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KülÖnféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok beszerzése
konszignációs raktár biztosításával

G1685-1t2018.

Adásvételi keretszerződés
Mely lótrejÖtt egyfelől a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgatÓ
KSH szám: 1 581 3860-B610-312-18

adószám:

1

581 3860_2-1 8

ban kszám laszám : Magyar Ál lam kincst ár,
mint Vevő

1

OO47 OO4-oo333

1

66_000000oo

másrészrol

Neve: Premed Pharma Kft.
székhelye: 1 1 18 Budapest, Rétköz u' 18.
képviseli: Dr. SzabÓ GyÖrgy
cégjegyzékszám: 0 1 -09-260503
adószám: 1 0803952-2-43
bankszámlaszám: ClB Bank zrt.' 10700024-02o5o3oo-51 1 oo0o5
mint Eladó kÖzött alulÍrott helyen és napon azalábbi feltételekke|.

PREAMBULUM

A Vevo a közbeszerzésekről szolo 2015. évi CXLlll. 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 szakértoi bizottság javaslata alapján a Vevó döntése szerint ezen eljárást a szerződés 1.
sz. mellékletébenspecifikált áruk (részajánlatok tekintetében megnyerte.

A

fentiek alapján az Ajánlati Dokumentáclóban rÖgzített fe|tételnek eleget téve felek
szerzódést kÖtik:

1.t

az

alábbi

Szerződés tárgva:

Az Ajánlati

DokumentáciÓban meghatározott, és a jelen szerződés 1' számú mellékletében
megnevezett szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok (továbbiakban: termékek) beszerzése és
konszignáciÓs raktár biztosítása.

Az EladÓ által szállÍtandÓ termékeknek meg kell felelnie a 1. számú melléklet szerinti specifikáciÓnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyeket az EladÓ a pályázatában
megajánlott.

Az EladÓ vállalja, hogy a termékeket a beadott szakmai és minőségi kÖvetelményeknek megfelelően,
az abban szerepló összeállításban szállítja'

A

szerződés 1' számÚ mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
szukségleteinek fÜggvényében30 százalékkal felfelé eltérhet. Vevő, az adás-vételi szerződés
lejártát
megelőzo legkésóbb 30' napig, rendelkezik az opciÓban foglalt mennyiség átvételéről.

cl,*

l,

2.t

Szerződéses érték:

A Vevo által a szerződés ellenértékekéntazEladÓnak fizetendő Összeg:

RÉSZ

NettÓ

Összár

AÍa

BruttÓ összár

1. tétel: Összehajtható egytestű hydrofil akrilát
aszférikus m ikroincíziÓs m űlencse

7.680.000 Ft

27%

9.753.600 Ft

2. rész. Hydrophi| akril alapanyagÚ egyteótű
beÜltethető hajlékony műlencse

3.480.000 Ft

27o/o

4.419.600 Ft

3. rész: Hidrofób akril alapanyagÚ egytestű
beÜltetheto hajlékony műlencse

3.590.000 Ft

27%

4.559.300 Ft

370.000 Fr

27%

469.900 Ft

273.360 Ft
'1.152.000 Ft

27%

347.167 Ft

27oÁ

1.463.040 Ft

440.000 Ft

27%

558.800 Ft

1.080.000 Ft

27oÁ

1.371.600 Ft

735.000 Ft

27o/o

933.450 Ft

427.500 Ft

27%

542.925 Ft

417.900 Ft
270.000 Ft

27%

530.733 Ft

27oÁ

342.900 Ft

19. rész: SzarÚ hártya védó viszkoelasztikus
anyag
21' rész: Nehéz szilikon ll.

23. rész' Szilikon olaj

24' rész:5000-es szilikon o|aj
25' rész:,,NehézvÍz"
29. rész. Üvegtesti határhártya festék
30. rész: rész: lLM + Epiretínalis membran
Üvegtesti határhártya festék
31. rész: lLM + Üvegtest festék

+

32. rész: TokfeszítŐ gyÚrű

/év, me|y Vevó kÖzponti telephelyére (97oo Szombathely, Markusovszky L. u. 5')

szállítva,

lNCOTERMS 2000 DDP paritás szerint tar1almazza a termékek ellenértékét.A tételes árlistát a jelen
szerződés 2' számu me|léklete taríalmazza'
Az EladÓ által megadott árak a szerzódés hatálya alatt kötöttnek tekintendők.
A szerzódéses ár tartalmazza az 1. pontban meghatározott termék áráÍ a behozatalával' forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt összes költséggel egyÜtt, valamint a leszállítást, továbbá a
konszignáciÓs raktárkészlet rendelkezésre bocsátását.

