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KÜlönféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok
konszignációs raktár biztosításával

beszerzése
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Adásvételi keretszeződés
Mely létrejött egyfelól a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgatÓ
KSH szám: 1 581 3860-8610-312-18
adószám: 1 581 3860_2_1 8
ban kszámIaszám : Magyar Ál lamki ncst ár, 1 OO47 OO4-oo333 1 66-0ooooooo
mint Vevő
másrészról
Neve: CarlZeiss GmbH

székhelye: í100 Wien' Laxenburger sÉ.2.
képviseli: Mag. Richard Rachenzentner, Kristóf Zambő
cégjegyzékszám:'l17 544a
adószám: ATU14957000
bankszámlaszám: AT821200 0109 '1106 3000; BlC: BKAUATWW
mint Eladó közÖtt alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

A Vevő a közbeszerzésekről szólÓ 20í5. évi CXLlIl. törvény 81.s.(1) bekezdés alapján

nyílt

közbeszerzési eljárást bonyolított le ,,KÜlönféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése
konszignációs raktár biztosításával" tárgyában részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat
megvizsgálÓ szakértői bizottság javaslata alapján a Vevó döntése szerint ezen eljárást a szerződés 1.
sz' mellékletébenspecifikált áruk (részajánlatok tekintetében megnyerte.

A

fentiek alapján az Ajánlati DokumentáciÓban
szerzódést kötik:

1.l
.

rögzített feltételnek eleget téve felek

az

alábbi

Szerződés tárqva:

Az Ajánlati

DokumentáciÓban meghatározott,

és a jelen szerződés 1. számú mellékletében

megnevezett szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok (továbbiakban: termékek) beszerzése és
konszi

g

náciÓs raktár biztos ítása.

Az EladÓ által szállítandÓ termékeknek meg kell felelnie a 1' számÚ melléklet szerinti specifikáciÓnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzoknek/paramétereknek, melyeket az EladÓ a pályázatában
megajánlott.

Az EladÓ vállalja, hogy a termékeket a beadott szakmai és minóségi követelményeknek megfelelően,
az abban szereplő összeállításban szállítja.

A

szerződés 1' számú mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
szÜkségleteinek fÜggvényében30 százalékkal felfelé eltérhet' Vevő, az adás_vételi szerződés lejártát
megelőző legkésóbb 30. napig, rendelkezik az opciÓban foglalt mennyiség átvételéról'

T)

/(a

Szerződéses éÉék:
A Vevő által a szerződés ellenértékekéntaz EladÓnak fizetendő Összeg a 8. rész tekintetében nettÓ
4.29o.ooo FVév + 27 % Afa, azazbrulti 5.448.300 Ftlév, a 18. rész tekintetében nettÓ 1.290.000 Ft/év
+ 27To Áfa, azaz bruttó 1.638'300 FUév, mely VevŐ központi telephelyére (9700 Szombathely,
Markusovszky L' u. 5.) szállítva, lNcoTERMs 2000 DDP paritás szerint tarÍalmazza a termékek
ellenértékét.A tételes árlistát a jelen szerződés 2. számu melléklete tartalmazza.

Az Eladó által megadott árak a szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendők.

A szerződéses ár tarÍalmazza az 1. pontban meghatározott termék árát a behozatalával, forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerult összes költséggel egyÜtt, valamint a leszállítást, továbbá a
konszignáciÓs raktárkészlet rendelkezésre bocsátását.

3.l

Fizetésifeltételek:

3'1.Vevő a jelen szerződés alapján létrejövo konszignációs raktárbÓl történő felhasználást követően, a
hetente kiállított számla alapján, az Eladi Uni Credit Bank Austria AG, Wien 1 Banknál vezetett AT82
1200 0109 1106 3000; BlC: BKAUATVI/WszámÚ bankszámlájára, 30 napos átutalássalteljesíti.

A számla mellékletétképezi a konszignáciÓs lejelentő másolati példánya, melynek teljesítésétaz l.
fejezet termékei esetében a Logisztikai osztály, név: SzabÓ lstván, a ll. és lll' fejezet termékei
esetében a GyÓgyszertár, név: Dr. Zimmermann Katalin végzi.
3.2.Vevő előleget nem fizet. EladÓ részszámlát' nyÚjthat be.

