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Adásvételi keretszerződés

Mely tétrejött egyfelő[ a Markustlvszky Egyeterrri oktatókórház
Székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
Képviseli: Dr. Nagy Lajos főtgazgatő
KSH szám: 158 13860-8610-3 12-l 8
Adószám: 1 581 3860-2-l 8
Bankszámlaszám : Magyar Á l l amkincs tár, 1 0047 O04-003 3 3 l 66-00000000
mint Vevő
másrészről
Neve: Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1045 Budapest' Berliní u. 47 -49.
Képvis eli : Kovács Ev a Zsuzsanna ügyvez ető tgazgatő

Cégegyzékszám: 0 1 -09- l 6793 0
Adószám: 1 0361 863-2-4l
Bankszám laszám : 1 03 00002-2 0208217 -00003 2 8 5
mint Eladó közott alulírott helyen és napon az a|ábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevő,,Adásvételi keretszerződés Endoszkópos anyagok beszerzésére,konszignációs
raktár kihelyezéssel'' tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 113. $-a alapjánnyílt közbeszeruési eljárást folytatott le.

Yevő azeljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és
a Kbt. ]6. s Q) bekezdés a) ponda alapján a legalacsonyabb ár alapján ajánlatot benyújtó
Eladóval köti meg a jelen szerződést, a közbeszetzés 3., 4.,J.,9., ll.,2I.,29.,32.,34.,35., és
36. részei tekintetében.

A j elen szetző

dés elvál as zthat atlan

ajánlati

felhívás

ft szét képezik az alábbi dokumentumok

:

kiegészítő tájékoztatás(ok) ajánlattételi Közbeszerzési

dokumentum - ajánlat

Jelen szerződés teljesítése' értelmezésekapcsán a Felek az ohnányok alábbi sorrendjét

határozzákmeg:
a) a közbeszeruési eljárás ajánlattételi Közbeszerzési dokumentuma és a kiegészítő
tájékoztatás során feltett kérdésekés azokra adott Vevői válaszok (amennyiben
releváns)
b) a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott
hianypótlások (amennyiben releváns)
jelen
c)
szerződés

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik,
továbbá kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg

J;aWa

a

jelen szerződést.

[.Szcrz(idés tárgva:
l . l.A Közbeszerzési dclkutnentumbzrn tncgliatározott, és a .ie len szerződés l . számú
mellékletóbet} megneVezett termékek szállítása (továbbiakban: terrnékek), kortszigrtáoiós
kilrelyezessel.

A

Eladó áital szállítatldó áruknak meg kell t'elelnie a l. számú melléklet szerinti
specifikációnllk, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyeket az
Eladó a páIy ázatában mega.i ánlott.

l.2. I]ladó vállalja, hogy a termékeket a beadott pályázatában rögzített szakmai és minőségi
^
követelményeknek
megfelelően, az abban szereplő összeál1ításban szállítja.

A

szerződés 1. számú mellékletébenmeghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges

szüksé gleteinek füg gvényében20 százalékkal lefelé eltérhet.

2. Szerződéses érték:

A Vevő által a szerződés ellenértékekénta Eladónak fizetendő összeg nettó 9.6l3.775
Ft/év + 27 % Áfa, azaz 12.209.494 Ft/év, mely Vevő központi telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) száIlítva,tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes
árlistát a jelen szerződés 2. számu melléklete tartalmazza. Az ár magában foglalja a termék
2.2.

beszerzését, szál|itását.

A Eladó által megadott árak a szerződéshatálya

alatt kötöttnek

tekintendők.

A

szerződéses ár tartalmazza az 1. pontban meghatározott termék fuát a behozatalával,
forgal omba hozataláv al kapc so l atban felmerü lt ö sszes kö ltsé g gel e gyütt.

3.

Fizetési feltételek:

3'1. Vevő a jelen szerződés alapján létrejövő eseti szállítási szerződések ellenértékéta
teljesítésigazolását követően, alakilag és tartalmilag szabályszerűen kiállított számla alapján
azEladó MKB BankZrt-nél vezetett l0300002-20208211-00003285 számú bankszétmlájára
átutalással teljesíti a közbeszerzésekről szőlő 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) a számlakézhezvételétó| számított 30 napos fizetési határidővel.
Számla melléklete a szállítólevél.
Vevő előleget nem fizet. Eladó részszámlát nem nyújthat be.

A szerződó felek kijelentik, hogy az

adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36lA.
járnak
el a kifizetések esetén.
$' figyelembe vételével

3.2.

3.3' A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő számláját
a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

,Uh,(u/^

a tjzetesi lratáridő lc'jártát kcivetőcrr kóscde[crnrllel rncgfizetctt \'étClilr utatr a hatály'os
'|'örvónykötryvben
rneghatározott késcdcltlti kattlat[ot kote les rnegfizctni a késedclcrrl
lrolgáli
teljes időtartamára.

A Vevő

illetve számolhat eI a sz'erződés teljesítésévelösszelüggésben olyarr
költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (l) bekezdés k) pont ka)-kb) alponda szerinti leltételeknek
nem megfblelő társaság tekirrtetéberr merülnek t-el, és amelyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentósére alkalmasak;
illetve, a szeruőd'és teljesítésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.
3.4.

A

h,tactó rrem Í_rzethet'

külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szeruődéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy aZ illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatÓság közvetlenül
beszerezhet a nyertes Eladóra vonatkozó adatokat aZ országok közötti jogsegély

A

igénybevétele nélkül.

4.

A szerződés megszűnésének feltételei

4.I.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a je\en szerződést a felek a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel, azonna|i hatállyal felmondhatják.

Az Eladó részéről súlyos szerződésszegésnek minosül különösen:

-

amennyiben a késedelmi, hibás teljesítési kötbér mértéke meghaladja a 20. napot.
amennyiben magatartásáva| a Vevőnek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
amennyiben a szerződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét
harmadik személy részérea Vevő előzetes hozzájárulása nélktil átruházza,
az eseti megrendelések teljesítésesorán fél éven belül háromszor késedelembe esik a
leszál l ítássaI.

Vevő részérőlsúlyos szerződésszegésnek minosül:
- amennyiben a szám|a megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és
fizetési kötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem
teljesíti,

-

amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,

4.2.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maior) mentesít\k az érintett felet a szerzódésből eredő kötelezettsége
teljesítése alól' ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át tafi. Ebben az esetben
bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett,
ajánlott levélben elküldött írásos értesítésselfelmondani.

A

szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okból tcirténő felmondása nem
mentesíti Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.
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a
4.3.Vcr,'ő.|ogosult a szerződéstől olátlni. lia Llladó rrcki t'elrólrató okból oly rnórtékű
a 20
kósede1ernbe esik. hogy a tizetcnclő kötbér: a kósedelern Vagy a hibás teljesítéseléri
napot.

4.4.L,ladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be,nem tartása esetén az' alábbt
mértékűkötbér l'rzetés i kcj te lezettséggel tartozik Vevőnek
nettó
Kóscdelmi kötbér: a késedelmi kotbér alap.ja a késedelnresen szállitott megrendelés
oÁ
a kötbéralapra
ellenértéke, mértékea késedelem mirrclen naptári napja után napi 1
megrendelésre
szállított
vetítetten, de összesen legfeljebb a késedelmesen
jogosult a
vonatkozóanmaximum 20 nap késedelemig érvényesíti'Azt követően Vevő
szerződéstől elállni Vagy azt felmondani az adott részteliesítésesetében, valamint
érvényesíthetia meghiúsulási kötbért a Vevő.
:

