
E 1adó e|őszá||itásra kizár ő|ag a v evő ir áso s hozzájáru l ása esetén j ogosu lt.
A termékekátvéte|ét,
valamint a konszignációs raktárkészletkezeléséta vevő 10./ pontban megjelölt
kapcsolattartőja v égzi,
a vevő jegyzőkönyvet vesz
Az átvetttermékekvonatkozásábana mennyiségihiányokról éssérülésekről
A megállapítotthiányokat éssérültterméketeladó a
fel, melyet haladéktalanultovábbíteladó részére.
jegyzőkönyv kézhezvéte|étő|
számitott 30 napon belül saját költségéreutánszállítással tartozik pótolni.
A vevő a konszignációs raktárkészlethiányta|anságáért,minőségi á||apotáért,állagának megóvásáért
teljeskőrű felelősséggeltartozik.
3'6,l A felek megá|lapodnak,hogy a je|en szerződéstárgyát képező termékekátvételekor_ a3'4.l
-, azoknak a vevő meghatalmazottjarészéretörténő
pontban megjelölt helyre történő megérkezésekor
átadását megelőzően kazas ótadós-ótvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel.
Jegyzőkönyvet a konszignációs raktárkészletátadásakor'illetve a vevő eseti lejelentéseinekeladó általi
teljesítését
követően is kell készíteni.A vevő eseti lejelentéseialapján teljesítettszállításokatkövetően
köteles a vevő aszá||itő|eveletigazolni.
Amennyiben a konszignációs raktárkészletpótlása keretébenaz átadástakerülő termékekmegfelelnek
a jelen szerződés1.l ./pontjábanmeghatározottkozbeszerzésieljarástmegindítófelhívás,közbeszerzési
dokumentumok és az aján|at tartalmának, valamint a jelen szerződés feltételeinek, a vevő
kapcsolattartőja az átadás.áNételi eljárást követően _ a jelen szerződés 6,2,l pontjában foglaltak
figyelembe vételével_ teljesítésiigazolást ad az eladó részére.A teljesítésiigazolás formája a
szállítólevél igazo|ása, azaz az eladó által elkészítettszállítólevelet a vevő meghatalmazottja az
foglaltakra tekintettel a szerződés
átvételkor ellenjegyzi' A vevő a Kbt. 135. $ (l) bekezdésében
vagy az elismerésmegtagadásáról legkésőbbaz eladó
teljesítésének
elismeréséről(teljesítésigazolás)
kézhezvéte|étől
számítottl5 (tizenöt) napon belül
teljesítésétől,
vagy az errő| szóló írásbeli értesítés
írásbanköteles nyilatkozni.
IV. Fizetési feltételek
4,|.l A szerződő felek a jelen szerződéstárgyát képezó termékek_ az 3. sn mellékletbez felttintetett
mennyiségés egységáralapján szárnitott- vételárát az e|adő ajánlatának megfelelően mindösszesen
34.04ó.ó00'-Ft+AFA (3. rész: nettó 11086ó00'-Ft, 4. rész: nettő 22 960000'-Ft)., azaz nettő
harmincnégymillió.negyvenhatezer-hatszátz forint plusz általános forgalmi adó ll2 hónap
összegben rögzítik.
A fenti összeg _ az eFA összegén felü| . tarta|mazzaaz e|adőjelen szerződésteljesítéseérdekében
felmerült valamennyi költségét és kiadását, kültjnös tekintettel a szerződés tárgyát képező termékek
ellenértékére,
annak az átadáshelyszínéretörténő szállításánakköltségére,a csomagolás éskirakodás
költségére, a termékek behozata|ával és forgalomba hozata|áva| kapcsolatban felmertilt költségekre,

vámra, i|letékre,egyéb díjakra, valamint a termékek szükség szerinti betanítására,applikációs
szolgáltatásra. Az ÁrA jogszabályi vá|tozása esetén a véte|árbruttó cisszege annak -ógr.t"lo"n
automatikusanváltozik (nő vagy csökken).
A megadottvételárfix ár, amely tarta|mazzaaz e|adő teljesítés
körében felmeriilt valamennyi költségét
és kiadását, igy az eladó további dijazásra nem jogosu|t. A szerződésesártól az e|adő a szerződés
időtartama alatt nem térhet el, különosen nem inflációs vagy beszállítói áremelkedésre való
hivatkozással.
4.2.l A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képezó termékek vételára a konszignációs
raktárkészletpótlását követően, a vevő eseti lejelentéseialapján, a lejelentő lapok tartalma szerint a
|eszállítástkövetően havonta utólag esedékes.A számla benyújtásánakfeltétele,hogy sikeres átadásátvételmegtörténjen,azt a vevő vagy annak meghatalmazottjaigazolja.A vevő előleget nem biztosít.
Aszerződőfelekrögzítik,hogy aze|adőavevő á|ta|azadotthónapbanbenyújtottlejelentőlapokalapján
az adott hónapban leszállított termékmennyiségután, az e|adő á|ta| _ a termékek átadás.átvéte!ét
követően, a vevő kapcsolattartőjaá|ta| aláírt teljesítésiigazolás (szállítólevél)alapján - havonta a
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiá||ított szám|a ellenében,az átadás-átvételt(teljesítést)
követően' a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározottkőzbeszerzésieljárás eljárást megindító
felhívásában,illetve a kötelező egészségbiztosításró|
sző|ő |997. évi LXXXIII. törvény 9/A. $-ban
rögzitett eltéréssela Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezdésében
meghatározottszabályok szerinti, a szám|a
kézhezvéte|étőlszámított 60 napos határidőben köteles megftzetni az e|adő részére,az eladó jelen
szerződés fejlécébenmegjelölt bankszámláj átratörténő banki átutalás údán. Az e|adő a átadás-átvételt
ésa teljesítésiigazolás átadásátkövető legkésőbbtizenöt (15) napon belül köteles a számlát kiállítani
ésmegküldeni a vevő részére.
A számlához a teljesítési
igazolás másolatátaz e|adőnakcsatolnia kell.
4.3.l Amennyiben a vevö a leszállított termékek tekintetébena 2' sz, melléklet a|apján számított
meghatározott vételárrészt/véte|árat
az esedékességet
követő 8 napon belü| egyszeri írásbeli felszólítás
ellenéresem fizeti meg' az eladó a Ptk. 6:155. $-a szerinti késedelmikamatra jogosu|t.
4,4.l Az eladó nem ftzethet, illetve számolhat e| a szerződésteljesítésével
összefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62' $ (1) bekezdésk)pontka)-kb) alpontja szerinti feltételekneknem
megfelelti tarsaság tekintetébenmerülnek fel, és amelyek az e|adő adóköteles jövedelmének
csökkentésérealkalmasak.
4.5,l Az eladó a szerződésteljesítésének
teljes időtartamaa|atttulajdonosi szerkezetéta vevő számára
megismerhetővéteszi ésa Kbt. l43. $ (3) bekezdéseszerinti ügyletekről a vevőt haladéktalanulértesíti.
4.6'l A felek a Kbt. l35.$ (6) bekezdésealapján rögzítik, hogy a vevő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásáva| szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelésétszámíthatjabe.
V. Eladójogai

