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Preambulum:
Jelen szerződés Yevő által meghirdetett Adásvételi szerződ'és csípő-, és térdprotézisek
beszerzésére, konszignáciős raktátkészlet kihelyezésévelegy éves időtartaÍnÍa táÍgyű,. a l(bt.
IL része szerinti nyílt közbeszetzésj e\járás etedményeként jött létÍe.Eladó a nevezett e\játáson
ajánlatával elnyerte a Vevő által meghatátozott áruk szál]ttásáta vonatkoző eljátás 2. részajánlatát,
melyre a felek a jeien szerződést kötik.

1'.

A szerződés

tárgya:

1'.1. Ádásvéte]i szerződés csípő-, és térdprotézisekbeszerzéséte, konszignáciős taktátkészlet
kihelyezésével egy éves időtattaÍnta tárgyban. Részajánlat megnevezése: Cement nélkü1i
csípőízüieti totál protézis

1.2. Vevő

megrende]i, Eladó pedigvállalja' hogy a jelen szetződ'és 2. sz. mellékletétképező,1'. részhez

tartoző specifikációban meghatátozott mennyiségű, kiszerelésű és minőségú átukat Vevő

telep helyére Les záilttj a.

1,.3. Szerződő Felek rögzítik, hogya jelen szerződés tátgyátképező mennyiséget a szetződés id,őtartama
alatt Vevő igényei szerinti összetételben, és mennyiségben ke1l leszállítani.

I.4. A szerződés műszakj'szakmai tartalmát az I. sz. mellékletben foglalt speci{ikáció taftaémazza.
1'5. Eiadó jelen szetződés aláitásával az Aúísuáteli qeryőttá: ctípő-, á.r térdproté{rck burytvist1re, kons1fgnádó:

raktárkés7let kiheln7éúuel egy éuel időtartamra címen meghitdetett nyílt közbeszerzési eIjfuás
kőzbeszerzési dokumentumai, iIletve a\<tegészitő tájékoztatás keretében ad,ottváIaszokban rögzített

valamennyi feladat és követelmény marudéktalan teljesitéséta
szerint vállalja.

2.

Yevő

áItaj'

elfogadott ,,Aján1at,

A teliesítés helye:
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

\í

Ádásvételi szetződés csípő-, és térdprotézisek beszerzésére, konszignációs raktárkészlet kihelyezésével egy éves
tdőtartamta

3.

Teliesítésihatáridő:
Amennyiben aszerződéskötésre kotábban kerül sot, mint a32O/2015.(X 30.) I{orm. tendelet 13.
$ (1) bekezdés a) vagy b) pontja SzeÍinti zátő tantlsitványktál1ttásánaknap1a, úgy a jelen szeÍződés a

320/2015.6. 30) I{orm. tendelet

s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanűsiwány
kiállításának napját követő napon lép hatátyba' kivéve a32O/2015.(X' 30') I(otm. rendelet 13. (3)
s
bekezdésében foglaltak fennállását, ameiy esetén a jelen szetződés mindkét FéI á\tall alákásának
13.

napjánlép hatályba. Amennyiben a szerződéskötéste a 32O/2015.

(x

bekezdés a) vagy b) pont;a szetinti zárő tanusiwányktállttásánaknapját
je7en szerződés mindkét FéI áItall aIátrásának napjánlép hatáIyba.

Jelen szetződést a Felek hatátozott időrc,

időtartamra kötrk.

a

s

(1)

követően kerül sor, úgy a

szerződés hatáIyba lépésétőlszámitott 12 hőnap

4. Szállitásifeltételek, átadáLs-áta,étet
4.1. Eladó a termékeket a költségmentesen INCOTERMS
4.2.

30 ) I{otm. tendelet 13'

2000

DDP paritás szetint

részére.

szál)ttja le

Vevő

Felek megállapodnak abban, hogy a termékek leszáL]ltásfua folyamatos száI]ttás ketetében kerü1 sor
az alábbiak szerint:

-

_

konszignáciős raktátak helye: Traumatológia mű'tő, ortopédia műtő
E'ladó az éves árumennyiségbőI (részajánlatonként) a konszignációs raktárkészletet

a

szetződés hatáLyba lépésétkövetóen 10 napon belül szállítja le.
Á készlet átadásfuőI átadás-áwétdt jegyzőkőny'v készül. Az átad,ás-átvétdl 1egyzőkönyw
első része tartalm^zza az átadott tetmékek megnevezését, mennyisé gét, egységáÁt,
éttékét'

- A kórház a
-

felhasznáIt - konszignációs raktárból kivett- termékeket konszignációs
lejelentó lapravezeú fel és küldi el Eladónak, mely egyben megrendelőként is szolgál.
Á lejelentó lapok alapján Eladó a megtendelés tőI számitott következó munkanap 08:30_ig
tarto z1k les záIlttanj a tetmékeket, s ürgő s es etekb en

6-1

2 ő tán b eIiI.

Munkanapon 8:00 őra és 15:00 őra közótt SzáLlttő tészércbeérkező Megrendelések
aznapi, míg a 15:00 és a 08:00 között beétkező, vagy ünnep és munkaszüneti napot

követó munkanapon Megrendelések másnapi,

a

Megrendelés-leadásként' kezelendők.

- Eladó előszá]]ttásta klzárőlagVevő írásos hozzá1árulása esetén jogosult.
- Á tetmékek áwételét,valamint a konszignációs raktári készlet kezelésétaz

ortopédiat

Sebészeti osztály felhasznáIása esetén- Dr. de
Jonge Tamás, a Traumatológiai osztáIy

4'3'

ÍelhasznáIása esetén Dr' Biró Csaba végzi.
Ámennyiben Eladó egyéb okok miatt a megtendelt termékeket határidőre nem teljesíti, úgy
kóteles a Vevó áital megjelölt azonos funkciójú, azonos paramétet(i tetméket Yevő tészére
a
termék egységárán biztosítani, Y^gy az ezze7 kapcsolatban felmerülő minden költséget Vevó

részéremegtéríti.

4.+. EIadő
4'5' Vevő
4.6.

előszállttástaktzáríIagVevő írásos hozzájáruIása esetén jogosult.
jogosult a szetződést azonnali hatáliyal felmondani, ha Eladó

teljesítésesorán fél even beIül hátomszot késec]elembe esik a leszállítással.

az

eseú megrendelések

I(apcsolattattástakijelöltszemélyek

Veuő rés7áúl: Dr.

elérhetősége:

de

Jonge Tanás

Email deionge.tamas@markusovszky.hu
tel:0694515525

\\r

Ádásvételi szerződés csípó-, és térdprotézisek beszerzésére, konszignációs raktárkészlet kihelyezésévelegy éves
rdőtaÍt^mt^
és

Dt. Biró Csaba
elérhetősége:

Email: biro.csaba@malkusovszk,,'.llr
tel.: 069451.5522

Eladő

I.

2.
A

rét7érő/:

I{apcsolattartő: Minczér Melinda
elérhetősége : 06-36 / 51'2-958

I{apcsolattattó: Mészáros Mátton
elérhetősége 06-3c) /325-7 699

a teljesítést akadályoző körülményekről
haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személy'ukről
történő váItozásrőI a Felek egymást értesítik.
kapcsolattartásra kijelőtt személyek kötelesek

5. A teliesítésbenközreműködők
5.1. Eladóként szenődő fél teljesítésében-

az 5'2. pont szerinti kivétellel- köteles kőzremíiköd,nj az
olyan alvá1lalkozó és szakember, arlr'e\y aYevő által meghirdetett tárgyikőzbeszetzési eljátásban
tészt vett az B|adő alkalmasságának igazolásában. Eladó kóteles a Vevőnek a teljesítéssorán
minden olyan _ akár akotábban megjelölt alválialkozó helyett igénybe venni kívánt _ aIvá]lalkoző
bevonását bejelenteni' amelyet a nevezett ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel egyr-itt
nyllatkoznia kell arról is, hogy az áLtala igénybe venni kívánt aIvá]Jalkoző nem á1l a l{bt. 62.s

valaminL ha a megelőző kőzbeszerzési e\játásban azt Vevő eiőírta, a l{bt. 63 _ szerinti
$
okok hatálya alatt.

5.2. Áz Eladó

5'3.

5'4'

-

t<lzfuő

fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazoIásában részt vett szefvezetet a 65. (9)
$
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmass ág igazolásához bemutatott szakembeteket. E' szelwezetek vagy szakemberek
bevonása akkor matadhat el, vagy helyetttik akkor vonható be más (ide&tve az átalaku7ás,
egyesülés, széwáIás ut1án tötént jogutódlás eseteit is), ha a Vevő e szeÍÍezetvagy szakember
nélkül Y^gy a helyette bevont u1 szewezettel vagy szakemberrel is megfeiel - amennyiben a
kőzbeszerzési eljátásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok
alapján az ajánlatkétő szűkítette az eLjátásban részt vevő gazdaság szerepiők számát, az eted'etl
szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az alkalmasságs
követelményeknek, amelyeknek az BIadő fél a kőzbeszerzési eIjátásban az adott szerve zette: vagy
szakemberrel egnitt felelt meg. (I{bt. 138. $ (2) bek).
Vevő nem korlátozhatja az EIadő jogosultságát alválla\koző bevonására' csak akkot' ha az eljáús
sotán a l(bt. ó5. $ (10) bekezdése szetintr lehetóségge| élt. Az Eladó legkésóbb a szetződ,és
megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi o\yan alváIlalkozőt bejelenteni, amely
tészt vesz a szerződés teljesítésében,és - ha a megelőző közbeszerzési eljátásban az ad,ott
alvál]alkozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel egy'titt nyilatkozni arról is, hogy az áltaIa
igénybe venní kívánt a7váIla\kozó nem á11 klzátő okok hatálya a\att. Az F.;Iadő a szerződés
teljesítésénekldőtartama alatt köteles a Vevónek minden további' a teljesítésbe bevonni
kívánt
alválla7kozőt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról
is, hogy az áItala
igénybe venni kívánt alváIlaLkoző nem á11 ktzátő okok hatáIya alatt'
Az 5.1. pont szerinti teljesítésikötelezettséget teljesítheti azEladőként szeuődő fé1vagy a nem
tetmészetes személy alváIlaIkoző jogutódja, ha ezek valamelyike' mint jogi
személy átalakj,

Ádásvételi szetződés csípó-, és térdptotézisek ,*itr:;::::ooszignációs

szétváLtk,

raktátkészlet kihelyezésévelegy éves

más jogi személlyel egyesül vagy a tá vonatkozó szabályok szeÍint más módon

jogutódlással megszűnik.

5.5. Áz

Eladóként szerződő fé| vagy felek személye csak az alábbi esetekben változhat meg (I{bt.

13e.9):

^)

ha a I{bt. 141' $ (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfeleló egyértelmű
szerződéses rendeikezés alapján a jogutódlás projekttársas ág vagy a teljesítés biztonsága
érdekébentlyen szetződéses tendelkezés alapján a teljesítéshez finanszkozást ny'ujtó jogr
személy vaw az ált^la ielőLtjogi személy által történik; vagy

b) ha a szenődő fél személyébenbekövetkező

jogutódlás a jog személy átalakulásának,
egyesülésnek, szétváLásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következm énye,vagy
o7yan tész7eees jogutódlás etedményeként következik be, ahol egy gazd'asági egységként

működő teljes üzletág (a hozzá tafioző szerzódésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) nem gazdaság tfusaság jogr személyesetén az adott tevékenységetellátó teljes szerwezeti
egység ' áauházásta kedl a jogutódta, Yagy
eredeti szerződő félre vonatkozó

^z

fizetésképtelenségie\játás során kerüi a szerződés áttuházásra; ha a szetződ,ésbe lépő jogutód
nem ál1 a kőzbeszetzési e\jfuásban alkalmazott kjzárő ok hatálya aIatt, - az Elad,őra bányadő

szabályok szerint,

a l{bt. 138. s

(2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfele1
kőzbesz'erzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem
to

rvény alkalmaz ás ának

a megkerü

Ié s

a
e

ét c élozz a.

Az Eladó fél személye a fentebb foglalt

eseteken kívtil csak t, kőzbeszerzési eljátás
jogviszony
A
egyéb elemeinek váItozásáta a 1't1' $ rendelkezéseit kell
ajánlatkérőként szerződő fél személyében bekövetk ező jogtődtás nem fuán1tlhat e

eredményekéntváItozhat.
aIkalmazni.

Az

tówény alkaImazásának megkerülés

ére.

6. Fizetési feltételek:
7 '1'
Felek kijelentik, hogy Eladó a
7'2
1'3
7
7

'4
'5

7.6
7 .7
] '8

7

'9

Szerződ,és I. sz. mellékletébe n képező specifikációban
meghatározott mennyiségúés kiszerelésű árukat az Ajánlatban szereplő egységárakon száIttja.
Yevő a Szetz'ődés alapján létrejövó megrendelések ellenértékétVevő á|tal tgazolt számla a7apján,
átutalással egyenlíti ki, a számla kézhezvételétkövetően a Ptk. 6:130.
(1)-(2) bekezdés
alkalmazásával 30 napon belül.

$

Felek rögzítik, hogy a kifizetés során figyelembe veszik az adőzás rendjéról szóIő 2003.
évi XCII'
tY. 36 / A. $ előírásait.

A szetződés és az e\számolás pénzneme fotint.
A Vevő h1bájáből eredő fizetési késedelem esetén Eladó
sz

ámláz

ás át

a

j

o

go sult.

a Ptk. ó:4B. $ szerinti késedelmi kamat

Eladó a számlákat 2 péIdányban álJttja ki Vevő nevéte és címére.
Á kiállított számlánakY evő igazolását a teljesítésról tatalm aznja ke17'
Az Eladő áLtaL aYevő nevére kiállított számlásnak az a\ábbiakat is kell tartalmaznia:

A szetződés tárgya:
Á teljesítésideje
Vevő

telj

e

sít ésigaz olás a

Vevő nem fizetlret, illetve

számo7hat e)' a szetződ,és teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket, amelyek a I{bt. 62. (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
s
szerinti feltételeknek nem
megfelelő tátsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Elad'ő adóköteles jövede1mének
csökkentéséte alkalmasak; Eladó a szetződ,és teljesítésénekteljes időtartama
a\att tulajdonosi

szerkezetét a Vevó számára

megismethetővé teszi és a l(bt. 143'
S (3) bekezdése szerinti
ügyletekról a Vevőt haiadéktalanul értesíti.A külfdldi adóilletóségú
Eladó kötele s a szetződ,éshez
atra vonatkozó meghata\mazást csatolni, hogy az illetősége szetinti
adőhatőságtő:

a

magyar

\r

Ádásvételi szerződés csípő-, és térdprotézisek ,*::;1":::::orrszignációs

raktárkészlet kihelyezésévelegy éves

adőhatőság közvetlenül beszerezhet az Eladőra vonatkoző ad,atokat az országok közötti
igénybevétele nélkül (I{bt' 136' $ (2) bekezdés)'

jogsegély

7. Titokvédelmirendelkezések:
1.1 Felek kijelentik, hogy szerzódésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
7 '2
A szerződő felek köteiezettséget vállalnak ata, hogy a jelen szerződéssel szabályozottkapcsolatok

folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti infotmáciőkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes
hozzájánlása nétkül nernhozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik
harmadik személy számárahozzáférhetővé' és abból adődőan külön üzleti előny szetzésérenem
törekednek.