3./

Fizetésifeltételek:

3.1.Vevő a jelen szerzódés alapján |étrejÖvő konszignáciÓs raktárbÓl tÖrténo felhasználást kÖvetően, a
hetente kiállított számla alapján, az Eladő ClB Bank Zrt. Banknál vezetett 1o7ooo24-o2o5o3oo5'1100005 számÚ bankszámlájára, 30 napos átutalással teljesíti.
A számla mellékletétképezi a konszignáciÓs lejelentő másolati példánya, melynek teljesítésétaz l.

fejezet termékei esetében a Logisztikai osztály, név: SzabÓ lstván
esetében a GyÓgyszertár, név: Dr. Zimmermann Katalin végzi.

a ll. és lll.

fejezet termékei

3.2.Vevő eloleget nem fizet. EladÓ részszámlát nyújthat be.

3.3.A szerzodó feiek 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 kÖvetoen késedelemmel megfizetett vételár után
a hatályos
Polgári TörvénykÖnyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem
idotartamára.

teljes

el a szerződés te|jesítésévelösszefÜggésben olyan
kÖltségeket, melyek a Kbt. 62' S (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merÜlnek fel, és melyek az Eladi adÓköteles jÖvedelmének csökkentésére alkalmasak.
3'5.Az Eladó nem fizet, illetve számol

3.6.4z EladÓ

a

szerzodés teljesítésénekteljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevo

számára meg ismerhetővé teszí.

3.7.A fizetés abban az idopontban számít teljesítettnek, amikor Vevó bankja Vevo számláját a
kifizetésre kerüló Összeggel megterheli.

4.t

Szállítási feItételek és határidők:

4.1.Az EladÓ

a

termékeket

a Vevő

telephe|yére (9700 Szombathely, Markusovszky'L'u. 5.)

kÖltségmentesen szállÍtja le az alábbiak szerint:

-

-

-

a

termékek éves igényének 25 %-át kÖteles konszignáciÓs raktárkészletként
biztosítani a Vevő központi telephelyén a 3. sz. melléklet specifikáciÓja szerint |egkésőbb
a szerződés hatályba lépésétkÖveto 20 napon belÜl.
A konszignáciÓs raktárkészlet átadásáról átadás-átvételi jegyzokÖnyvet kell készíteni,
melynek tartalmaznia kell a termékek megnevezését, mennyiségét,egységárát, valamint
az átadi és átvevő aláírását. Az átadás átvételi jegyzokÖnyv a szerzodés mellékletét
képezi (3. sz. melléklet). A jegyzokönyv elkészítéseaz Eladó kötelezettsége.
Amennyiben a konszignáciÓs raktárkészlet kihelyezésérea szerzodés hatályba lépését
követő 20 napon belÜl nem kerÜl sor átadás-átvételi jegyzőkönyvvel egyÜtt, Úgy a Vevó
írásos (e-mailben és faxon is) felszólítást küld az EladÓ részére.Amennyiben az írásos
felszÓlításra, a felszÓlítás elkÜldésétolszámított 15 napon belül sem kerÜl sor azátadásátvételi jegyzokÖnyv e|készítéséreés átadására, Úgy ez az Elado részéról súlyos
szerződésszegésnek minősÜl, mely alapját képezheti a Vevő részéró|tÖrténó rendkÍvÜli
felmondásnak'
A kihelyezett raktárkészlet mindaddig az Elado tulajdonát képezi, amíg az ellenértéketa
Vevó ki nem fizeti.

E|adó

4'2. Az elso

részszállÍtásra (konszignációs raktárkészlet kihelyezésére) a adásvételi
szerzódésszerződés hatályba lépésétkÖvető 20 napon belÜl kerÜl sor. A kihelyezett szemlencse
készlet raktározása a KÖzponti műto szemészeti műtójében tÖrténik, a készlet kezeléséérta
szemészeti vezető műtőasszisztens a felelos, lejelentéséta Logisztikai osztály végzi. A kihelyezett
viszkoelasztikus anyagok, festékek készlet raktározása a GyÓgyszertárban tÖrténik, lejelentését a
GyÓgyszertár meg b ízottj a v égzi.
4.3.Vevo

a

kihelyezett raktár készletmozgásairÓl nyilvántartást vezet, amelyet EladÓ félévente

egyeztet' illetve ellenőriz.

4'4'A kihelyezett raktár fo|yamatos feltöltését, az azok felhasználásárÓl két hetente elkészítettVevói
lejelentés, azazYevő kÜlÖn okiratban foglalt megrendelése alapján, annak feladását kovetoen 72 irán
belÜl kell a Eladónak teljesítenie.

4.5.SÜrgős esetekben EladÓ a megrendeléseket 24-48 Órán belÜl tartozik teljesÍteni.

4'6.Vevo a terméket oly mÓdon tartozik lehívni, hogy a teljes szerződéses mennyiség |eszállítására a
szerzódés hatályának lejártáig sor kerü lhessen'
4.7.Elado előszállításra kizárÓlag a Vevó írásos hozzájárulása esetén jogosult.

csomaqolás:

5"t

5.1.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.

5.2.Vevő a leszállítani kért termék mennyiségétÚgy tartozik meghatározni, hogy a EladÓ által
előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti mennyiségnél kisebb mennyiség leszállítására nincs
mÓd.
5.

*
*
*
"
*
*

3.A csomagolási egységen/szá ll ítÓlevélen az alábbi adatok szerepel nek:
VeVő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkÓrház
a doboz tartalma,
a szerződés száma:

dobozszám,
Szállításicím' 9700 Szombathely Markusovszky L. u.5. - KÖzponti Raktár
szállított mennyiség, Nettó Ft, Áfa, bruttó Ft (Szállítólevélesetében)

6.l

A termékek átvétele. tárolása és felhasználása:

A termékek átvétele Vevő kötelezettsége. Az átvételekor Vevő kizárilag a csomagoláson ész|elhetó
sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozÓval szemben kárigényt.

A fentieknek megfeleloen a termék mennyiségi átvételére a leszállÍtáskor csak dobozonként kerÜl sor,
míg a tételes mennyiségi átvételt Vevo a leszállítást kÖveto 10 munkanapon be|Ülvégzi el.

A

mennyiségi hiányokról és sérÜlésekről a VevŐ jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére.A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket EladÓnak a jegyzókÖnyv
kézhezvételétolszámított 30 napon belÜl saját kÖltségéreutánszállítással tartozik pÓtolni.

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természéténekmegfelelő

köru m ények kÖzött raktározza.
l

A termék minőségi átvételére a felhasználás fÜggvényében folyamatosan kerül sor.
EladÓ kÖtelezettséget vállal, hogy a szerződés megkÖtéséhezbenyújtja és átadja Vevő részéreaz
érvényeslSo 9001 tanÚsítvány másolatát, melyet a szerzodés hatálya alatt fenntart"

7.l

Szavatosság:

EladÓ a jelen szerződés alapján leszállításra kerÜlŐ termékek esetében szavatolja

szám ított 24 hÓnapos felhasználhatÓságot.

a

leszállítástÓl

Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatÓsági idótartam alatt a termék valamelyike tekintetében
megállapítást nyer' hogy a jelen szerzódésben, illetve a EladÓ ajánlatában rögzÍtett minőségi
paramétereket, kÖvetelményeket nem teljesíti, és funkciÓjának megfelelóen nem használhatÓ, Eladó
a
Vevő álta| megkÜldÖtt bejelentés alapján köteles az termóket saját kÖltségére 30 napon belÜl
kicserélni. A kicserélt termék tekintetében a lejárati időtartam a csere idopontjátÓl Újra kezdodik'

Az

egyes termékre vonatkozÓ speciális felhasználási feltételeket _ melyek azonban a jelen
szerzódésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Vevő számára, Vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni - a termékhez mellékelt

szavatosság i eloírások tartalmazhatják.

lmport és eqvéb enqedélvek' adók, illetékek:

8.t

EladÓ az Ajánlati DokumentáciÓban előÍrtak szerint saját költségére biztosítja Vevő részérea jelen
szerzodés specifikáciÓjában meghatározott termék forgalomba hozatalához szÜkséges hatÓsági

engedélyeket.

lmport szállítás esetén a jelen szerződésse| vagy az abban foglaltak teljesÍtésévelkapcsolatban
Magyarországon kívulfelmerulo adókat és illetékeket Eladó viseli'

9'l

Szerződésmeqszűnése"melIékötelezettséqek

9.1.Vevő jogosult és egyben kÖteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. s.- án tÚlmenóen - ha
szukséges olyan határidővel, amely lehetové teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásárÓl
gondoskodni tudjon - ha

a) az EladÓban kÖzvetetten vagy közvetlenul 2ío/o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel;
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.
Vevő jogosult a szerződést felmondani, vagy -a Ptk-ban foglaltak szerint attól elállni, ha a szerződés
megkötését kÖvetően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során
kizári ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a kÖzbeszerzési eljárásból.
Eladó nem fizethet, illetve számolhat e| a szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan költségeket,
ame|yek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az Elado adÓköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
illetve, a szerzódés teljesÍtésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé teszí és a 143. $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekrol a Vevőt haladéktalanul értesÍti.
A kÜlföldi adÓilletőségű EladÓ kÖteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetosége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatÓság kÖzvetlenÜl beszerezhet a nyertes
ajánlattevóre vonatkozÓ adatokat az országok közöttijogsegély igénybevételenélkÜl.
9.2.Szerződo Felek megállapodn"x
hogy a jelen szerzodést a felek
"oo"n, azonnali hatállyal felmondhatják'
szerződésszegése esetén írásos értesítéssel'
9'

-

3.A Száll ítÓ részérolsúlyos szerzodésszegésnek minősÜl kÜlÖnösen:
amennyiben a késedelmi kÖtbér mértéke meghaladja a 20. napot.
amennyiben a híbás teljesítésikÖtbér mértékemeghaladja a 20. napot.
amennyiben magatartásával a Vevónek vagyoni, illetve nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét nregsérti,

a másik fél sÚlyos

amennyiben a szerződést, vagy abbÓl adÓdó bármely jogát, illetve kÖtelezettségétharmadik
személy részérea Vevő előzetes hozzá4árulása nélkÜl átruházza,
konszignáciÓs raktárkészlet írásbeli íelszÓlÍtás ellenére nem bocsátja a Vevő rendelkezésére.

9.4.Vevő részéról sú lyos szerzodésszegésnek m inósÜ l kÜ lÖnösen
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó fizetósi késedelembe esik és fizetési
kÖtelezettségét az erre tÖrténó írásbe|i felszólításban megjelÖlt határidoig nem teljesíti,
_ amennyiben a t|toktartási kÖtelezettségét megsérti.

-

:

9.5.Szerzodo Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési kÖrén kívÜl eso események
(vis maior) mentesítik az érintett felet a szerzodésből eredő kÖtelezettsége teljesítése alÓl, ha egy
ilyen esemény 3 egymást kovető hÓnapon át tart. Ebben az esetben bármelyik fél jogosult a
szerzódést egyoldalÚan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett, ajánlott levélben elkÜldÖtt írásos
értesítésselfelmondani.

9.6. ,,Tekintettel arra' hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális
-, illetve fenntartÓ
által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított közÖs kÖzbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet'
ezért Megrendelo a kÖvetkező bontó feltételt köti ki:
Megrendelő szerzodéses kÖtelezettséget kizárolaga Polgári TÖrvénykÖnyvról szÓlÓ 201.3. évi V.
tÖrvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben
a

beszerzés tárgyára vonatkozÓan a kÖzpontosított kÖzbeszerzési rendszerben, összevont
közbeszerzési e|járásban, Vagy a fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított kÖzös
kÖzbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy szerződés kerÜl megkötésre, a
központosított, közös vagy Összevont kÖzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalÓsítania.
Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem származhat.,,

9-7.A szerzodés egyik fél által kezdeményezett a szerződésben rÖgzített okbÓl tÖrteno felmondása
nem mentesíti Szerződo Feleket az egymás által kÖlcsÖnösen elismert vállalások teljesítésétől
és
ezek ellenértékénekkiegyenl Ítésétől.
9'B. EladÓ a jelen szerzodésben rÖgzÍtett kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékű
kÖtbéríizetésikÖte|ezettséggel 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 kÖvetoen az
Vevő jogosult a szerződéstol elál|ni vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében, valamint
érvényesíthetia meghiÚsulási kÖtbért az Vevo '
Hibás teljesítésVevő a hibás te|jesítés kicserélésétírja elő, Nyertes ajánlattevó köteles
a nem
megfelelő minoségű áru hibásan teljesÍtett szállításának cseréjére, az írásos bejelentéstől
számított
72 Órán belÜl.
Amennyiben a Nyertes ajánlattevo az írásbeli felszÓlítás kézhezvételétőlszámított72
Órán 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 teljesÜlése
esetén. Vevő a
nyertes ajánlattevo szerzodés szerinti teljesítéséigkésedelmI kötbért alkalmaz'
Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalÚ jognyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással
felmondani, ha a Nyertes ajánlattevo olyan okbÓl, amelyért felelos, 20 naptári
nap késedelembe esik.
A hibás teljesítéssel kapcsolatosan a kÖtbéra Ptk.6:186 (1)bek. megfeleloen akkorfizetendo,
s
ha a
kötelezett felelos a szerződésszegésért'
Vevő a késedelmi kÖtbéren felÜl érvényesíthetia kárát is.

MeghiÚsulási kÖtbér: Ajánlattevo a le nem szállított termékek nettó értékének30%-a, megfelelo
mértékű kötbér megfizetésére kÖteles' A meghiúsulási kÖtbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy
a hibás teljesítésikÖtber egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítési
kÖtbért be
kell
számítani
a
meghiúsulási
kÖtbér összegébe'

Vevő a
szerzodés teljesÍtésétakkor tekinti meghiúsultnak, ha
- az Ajánlattevóként szerződő fél a teljesítéstjogos/méltányolhatÓ ok nélkÜl megtagadja

- a teljesítéskizárólag az Ajánlattevoként szerződő fél érdekkÖrébenfelmerült okbÓl lehetetlenül el

- a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a 20 napot.

A

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegésse| okozott és a kÖtbér
Összegével nem fedezett kárának megtérÍtésétkÖvetelje. Hibás teljesÍtés esetén Vevő csak a termék
kicserélésétfogadja el'

10.Hatálvba lépés:
A szerződés 2018.07.15"-én lép hatályba, és 12 hÓnapig marad érvényben.

11.t
1

Eqvéb feltételek:

1.'1.Jelen szerződés és annak melléklete, írásos formában a Kbt. 141.$_a alapján mÓdosíthatÓ.

11.2.Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak kÜldÖtt értesítésnekírott formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett álta|i vételkor, illetve
a
neki tÖrténő kézbesítéskoráll be.

11.3'Jelen szerződés 4 azonos érvényrÍmagyar nyelvű példányban készÜlt, melyből a felek

példányt kapnak.

3_1

11.4.Jelen szerzódés 1. sz.,2.sz. melléklete a szerződés alapját képező kozbeszerzési eljárásban
kibocsátott Ajánlati DokumentáciÓ, valamint az Eladó által benyújtott ajánlat a szerződés
elválaszthatatlan részétképezik.

Vevi által

11.5. Vevő kizárja a projekttársaság létrehozását'

12.l

Bíróság. alkalmazandó ioq:

12.1.A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitáikat megkísérlik békés,tárgyalásos
úton rendezni' Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikotik a perertéktől
fuggően a
SzombathelyiTÖrvényszék, illetve a SzombathelyiJárásbírÓság kizárÓlagos illetékességét.

12.2.Ajelen szerzÓdésben nem Vagy nem kimerítóen szabályozott kérdések tekintetében
a magyar
a Ptk. szerződésekre vonatkozÓ rendelkezései az irányadÓk.

anyagi jog' így különösen

A Felek a jelen szerződést,

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezónek
ilag aláírták'

ismerik el, kijelentik, hogy annak aláírásárajogosultak és azt helybenhagy
Mellékletek:

l.
ll.

sz melléklet: felolvasÓlap
sz melléklet: szakmai a1ánlat

Szombathely, 2018. július 17.
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ll. sz. melléklet

Szakmai ajánlat - specifikációs táblázat

Szemlencsék
l' rész: osszehajthatÓ egytestű hydrofil akrilát aszférikus mikroincÍziÓi]mffi.
Az aián|ott termékek típusa
KériÜk meqadni
lncise
A qvártÓ meqnevezése
KériÜk meoadni
Bausch+Lomb
Származási orszáq
KériÜk meqadni
USA
Min' kÖvetelmény
Telies átmérő: 11,0mm
opitika átmérője: 5,6-6,2 mm
optikai rész UV szűros
optika típusa: Bikonvex, aberráciÓmentes
aszférikus elÜlso és hátsÓ felszín, 360 fokos
éles perem
Víztartalom: 22 - 23 %
Haptika anvaqa: hidrofil akril
Haptika típusa: 3DimenziÓs, abszorpciÓs
zinával rendelkező, osztott végŰ 4 haptika

Haptika anguláciÓja: 3 fok-10 fokig, a dioptria
értéktolfÜqqően
LencsetartÓ kialakítása: Eqvben ÖsszehaitÓ is
lmplantáciÓs lehetőség : Csipesszel, és
injektorral

Teljesített paraméterek

lqen/ Nem
KériÜk meoadni!
loen/ Nem
lgen/ Nem

lqen

6mm
lgen
lgen

KériÜk meoadni!
lqen/ Nem
lgen/ Nem

22o/o

KérjÜk megadni!

3 fok-10 fokig, a dioptria értéktől

lgen
lgen

lqen/ Nem
lgen/ Nem

fÜoooen
lgen
lgen

Refrakciós index: 1.47

lgen/ Nem

lgen

Dioptria tartomány: 0,0-30'0D ( 0,0 _10,0D-ig:
1,0 dioptriás ernelkedésben 10,0-30,0 D-ig: 0,5
dioptriás emelkedésben)
lncíziő méret1,4-1, 8 mm
Hajlékony lencséknéléles szélLj optika
Széles dioptria tartománv

lgen/ Nem

lgen

lqen/
lqen,
lqen,
lgen,

loen
lgen

Anyaga a beultetés megterhelését jól bírja,
áilandÓ optikai hatást biztosítson
Stabil haptikája legyen, ami megfeleló
centrálást biztosít
Az elvárt implantálási kÖvetelményeknek eleget
tegyen

Nem
kériÜk meoadni!
kériÜk meqadni!
kérjÜk megadni!

lgen, kérjÜk megadni!
lgen, kérjük megadni!

BiolÓgiailag megfeleló alapanyagÚ legyen

lgen, kérjÜk megadni!

Csomagolása könnyen kezelheto legyen

lgen, kérjÜk megadni!

Speciális, vagy általános beültető eszközzel
biztonságosan beÜltethető legyen

lgen, kérjÜk megadni!

HosszútávÚ klinikai tapasztalatok alapján
bizonyítottan, teljeskÖrű biokompatibilitással
rendelkezzen

lgen, kérjÜk megadni!

Az ajánlott termékek típusa

KérjÜk megadni

0.0D - +30.0D
lgen, az anyaga a beÜltetés
megterhelését jÓl bírja, hogy állandÓ
optikai hatást biztosítson
lgen, stabil haptika
lgen, az elvárt implantálási
kÖvetelményeknek eleqet tesz
lgen, biolÓgiailag megfelelo

alaoanvaoú

lgen, csomagolása könnyen
kezelhető
Igen, speciális, vagy általános

beÜlteto eszközzel biztonságosan
beÜltetheto

lgen' hosszÚtávú klinikai
tapasztalatok alapján bizonyítottan,
teljeskörŰ biokompatibilitással

rendelkezik

AkreoS Adapt Advanced Optics
Mt60

Bausch+Lomb

r2

Származási orszáo
Elóírt paraméterek

KériÜk meoadni
Min' kovetelménv

Teljes átmérő:
legalább 11.0 mm

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

USA
Tel ies ített pá raméte rék,

optika: aszférikus elulso és hátsó felszín
Testátméro: 5'6-6,0 mm Biconvex, aberráciÓ
mentes
Haptikák: 3 dimenziÓs 4 db osztott végű
haptika, abszorbciós véoekkel
Alapanyag: egytestű, 25-26 o/o vÍztarta|om,
hydrophil akril tokba Ültethető lencse, felszíni
UV blokkolÓ réteq
Refraktív index: 1 ,46-1,48 tartomvánban
Elkiképzés:360 0ban körbefutÓ éles perem
Dioptria tartomány: elérhető: min.10'0D _
30.0D

lqen
lgen

lqen
lqen

lgen

lgen

SzÜkséges sebkészítésmérete: 1,8-2,2 mm

lgen, kérjÜk megadnil

Hajlékony lencséknéléles szélrj optika

Széles dioptria tartománv

|qen, kériük meqadni!
lqen. kériÜk meoadni|

Anyaga a beültetés megterhelését jÓl bírja,
állandó optikai hatást biztosítson

lgen, kérjÜk megadni!

Stabil haptikája legyen' ami megfelelő
centrálást biztosÍt
Az elvárt implantálási kÖvetelményeknek eleget

lgen' kérjuk megadni!

tegyen

lgen, kérjÜk megadni!

Biológiailag megfelelő alapanyagú legyen

lgen, kérjük megadni!

Csomagolása kÖnnyen kezelhető legyen

|gen, kérjük megadni!

Speciális, vagy általános beