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Mely létrejött egyfelől a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5'
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgato
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adószám: 1 581 3860 -2-18
ban kszám laszám : Magyar Államkincstár, 1 oo47 oo4-Oo333 1 66-0oo0oooo
mint Vevő

másrészről ScanMedic Kft.

I

címe: 1089 Budapest, Benyovszky MÓric utca 43.
KépviseIi:. FúzérMárta és Sipos András Péter ügyvezetok
Cégjegyzékszám : 0 1 -09-569773
Adószám : 12259902-2-42
Szám laszám : U n iCredit Bank H u ngary zrt'' 1o9 1 8oo 1 -ooooooo5 -687 2OoO2
Telefon: + 36 1 333 42 59
E-mail: + 36 1 303 85 14
mint Eladó között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM
Vevő a tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXL|ll' törvény (a továbbiakban: Kbt')
B'1.$. alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le'
Vevó az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és
a Kbt. 76.s (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár -értékarányt rnegjelenítőajánlatot
benyújtÓ ajánlattevővel köti meg a jelen szerződést.
A jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok (külön csatolás
nélkÜl is):

ajánlati felhívás _közbeszerzési dokumentumok - ajánlat
Jelen szerződés teljesítése,értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét
határozzák meg:

a) a közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentuma és a kiegészÍtő té4ékoztatás

során feltett kérdésekés azokra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)
b) a közbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott
hiánypótlások (amennyiben releváns)
c) jelen szerződés.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezonek tekintik,

továbbá kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerzodést'

,,Adásvételi szerződés traumatológiai

implantátumok: csípőszegek beszerzésére, szállítására' egy éves idŐtartamra konszignációs raktár

kihelyezésével.''

1'l

Szerződés tárqva:

1.1. A Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott, és a jelen Szerzodés 1. számú
mellékletébenmegnevezett ,,Adásvételi szerződés traumatológiai implantátumok:
csípőszegek beszerzésére, szállítására, egy éves időtartamra konszignációs raktár
ki he lyezésével.''tovább ia kba n : termékek) besze rzése'

Az EladÓ által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 2' számú melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak
EladÓ a pályázatában megajánlott.

a

műszaki

szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyeket az

I

1'2' Az Eladó vállalja, hogy a termékeket a beadott pályázatában rögzített'szakmai és

minőségi követelményeknek megfelelően, az abban szereplo összeállításban szállítja.

A szerződés

1. számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevo tényleges
szükségleteinek fÜggvényében a megadott tételes mennyiségeken felül 7o%. opciót határoz
meg.

Vevő' az adás-vételi szerződés lejártát megelőző 30. napig, rendelkezik az opcióban foglalt
mennyiség megrendelésérol és átvételéről

2'l

Szerződéses érték:

2.1. A Vevő által a szerződés ellenértékekénta Eladónak fizetendő összeg nettó 18 988 600
FUév + 27 oÁ ÁÍa, azaz brutto 24115 522 Ftlév, mely Vevő központi telephelyére (9700
Szombathely, Markusovszky L. u. 5') szállítva tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes
árlistát a jelen szerződés 1' számu melléklete tarialmazza. Az ár magában foglalja a termék
beszerzését, szá ítását.
l l

Az Eladó által megadott árak a szerződés hatálya alatt kötöttnek

A szerzodéses ár tartalmazza az 1. pontban
fo rga lom b

3.l

a hozataláva l ka pcso latban

fe merÜ lt
l

tekintendok.

meghatározott termék árát
összes költség gel együtt'

a

behozatalával,

Fizetésifeltételek:

3'1' Az ellenszolgáltatás teljesítése: a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított számla
alapján a Vevő az Elado UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett í0918oo1_ooooooo5_
68720002-es számú bankszámlájára átutalással teljesíti. a Kbt. 135. (1) szerint-a számla
s
kézhezvételétkövetően 30 napon belÜl, a Ptk' 6:130. s (1)-(2) bekezáésébenleírtak szerint.
Alkalmazandó a Kbt.135.s. (5)-(6) bekezdése.

''Adásvételi

szerződés traumatológiai implantátumok: csípőszegek beszerzésére, szállítására' egy éves időtartamra konszignáciÓs raktár
kihelyezésével.''