7

'3

8.
8.1

8.2

A

szerződő felek a jeLen szerződéssel szabá7yozott kapcsolatokban mindvégig egymás üzleti
erkölc si előnyén ek kölcs önös maxima]lz áLás ára törekednek.

és

A felek kötelezettségei:
Eladó kötelezettségei:
Eladó a leszállttandő árut becsom ago\va, a hatőság és egyéb vonatkoző előírásoknak megfelelóen'
etre alkalmas engedéllyel rendeikező gép j átművel szállttja Ie.

Eladó

a tetmékekhez szállítólevele t / számlátmellékel'
egységen /száMtolevé\en az alábbi adatok szerepelnek:

A csomagolási

Megrendelő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókórház
a doboz tartalma,
a szerződés szám^..
dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u' 5. (ottopéd lat felhasználás
esetén):
ortopédiai Sebészeti osztáIy (ill.: traumatológiai felhasználás esetén): Tiaumatológi ai
osztály
Szállított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft (Szállítólevél esetében)
8.3

8.4

8.5

8.ó
8.7

Eladó a leszáIttandő átut a lejátat időpontját jő| Iáthatlan feltűntetve' a szá1]itás módjánka
megfeielő csomagolásban száLlttja le. Á dobozokon a megfeleló kezelésre
és táro?ásnvonatkoző

címkék felttjntetésre ketü]nek.
Á B'5' pont szerinti jegyzőkőnyvben szereplő sérult/blányzó tetmékeket Eladó 5 munkanapon
b elüI, s aj át költs égéteutánsz áIlttáss ai tarto zik
p ó tolni.

Vevő kötelezettségei:
Az áruk átvétele Vevó kötelezettsége. Az ánlkdobozonkénti mennyiségi átvételére a leszállításkot
kerül sot' Á tételes mennyiségi átvételt Vevó a leszállltást követő 10 munkanapon
belül végzi eI.
Áz átvételkoti dobozhiányt, illetve a csomagoláson észlelhető sérüléseket Vevő köteles
Eladónak
haladéktalanul 1elezni. A tételes mennyiségi átvételkor észlelt eltérést
Yevő a száTlltástkövető 15.
napig jelzi E'ladó felé' A mennyiségi hiányokról és sérülésekről
Vevő jegyzőkönyvet vesz fel'
melyet továbbít Eladó felé.
Yevő az áruk minóségi átvételét a fe7haszná7ás függ'ényében folyamatosan
végzi.
Vevő a leszállítani kért árl mennyiségétugy tafic:z1k meghatátoznr' hogy
az E;adő által előzetesen
közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség
ieszál]ttásáranincs mód.
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9 Szavatosság
9.'l' Eiadó a
9.2

leszáIlitásta kerülő áruk tekintetében szavatolja

a leszá)]ttástől számitott 12 hónapos

felhasználhatóságot.

Ámennyiben valamely termék tekintetében megállapítást nyeÍ, hogy a megadott minóségi
paramétereket, követelményeket nem teljesíti, Eladó a Vevó által küldött bejelentés alapján köteles
az árut saját költségéte 5 munkanapon belül kicserélni. A kicsetélt áru tekintetében a le1áraú

idótartam a cseÍe időpontjában kezdódik.

10 A

szetződ'ést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér
10.1E1adó ftszétőI olyan

okból történó késedelmes teljesítése esetén, amelyért felelős' a Vevőnek
kötbérÍizetési kötelezettséggel tattozik. I{ésedelmi kötbér: az éúntett termék beszerzéskori nettó

ellenértékének1 'h/késedelmes naptári nap.
10.2Á késedelmi kötbét az esedékes számla értékébőIis érvényesíthető'Vevó a kötbétigényét az ad'ott
szám7ábabeszámíthat1a. Igénybe vétele esetén a számlaljegyenlítése a kötbértel csökkentett mértékű.
1O'3Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt az Eladő Vevő felszőlttásátőI számitott

-

10 munkanapon belül történó átutalással köteles rendezni.

-

10'4Á kötbér a Ptk. 6:186 s (1) bek megfelelően akkor fizetend'ő, ha a kótelezett felelős

a

szerződésszegésért.

10.5Vewő jogosult

a szetződéstól elállni, ha az F'tadő olyan okból, amelyért felelős, 20 naptái

késedelembe esik.

nap

Meghiúsulási kötbér
tO'6Ha a teljesítésVevőnek - Eladó a jelen szerződ,ésben foglalt

szerződ,ésszegésére alapított - elá]tása
miatt, akát más olyan okból, melyért Eladó felelós' meghiúsul, E'ladó a jelen szetződés nettő ajánlatl
ár
20 o/o-ának megfelelő összeg{í meghiúsulási kötbét fizetéséteköteles'

11' Káresetek, káttérítés:
I(áreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legtövidebb
kátokoző, Vevó és Eladó jelenlétébenjegyzőköny'vet kell felvenni.

időn betül (maximum 24 őn)

a

Ámennyiben Eladó nincs jelen, úgy a jegyzőkönw átvételétkövető 24 őrán belül (munkaszüneti
napok kivételével)köteles észtevételt tenni.
E'nnek elmulasztása esetén a jegyzőkőnyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tátgyát.
Elad,őnak
káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van.

a

12 A tulaidoniog

és a kárveszély:
12'1A jelen szetződés keretében szá]Jttott termékek tulajdonioga a szetződés ellenéttékének
pénzügyr
teljesítésévelegy időben szál], át a Vevőre.
1'2.2A fuvarozás azBladő feielősségi kötébe tafiozlk, azéttYevő felelősséget
nem vállal.

13 Szerződésfelmondása:
13.1Vevó jogosult a szerződéstől
késedelembe esik.

elállni, ha az EIadő olyan okbóI, amelyért felelős,

20 naptáú nap

I3.2Yevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - lra szükséges
olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett felad,ata d]átásárőt gondoskodni
tudjon -, ha

\N

/-

\\-/
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a) az Eladőban kózvetettefl vagy közvetlenül 25o/o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szetez
valamely olyan jogi személy vagy személyes jogu szerint jogképes szetvezet, amely

tekintetében fennáll az 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatátozott valamely feltétel;

b) az EIadő közvetetten vagy közvetlenil 25o/o-ot meghaladó tula|doni részesedéstszeÍez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll az 56' $ (1) bekezdés k) pontjában meghatátozott valamely feltétel.
13.3Yevő a szerződés azonna]:. hatá\yu felmondására jogosult, ha felügyeleti szervének döntése vagy
jogszabáIyt rendelkezés alapján sora kerűlő működési szewezetének átalal<ttásáta tekintettel a

szerződés teljesítéselényeges, jogos gazdasági érdekétsértené, vagy lehetetlenné tenné.
13.4Tekintettel atra, hogy a beszerzés tfugyaközpontosított _ oÍszágos' regionáLis
-, illetve fenntanő á\tal,
vagy a fenntartő megbizásáből indított közös közbeszerzési eljfuásba is bevonásra kerülhet, ezért
Megrendeló a következő bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettségetkizfuőIag aPolgáti TörwénykönyvtőI szőIő 2013. évi V. törvény

6:11ó. $ (2) bekezdése szerinti, aÍÍavonatkoző bontő feltétellel vállal, hogy amennyiben a'beszetzés

tátgyára vonatkozóan

a

központosított közbeszerzési rendszerben, összevont kőzbeszetzést
eljátásban, Yagy fenntartó áLtal, vagy a fenntafiő megbizásáből indított közös közbe szetzési e\járás
^
keretében, ketetmegállapodás vagy szetződés kerül megkötésre, a központosított' közös vagy
összevont közI:eszetzés rendszerében kell abeszetzést megvalósítania. Felek rőgzíílk, hogy ebből
Megrendelőnek s emrnilyen hátrányo s kove tkezménye Ílem szátmazhat

14 Vis Maior
14.1A felek megállapodnak továbbá abban' hogy egyik fél sem felelós, illetve vétkes a jelen szerzódésben

foglalt kötelezettségek azonh1báiétt, vagy késedelmes teljesítéséért'amelyet vis maior okoz. Vis maior
bekövetkezése esetén minden féL maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.
14.2Yis maior alatt étendó minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán

és érdekkórén kívül esik, előre nem látható, elkenilhetetlen, és amely megakadályo zza
érd'ekelt felet
^z
a szetződéses köteiezettségek teljesítésében.

14.3Vis maior bekövetkezése esetén az etre hivatkozó fél köteles

a többi szerzódéses paÍtnelt
haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni,és egyrdejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező
késedelem, illewe hibás telj esítésp ó tlólagos kiküszöbölésére.

1'4'4A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, ÍeIszámolásáq illetve
fizetésképtelenségét.

15 Aszetződés módosítása
A szerződést a szerződő

felek , csak a I{bt. 141. $-ának megfelelően írásban módosíthatják.

16 Zárő

rcndelkezések:
16'1A felek ógzíuk' hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak ításban éwényes. Egyetlen,
egy
alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem éttékelhető
akként, hogy ez a jövőben előforduló hasonló dolog' illetve esemény tekintetében is joglemondást
jelentene.

1ó'2Ámennyiben a jelen szenődés bármely része éwénytelen vagy végrehaithatatlan,
illetve utőbb azzá
vá]ik, a szetződés további rendelkezései változat]anul érvényben matadnak,
és az éwénytelen vagy
végrehajthatatlan szerződésl, tészt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják,
amelyek eredeti
szándékatkhoz legközelebb áltnak. Ámennyiben
eÍÍeirányuló tárgyalások

^z

nem

vezetnek
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eredményre, bármelyik fél kétheti abkőságtőL az éwénytelen vagy végrehajthatatlan tész tekintetében
a sz erz ő dés tartalmának megállap itás át.

16.3Minden, a jelen szerződés keretében a felek áLtal egymásnak küldött értesítésnekírott formában
(ajánlott levél, fax, e-mail) kell tötténnie.

Á faxon küldött

sürgős értesítéseketajánlottlevélben, v^gy emailben is meg kell ismételni. Az ajánlott kat á*ételére a 2004. évi CXL. tv' 79 s vonatkozik.
L6.4A szerződésbői eredő jogvltákat a felek békésúton tátgyalás keretében |<lvánják rendezni. A tárgyalás
alap1a az ajánlattételt felhívás és ajánlattételi dokumentáciő, az ajánlat, vaiamint a szerződés.

1ó.5Amennyiben a vitás kérdésa fentl dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös
megegyezéssel, illetve mediátori közreműködéssel próbálnak egyezségre jutni. Ezek
eredménytelensége esetére hatáskörtől fűggően a Szombathe\yi Járásbtrőság, illetve a Szombathelyi
Törvényszék (mint állandó bítóságok) illetékességétkötik ki.
1ó.6A jelen szetződés nem' vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a 2013. évi V. töruény
(Ptk') és az egyéb hatályos jogszabáiyok vonatkozó szabáIyai az bányadők.
1'6'7Jelen szetződés

4

azonos érvényűmagyaÍ nyelvú péidányban készűlt, melyből Vevő 3; Eladó

1

példányt kapnak.
L
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Tételszám Megnevezés
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csípő. és térdprotézisek

osztályos
mennyiség
TRAUMAToLÓ
GtA (db)

osztályos
mennyiség
ORTOPEDIA

20

70

(db)

összmen
nyiség
(db)

Bruttó
Nettó
egységár összár
egységár (Ft)
(F0
(F0
Nettó

(F0

.

Cement nélküli
TO-2

Bruttó

összár

csípoizÜleti totál
protézis

90

169 800 Fr

Az opclonálisan megrendelhető mennyiség a tábIázatb-arl rnegadott
tételszámonkéntl összmennyisé9ekre vetitett 70% !

10

215646
Ft

15 282
000 Fr

19 408

140 Fr

Ádásvéteü szerződés csípő-, és térdprotézisek ,*?:r:::::onszignációs

Azonosító
TO-2
l\tlegaján lott termék típusa: Cement nél kü li

raktárkészlet kihelyezésével egy éves

Megnevezés

ossz. darabszám

cement nélküli csípőízületí
totál protézis

90

csípőprotézis

Gyártó: Sanatmetal Kft'
93l

42 EÉcszeri nti tan úsítvány szá ma : 5-806.200.,l
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Technológiai leírás:

Felhasználó:

Traumatológia, ortopédia

ElőíÉparaméter

Követelmény

Ajánlott paraméter

lgen

lgen

Nagy szakítószilárdságú alapanyag (titánium
vagy azzal egyenértékű) feleljen meg a press-fit
rögzítési kívánalmaknak

lgen

lgen

A felszín olyan (porózus) bevonatú legyen, mely
a megfelelő csontbenövést biztosítja

lgen

lgen

KiegészítcÍstabilizálÓ csavarok alkalmazását
biztosítja

lgen

lgen

A vápa legalább 3 db, a stabilitást fokozÓ csavar
rö9zítésére szolgáló furattal rendelkezzen

lgen

lgen

A vápa stabilitását fokozó csavar
behelyezéséhez fl exibilis fú ró-csavarhúzó készlet
kerüljön kihelyezésre

lgen

lgen

kezelt polyetilén, vagy azzal egyenértékű)

lgen

lgen

Minden méretben 0 és 10 fokos változat

lgen

lgen

Belső átmérő''22mm,26 mm,28 mm és 32 mmes kivitelben (t 0,3 mm eltérésmegengedett)

lgen

lgen

Luxatios tendenciákat kivédő kialakítás

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen, kérjük megadni

lgen, 2db

lgen

lgen

Az implantátumok pontos és helyes
beültetéséhez megíelelően kialakított és
megfelelően működő, az implantátumoknak a
csontba való pontos illeszkedését biztosító
beültető műszerkészlet meqléte és biztosítása
Vápa

Vápa betét
Vápa betét, magas kopásállÓságú (speciálisan

A vápa betétet, tetszőleges rotáciÓs helyzetben

lehessen behelyezni

Szár
Alkalmas dysplasiás esetek kezelésére is
A felszíne teljes egészében legyen borítva
cso ntbenövést le hetővé tevcj bevo nattal (hyd roxy

apatittal, vagy azzal egyenlő értékűbevonattal)

Dysplasias szárak méretválasztéka minimurrú
db

Kónusz: 12114 euro kónusz
L1
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Fei
Magas kopásállóságú anyagból készült (CoCr
ötvözet, vagy azzal egyenértékű)

lgen

lgen

es (t 0,3 mm eltérésmegengedett)

lgen

lgen

Kerámia kivitelben is igényelhető (a megadott
egységáron és szeződéses feltételekkel)

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

Külső átmérő 22 mm,26 mm, 28 mm és 32 mm_

Kon szi g n á c i ős raktá rkészl et

A protézisekből részérenapi 3 db protézis
beültetését lehetővé tevő konszignációs
raktárkészlet biztosítása a szeződés időtartama
alatt.

A szerződés időtartama alatt a Traumatológiai
osztály részéreí db, ortopédiai osztály
részére2db beülteto műszerkészlet kihelyezése,
folyamatos működcj képességénekbiztosítása'
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