éskötelezettségei

5,|,l Az eladó köteles a jelen szerződés tárgyát képező termékeketkonszignációs raktárkészlet
biÍosítása keretébena3.2.l pontban meghatározotthataridőn belül és a3,5,lpontban meghatározott
eseti lejelentések'illetve a jelen szerződés |'|.l pontjában meghatározott kőzbeszerzési eljárást
megindító felhívásban,közbeszerzési dokumentumokban,illetve az e|adő aján|atábanmeghatározottak
szerint leszállítani,ésa vevő székhelyén
átadni ésott a vevó birtokóba bocsátani.
5'2'l Az eladó a jelen szerződéstárgyát képezó termékeketsértetlenül'azok épségének
biztosítása
mellett, az azokat biztosítócsomagolásbankoteles átadni a vevőnek. Eladó a leszállítandótermékeket
a szállítás módjának megfelelő csomago|ásban(adott esetben a termékena |ejárat időpontját jól
láthatóan feltüntetve)szá||itjale. A csomagolásona megfelelő kezelésreéstaro|ásravonatkozó címkék
feltüntetésrekerülnek. Yevő az igényeltmennyiségetúgy köteles leszállítani,hogy az e|adő á|ta|

egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiséget tarta|maző
előzetesen közölt
egy ségcsomagot nem szá||ithat.
A csomagolási egységenésa szállítólevélenaz a|ábbi adatok szerepelnek:
- Vevő megnevezése:Markusovszky Egyetemi oktatókórhráz
- a csomagolás tartalma:
- a szerződés tárgya és száma:
- dobozszám (adottesetben):
- SzállítáSicím: . '
- szá||ítottmennyiség,Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft
5.3.l Az e|adő szavatol azért,hogy harmadik személyneka jelen szerződéstárgyát képező termékek
akadályozzavagy kor|átozza.
tekintetébennincs olyan joga, amely a vevő tulajdonszerzését
Eladó kijelenti, hogy a termékeka nemzeti szabványokban,jogszabályokbanelőírtszakmai ésminőségi
követelményeknek, az e|járást megindító felhívás ésaz egyébkőzbeszerzésidokumentumokban előírt
feltételeknek, a benyújtott aján|atábanmeghatározoÍtmiiszaki specifikációknak, valamint a szakma
szabá|yai szerinti előírásoknak maradéktalanulmegfelelnek.
Eladó szavatolja'hogy:
az általa jelen szerződéskeretébenszá||ítotttermékekújak,
a szá||ítotttermékek alkalmasak a rendeltetésszeriíhaszná|atra,valamint mentes mindenfajta
vagy mulasztásával
tervezési'anyagbeli,kivitelezési,illetve eladó vagy közreműködők tevékenységével
bármilyen más módon összefiiggő hibáktól.
5.4.l A szerzódésta Kbt. 138. s (l) bekezdésea|apjánaz e|adőnakkell teljesítenie'
Az e|adő a teljesítéshezaz a|ka|masságának igazo|ásában részt veIt szewezetet a Kbt. 65. $ (9)
bevonni
bekezdésében
foglalt esetekbenésmódon köteles igénybevenni' valamint köteles a teljesítésbe
az alkalmasság igazo|ásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása
akkor maradhat el' vagy helyettük akkor vonható be más (ideértveaz áta|aku|ás,egyesülés, szétvá|ás
útjántörténtjogutódlás eseteit is), ha az e|adő e szewezetvagy szakember nélkül vagy a helyette bevont
t$ szewezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kőzbeszerzési eljárásban az adott
alkalmassági kiivetelmény tekintetébenbemutatottadatok alapján a vevő szűkítetteaz e|járásban részt
vevő gazdasági szereplók számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékűmódon
megfelel - azoknak az alkalmasságikövetelményeknek,amelyeknekaze|adő a közbeszerzésieljárásban
az adott szervezette|vagy szakemberrel együtt felelt meg.
Eladó a szerződésmegkotésénekidőpontjában, majd - a később bevont a|vá||a|kozők tekintetében- a
időtartama alatt köteles előzetesen a vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót
szerződésteljesítésének
jogosult megjelölésével)'amely
valamint a képviseletre
bejelenteni(a megnevezésen
tul az elérhetőség,
(4. sz melléklet).Eladó a szerzödés teljesítésének
időtanama alatt
részt vesz a szerzódésteljesítésében
köteles a vevőt tájékoztatniaz a|váL|a|kozókbejelentésbenközölt adatainak vá|tozásárő|. Eladó jelen
nem vesz igénybeaz |'1l pontban
szerződésa|áirásáva|nyilatkozik, hogy a szerződésteljesítéséhez
rőgzítettközbeszerzési eljárásban e|őirtkizárő okok hatályaa|att álló alvállalkozót.
5'5.l A külföldi adóilletőségii eladó köteles a szerződéshez ana vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az e|adőra
le nélkül.
vonatkozó adatokat az or szágok közötti j ogsegély igénybevéte
5.6.l Azeladó a szerzi5dés
megkötésekorköteles a vevönek bemutatni,illetve másolatbanköteles átadni
bármely akkreditált fiiggetlen szewezet által kiállított ISo 9001 szerinti minőségirányítási rendszerre
vonatkozó tanúsítványátvagy az ezze| egyenértékűminőségbiáosítási intézkedéseinekleírását (5. sz
mellékleí),melyet a szerzódéshatá|ya alatt fenntart' Ezen eladói kötelezettség elmulasztása eseténa

vevő a szerződéssúlyosmegszegésemiatt jogosu|taszerzódéstől elállni, illetve aztazonna|ihatá||ya|
felmondani.

VI. Vevő jogai éskötelezettségei
6.I'/ A vevő - az e|adő szerződésszerűteljesítése
esetében_ köteles a 4.1.l pontban meghatározott
vételáratesedékességkor
ajelen szerződésbenfoglaltak szerint aze|adőnakmegftzetni.
6,2.l A vevő a termékek konszignációs raktárkészletből történő felhasználása során köteles
meggyőződni arról' hogy a teljesítésmegfelelő-e. Amennyiben a termékek megfelelnek a jelen
szerződésbenmeghatározott követelményeknek és a rendeltetésszeriíhaszná|atra alkalmasak, a vevő
köteles a szerződésszeriiteljesítést
elismerni.
6.3,l A vevő a teljesítéssel
kapcsolatbanesetlegesenészlelthibáíhibákat köteles annak felfedezéseután
az e|adőva|haladéktalanulközölni' egyben szavatosságiigényét
megjelölni.
VII. Afelekjogai

éskötelezettségei- közös

7 .|l A szerződő felek kötelesek egymástminden olyan körülményről haladéktalanulértesíteni'
amely a
jelen szerződéseredményességét'
vagy kellő időre való elvégzését
veszé|yeúeÍi,
vagy gáto|ja,illetve
személyüketérintővá|tozásrő|is kötelesek egymástértesíteni'
Az értesítés
elmulasztásából eredő kárért
a mulasztó fél felelős.
7.2l A felek kijelentik, hogy jelen szerződésteljesítésesorán a másik félről tudomásukra jutott
információt üZleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzájáru|ása ésa harmadik személlyel kötott titoktartáSi megállapodás nélkül. Ez a
rendelkezésközérdekből nyilvános adatokranem vonatkozik.
Nem minősülnek az üzleti titok körébe tartozőnak azok az adatok, információk, amelyeket a vevő mag4
va1y az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoÍak nyilvánosságra, illetőleg a
közérdekből nyilvános adatok.
A titoktartásravonatkozó rendelkezéseka szerződésmesszűnésótkövetően is fennmaradnak.
7.3.l E|adő a megállapodás teljesítésesorán köteles figyelembe venní vevő működési rendjét,és a
tevékenységgelkapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az á|tala igénybe vett dolgozókkal is
megismertetniésbetartatni.
VI I I. S zav atossdg, j titdll ds' a szerződés telj esítésén ek bizt osíték a Í
8'|,l Az eladó felel (szavatol) azért,hogy a jelen szerzíldéstárgyátképező termékekrendelkeznek a
vonatkozó jogszabályokban ésa szerződésbenmeghatározotttulajdonságokkal (kellékszavatosság).
8'2.l Az eladó felel (szavatol)azért,hogyajelen szerződéstárgyátképezőeszköz per-, teher-, illetve
igénymentes( ogszavatosság)'
8,3.l Az eladó a jelen szerződéstárgyátképezőtermékekre12 (tizenkettő) hónap időtartamú jótállást
vállal. A jótál|ás kezd<j időpontja az adott eszköz konszignációs raktárkészletből történő
felhasználásanak napja'
A jótállás, illetőleg szavatosságideje alatt az esetlegeshibák kiküszöbölése díjtalan.A jótállási vagy
szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot,hibát haladéktalanuleladó tudomására kell hozni, eladó
pedig köteles haladéktalanulintézkedni'a hibát, hiányt kicserélés
útjánkiküszöbölni' Eladó a Vevő által