Hibás teljesítési kr;tbér:
Vevő hibás teljesítés esetére a hiba felmerülésétől a hiba kiküszöböléséig terjedő időtartamra
a hibás teljesítésselérintett megrendelés nettó ellenértékénekloÁ-a hibás teljesítésikötbér
vállalását írja elő. A Vevő a hibás teljesítésikötbér összegét maximum 20 nap hibás
teljesítésig érvényesíti. A 20 napot meghaladó hibás teljesítésesetén - a hibás teljesítésből
..édo és a hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésérevonatkozÓ Vevői igényeket nem
érintve - azYevő fenntartja a szerződés felmondásának jogát, mivel a 20 napot meghaladó
hibás teljesítést a Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti'
Meghiúsulási kötbér: Eladó a le nem szállított megrendelés nettó értékének30oÁ-a, megfelelő
mértékűkotbér megfizetésóre köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a
A már érvényesített
késedelmi Yagy a úba' t"5"sítésikötbér egyidejű érvényesítését.
késedelmi uugy l'iua' teljesítéiikötbért be kell számitani a meghiúsulási kötbér összegébe.
azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér
összegével nem fedezett kárának megtérítésétkövetelje'

A kötbér kilrzetése nem érinti Vevő

4.5.A Vevő jogosult és egyben köteles a szerzódést felmondani, ha a
- a Eladóban közvetetten vagy közvetlenü| 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeÍez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében rennaf a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott

-

feltétel;

oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
a Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25
va1amely olyan jogi szernély vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében rennatt a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltéte1.

Tekintette| arra, hogy a beszerzés tárgyaközpontosított - országos, regionális közbeszerzési eljarásba is bevonásra kerülhet, ezértVevő a következő bontó feltételt köti
ki:
Vevő szerződéses kötelezetts égetkízárőlag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:1 l6. $ (2) bekezdése szerintí, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal'
hogyamennyiben a beszerzés tárgyáravonatkozóan a központosított közbeszerzési
rendszerben vagy cisszevont kozbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy
szerződés kerüimegkötésre, a központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést mógvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen
hátrányos következménye nem származhat

;xtÜlr

-

4.6.

5.

A Vevő

a

Kbt.

14_]. ti- ban

tbglaltak esctét-L.iogosulta szerzóclés trrcgszüntetesore.

Szállítási Í'eltételekós határidők:

5.1. Eladó a termékeket a Vevő központi telephelyóre (9700 Szombathely, Markusovszky L.
u.5.) költségmentesetr INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint szálLíqa le Vevő részére.

5.2.

A

felek megállapodnak abban, hogy a Eladó t<onszignációs

raktárat

a Vevő

telephe1yén az a\ábbiak szerint:

- A

Eladó a jelen szeruodés mellékletétképező részletezésszerinti konszignációs
raktárkészletet biztosít, melyet a szerződés hatályba lépésétkövetően l0 napon
belül köteles leszállítani. A konszignációs raktárkészlet nagyságrendje az éves

-

árumennyiség20

%o- a.

átadás-átvételi jegyzokönyv készül, mely a szerződés 2. számu
mellékletétképezi. Az átadás-átvételi jegyzokönyv tartalmazza az átadott termékek
megnevezését,mennyiségét, egységárát, értékét,araktárkezelőjét, felelősét.

A készlet átadásáről

- A

-

konszignációs raktárból kivett- termékeket az etikettjével,
vagy a termék kódjának feltüntetésével, konszignációs lejelentő laptavezeti fel és
küldi el az Eladőnak, mely egyben Megrendelőként is szolgál a megállapított ido
intervallumokban.
A lejelentő lapok alapján az Eladő 24-48 órán belul tartozik leszállítani a termékeket,
sürgős esetekben 6-12 őrán belül.
A kihelyezett termékek kezeléséért,|ejárat ellenőrzéséért,felhasználás követéséért,
lejelentés továbbításáért (logisztikai osztály felé) valamint a konszignációs raktári készlet
kezeléséta Gasztroenteorológiai osztály: Mersich lbolya vezető asszisztens végz|
Amennyiben a E'ladó egyéb okok miatt a megrendelt termékeket határidőre nem teljesíti,
úgy köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos paraméterű terméket a Vevő
részérea termék egységárán biztosítani, vagy aZ ezzel kapcsolatban felmerülő minden
költséget Vevő részéremegtéríti.
A felhasznált terméknek minősijl az, amelynek a csomagolása megbontásra került. A
megbontott csomagokat szükséges a lejelentő lapon feltüntetni.

Vevő a felhasznált

5.3.Felek megállapodnak abban, hogy Eladó részérőlerre kijelölt személy(ek) a Vevővel
előre egyeztetett időpontban ellenőrizhetik a kihelyezett készletet.