A számla mellékletét képezi, a Kbt. 135' s. (1) bekezdés szerinti teljesítésigazolás.
Teljesítésigazolást a Markusovszky Egyetemi oktatókórház Traumatológiai osztály:
név: Dr. Bíró Csabavégzi.
Vevo kijelenti, hogyeloleget nem fizet.
Amennyiben Eladó alvállalkozót vesz igénybe kifizetésérea Kbt' 135's (3). bekezdése az
irányadó'

3.2. Az adozás rendjérol Szóló 2003. évi XCll. Tv' 36/A. $ alapján kifizetés csak akkor
történhet, ha a számlázo fél nemleges adóigazolást ad, Vagy a NAV köztartozás mentes
boozoi adatbázisában szerepel
3'3. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő számláját a
kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. $ (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és
behajtási költségátalány érvényesek..

3'4. Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefÜggésben
olyan költségeket, amelyek a62' $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek Az Eladó adÓköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé teszi és a 143' s (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a Vevőt
haladéktalan u l értesíti.

A

a szerződéshez arra vonatkozó meghatalm azást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adÓhatóságtól a magyar adóhatÓság közvetlenÜl
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
kÜlföldi adÓilletőségű EladÓ köteles

igénybevételenélkÜl.

3.5. Vevo jogosult és egyben köteles a szerzodést felmondani a Kbt. 143'
s.- án túlmenően ha szÜkséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Eladóban közvetetten vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szeryezet, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) Az Eladó közvetetten Vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes Szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel'

''Adásvételi szerződés traumatolÓgiai

implantátumok: csípőszegek beszerzésére, szállítására' egy éves idótartamra konszignációs raktár

kihelyezésével.''

4. A szERzŐoÉs MEcszÚNÉsÉruerFELTÉTELEI
4'1.Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerzodést a felek a másik fél súlyos
SzerződésszegéSe esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.

Az EladÓ részéről súlyos szerzódésszegésnek minősÜl kÜlönösen:

L
_

amenny|ben a késedelmi kötbér, hibás teljesítésikötbér mértékemeghalad ja a20' napot'
amennyiben magatartásával a Vevőnek Vagyoni, illetve nem Vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,

amennyiben

a

szerződést, Vagy abbÓl adódó bármely jogát, illetve kotelezettségét

harmadik személy részérea Vevő elozetes hozzájárulása nélkÜl átruházza'

Vevo részérolsúlyos szerződésszegésnek minősÜl kÜlönösen:
- ha többszöri - minimum 2-szer _ elmaradásának oka egyértelműen a Vevo indokolatlan
magatartásának róható fel,
- amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladÓ fizetési késedelembe esik és
fizetési kötelezettségét az erre tÖrténo írásbeli felszólításban megjelölt határidőig nem

-

teljesíti,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti'

4'2- Tekintettel arra, hogy

a

beszerzés tárgya központosított országos, regionális

közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet, ezértVevő a következő bontÓ feltételt köti ki:
Vevo szerzodéses kötelezettséget kizárőlag a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V.
tÖrvény 6:116. s Q) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy
amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozÓan a központosított közbeszerzési rendszerben
keretmegállapodás Vagy Szerződés kerÜl megkötésre, a központosított rendszerében kell
a
beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat.

4'3' Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívÜl eső
események (vis maior) mentesítik az érintett felet a szerződésből eredo kotelezettsége

teljesítése alól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át tart' Ebben az esetben
bármelyik fél jogosult a szerződést egyoldalúan, azonnali hatállyal, a másik félhez
intézett,
ajánlott levélben elküldött írásos értesítésselfelmondani'
Vevő jogosult a szerződéstől elállni, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős, oly mértékű
késedelembe esik, hogy a fizetendo kötbér: a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri
a 20
napot.

4'4.Elado a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi
mé rtékű kötbérfizetési

kötelezettség gel

ta rtozi k

Vevőnek:

''Adásvételi szerződés traumatológiai

implantátumok,

".'oo.íin":}J':..'n"Já'u.,:ére,

szállítására, egy éVes idŐtartamra konszignáciÓs raktár

Késedelmi kötbér: a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen szállított tétel nettó ellenértéke,
mértékea késedelem minden naptári napja után napi 1 o/o a kötbéralapra Vetítetten, de
összesen legfeljebb a késedelmesen szállított tétel maximum 20 nap késedelemig érvényesíti.
Azt követően Vevő jogosult a szerzódéstol elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítés
esetében, valamint érvényesíthetia meghiÚsulásí kötbért a Vevo.
Hibás teljesítésikötbér:

A Vevo

hibás teljesítésesetére a hiba felmerülésétól a hiba kiküszöböléséig terjedő

időtartamra a hibás teljesítéssel érintett termékek nettó ellenértékének1%-a hibás teljesÍtési
kötbér vállalását írja elo. A Vevő a hibás teljesítési kötbér összegét maximum 20 nap hibás
Jeljesítésigérvényesíti'A 20 napot meghaladó hibás teljesítés esetén - a hibás teljesítésbol
eredo és a hibás teljesítéssel okozott károk megtérítésérevonatkozó Vevői igényeket nem
érintve _ a Vevő fenntartja a szerződés felmondásának jogát, mivel a 20 napot meghaladÓ
hibás teljesítést"a Vevo súlyos szerzodésszegésnek tekinti'

Meghiúsulási kötbér: Eladó a le nem szállított termékek nettó értékének3Oo/o-a, megfelelő
mértékűkötbér megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a
késedelmi Vagy a hibás teljesítésikötbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesített
késedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell számítani a meghiÚsulási kötbér összegébe.

Vevő
- az

a

szerződés teljesítésétakkor tekinti meghiúsultnak, ha

ajánlattevoként szerződő fél a teljesítéstjogos/méltányolhatÓ ok nélkÜl megtagadja
- a teljesítéskizárÓlag az ajánlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerÜlt okbÓl
lehetetlenül
el
- a késedelem vagy a hibás teljesítéseléri a 20 napot'

4'5.A kötbér kifizetése nem érinti Vevo azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését
követelje. Hibás teljesítésesetén Vevó
csak a termék kicserélésétfogadja el.

5.Szál|ítási feltételek és határidők:
Eladó a termékeket a Vevo központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L. u.
5.- Traumatológiai osztály) kÖltségmentesen lNCOTERMS 2000 DDP paritás szerint szállítja
le Vevő részére.
5.1 .

5'2.

A felek

megállapodnak abban, hogy a termékek leszállítására folyamatos szállítás
keretében kerÜl sor az alábbiak szerint:
- Eladó a teljes árumennyiségből a konszignációs raktárkészletet a szerzodés hatályba
lépésétkövetően 10 napon belül szállítja le.
- Az Eladó minimum a kiírt a tételenkéntiéves mennyiség 1Oo/o-át köteles kihelyezni,
melyet Vevővel közösen egyeztetnek.

''Adásvételi

szerzódés traumatolÓgiai implantátumok, ..'ou'íín":}j'?.r'uijj,a.:ére' szállitására, egy éves időtartamra konszignáciÓs raktár

- A

I

készlet átadásáról átadás-átvételi jegyzokönyv kéSzÜl, mely a szerződés 3. sz.
mellékletét képezi. Az átadás-átvételi jegyzokönyv első réSze tarIalmazza az átadott
termékek megnevezését,mennyiségét, egységárát, értékét.A második rész
tartalmazza a használatba adott eszközök (beÜltető műszerkészletek) megnevezését,
d a ra bszámát, egység á rát, é rtékét,valam n t az átadő-átvevő aláÍrását.
A Vevő a felhasznált - konszignációs raktárból kivett - termékeket konszignációs
lejelentő lapra vezeti fel és kÜldi el a Eladónak, mely egyben Vevőként is szolgál.
A lejelentő lapok alapján Az Elado 24-48 órán belÜl tartozik leszállítani a termékeket,
i

sÜrgos esetekben 6-12 Órán belul'
Vevő részéről a lejelentést a Logisztikai osztály illetékes eloadÓja végzi (hétfő-csÜtörtök
B.00-1 5.00 óráig, pénteken: 8.00-1 3'00 óráig).

5.3' A termékek átvételét,valamint a konszignációs raktári készlet kezeléséta Traumatológiai
osztály képviselője végzi'

5.4

SÜrgős esetekben Eladó a megrendeléseket - leadott fax vagy elektronikus megrendelés
alapján - 12-24 órán belÜl tartozik teljesíteni' (SÜrgos esetnek minősÜl, amennyiben
Vevőnél váratlan rendkívÜli helyzet (pl: valamely Eladó termékhiánya áll fenn).

5.5. Amennyiben Az Eladó egyéb okok miatt a lejelentett termékeket határidőre nem teljesíti,

úgy köteles a Vevő által megjelölt azonos funkciójú, azonos paraméterű terméket a Vevő
részérea termék egységárán biztosítani, Vagy a felmerÜlő költséget Vevő részére
megtéríti.

6'l

Csomaqo|ás:

6.1. Eladó a leszállítandÓ terméket a lejárat időpontját jól láthatóan feltÜntetve, a szállítás
módjának megfelelo csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és

tárolásra vonatkozÓ címkékfeltüntetésre kerÜlnek.

6.2. Vevő a leszállítani kért termék mennyiségétÚgy tartozik meghatározni, hogy

előzetesen közölt
nincs mÓd'

az Elado által
egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására

A csomagolási egységen/Eladólevélen az alábbi adatok szerepelnek:
* Vevo megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatokórház
a doboz tartalma,
a szerződés száma:
dobozszám,
*
Szállítási cím: 9700 Szombathe'ly Markusovszky L. u. 5'
Szállított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft (Eladólevél esetében)

,,Adásvételi szerződés traumatológiai

7

'I

implantátumok: csÍpószegek beszerzésére' szállítására, egy éVeS időtartamra konszignációs raktár
kihelyezésével. ''

A termékek átvétele. tárolása és felhasználása:

'1'A termékek átvétele Vevo kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárÓlag a csomagoláson
észlelheto sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.
7

'2.A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételérea leszállításkor csak
dobozonként kerÜl sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Vevo a leszállÍtást követő 1o
7

munkanapon belÜl végzi el'

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

jegyzokönyv kézhezvételétolszámított 30 napon belÜl saját költségére utánszállítással tartozik
pótolni.

A

leszállított termókeket

a Vevo saját költségére és veszélyérea termék természetének

megfelelő körÜlmények között

raktározza.

A termék minőségi átvételére a felhasználás fÜggvényében folyamatosan kerÜl sor.

8'l

Szavatosság:

8.1.EladÓ

a jelen szerződés alapján leszállításra kerÜlo termékek esetében szavatolja

leszá ítástól szá
l l

m ít ott

1

2

hó

n

apos

fe

l

haszn

á lh

atóságot.

a

8.2.Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve Az Eladó ajánlatában
rögzített minőségi paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciójának megfelelően
nem használható, Eladó a Vevo által megkÜldött bejelentés alapján köteles az árut sqát
költségére 30 napon belÜl kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a lejárati időtartam a csere
idopontjától újra kezdődik.

Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a

jelen

szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevo számára, Vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazn i - az árukhoz mellékelt
szavatosság i e lőírások ta rta lm azhat1ák.

9.l

lmport és eqvéb enqedélvek. adók. i||etékek:

1 ' Eladó a Közbeszerzési Dokumentumokban
előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő
részérea jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához

9'

szÜkséges hatÓsági engedélyeket.

7

,,Adásvételi szerződés traumatolÓgiai implantátumok: csípőszegek beszerzésére, szállítására, egy éves időtartamra konszignáciÓs raktár

kihelyezésével.''

lmport szállítás esetén a jelen szerzodéSsel Vagy

az

abban foglaltak teljesítésével

kapcsolatban Magyarországon kívÜl felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

9.2.Eladó kötelezettséget vállal, hogy rendelkezik érvényeslso 9001 minőségbiztosítási
rendszer vagy lSo 13485 az orvostechnikai eszközök minőségbiztosítási rendszer meglétét
igazolo akkreditált szervezettől származó tanúsítványát, vagy azzal egyenértékűszabványnak
megfelelő minoségbiztosítási rendszer tanúsítványát, melyet a szerződés hatálya alatt fenntart'

10.l

HatáIvba lépés:

I

Amennyiben a szerződéskötésre korábban kerÜl sor, mint a 32Ot2O15. (X. 30.) Korm' rendelet
13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának napja, Úgy jelen
a
szerződés a 32012015 (X' 30.) Korm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
záro tanusítvány kiállításának napját követő napon lép hatályba, kivéve a 32Ol2O15. (X. 3o.)
Korm. rendelet 13' s (3) bekezdésében foglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerződés
mindkét Fél általi aláÍrásának napján lép hatályba' Amennyiben a szerződéskötésre a
32012015. (X.30.) Korm. rendelet 13' s (1) bekezdés a) Vagy b) pontja szerinti
zárő
tanúsítvány kiállításának napját követően kerÜl sor, úgy a jelen szerződés mindkét
Fél általi
aláírásának napján lép hatályba.

11./ Eqvéb feltételek:

11'1. Jelen szerződés és annak melléklete csak

módosíthatók.

a Kbt.

141' $-ban leírtak alapján

11'2' Minden, a jelen szerződes keretében a felek által egymásnak kÜldött értesítésnek
írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekhatálya
a címzett általi
vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskoráll be.
11'3' A szerződő felek mentesÜlnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik
nem Vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan
erŐk
következménye' Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis
maior helyzet
bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belgl értesíteni.