megküldött hibabejelentésalapján köteles a terméketsaját költségére30 (harminc) napon belül
kicserélni.A kicseréltáru tekintetében
a hiba kiküszöbölésének
időtartamaa csereidőpontjátólújra
kezdődik.
Eladó garanciátvá||a|anu hogy a szerződéstángyátképezőtermékekmegfelelneka törvényesés
szerződésben
kikötött tulajdonságoknak,
valamintrendelkezika magyarországiforga|ombahozatalhoz
ésüzembe he|yezéshezszükséges412009.(Iil.l7.) EüM rendeletbenelöírt hatósági engedélyekkel.
Eladó a szá||ítássalegy időben is köteles átadni vevő részére
a megfelelőségetigazo|ő tanúsítvány
másolatát'
8.4./Az eladó, ha olyan okból, amelyértfelelős,késedelmesen
teljesít,a késedelemmel
érintettnapokra
vonatkozóana késedelmes
nettő szerződéses
teljesítés
ellenértékének
|oÁ-alnap mértékiikésedelmi
kötbért köteles ftzetni.A késedelmikötbérmaximálismértéke:
késedelmes
teljesítés
nettó szerződéses
ellenértékének
20%o-a,
A felek rögzítik,hogy a vevő az e|adő20 (húsz)naposkésedelmét
követően
jogosult a szerződéstőlelállni. Az e|adőmentesüla kötbérmegfizetése
alól, ha a vevő mulasztásamiatt
esettkésedelembe,
vagykésedelmét
a PolgáriTörvénykönyvrőlszóló 20|3. éviV. törvény(Ptk.)6:l86.
szerintkimenti.
$ (1) bekezdése
felelős,hibásanteljesít,
8'5,/Az eladó,ha olyanokból, amelyért
a hibásteljesítés
nettóellenértékének
20oÁ-amértékű
hÍbáste|jesítési
ktitbértköteles fizetni.A vevő a hibásteljesítés
miattikötbérmellett
nem érvényesíthet
szavatosságiigényt.
A felek rögzítik, hogy hibás az a teljesítés,
amely nem felel meg a jelen szerződésbenfoglalt
követelmények
valamelyikének.
8.6./Amennyibena szerződés
olyanokból hiúsulmeg,amelyért
az e|adőfelelős,abbanaz esetbenaz
eladó meghiúsulásikötbér fizetésére
köteles.A meghiúsulási
kötbérösszegea teljesnettószerzödéses
ellenérték
30 oÁ-a.A meghiúsulásikötbérérvényesítése
a teljesítés
követelését
kizárja.
8'7l A vevő a kötbérmellettérvényesítheti
a kötbértmeehaladókárát.
IX. Elóllds, a szerződésfelbontósa, megszüntetése
9,I.l A vevő a szerződéstfelmcrnc|hatja,va1y- aPtk'-banfoglaltak szerint . a szerződéstöl elállhat,
amennyiben:
9 ,| .1.l feltétlenülszükségesaszerződésolyan lényegesmódosítása,amely esetében
a Kbt. l4l . $ alapján
újközbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
9.|.2'l az e|adő nem biztosítjaa Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását,vagy az eladó személyében
érvényesen
olyan jogutódlás következettbe, amely nem felel meg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;vagy
9.1.3,l a2 EUMSZ
258' cikke a|apján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegésieljárrásindult vagy azEurőpai Unió Bírósága az EUMSZ258. cikke alapjránindított
eljárásban kimondta' hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezeffség tekintetében
kötelezettségszegéstörtént, ésa bíróság által megállapítottjogsértésmiatt a szerződésnem semmis.
9.2l A vevő köteles aszerződéstőlelállni, ha aszerzódésmegkötésétkövetően jut tudomásáta,hogy az
eladó tekintetébena közbeszerzési e|játás soran kizráró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
kö zbe szerzési elj árás bó l'
9.3'l A vevő jogosult ésegyben köteles a szerződéstfelmondani' ha
a) az e|adőban közvetetten vagy közvet|enú| 25%o-otmeghaladó tulajdoni részesedéstszercz
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetébenfennáll a Kbt. 62. $ (l) bekezdésk) pont kb) a|pontjábanmeghatározott feltétel;

b) az e|adő közvetetten vagy közvet|enu|25oÁ-otmeghaladótulajdonirészesedést
szerezvalamely
olyan jogi személybenvagy személyesjoga szerintjogképesszervezetben,amely tekintetében
fennáll a 62. $ (1) bekezdést/ pont kb) a|pontjábanmeghatánozottfeltétel.
A jelen pont szerinti felmondás eseténaz e|adő a szerződésmegszűnéseelőtt már teljesítettszolgáltatás
j ogosult.
szerződésszerűpénzbel i ellenértékére
9.4'l A je|enszerződéstőlbármelyik fel azonnali hatállyal írásban'indokolással ellátva felmondhatja,ha
a másik fé|a szerződésbenvállalt kötelezettségeitsúlyosanmegszegi.
Eladó részérőlsúlyosszerződésszegésnek
minősül különosen:
. ha vállalt kötelezettségeiellátásához szükségeshatályosjogszabályokat súlyosanmegszegi,
. ha a jelen megállapodásból eredő valamely kötelezettségétírásbeli felszólítás ellenére,az abban
megjelölt ésszerűhatáridőbensem teljesíti,
- titoktartáSikotelezettségét
megsérti,
- amennyibena szállítással20 napotmeghaladó késedelembeesik
. az eseti megrendelésekteljesítése
során félévenbelül háromszor késedelembeesik a leszállítással,
- amennyiben a szerződést,vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségétharmadik személy
részérea Vevő előzetes hozzájáru|ása nélkül átruhánza,
- amennyiben magatartásávala vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz.
(Azonnali hatályú felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbérre és valamennyi kárának
j o gosult.)
érvényesítésére
Vevő részérőlsúlyosszerződésszegésnek
minősül különösen:
. az e|adő szerződésszerűteljesítését
legalább kettő alkalommal megtagadja,
- a ftzetésteljesítésével
90 napot meghaladó késedelembeesik és fizetési kötelezettségétírásbeli
felszólításellenéresem teljesíti'
- titoktartásikötelezettségét
megsérti.
9.5.l A felek rögzítik, hogy a vevő az e|á||ásijog gyakorlására a teljesítés
megkezdéseelőtt jogosult
súlyosszerződésszegés
esetén.
9.6'lA Szerződés megszűnése,megszüntetéseeseténa felek 8 napon belül kotelesek egymással
elszámolni, a vevő köteles tételesenelszámolni a konszignációs raktárkészlettel.A vevő köteles a
szerződésmegszűnésekora birtokában |évó raktárkész|etetraktáÍában- az e|adő á|tali e|szá||itásáig
költségei az e|adőtterhelik.
állagmegóvás biáosítása mellett - megőrizni' Az e|szá||ítás

X Egyéb rendelkezések
kapcsolatosankapcsolattartó
10.l./ A szerződő felek rögzítik, hogy ajelen szerződésteljesítésével
-

a vevő részéről:

Név: Dr. Kecskés Lászlő
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
Telefonszám:*3ó
Telefaxszám:E-mail cím: kecskes.laszlo@markusovszky.hu
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-

az eladó részéről:

Név: Gadanecz András
Cim: 7624 Pécs,Attila u.3.
Telefonszám: +36-70 434 722|
Telefaxszám : +3ó-0ó (72\ 224-962
E-mail cím: gadaneczandras@staplecare.hu
A szerződó felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattartója a jelen szerzödésben meghatározott
nyilatkozatokontúlegyéb'a szerződésselkapcsolatos,önálló, hatályosjognyilatkozatotnem tehet.
10,2.l Az eladó képviselője büntetőjogi felelősségetudatábannyilatkozik, hogy a trársaságjogképes,
bejegyzett és az aján|at benyújtását megelőzö 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási
címpéldánnya|(a|áírás-mintával)igazo|t adataiban vá|tozás nem történt, ésa jelen szerződés a|áírására
telj es kör{i fe|hata|mazássalrendelkez ik.
10'3,l Az Eladó kijelenti, hogy 20ll. évi CXCVI. törvénynek megfelelöen át|átbatő szervezetnek
minősül. (ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT - 6. sz melléklet)
10,4.l A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen adásvéte|iszerződést- különös tekintettel a
véte|árra,illetve a fe|ekjogaira éskötelezettségeire- írásban,a Kbt. 14l . $.ában fogla|tak figyelembe
vételévelmódosíthatják.
l0.5./ A szerződó felek megállapodnak,hogy a jelen szerződésenalapuló esetlegesvitás kérdéseiket
elsősorban peren kívüli tárgya|ásútjánkívánják rendezni.Amennyiben ennek során egyezségnem jön
létre,úgyperértéktől
ftiggően kikötik a SzombathelyiTörvényszék,illetve a Szombathelyi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét.
|0.6./ A je|en szerzódésbennem szabályozottkérdésekben
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvénynek (Ptk.) az adásvéte|i szerződésre vonatkozó speciális, illetve a kötelmekre és a
szerződésekrevonatkozó általánosrendelkezései.
valamint a közbeszerzésekrőlszóló 20l5. éviCXLIII.
törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és teljesítésérevonatkozó szabá|yai, valamint, az
orvostechnikai eszközökről szóló 412009.(III.17.) EüM rendelet vonatkozó rendelkezései,illetve a
vonatkozó hatályos magyar j ogszabá|yok rendelkezései irányadóak.
A szerződő felek ajelen adásvételiszerződéstelolvasták' megértették,
annak rendelkezéseitegyezően
érte|mezték,
és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt' jóvríhagyólag, cégszerűen
írták a|á.
példánybankészült,melyekből 3 (három) példánya vevő, l (egy)

napJan',,

adó képv
i)g1

ügyvezető

ciren

.(eIt:

t1

Mellékletek:
1. sz. melléklet:Igényelttermékeklistája
2. sz. melléklet:Konszignációs lejelentő lap
3. sz, melléklet.'
Artáblazat
4. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkoz ó igénybevételéről
5. sz. melléklef:ISo 9001 szerinti minőségirányításirendszerre vonatkozó tanúsítvány
laz ezze|
egyenértékűminőségbiztosításiintézkedéseinekleírását tarta|maződokumentum
6. sz. melléklet:Atláthatósógi nyilatkozat
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2. sz. me|léklet
KoNszIGNÁclós

LEJELENTÓ

L,q.p

Szerződésszám:
konszigndciós raktór kihelyezéssel- 2020,
Szerződéstárgya:,,Sebészetivarrógépekbeszerzése
Vevő: Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely:9700 Szombathely,MarkusovszkyLajos
utca5.)
Szállításicím:
Kapcsolattartóneve,elérhetősége
:

Termék

Tétel
megnevez
szám
ése

3/1.

TCLS6OG

Referen
cia
kata|óg
usszám

cE)t23

Eves
Bruttó
Nettó
Nettó
mennyiség
egységár egységár
(r2
összár (Ft)
hónao/db)

4

Bruttó
összár (Ft)

(F0

(Fr)

75 000

95 250

300 000

381000

3/2.a LS6OB

cEqt23 80

48 000

60 960

3 840 000

4 876 800

3/2.b LSR6OB

cE}I23

I2

28 000

3ss60

336 000

426 720

cEq123 29

4t 000

52 070

I 189000

I sr0 030

cE}123 22

30 000

38 100

660 000

838200

3/3.a

LC6OB

3/3.b LCR6OB
3/4.a

LCSOB

cE)123 60

42 000

s3 340

2 s20 000

3 200 400

3/4.b

LCRSOB

cE}123 24

31 000

39 370

744 000

944 880

3/5.a

LS45B

cE)t23

z+

48 000

60 960

I 152000

I 463 040

c80123 t2

28 800

36 576

345 600

438912

DREM45

FhCEn}
I20I9V

70

s0 000

63 500

3 500 000

4 445 000

4/1.b FACW45

FhCEn}
I20I9V

210

38 000

48 260

7 980 000

10 134600

4/2.a DREM6O

FhCEn}
12019V

70

50 000

63 500

3 500 000

4 445 000

4/2.b FACB60
FACG6O

FhCEn? 2 1 0
12019V

38 000

48 260

7 980 000

10 134600

3/s.b LSR45B
4/1.a

FACB45
FACG45

11

Kelt:
Pécs,'o'sÉ"g;
05.
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3. sz. mellékl€ t

ÁnrÁnr,Ázar
Szerződésszám:
- 2020"
Szerződéstérgya:,,Sebészeti
varrógépekbeszerzése
konszigndciósraktór kihelyezéssel
Tétel Termék
szám megnevezése

Típusés
cikkszám

Eves
menn
yiség

(r2

hónap
/db)

Nettó
Nettó
egység Bruttó összár
ár (Ft) egység (F0
ár (Ft)

Bruttó
összár (Ft)

3/1.

Egyenesharántvágóvanógépvastagszövetre
60 mm-es

TCLS6OG

I

75 000

95 250

300 000

381000

3/2.a

óOmm, egyenes vanógép
normál szövetre

LS6OB

80

48 000

60 960

3 840 000

4 876 800

3/2.b

60mm, egyenes
varrógéptár normál
szÓvetre

LSR6OB

12

28 000

35s60

336 000

426 720

3/i.a

60mm, vágó-vanógép
normál sztivetre

LC60B

29

4t 000

52 070

I 189000

r sr0030

3/3.b

60mm,vágó-vanógéptár
normál szövetre

LCR6OB

22

30 000

38 100

660 000

838200

3/4.a

8Omm, vágó-varrógép
normál szÖvetre

LCSOB

60

42 000

53 340

2 520 000

3 200 400

3/4.b

8Omm, vágó-vanógéptár
normál szövetre

LCRSOB

24

31 000

39 370

744 000

944 880

3/5.a

45mm, egyenes vanógép
normál szÖvetre

LS45B

z1

48 000

60 960

I 152000

r 463040

3/5.b

45mm,egyenes
vanógéptárnormál
sztvetre

LSR45B

12

28 800

36 576

345 600

438912

4/1.a

45 mm-es artikulálható
endoszkópos vágóvanógép tár nélkül-normál
hossz

DREM45

70

50 000

63 500

3 s00000

4 445 000

4/1.b

Endoszkópos vágóvarrógéptór szÖvet
kic súszás t gtit Ió fe l sz ínnel,
4 5mm, Vascularis szövetre
(fehér1.0 mm zárí
kapocsláb)

FACW45
FACB45
FACG45

210

38 000

48 260

7 980 000

10 134600

Endoszkópos vtigóvarrógéptár szovet
kic súsztist gtitló fe l színnel,
45mm, Normól szivetre
(kékl.5 mm zárt
kapocsláb)
Endoszkópos vógóvarrógéptór szövet
kic súszóst gát ló fe Iszínnel,
45mm, Vastag szövetre
(zöId 2'0 tnm-es zárt
kapocslób)

I4

4/2.a

ő0 mm.es artikulólható
endoszkópos vtigó.
varrógép íár nélkül.nornáI
hossz

DREM6O

70

50 000

63 s00

3 500000

4 445 000

4/2.b

Endoszkópos vtigóvarrógéptár szöveÍ
kic súszóst gátló /e lszínnel,
60mm, Normál szövetre
(Mk I '5 nm zórl
kapocslób)

FACB60
FACG6O

210

38 000

48 260

7 980 000

t0 134600

Endoszkópos vógóvarrógéptór szövet
kic súszóst gtitló fe lszínneI,
60mm, Vastag szövelre
(zöld 2.0 mm-es zórl
kapocslób)
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4. sz. melléklet
NYILATKOZAT
Az IGÉNYBE vENNI rÍvÁNlr ALvÁLLALKoZóKRóL
Alulírott Széke|yOrsolya' a STAPLECARE Kft. (székhe|y:7624 Pécs, Attila u'3.) eladó
képviseletében
eljárva, a Markusovszky Egyetemi oktatőkőrház (székhely:(székhely:9700
Szombathely,MarkusovszkyLajos utca 5.) vevő által lebonyolított
varrógépekbeszerzése
,,Sebészeti
konszignóciós raktór kihelyezéssel- 2020, tárgyitközbeszerzésieljárrísbana vevővel 2021.05.05.
napjánmegkötött szállítasiszerződésre
hivatkozássala közbeszerzések'ről
szóló 2015. évi CXVIII.
törvény138.$(3) bekezdése
alapjánaza|ábbinyilatkozatot
teszeml.
I')

Nyilatkozom.hogy a közbeszerzésieljáráseredményeként
megkötött szállításiszerződés
teljesítéséhez
alvállalkozótnemkívanokigénybe
venni.

il.)