3.3.A szerzódő felek kijelentik, hogy az adÓzás rendjéről szólÓ 2003. évi XCll' törvény 36/A. s
figyelembe vételéveljárnak el a kifizetések esetén.
3.4.A Vevő a fizetési határidő lejártát követően késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos
Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes
időtartamára.

3.5'Az EladÓ nem fizet, illetve számol el

a

szerzódés teljesítésévelösszefüggésben olyan
(1)
pontja
költségeket, melyek a Kbt.62. $
bekezdés k)
szerintifeltételeknek nem megfeleló társaság
tekintetében merÜlnek fel, és melyek az Eladő adÓkÖteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak'

3.6.4z EladÓ

a

szerződés teljesítésénekte|jes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevo

számára megismerhetóvé teszi.

3.7.A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Vevó bankja Vevő számláját a
kifizetésre kerÜlő összeggel megterheli.

4.l

Szállításifeltételekéshatáridők:

4.1.Az EladÓ

a

termékeket a Vevő telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.)
ítj a le az alábbiak szerint:

költségmentesen száll

7q

-

_

EladÓ

a

termékek éves igényének 25 %-át köteles konszignációs raktárkészletként

biztosítani a Vevő központi telephelyén a 3. sz. melléklet specifikáciÓja szerint legkésőbb
a szerzŐdés hatályba lépésétkÖvető 20 napon belÜl.
A konszignáciÓs raktárkészlet átadásáról átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni,
melynek tartalmaznia kell a termékek megnevezését, mennyiségét,egységárát, valamint
az átadi és átvevő aláírását. Az átadás átvételi jegyzőkönyv a szerződés mellékletét
képezi (3. sz. melléklet). A jegyzőkÖnyv elkészítéseaz EladÓ kötelezettsége.
Amennyiben a konszignációs raktárkészlet kihelyezésérea szerződés hatályba lépését
követő 20 napon belül nem kerÜl sor átadás-átvételi jegyzókönyvvel együtt, Úgy a Vevő
írásos (e-mailben és faxon is) felszÓlítást kÜld az Eladi részére.Amennyiben az írásos
felszÓlításra, a felszÓlítás elkÜldésétől számított 15 napon belÜl sem kerÜl sor azátadásátvételi jegyzőkönyv elkészítésére
és átadására, (lgy ez az Éladő részérőlsúlyos
szerződésszegésnek minősÜl, mely alapját képezheti a Vevő részéről történő rendkívüli
felmondásnak.
A kihelyezett raktárkészlet mindaddig az Eladő tulajdonát képezi, amÍg az ellenértéketa

Vevó ki nem fizeti.

4.2. Az elsó részszállításra (konszignáciÓs

raktárkészlet kihelyezésére)a adásvételi
szerzŐdésszerződés hatályba lépésétköveto 20 napon belÜl kerÜl sor. A kihelyezett szemlencse
készlet raktározása a Központi műtó szemészeti műtőjében torténik, a készlet kezeléséérta
szemészeti vezető műtóasszisztens a felelős, lejelentéséta Logisztikai osztály végzi. A kihelyezett
viszkoelasztikus anyagok, festékek készlet raktározása a Gyógyszertárban történik, lejelentését a
Gyógyszertár megb ízottj a v égzi'
4.3.Vevó

a

kihelyezett raktár készletmozgásairÓl nyilvántartást vezet, amelyet Eladó félévente

egyeztet, illetve ellenőriz.

4.4.A kihelyezett raktár folyamatos feltÖltését,az azok felhasználásáról két hetente elkészítettVevői
lejelentés, azazYevő kÜlön okiratban foglalt megrendelése alapján, annak feladását követoen 72 órán
belÜl kell a EladÓnak teljesítenie.
4.5.SÜrgős esetekben EladÓ a megrendeléseket 24-48 Órán belÜltartozik teljesíteni.
4.6.Vevó a terméket oly mÓdon tartozik lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyisé! leszállítására a
szerződés hatályának lejártáig sor kerÜlhessen.
4.7

.Eladó előszállításra kizárÓlag a Vevő írásos hozzá4árulása esetén jogosult.

5.1

csomaqolás:

5.1.Eladó a leszállítandÓ terméket a lejárat időpontját jÓl láthatóan feltÜntetve, a szállítás mÓdjának
megÍelelő csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozÓ
címkékfeltü ntetésre kerülnek.
5.2.VevŐ a leszállítani kért termék mennyiségétÚgy tartozik meghatározni, hogy a EladÓ által
elozetesen kÖzölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mÓd'

3.A csomagolási egységen/száll ítólevélen az alábbi adatok szerepelnek:
VeVó megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház
a doboz tartalma,

*
*
5'

7E

*
*
*
*

a szerződés száma:

dobozszám,
szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L' u. 5. - Központi Raktár
szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft (SzállítÓlevél esetében)

6.l

A termékek átvétele. tárolása és felhasználása:

A termékek átvétele Vevő kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárÓlag a csomagoláson észlelhető
sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval szemben kárigényt.

A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére a leszállításkor csak dobozonként kerÜl sor,
míg a tételes mennyiségi átvételt Vevő a leszállítást követő 10 munkanapon belÜl végzi el.

A

mennyiségi hiányokrÓl és sérülésekről a Vevő jegyzókönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére.A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket EladÓnak a jegyzokÖnyv
kézhezvételétolszámított 30 napon belÜl saját költségére utánszállítással tartozik pÓtolni.

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének megfelelő
r aktározza.

körü lmények között

A termék minoségi átvételére a felhasználás fÜggvényében folyamatosan kerÜl sor.

Eladó kötelezettséget vállal, hogy a szerződés megkötéséhez benyújtja és átadja Vevó részéreaz
érvényeslSo 9001 tanÚsítvány másolatát, melyet a szerződés hatálya alatt fenntart.

7.l

Szavatossáq:

EladÓ a jelen szerződés alapján leszállításra kerÜlo termékek esetében szavatolja
szám ított 24 hÓnapos felhasználhatÓságot.

a

leszállítástÓl

Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt a termék valamelyike tekintetében
megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a EladÓ ajánlatában rögzített minoségi
paramétereket, követelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának megfelelóen nem használhatÓ, Eladó a
Vevő által megkÜldött bejelentés alapján köteles az terméket saját koltségére30 napon belül
kicserélni. A kicserélt termék tekintetében a lejárati idótartam a csere időpontjától újra kezdődik.

Az egyes

termékre vonatkozÓ speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rÖgzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevó számára, Vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - a termékhez mellékelt

szavatosság i eloírások tartalmazhatják.

8.l

lmpoÉés eqvéb enqedélvek. adók. i|letékek:

Éladó az Ajánlati DokumentáciÓban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő részérea jelen
szerzódés specifikáciÓjában meghatározott termék forgalomba hozatalához szÜkséges hatÓsági

engedélyeket.

?u

lmport szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kívÜlfelmerÜló adókat és illetékeket EladÓ viseli.

9.l

SzerződésmeqszíÍnése.melléköÍelezettséqek

9'1.Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143' s.- án tÚlmenően - ha
szÜkséges olyan határidóvel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásárÓl
gondoskodni tudjon - ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennálla 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ tulajdoni részesedéstszercz valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll
a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel.
Vevő jogosult a szerződést felmondani, vagy -a Ptk-ban foglaltak szerint - attÓl elállni, ha a szerződés
megkötését követően jut tudomására' hogy a szerződó fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során
kizárÓ ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni aközbeszezésieljárásbÓl.
EladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefÜggésben olyan költségeket,
amelyek a 62. $ (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 időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetóvé teszi és a 'l43. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

A kÜlfÖldi adÓilletóségű EladÓ köteles a szerzodéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adóhatóságtÓl a magyar adÓhatÓság közvetlenül beszerezhet a nyertes
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közöttijogsegély

igénybevételenélkÜl'

9.2.SzerzÓdo Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek
szerzodésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyalfelmondhatják.

a másik fél súlyos

9.3.A SzállítÓ részéről sÚlyos szerződésszegésnek minősÜl kÜlönösen:
amennyiben a késedelmi kötbér mértéke meghaladja a 20. napot.
amennyiben a hibás teljesítésikötbér mértéke meghaladja a 20. napot.
amennyiben magatartásával a Vevónek 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 nélkül átruházza,
konszignáciÓs raktárkészlet írásbeli felszÓlítás ellenére nem bocsátja a Vevő rendelkezésére'

9.4.Vevő részéről sú lyos szerzódésszegésnek m inósÜ l különosen
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladÓ fizetési késedelembe esik és fizetési
kÖtelezettségét az erre tÖrténő írásbeli felszÓlításban megjelölt határidóig nem teljesíti,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti.

-

:

-

?*

9.5.Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívÜl eső események
(vis maior) mentesítik az érintett felet a szerzódésből eredő kÖtelezettsége 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.
,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított _ országos, regionális -, illetve
fenntartó által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított kÖzös kÖzbeszerzési eljárásba is bevonásra
kerÜlhet, ezért Megrendelő a kÖvetkező bontÓ feltételt kÖti ki:
Megrendelő szerzódéses kötelezettséget kizárÓlag a Polgári Törvénykönyvről szÓlÓ 2013' évi V.
törvény 6:'l16. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozóan
kÖzpontosított közbeszerzési rendszerben, osszevont
közbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartó által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított közös

9.6.

a

közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy szerződés kerül megkötésre, a
központosított, kozös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalÓsítania.
Felek rögzítik, hogy ebbol Megrendelónek semmilyen hátrányos következménye nem származhat."

9'7.Aszerződés egyik fél által kezdeményezett a szerződésben rogzített okbÓl történó felmondása
nem mentesíti Szerződó Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek

el

lenértékénekkiegyen ítésétől'
l

9'8' EladÓ a jelen szerzidésben rögzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékű
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek valamennyi részajánlat esetében:
Késedelmi kÖtbér: a késedelmi kötbér alapja az adott megrendelésre vonatkozÓ nettó ellenérték,
mértékea késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kÖtbéralapra vetítetten' de Összesen
legfeljebb a késedelmesen szállított tétel maximum 20 nap késedelemig érvényesíti.Azt követóen az
Vevo jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében, valamint
érvényesíthetia meghiúsulási kÖtbért az Vevő
.

Hibás teljesítésVevo a hibás teljesítéskicserélésétírja elő, Nyertes ajánlattevó köteles a nem
megfelelő minőségŰ áru hibásan teljesített szállításának cseréjére, az írásos bejelentéstől számított
72 Órán belul.
Amennyiben a Nyertes ajánlattevő az írásbeli felszÓlítás kézhezvételétőlszámított72 irán belül nem
cseréli ki a hibás árut, akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az
beszámíthatÓvá válik, a Kbt. 135. s (6) bekezdése szerinti feltételek teljesulése esetén' Vevő a
nyertes ajánlattevó szerződés szerintiteljesítéséig késedelmi kötbért alkalmaz.
Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással
felmondani, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelos, 20 naptári nap késedelembe esik.
A hibás teljesítéssel kapcsolatosan a kÖtbér a Ptk' 6:186 $ (1) bek. megfeleloen akkorfizetendő, ha a
kötelezett felelős a szerződésszegésért.
Vevő a késedelmi kötbéren felÜl érvényesíthetia kárát is.
Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevo a le nem szállított termékek nettÓ értékének30%-a, megfelelő
mértékű kötbér megfizetésére köteles. A meghiÚsulási kötbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy
a hibás teljesítésikötbér egyidejű érvényesítését'
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítési
kötbért
kell számítani a
meghiÚsulási kötbér összegébe.

Vevő a
szerzódés teljesítésétakkor tekinti meghiÚsultnak, ha
- az Ajánlattevőként szerzodő 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.

7s

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevó azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér
követelje. Hibás teljesítésesetén Vevő csak a termék
összegével nem fedezett kárának megtérítését
kicserélésétfogadja el.

A

10.Hatálvba lépés:
A szerzodés 2o18.o7 '15.-én lép hatályba, és 12 hÓnapig marad érvényben.

11.l

1

Eqvéb feltételek:

1.1.Jelen szerződés és annak melléklete, Írásos formában a Kbt. 141'$-a alapján mÓdosíthatÓ.

11.2.Minden, a jelen szerzódés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesÍtésekhatálya a címzett általi vételkor, illetve a
neki torténó kézbesítéskoráll be.

'lí.3.Jelen szerzodés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készÜlt, me|yből aVevő 3, az
EladÓ 1 példányt kap.

11.4.Jelen szerződés 1' sz',2.sz. meltéklete a szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban
Vevó által kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, valamint az Eladő által benyÚjtott ajánlat a szerzódés
elválaszthatatlan részétképezi k'
11'5. Vevő kizárja a projekttársaság lótrehozását.

12.l

Bírósáq. alkalmazandó ioq:

12.1.Aszerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgyalásos

'

Úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikÖtik a perértéktől fÜggoen a

SzombathelyiTörvényszék, illetve a Szombathelyi JárásbírÓság kizárólagos illetékességét'

12.2-Ajelen szerződésben nem Vagy nem kimerítoen szabályozott kérdések tekintetében a magyar
anyagijog' így kÜlönösen a Ptk. szerzodésekre vonatkozÓ rendelkezései az irányadÓk.

A Felek a jelen szerződést,

mint akaratukkai mindenben megegyezot, magukra nézve kötelezőnek

ismerik el' kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és azt helybenhagyólag aláírták.

Mellékletek:
l. sz melléklet: felolvasÓlap
ll. sz melléklet: szakmaiajánlat
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8. rész, 18' rész tekintetében

Ajánlattevő neve: carlZeiss GmbH

Ajánlattevő címe (székhelye): A-1100 Wien, Laxenburger str. 2.

Ajánlat tárgya: Adásvételi szerződés,,Különféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok
beszerzése konszignációs raktár biztosításával''

aszl eiikuSl '''uv,'s
Aiánlátiöv.ói

:naráiriéterek
NettÓ ajánlati ár: 4 290 000 Ft

Teljesen elore betÖltött kivitel, a lencse elóre
betÖltott a cartridg-ba és az injektorba, mely
biztonságos
gyors beÜltetést tesz 2
|ehetóvé, Csomagolása kÖnnyen kezelhető

és

A lencse' igény esetén, kék fény szűrővel
rendelhetó, megléte elóny

18.

cT LUclA 60íP/PY

70

is

2

lgen/nem,
kérjÜk

megadni!
lgen/nem,
kérjÜk

meoadni!

lgen, Teljesen elŐre betöltÖtt kivitel,
a lencse előre betöltött a cartridg-ba
és az injektorba, mely biztonságos
és gyors beÜltetést tesz lehetővé,
Csomaqolása könnven kezelhető

lgen, A lencse, igény esetén' kék

fény szŰrővel is rendelhető

rész: Viszkoanesztetikus kohezív anesztetikus anyaggal kombináIt szer
Nettó ajánIati ár: 1290 000 Ft
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Carl Zeiss GmbH
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A-1100 Wien
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cégvezető

Szakmai ajánIat - specifikációs táblázat

44'ajáh,lott..téimékek, típÚsá.:.ll
A,,gyártÓ,megnévézé$é-.:,.,,,,

Kéijük mé_q5dii 1 '..l'.::.
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paramétéÍek:... ] '1:,.;:...:.,. ::1-:-:,;.,,...:''
Hydrofob acrylat alapanvaqÚ lencse

Aszférikus kiképzésű
Eles szélű optika 360 fokban

Krrjük méqadni
,

A lencse felszíne Heparinos bevonattal

Néfieto1s2ág,''l]'

rgen

hydrofob acrylat alapanvaqú

biztosít.
lgen, a lencse felszíne Heparinos
bevonattal ellátott

lgen, a lencse 2,2mm incíziÓs résen
keresztül implantálhatÓ

rgen

igen
Iqen, kériuk meqadnil

igen

lgen,
lgen,
lgen,
lgen,

UV szűrővel ellátott

egytestű

5 o lábdőlés

Biaszférikus
Teljes átméro 13.0 mm
optikaiátméro 6'0 mm
TÖrésmutató index 1,49

rqen
rgen
rgen

lgen, kérjÜk megadni!

Hajlékony lencséknéléles szélű optika

lgen, kérjÜk megadni!

Széles dioptria tartománV

|gen, kériuk meoadni!

Anyaga a beültetés megterhelését jÓl bírja,
állandÓ optikai hatást biztosítson

lgen, kérjük megadnil

Stabil haptikája legyen, ami megfelelo
centrálást biztosít
Az elvárt implantálási követelményet<nex
glgget tegyen

lgen, kérjÜk megadni!

BiolÓgiailag megfeleló alapanyagÚ legyen

lgen, kérjük megadni!

Csomagolása könnyen kezelheto legyen

lgen, kérjÜk megadni!

lgen, kérjÜk megadni!

lgen, +4.00 D- +30.00 D, 0.S0 D

emelkedéssel

lgen, hajlékony lencsénéléles szélÚ
optika
lgen, +4.69 D- +30.00 D
lgen, a lencse anyaga jÓl bírja a
beültetést és állandÓ optikai hatást
biztosít.
lgen, stabil hatika, centrálást jÓl
biztosítja
lgen, elvárt implantálási
kÖvetelményeknek eleqet teqven
lgen, biolÓgiailag megfelelo
alaoanvaoÚ
lgen, könnyen kezelhető a

csortagolás

lgen, kérjÜk megadnil

lgen, előretöltött

lgen, kérjÜk megadni!

lgen, klinikai tapasztalatok alaffi
teljeskorű biokompatibil itással

injektorral ellátott

rendelkezik

Wien, 2018. január 11'
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ített pa ramétereF

aszférikus kiképzésÚ
éles szélrj optika 360 fokban
a lencse anyaga jÓl bírja a
beÜltetést és állandÓ optikai hatást

rgen

kÖvetelményeknek, max. 2,2 mm incíziÓs
résgn keresztÜl implantálhatÓ
UV fényszűrővel ellátott
EgytestŰ

Speciális, vagy általános beultető eszkozzel
biztonságosan beÜltethető leqven
HosszÚtávú klinikai tapasztalatok alapján
bizonyítottan, teljeskörű biokompatibiliiással
rendelkezzen.

t_uctA 6-0lP/PY

lgen,
lgen,
lgen,
lgen,

rgen

p*,

cr

Aárehl sciéntifib l hc,-..

loen
lqen

Megfelel az elvárt implantálási

TörésmutatÓ: max.1,49
Dioptria tartomány: min. +6,0{Ól + 36,g
0.5 D emelkedéssel

;,

'TCIljgg

ellátott

Lábdőlése 50- 80 kÖzött
Qptika kiképzése:Bi-aszférikus
Teljes átmérő: 'í3'0 mm
optika átmérője: 6,0 mm

:;' :'

M in :,,követelmép1y,.,'-'

rgen

Anyaga a beÜltetés megterhelését jÓl bírja,
állandÓ optikai hatást biztosít

',

-

&re.y..?,{

(Mag. Richard Rachenzentner)

cégvezető

Szakmai ajánlat - specifikációs tábIázat
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Az ajánlott'terrnékékÍípu5a,::.,i,,i';
Két'jü&.fié$adni'::;l,]ili.,.ii ]l..l:i: i .'!
Elóírt paraméterek

Min' követelmény

Összerésze:

1.5 % Nátrium-hyaluronát,

Lidocain

1'0 %

6-7- 7.7 közÖtt

2.900.000 Da
Steril, 0'8 ml üvegfecskendőben
1 db kanül: 27 G
2 ampulla 0.3 mlszemcsepp
=

lgen, 1.5 % Nátrium-hyaluronát, 1.0

lgen, 7'0- 7.6 között
lgen, 2,500,000 Da
lgen, steril 0,8 ml üvegfecskendő, 1
db 27 G kanÜl, 2 ampulla szemcsepp
0,3m1

lgen, szobahőmérsékleten
eltarthatósága 28 nao

min. 25 nap

Wien, 2018. január 11.

CarlZeiss GmbH

CarlZeiss GmbH
laxenburger Str, 2

A-i100 Wien

(FH) KristÓf ZambÓ)
gvezető
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Lidocain

Molekula sÚly

Szobahőmérséklet eltarthatÓsága

|
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Teljesített paraméterek

pH. értéke:

Kiszerelése:

Visthesiá {.5Ölo .:::'+=i
CarlZeiss Meditec SAS
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