5.4.Vevő tudomásul veszi, hogy a még fel nem használt (nem megbontott egységcsomag), a
Vevő által tárolt termék mindaddig a Eladó tulajdonát képezi, amíg annak vételátát a Vevő ki
nem fizette.

5.5'A Vevő felelősséget vállal a termékek szakszerű és biztonságos őrzéséértés tárolásáért.
Vevőnek bizonyíthatóan felróható mulasztásokból származő hiányokért és károkért (ide
tartozik pl. a lejárt szavatosságú, de fel nem használt tartozék is) Vevő teljes anyagi
felelosséget vállal.

5.6. Eladó

kapcsolattartója,
ügyintézője:

ügyintézője, megrendelés

adminisztrációjáért

felelős

l-/
Nóv: Nag1, Krisztina

Cím: i045 t}udapest. Berlini u.1]-4L)'
l'elilrax/E-mail: +36 t 350 2107 I 136 I 329 t854 / krisztina.nagy@),allegro.hLr
6.Csomagolás:
IeszáIIitandó terméket a lejárat időpontiát jól táthatóan f-elttintetve, a szállítás
rnódjának megfelelő csomagolásban szállída te. A dobozokon a megfelelő kezelésre és
tárolásra vonatkozó címkók f-eltüntetésre kerülnek.

6.l. Ljladó a

6'2. Vevő a leszállítani kért termék rnennyiségét úgy tartozik meghatározni, hogy azB\adő
által előzetesen közölt egységcsomago1ás szerinti mennyiségné| kisebb mennyiség
leszállítására nincs mód.

A csomagolási egységen/Eladólevélen az alábbí adatok szerepelnek:

*
*
'<
*
*
*

7.

Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókórház
a doboz tartalma,

a szerződés száma'.
dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. - Endoscópia
Szállított mennyiség' Nettó Ft, Áfa, bruttÓ Ft (Eladólevél esetében)

A termékek átvétele. tárolása

és felhasználása:

7.I.A termékek átvétele Vevő kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárólag a csomagoláson
észlelhető sérülésekés dobozhiányok eseténjelent be a fuvarozőva| szemben kárigényt.

7.2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére, a tételes mennyiségi átvételt
Vevő a leszállítást követően végzi eI.

7'3.A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Vevő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Eladó részére.A megállapított hiányokat és sérült terméket Eladó a

jegyzőkönyv kézhezvételétőlszámitott 30 napon belül saját költségére utánszál|itással tartozik
pótolni.

A
me

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének
gfelelő körülmények között raktár ozza.

A termék minőségi átvételére afelhasználás ftiggvényében folyamatosan kerül

sor.

8. Szavatosság:

8.l.Eladó a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő termékek esetében szavatolja

a

leszállítástól számított 1 2 hónapos felhasználhatóságot.
8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam a|att a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Eladó aján|atában
,l!n

il

'L{trt

JL:!!'Yt^

rögZítctt rninóségi parrrtrlétcreket' kövcte Irlrórryeket rrenr teIiesíti. és tirrikcicl.|ának nre gf'e le lőcn
tletn ltaszttállrató' llladó a Vevo által tnegküldött bejelentés alap.ián koteleS az arut sa1át
köItségére 30 napon belul kicserétrri. A kicserelt árr-r tekintetében a lejárati időtartam a csere
időporrd áttil új ra kczdődik'

egyes ár:ukra vonatkozó speciális f-ethasználási feltételeket - rnelyek azonban a .|elen
,'".'ó,lé'ben rögzítetteknél hátrárryosabbak nem lehetnek Vevő számára, vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerzőciésben foglalt leltételeket kell alkalmazni ' az árukhoz
mellékelt szavatossági eIőirások tartalmazhadák.

Az

9.

Import ós egvéb eneedélyek. adók. illetékek:

Eladó az Ajánlati Közbeszerzési dokumentumban előírtak szerint saját költségére' biztosída
Vevő részéiea jelen szerzódés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához
szükséges hatósági engedé1yeket.
Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországonkívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

10.

Hatálvba lépés:

A

szerződés 2011 .O6.15.-én lép hatályba, és 1 évig marad érvényben.
A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél
jogosult a szerződésta másik fé|hezintézett ajánlott levélben azonnali hatállyal felmondani.

11. EgYéb feltételek:
1.1. Jelen szerződés és annak melléklete írásos formában módosíthatók a

1

Kbt. 141. $. alapján

módosítható.
1.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánloit levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett általi
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskoráll be'
1

Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyar nyelvti példányban készült, melyből a Vevőt
(három), azEladőt 1 (egy) példány illeti.

3

Jelen szerződés 1. sz. és 2.sz' me\léklete a szerződés alapjátképezóközbeszerzési eljárásban
Vevő á1tal kibocsátott Ajánlati Kózbeszerzési dokumentum, valamint a Eladó által benyújtott
aj án\at a s zerző d é s elv áIaszthatat l an ré szét ké p e z i k.
11.3. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítésellenállhatatlan erők
következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az t\Ietékes Kereskedelmi Kamara áLtal igazolt
körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő,
előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek

1'^t

,1

'v{A

tekilrtendők főkepp, de netn kizárólag a lráborLL. töldrengés.
anyag- és üzenranyaghiány.

Lttz,vés'z.

ellenállhatatlan ero által érintett fét köteles a másik lelet
bekövetkeztéről illetve megszűrrtéről l 5 llapOIl hrclül ertcsíterri.

Az

robbanás. általárros

a vis

maior

lrelyze

t

[2. Bíróság. alkalmazandó iog:

A

szerzódő felek nregállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlikbékés,
tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben en'nek során egyezség nem jön létre, úgy kikötik a
perértéktő1 Íüggoen a Szombathelyi 1'örvényszék, i[[etve a Szombathelyi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét.

A jelen szerzodésben nem Vagy nem kimerítően szabáIyozott kérdésektekintetében a magyar
anyagi jog, így különösen a Ptk. szerződésekre és a Kbt. vonatkozó rendelkezései az
irányadók.
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Vevő

Eladó

ARTABLAZAT
Rész

Mennyiség

Megnevezés

nettó egységál
(Ftldb)

cikkszám

(db/év)

3.

Egyszer használatos papillotom

86

oE1042225TRL-M

4.

Egvszer használatos Daoillotom

5

oE 105 183

7.

Többször

4
4

9.
11

2t

használatos Dormia llosár

Dormia-kosár mechanikUs
lithotriosiához
Többször használatos
polypektómiás hurok,
Tobbszor használatos
polypektómiá5 hurok, forgatható,
Endoscopos polypkiemelő

Mindösszesen
nettó ár (Ft)

Áta 1u1

Mindösszesen
bruttó ár (Ft)

2'1.915

1 889 850

11

L82

60 910

t/

11 356

160725, L61.225

43 652

174 60a

21

221.752

162225,1.63225

50 25L

201 004

255 275
63 819

1

"

1.2

2 400

L1.0

1

L63224

50 251

50 251

1

72726\N

38 576

38 576

27

48 992

90

D342206-C

37

56r

3 380 490

21

4 293 222

30

D342206-G

31

56r

1 126 830

)7

1 437 074

5

KT1322-G3

54

311-

211.555

7l

344 875

KT1322-G5

54 311

543 110

27

689 750

10

3413080, 3413580,

29.

4

3414080

55 327

221 308

27

281 061

32.

Endoscopos ballontáeító katheter
Endoscopos kőextractiós
ba llonkatheter

L6

N135030PRO

26902

430 432

27

546 649

34.

Nvelőcső fémstent

2

ESO-2-20-l-20

L26 896

253 192

27

322 3L6

2

ESO-2-20-100

126 896

253 792

27

322

2

ESO-2-20-80

126 896

253 792

27

322 376

31.6

35.

Jesoohapus Varixlisator svűrűkkel

10

MBL-0L-06

28582

285 820

27

36299r

36.

Bll tíousúpapillotom

5

oK1.L222FD

35 531

777 655

27

225 622

9 613 775

27

L2209 494

Mindösszesen
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