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzésieljárás eredményeként
megkötött szállítási szerződés
teljesítése
soránaz alábbi alvállalkozókatkívanjukigénybevenni:

Álvólla.I*ozóneve,
széfrhelye,
kénvÍselőie

ÁbóIIgIkorő
elbhaűségei (email és
Íelefonszám)

Kelt:Pécs'202|. május05. napján

alvúllalhozói
teljesÍtés
arúnva(%)

alvúllalkozóóltal ftrett
tevékenység

StapteCare

' Meefelelő rész aliíhúzandó.

t6

ó.sz. melléklet

NYILATK oz AT Árl,ÁrH,q.r ó sÁcnól
lvá||amhálztartásrő|sző|ó20II. éviCXCV. tiirvény1Átrt.)50.s (1) bekezdésc) pontja ésa
nemzetivagyonról szóló 2011.éviCXCVI. törvény (Nvt.)
3.s (1)bekezdés
1. pontjaalapján
Nyilatkozattevő
Név
Székhely
Cégtregyzékszám
Adószám
Képviseletében
eljár

STAPLECAREKft.
Attilau.3.
7624Pécs,
02-09.080543
24783369-2-02
Székelyorsolya,ügyvezető

Az á||amhéntartásról
sző|ő 2011. éviCXCV. törvény1Átrt.)41. $ (6)bekezdése
alapjána Markusovszky
Egyetemioktatókórhrázazát|áthatőságe||enőrzése
céljábóljogosu|tazéú|áthatősággal
kapcsolatos,Aht.
54lA. $ -ábanmeghatározot|
adatokatkezelni.
_ az éi|anhéatartásrő|
Az Aht. 54lA. $ - ában meghatfuozott
adatokkezeléseérdekében
szóló törvény
(XII.3l.)
(Ávr')
végrehajtrísáról
szóló 368120|l.
Korm.rende|et
50. $ ábanfoglaltakrais tekintettelnyilatkozattevő az alábbi nyi latkozatotteszi.
A|ulírott Székelyorsolya' mint a STAPLECARE Kft. (nyilatkozatottevő szervezet)képviseletére
jogosultaz Nvt.3. $ (1) bekezdés1. pontja alapján felelősségem
tudatábanaz alábbi
átláthatósági nyilatkozatot
teszem. (A nyilatkozatI,, II. ésIII, részbőláll. Minden nyilatkozatottevő szervezetnekcsak a ró
vonatkozó,azaz vagy az I,, vagl a II., vagt a III. résztkell kitöltenie.)

t
ronvÉxy Bnn.lÉNÉl
rocvl ÁrlÁrHaró sznnvnznrnr
A jelen nyilatkozatot nem kel| kitöltenÍe a következő szervezeteknek(a megfelelőalóhúzandó):
- az állam,
- költségvetési
szerv,
- köztestület,
. helyi önkormányzat,
- nemzetiségiönkormátnyzat,
- társulás'
- egyházijogiszemély,
- olyan gazdá|kodőszervezet,amelybenaz á||arrlvagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy
együttl 00%-osrészesedéssel
rendelkezik,
- nemzetkőzi szewezet,
- külfrldi állam.
- külföldihelyhatóság,
- külfóldi állami vagy helyhatóságiszerv,
- az Európai GazdaságiTérségről
szóló megállapodásban
részesállam :
'..,, ' ' '.(az
állam megnevezése)
szabá|yozottpiacára
bevezetettnyilvánosanműködő részvénytársaság.
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II.

Az álta|am képviselt szerryezetát|átható szerryezetnekminősül' az*z az Nvt. 3. s (1) bekezdés 1.
pont b) alpont szerint olyan belÍiildi vagy külÍiildi iqg!.E@é!y vagy jogi szemé|yiséggelnem
rendelkező gazdálkodó szervezet, ame|y megfele| a következő feltételeknek:
II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus Íinanszírozása megelőzéséról és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r) pontja szerint meghatározott
ténylegestulajdonosa megismerhető.
Nyilatkozat ténylegestulajdonosokról:

Név
Székely
Róbert Ervin
Székely
Orsolya

Dr. Nagy
Róbert
Gadanecz
András

Lakcím

7635Pécs,
Kisdeindoliút
3.
7635Pécs,
Kisdeindoliút
3.
7623Pécs,
Jókai utca36'
3 .e m .1 1 .
2096Uröm,
Alkonyat
sétányl8.

Tulajdoni
hányad

Befolyásés
szavazatijog
mértéke

8384s03672

77

77

8430084029

20

20

Adószáml
adóazonosítójel

8376701s4r
8364953400

I
2

2

II|2. az államo amelyben az á|ta|am képviseltgazdálkodó szervezet adói||etőségge|rendelkezik:
-

az Eurónai Unió va|amelv tagá||ama:
Mawarország
o
o
egyéb:
lvary
Térségrő| szóló

megállapodásban

részes állam:

::...:::::::..ff;'*'..

:....:.:::::T:....,Együttműködési

és Fejlesztési

Szervezet

tagállama:

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adótztatás elkerÍiléséről szó|ó
egyezményevan:
(a megfelelő aláhúzandó, illene amennyiben nem Magyarország, kérjük az orszógot
megnevezni)
II/3. nem minősül a társasági adóról ésaz osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzöff külÍö|di társaságnak:

l8

Nyilatkozataz ellenőrzöttkülfoldi társaságiminősítésről
:
Az általamképviseltszervezetmag}'arországi
székhellyelrendelkezik.így nem ellenörzött
külfoldi társaság:
vogy
Az á|ta|am képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő
alóhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi
székhelyíi,úgyfelmerül annak kérdése,hog,l ellenőrzött külföldi tórsasógnak minősül-e, ezért
szükségesaz ellenőrzött külföldi társasógnak minősítésselkapcsolatos következő részkitöltése,)
Az á|ta|arnképviselt szewezet a társasági adóról ésaz oszta|ékadórólszóló 1996. évi
LxxX.
törvény 4. $ 11. pontjában meghatározottfeltételekfigyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadórólszóló törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak
rgy
a társaságiadóról ésaz osztalékadórólszóló törvény szerint meghatarozottellenőrzött
külfrldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó)
Amennyiben az á|ta|arnképviseltgazdálkodó szervezetkülÍöldi személy' illetve az
uz|etvezetéshelye alapjrín külföldi illetékességű(a továbbiakban együtt: külföldi
társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD
tagá||amában vagy olyan államban van' amellyel Magyarországnak hatályos
egyezményevan a kettős adőztatás elkertilésére,
nyilatkozom az adoÍ államban a valódi
gazdasági jelenléttekintetében,az a|ábbiak szerint:

Adóév

Gazdálkodó szervezet
neve. székhelve

A ktilfrldi társaság ésadott államban lévő
kapcsolt vá|lalkozási által együttesensaját
eszközze| ésmunkaviszonyban foglalkoÍatott
munkavállalókkal v égzetttermelő' feldolgozó,
m ezó gazdasági, szol gá|tató, befektető i, v al ami nt
kereskedelm i tevékenységébő|származő
bevételének
aránva az összes bevételhezkéoest

IIl4. az általam képviseltgazdálkodó szervezetben közvet|enül vagy közvetetten több mint 25oÁos tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi szemé|y,jogi szemé|yiséggelnem
rendelkező gazdálkodó szenlezet tekintetében a II/1., II|2. és IV3. pont szerinti feltételek
fennállnak.
Az á|talam képviseltgazdálkodó szervezetbenközvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %
- os tulajdonnal,befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy,jogi személyiséggel
nem
rendelkező gazdálkodó szeÍvezetmegjelölése (név, székhe|y) (Ezen pontban a gazdólkodó
szeryezet nem természetesszemély tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet
esetében,amely akórcsak közvetve, de tobb, mint 25oÁ-os tulajdonnal, szavazati joggal vagl
befolyással bír, ftggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokón talólható,
nvilatkozni kell.)
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I.
z.
3.
Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy ktjzvetettentöbb
mint 25 o% - os tulajdonnal. befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy. jogi
személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezetátláthatóságáról
||l4.1. Az á|ta|amképviseltgazdá|kodő szervezetbenközvetlenül vagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal,befolyással vagy szavazati joggal bírójogi személy'jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó
szervezet esetébenszervezetenkéntszükségeskitölteni) :
Nyilatkozat ténylegestulajdonosokról:

Név

Lakcím

Adőszáml
adóazonosítójel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

IIl4.2. Az á|ta|amképviseltgazdálkodó szervezetbenközvetlenül vagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal,befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy,jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdá|kodó szervezetek adóilletékessége(tobb érintettgazdólkodó szervezet
esetébenszervezetenkéntszükségesaz adóilletőséget megjelölni) :
az Európai Unió valamely tagállama:
Magyarország
o

az

Európai
Gazdasági
....,vű8!

Térségről szóló

és
:....:.:::::T: ....,,::;,,,^űktidési

megállapodásban

részes állam:

FejlesztésÍ Szervezet

tagá|lama:

-

olyan állam' amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóIó
egyezményevan:
(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megnevezni)

|Il4.3. Az á|ta|amképviselt gazdá|kodó szervezetbenközvetlenü|vagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal'befolyássalvagy szavazati joggal bírójogi személy,jogi személyiséggel
nem rendelkezó gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több
érintettgazdálkodó Szervezetesetébenszervezetenkéntszükségesmegjelölni):
Magyarországi székhellyelrendelkezik, igy nem ellenörzött külfoldi társaság.
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhel|ye|. (A megfelelő alóhúzandó. Amennyiben a
nyilatkozattevő óltal képviseltszervezetbenközvetlenül vagy közvetetten több mint 25 oÁ - os
tulajdonnal, befolyással vagy Szayazati joggal bíró jogi személy,jogi személyiséggelnem
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rendelkező gazdálkodó Szervezet nem mag/arorszógi székhelyíi,úgyfelmerül annak kérdése,
hogy ellenőrzött küWldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külíöldi
tórsaságnak minősítésselkapcsolatos következő részkitaltése.
Az á|ta|am képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25Yo-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy,jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet a tarsasági adiról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX. törvény 4' $ 11. pontjában meghatarozott
feltételekfi gyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadórólszóló törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött ktilföldi társasásnak
vagy
a társasági adóról ésaz oszta|ékadórólszóló törvény szerint meghatarozottellenőrzött
külföldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)
Amennyiben az á|ta|am képviselt gazdálkodő szewezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint Z1Yo-ostulajdonnal'befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi
nem rendelkező gazdá|kodó szervezet külfoldi szemé|y,
személy,jogi személyiséggel
illetve az uz|etvezetéshelye alapján külfrldi illetékességű(a továbbiakban együtt:
külföldi tarsaság),de székhelye,illetőségeaz Európai Unió tagállamában, az oECD
tagát|amában vagy olyan államban van' amellyel Magyarországnak hatályos
egyezményevan a kettős adőúatás elkerülésére,nyílatkozom azadott államban a valódi
gazdasági jelenléttekintetében,,az a|ábbiak szerint:
Az á|ta|amképviselt
gazdálkodó szervezetben
kozvetlenül vagy közvetetten
több mint 25%o-os
tulajdonnal' befolyással vagy
szavazati joggal bíró j ogi
személy,jogi személyiséggeI
nem rendelkező gazdá|kodő
szervezet

Adóév

A külföldi társaságésadott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesensaját
eszközze| ésmunkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal v égzetttermelő, feldolgozó,
mezőgazdasági, szo|géitató,befektetői, valamint
kereskedelmi tevékenységébö| származő
bevételének
arányaaz összes bevételhezképest

III.
clvll"

SZERVEZETEK.

VÍZITÁRSULAToK

Az általam képviselt szentezet (a megfelelő alóhúzandó)
-

civil szewezetvagy
vízitársulat

át|áthatő szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. $ (1) bekezdés1. pont c) alnont szerint az á|ta|am
képviselt szen,ezet
||a L v ezető tisztségviselőimegismerhetők.
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az áúta|amképvis elt szerv ezet v e zető ti sztségv i sel ö i :

Yezető tisásésviselő

Adőszétm/adóazonosító

I|U2. az általam képviselt szeruezet, valamint ezek tisztségviselői nem átláthatő szewezetben
nem rendelkeznek 25 oÁ - ot meghaladó részesedéssel,
Az á|ta|am képviselt szervezet, valamint a ca) pont szerinti vezető tisztségvise|ői az a|ábbi
szervezet(ek)benrendelkeznek25 Yo - ot meghaladó részesedéssel:

Yezetö tisztsésviselő

Szervezet neve

Adószám

Részesedés
mértéke

Ezek a szervezet(ek) átláthatóíak). azaz:
III.|2.|. tulajdonosi szerkezetiik, a pénzmosásésa terrorizmus fnanszkozása megelőzésérőlés
megakadályozésárő| szóló
törvény szerint meghatározott Úényleges tulajdonosuk
megismerhető, amelyröl az alábbiak szerint nyilatkozom (tÓbb érintettgazdálkodó szervezet
esetében sz ervezetenként szükséges kitölt eni):
Nyilatkozat ténylegestulajdonosokról:

Név

Lakcím

Adőszáml
adóazonosítójel

Tulajdoni
hányad

Befolyásés
szavazatijog
mértéke

|W2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (tabb érintett gazdólkodó szervezet esetében
sz eryezetenkéntsz ükséges az adóil l etős éget megj el ölni) :
.

aZ Európai Unió valamely tagállama:
o Magyarország
....,Vaq!
o egyéb:

:.:::T:i

,'?:,:;:,,

részesállam:
Térségről
szóló megállapodásban

és FejlesztésiSzervezettagá||ama:
: .. ::::::::1....".:1;Houoou''
.

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerülésérőlszóló
egyezménye
van: ...
(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magtarorszóg, kérjük
az országot megnevezni)
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IIv2.3, Ezen szervezet(ek)ellenőrzött kü|Íiildi társasági minősítése(több érintettgazdálkodó
szervezet esetébenszervezetenkéntszükségesmegjelölni) :
Magyarországi székhellyelrendelkezik, ígynem ellenőrzött külfijldi társaság.
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhel|ye|. (A megfelelő alóhúzandó,
Amennyiben a szervezet nem mag/arorszógi székhelyű, úgyfelmerül annak
kérdése,hogl ellenőrzött külföldi tórsaságnak minősül-e, ezért szül<ségesaz
ellenőrzött külíöldi tórsasógnak minősítéssel kapcsolatos következő rész
kitöltése.)