12./ Bírósáq, alkalmazandó ioq:

A

szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,

tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre,
úgy kikötik a
perértéktől fÜggően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi
Járásbíróság
kizár ólagos eté kessé g ét.
i l l

',Adásvételi

szerződés traumatológiai implantátumok: csípőszegek beszerzésére, szállítására, egy éves idŐtartamra konszignáciÓs raktár
kihelyezéséve l. "

A jelen Szerződésben nem Vagy nem kimerítően szabályozott kérdésektekintetében a magyar
jog, így kÜlönösen a Ptk. szerzodésekre Vonatkozo rendelkezései az irányadÓk'

Jelen szerződéS 6 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készÜlt, melybol az Eladót 2, a
Vevőt 4 példány illeti.
Jelen szerzodés 1' sz.,2. sz' es 3. sz. melléklete a szerzodéS alapját képező közbeszerzési
eljárásban Vevo által kibocsátott Közbeszerzési Dokumentumok, valamint Az Eladó által
benyújtott ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részétképezik (utóbbiak kÜlön csatoláS nélkÜl
is).

A szerződés elválaszthatatlan mellékletei
1. sz melléklet árazott terméklista
2. sz melléklet specifikációs táblázat
3. sz melléklet átadás-átvételi jegyzőkönyv
Szombath ely, 2018,

:

1.

sz melléklet Felotvasí lap

FELoLVA$ÓLÁP
Ajánlattevő neve:

ScanMedic Kft.

Ájánlattevő círne (székhelye): 10B9 Bu{'apest,
Benyovszky M. u.43

Ajánlat tárgya:,,Adásvételi szerződés
Íraumato]Ógiai implantátumok:

szállÍtására' egy éves idótartamra konszignáciÓs
raktár kihelvezésével.',
l' rész

B|ztosítson SZéles
Választékot 70 mm_

130 mm kÖeöti tÖbb a

kedvezo

Kelt, [Jrrclapest, 20l 7' lÜ. 19.

csÍpÖszegek beszerzésér€,

'ÁdásVételi szeízódés traumatológiai impl'ntátUmon' ..'oo..*'"f"",Ij.::1"J"r;sére'

Ajánlattevő neve:

szállilására, egy éVes idót8rlamra konszignációs
rakláÍ

ScanMedic Kft.

Ajánlattevó címe (székhelye): 1089 Budapest,
Benyovszky M, u.43
Aiánlat tárgya:

''AdásVételi szerzÖdés traumatolÓgiai jrnplantátumok: csÍpiszegek beszerzésére,
szállitására,
egy éVes jdŐtartamra konszignációs
raktár k'helyezéséVel,',

Arazott termékIista

Szegek

Stryker

RÖvíd szeg 1bealtit-isaváilái

j-

180 mm hossz

--

Gamma3
ín^

Hosszú szeg (beálÍÍtó
csavarral) 2BA^42A mm hossz

com

bn ya

kcsavái7óli3öiil

Reteszcsavarok ffi l€Gzerlnt

30-60 mm
ZárÓkupak

standaId

Q^rril

59 500,-

Hosszú szeg

1

Combnyakcsavar

2S. 100,-

Refc

8.390.-

11.700,-

75 565,-

6.247.500.-

?7

141,859,-

4.691.400.-

2?

36.957,-

4.21.9.500,-

10.655

-

1.s 10.200,-

20.320,-

2.320.000,-

27

145

1S0

145

16.000.-

Öiszésqnl'

2'7

,,18"988.600,_

20

1

7. októbel. l 9'

t

,.'. '.-

";?*.1.--;(r":-

Sr$os Ánclrás

t

Péter

,

32112015. (x'30.) KoRM. RENoELET (KR.)21'
$ (1) BEKEZDÉS H) PoNTJA szERtNT

S

Ajánlattevó: Scanmedic

Kft.

prctrtxÁctÓs rÁnlÁznr

(10B9 Budapest, Benyovszky M.
u. 43)

Min.

Í'

,-,---

orsiáo--.--

S

Ajánlattevői válaszot<, rrresaj.irilóii

követél$qly-

rész Csín
.......' .^''''.--.'

Kerjtr-ii meoadnr

_--

pjlramétere*|i

'_--(iamm.1

-'_

Kériük meoadni

KériÚk mená*ni

legyen

-'-'''-

Németorszán si'ii;-.--lgen, cserélhető

lgen

lgen, az általunk toreaíinazott es á

ala.panyaga: allergiát nem okozÓ nagy
1:t":,Í::::
teínelhetÖségűfémÖtvozet legyen (titán
Ötvozei'

lllegíjálllotl tcrlnék
alapanyaga allr.l.giát rtctn tlktlz6, 1111gy
tcrltei hetóségÍi tiÍán ölv_ii:..et

.jelerr eljárásbarr

eő
|

. llu!\Ju

q'^olllld.ÁUuJoÍl a TemUr anatÖmiájához

'azállal' hogy a combnyakcsavar-szeg áIíal bezárl

szog széles váÍasztékotbiztosítson (
max'
mérettartomány'' 12o.' 125", 13o., 1'35._
Ajánlattevő megfelel, ha a megadott maxirnum
mérettartományon belü l harom"meretne['nu!i"r.l1

egy combnyat<
LlY.'',i.p
pÍoxlmalls éS egy reteszelő

csavárrat rogzulJon a
csavarral a d-iszíális

Igen, :rll<aintazlrorlil< ós széles
választól<oÍ bizttlsít
(120o, 125o, l3{io, 135o)

lgen, kérjük

megadni

_b;fi
lgen

rÖVld;Zeg egy comi'nyak
csavarral rÖgzül a proximális és égy

etesze|ö csa\/árrál 2

Önmetszó disztális reteszeló csavarral
Iehet
statikusan és danamikusan is rÓgzíteni'

lgen

-

comEnv;icsava,

ffi

loen

BeÍjlteta késztet
n renoszei iártámáz r,ontgen áterei}to
celzot
c51p s<9gpoz icio
j'csip9-9.egpo'
i.io n á lá sá hoz'

á

loen. kéoes

-

Rendelkezésre att (ülon
(üton lontgen
lonffi áteresztÖ céizo a
combnyak_ csavar pozicionat"'an"',
pozicionálasá
l
u'.pá.'ar'J
:::liy.1T
l célzó a_.u|g,!yqs j:+=e.(elaégila--betegek e|látás
#*:+**V*i
lgénv
esetén
rendetkezésre ál fr
]
nez r<qqn_ro;"'göG;;;#,'ái%i.T'"'
kÜ|on ro-ntgen áteresztő
l tgts
|ÖÍésn9z
A celzÖ csatlakoztath.
csatjakoztatható tegyen a cSíposzeg
l A^celzó
poztcionálásához használt
has
rÖntgen áteresztá
I Pozicionálásához

lgen

_3::i'*':l:_

lgen

lgerr, rcndcll<czósre áll

I

.--

l

cé!zÓhoz
cé!zÓhoZ

l

proxtmáljs részené|,
pIoxtmáljs
részéné|,ezáltal
e
ls bJztosltva a "minimal

GÍpó szefiéhÓFl
szeg célzola há]iitotIGgyen a szeg
lAÁ csÍpó
l lnVázlVitást'

"Á^-^^

^lé't4lió
lgen, az onmetszó disiiffireteszelő
csavarral lehet statikusan és
dinamiku_sanjsrÖg;Íteni

Igen, r'cntlellrezésrc

_t:
lgen

I

gen, cslrtltr lrrrztatható

Igen, hq}lÍtott, így biztosítja a

nrinírnal irrvtzivitást

',7o{

fl'
rJL

á I|

A rend$zer tartalmazzoÁ distáisi6zóiá hoilzu
szegek distális reteszeléséhez 460 mm
hosszúsáoio
A re n dsze r ta Íta tmazzon-ontg;n áere;'tő céizÓt
280 mm-nél hosszabb szegek distális
reteszelé$hez.

Konszign áci ói'aldárrd's'let

lgen

Igen, tartnlmaz

lgen

lgen,

tartalmlz

blztosÍiása a

szeÍzldésidótartama alatt az Ajánlatkérö

telephelyén: a raktárkészletból l'egalább 6 rendszeÍ
mplantálása |egyen lehetsé9es - a VisszapÓtlástó'
íüoqetlenÜl.

'uvldl(d|lld dlatL é oD oeulletÓ
műszerkészlet kihelyezése, foIyamatos mÜködó
KépesséqénektérÍtésmentpq hizlnclt4ca

A beÜltetendő készlet sterilen Íendelkezésre á|l

lgen

lgen' bizÍosífjuk

lgen

Igcn, renr|ellrczésre rill

lgen

steril csomagolásban rentlellrezésrc

Igcn,

rr

beilltttextő iriiplarr títriin
áll

Kelt', lluclape sl, 20l 7. októtrer
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