Ezen szervezeta tarsasági adóról és az osztalékadórólszóló 1996. évi
LxxK. törvény 4. $ ll. pontjábanmeghatározottfeltételekfigyelembe
vételével
nem minősül a társasági és az oszta|ékadóról szóló
me ghatározott el lenőrzött kü l fr l di tiírsaságnak

törvény szerinti

vagy
a társasági adóról és az oszta|ékadóról szóló törvény szerint meghatarozott
ellenőrzött külfrldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó.)
Amennyiben ezen Szervezetkülföldi személy' illetve az iz|efuezetéshelye
alapján külÍöldi illetékességű(a továbbiakban együtt: külfrldi társaság)' de
székhelye, illetősége az Eurőpai Unió tagállamában, az OECD tagállamában
vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezményevan
a kettős adőztatás elkerülésére,nyilatkozom az adott államban a valódi
gazdasági jelenléttekintetében,az a|ábbiak szerint:

Adóév

A szervezet
megnevezése

A külfrldi társaság ésadott államban lévő
kapcsolt válla|kozási által együttesensaját
eszközze| ésmunkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal v égzetttermelő, feldolgozó'
mező gazdasági, szo| gá|tató, befektető i, v al amint
kereskedelmi tevékenységébő|származő
bevételének
arányaaz összes bevételhezképest

IIa2.4. Ezen szelryezetben (azaz azon szervezetben, amelyben aZ óltalam képviselt
szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25 oÁ - ot meghaladó részesedéssel
rendelkeznek) kön,et|enül vagy közvetetten ttibb mint 25 o/" . os tu|ajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy,jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó
szen, ezet át|áthatő. azaz:
Nyilatkozat azoknak a szewezeteknek az át|áthatőságáról, amelyek közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25 % . os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek
z)

o|yan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil
szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezetó
tisztségviselői25 %. ot meghaladó részesedéssel
rendelkeznák:

AdóilIetősége

Adóév

Tényleges
tulajdonos(ok)

A kü-lföldi társaságésadottatumuan levo tapcsott
vállalkozási által együttesensaját eszközze|és

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókka|
v égzetttermelő, fe ldol gozó, mező gazdasági,
szo|gá|tatő,befektetői, valam int keieskede Imi
tevékeny ségébő| származó bevételének ar ánva az

Gazdálkodó szervezet
neve, székhelye

III./3. az á|lam, amelyben az á|ta|am képvisett szerv
ezetszékhelye van :
-

^z Európai Unió valamely tagállama:
o Magyarország
o egyéb:
lvgy

-

az EurópaÍ Gazdasági Térségrő|szóló megá|lapodásban
részesállam:

-

a Gazdasági Együttműködési ésFej|esztésiSzervezet
tagáI|ama:,............,vag!

lvü9

-

o|yan tagá|lam vagy olyan á||am, ame||ye| Magyarors
zágnak a kettős ai|őztatás
elkerülésérő|szóló egyezményevan:
(A megfelelő alóhúzandó, illene amennyiben nem Maglarország,
kérjükaz orszógot megnevezni.)
Kije|entem, hogy azá|ta|am képvisettszervezet a|apító (|étesítő)
okirata, illetve kü|ön jogsz abá|y
szerinti nyilvántaÉásba vételt igazo|ő okirata alapján jogosult
vagyok a szewezet képviseletére
(éscégjegyzésére).
Fe|elősségem Úe|jes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat
megismertem,
ame|yek alapj án tá rsasá gom át|áúhatőszervezetnek m inős
ül.
Jelen nyilatkozat a|apjántudomásulveszem' hogy
-

.

a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést
a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház kérta|anításnélkül és azonnali hatá||ya|felmondhad
a, ha a nemzeti vagyon
hasznosításában részt vevő bárme|y _ a hasznosíióval közvetlen
nugy közvetett módon
jogviszonyban á||ő harmadik fel _ szervezet
a nemzeti vag}on hasziásítására vonatkozó
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán
már nem minősül át|áthatő
szervezetnekCNvw. l l.g (12) bek.);
központi költségvetésikiadási e|őirány'zatokterhéreolyan jogi
személlyel'jogi személyiséggel
nem rendelkezí' szervezettel nem köthető érvényesenvisszterhes
szerződés, illetve létrejött
i|yen szerződés alapján nem teljesíthető kifizeiés, amely szervezet
n.rn .inő,ül átlátható
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-

szeÍvezetnek.
A Markusovszky Egyetemi oktatókórhrázezen feltételellenörzésecéljából,a
szerződésbőleredőkövetelésekelévüléséig
az lnt.54lA. $-banfoglaltakszerintajogi személy,
jogi személyiséggel
nemrendelkezőszervezetátláthatóságávalösszeftiEEő,MAht. 54lA. $-ban
meghatiározottadatokat kezelni, azza|, hogy aho| az ant. s+ta. $ kedvezményezettről
rendelkezik,azona jogi személyt'jogi személyiséggel
nem rendelkezőszervezetet kell érteni
(6)
bek.);
1Átrt.+t. $
a valótlan tartalmú áLt|áthatőságinyilatkozat alapjrán kötött visszterhes szerzödést a
MarkusovszkyEgyetemioktatókórház felmondjavagy _ ba aszerzödésteljesítésére
mégnem
került sor_ a szerződéstöleláll.

Kijelentem,hogy amennyibenjelen nyilatkozatbanközölt adatoktekintetében
brármilyenváltozásáll be,
akkor a módosult adatokkalkiállítottéú|áthatősági
nyilatkozatotavá|tozásbekövetkeztétólszámított8
naponbelül megküldöm a MarkusovszkyEgyetemioktatókórházrészére,
vagy amennyibenaz általam
képviseltszervezetmár nemminősül átláthatónak,űgyazt haladéktalanul
bejelentem.
Kelt. Pécs,202l.május05.
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E|óÍÉminimumköv.t.Imónv6k
rl. r.íd.n*
lffilr.ín.|.tol
rÜuB

MOnnyrsog
(db/óv)

oü.a('wn.

n'rÜó.l..

i5-60 mm-Bs egyene9 haránt vágó.varógép
lyitott motéthéz' v93lag 3zöv6tr6 tára|,
/ágásvona| a szára m€ r ó|€ g os€ n
4
1 ' léto|
(apocssoÍ'vágá9 a má3odik ó3 harmadik sor
(özótt', fix 2mm.93 záí kEpocsmagaságga|,
ilánium kapcaokka|'

4

TeÜe!ÍtettpaÉmét€ r ek
ful
60 mm-esegyenesharántvá9óvarrógóp nyitottmútóthez'vastag
szöv6tr6 lárral' Vágásvona|a száía
meró|egesen,4
kapocssor'
vágása
másodikós hamadjk sor között.' fix
2mm.eszártkapocsmagaságga|'
titánium
kapcsokkal'
Kü|önzáró.

Gyártó

Típus cikkgzán

Nettó egységár (Ft)

Nettó ö!tr.r

(FUév)

75 000

300000

LS60B

48 000

3 840 000

-sR60B

28 000

336 000

LC60B

41 000

1 189000

LCR60B

30 000

660 000

c80B

42 000

2 520 000

LCRSOB

31 000

7t4 000

FEnkénman

-s45B

48 000

t

SR45B

28 800

Fnnkenman

' té|e|
60 mm-Es € g y€ n 63
vaÍrógép tijdöszövetro'
árra|' egykoz€ 3 , fix kapocamagasság' nyitott
iapocs|ábmagasság minimum 3'5 mm, zárt
(apocs|ábmagas3ág 1,5 mm' Ujratölíhelö
negf€ | 9|ó tárra|,g|süté3utáni 9|haszná|t
áÍral újÍaném 6|3üthetó. U||ó anya9a tiszla
ém' a könnyobb bov€ z eló9 érdekóbon sima'
'gynemú kiaIakítá3ú'

b

80

60 mm-es egyenes varogep
tüdószövg|rg' táral, egyk€ z es, fix
kapocsmagasság' nyiIott
kapoca|ábma9asság 3'8 mm' zárt
kapoca|ábmagasság 1 '5 mm'
Újratö|thetó m9gfoIeló tára|' eIsütés
utáni eIhaszná|ttánal újranem
€ | süth€ t ó' u||ó anyaga t.szta fém' a
könnyebb beveze{éséÍd€ k ében
sima' egynemú kia|akítású.
KÜ|ön

FEnkanmen

60 mm-esegy€ n € s vafrógép|á|
az
2.a'teméksorhoz.
zárt
kapocslábmagasság:
1'5 mm,nyitott

l0 mm.es 6gyene3 varógép|áÍ az2'a'
9móksoíhoz' zán kapoca|ábmag8sság: 1 '5
nm

' tét6|

J.e

55-60 mm.€ s ' egygn€ s vágó.varógép, tánal'
nomá| gzövet.€ ' záí kapocalábmagasság
1 '5 mm, bizton3ágos' Íix köztes zárási
pozicióval az egyszen]bb
szövetmanipu|ációórt, proximá|is szövet
bgcsípódás E||enikiképzé336|'
késge|a
gépb6n.Egy motéten belÜ||ege|ább7.szé|
újratö|lholó, kÜlónbözó vastag9ágú lárakkaI
tőlth6ló' ElgÚtóskor a vi||ákpárhuz8mosak
ggygngk az egyon|e(g3'bizton3ágos
kapocasor € | h6|y€ z ésé árd6kéb€ n '

3.b

55-60 mm-€ s ' egyones vágó.varógéplár
/astag szővétrB a 3-8' toméksorhoz'

60 mm-es, égyenes vágó-Varógép,
tárra|' nomá| szövgtre' zárt
kapoca|ábmagasság 1 '5 mm,
bizton3ágos' Íix köztes zárási
pozicióvaI az egyszgrúbb
3zöv€ l manipu|ációért, proximáii3
szövet becaípódéselIeni
kiképzégse|,
kóssel a gópben. Egy
mútétsnb€ | Ü| 7-szer újratölihetó'
kü|önbözö vasta9ságú táÍekkaI
tö|thetó' Elsütéskora vi||ák
párhuzamosak az egyenIetes,
biztonságos kapocssor eIhelyezése
érd9kében.Varratsor:61 mm
FEnkenman
60 mm-es' egyenes vágó.
varrógáptár vastag szövetÍe a 3.a
FEnkenman
leméksorhoz Várálsor: 61 mm
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4' tót€ |

4.a

75-80 mm.€ s ' Egy6n€ 3 vágó-varrógép, tárra|'
10mál szöV€ l Íe' zár| k8pocs|ábm8gasság
'l,5
mm' bizton9ág03,fix köztes zárásj
cozicióvaI az 9gyszgr|jbb
9zóvotmanipu|ációórt' proximá|is
9zővetbo9zípódése||onikikópzés9e|'kás3el
r gépben' Egy múlóten b€ | Ü| |€ g a|ább 7-szer
JjratőlIhotó. kÚ|önblzó vastagságú tárakkaI
ló|thotó' Elsútégkora vi||ák párhuzamosak
€ g yenek az € g y€ n |9t€ s ,
biztonságos
(apocs3or EIh€ | y6zé9e érdekében.

4.b

/5-E0 mm.6s, € g yenes vágó-varógéptár
vgstag szóvotrg a 4.a. tEÍméksorhoz

}0 mm-6s, € g yen6s Vágó.varógép'
árra|.nomá| szövetre' záí
(apoca|ábmagasság 1,5 mm,
)iztonságos, fix köztes zárási
)ozicióvaI az ggyszerűbb
'zövetmanipu|ációért'proximá|is
izövet bocaíDódéselleni
(iképzó33o|'késse|a gépben' Egy
nútóten b€ | ü|7.szerújratö|thetó,
(ü|önbözó vastagsá9ú tárakkaI
ö|thetó. EIsütéskora vi||ák
'árhuzamosak az egyenletes'
)izton3ágos kapocs30r € | heIyezése
'rd6kében.Vatratson 81 mm

24

45 mm-gs e9y€ n es varrógép
üdó3zöVelre, táral' egykezes' fix
(apocsmagasság' nyitott
Gpocs|ábmagasság minimum 3'5
nm' záÍ1kapoca|ábmagasság 1,5
nm' Újratö|thetó megÍe|e|ó tára|'
'|sútésutáni eIhaszná|t|ánal újra
1em g|sÜlh9tó.U||ö anyaga tiszta
.ém,
9 könnyebb beveze|ós
'rdgkében sima. egynemű

45 mm.€ s Egyen63 varógép tüdószövetre'
ára|, egykézes, fix kapocamagasság' nyitott
(apoca|ábmagas3ág minimum 3,5 mm, zárt

5.a

!epoca|ábmagasság'l'5 mm. Ujratötth6tó
negfe|e|ó|árra|'613ütó3uláni € l haszná|t
ára| újran€ m e|si]thélö' Ul|ó anygga tiszta
ém' a könnyebb bevozoté9érd€ k ébEn sima,
'gynom|] kiaIakításÚ'

24

l5 mm-es egyones Varógép|áÍ az2.a'
erméksorhoz'zárt kapocs|ábmagasság 1 '5
nm.

:Enkanm

80 mm-es' ggy€ n es Vágóvarrógáptár vastag szövetre a 3.a'

12

45 mm.e9 egy€ n 6s varrógép|ár az
5.a' t€ m éksorioz'
záÍt
kapocs|ábma9asság: 1,5 mm, nyitott

MIndörlzoaon:

Effih|e.|.to|

Üd(*!|fft6

345 600
1 í 0E6 800

Mennyrlog
(db/év)

E|óÍÉ minimumkövotoImónyok
ru. ihr.l.ffu

I 152 000

md.ffia|

Gyártó

To|'orített panmótgr9k

ríróa*{ráore

Típu8

cikk3záÍ

Nottó € g y8é9

áÍ (Ft)

e'É

rb tlr*

l ' télo|

l.E

\rticu||ható fEjÍi45 mm.eg egyenes
)ndoscopos vá9ó-varógép, n6m |evehelö
ojje|'360 Íokban rotá|hetó' meglö|th€ t ó
Bga|ább s-fé|ebgtóttg|vascu|aÍis'nomál é3
/astag szövethéz' A kapcaok nem
nágn€ s ezhetó
titánium ötvözetból' A
/ascu|aris varat 2x3 kapoca3ort hé|yez be'
]gvezEtós s€ g itó caórós kiképzés

70

Articul|ható féjú 4smm.es egyenes
endoscopos vágó-varógép. nem
|eveh€ t ó feije|. 360 fokban rotá|ható
m9glö|thotó 6-fé|e betótt€ | : extra
vékony,vascu|aris' normá|,
normá|/vastag, vastag és
gxtravas(ag szövethez' A kapcsok
nem mágnesezh€ l ó titánium
ö|vözetbó|' A Vascu|aris varal 2x3
kapocssort he|yez be' B€ v ezetés
segítö' csórös kiképzés (a csór
szÍikség szerint íe|.|€ ap|iká|ható)'
t63|€ n kívü|ró|karaI artiku|á|ható

:anah

)REM45

50 000

3 500 000

_d{

mm-gs 9gy9n9! vágó-varógóP

tárek e

1.a lgmékh.z 3 fól. mór6lbon: vescu|ári3
(nyitotlkapoca|ábmaga$ág:2'5 mm' zárt
kapoca|ábmageg3ág;
1 mm),nomá| (nyitott:
3,5 mm,záÍt 'l,5 mm),ó! v8ltag (nyitolt:4'1
.4,8 mm kózött' zárt 2,0 mm)

mm-cs cgycnos vágó-varógép
e 1.a t9mékh6z 3 fé|€

2'5 mm,zári
1 mm),nomá|
3'5 mm'zárt;1'5 mm)'é3
(nyitott:4,1
mm,zárt 2,0
szövgtkiBúszást gát|óóÍdgs
fojo 60mm-6ssgyenos

f€ j o 60 mm.93 o9y6n93
vágó-varógép, ngm |ovghgló

380 fokbanrctá|h8tó'mcató|thotó
5.íé|6
b6tótt6|'A keocaokn.m

vascularlsvemt 2x3 kepoca3orthclycz bc.
Bovozgtór 36gítósórö3 kikópzós

mm.gt ggygn.! vágó-varógép

tánk a

a t6mókh6z nomá| (nyiiott;3'5 mm' zárt|
'|,5mm),ó9 vaEt.g (nyito(:4'1.4'8 mm

K.h: Pact 2021majus05.

vago-varc9sp, n9m
fdol. 360 Íokban rctá|ható'
6.fél6 b€ t élt6|: oxtE
va3cu|ari5' nomá|/va3tag,
á3 gxtíava3tag szöVgthez. A
n9m mágno36zhgtó
ötvözgtból. A vascu|aris

2x3 kepo63oÍthg|yézbo

99gító caór{'g kikópzég,(a
szükség szorint f6|-|g
le9len kívü|ró|kara|

3,5mm,zárt 1'5 mm),és
(nyitott;
4'1 mm között' zárt:
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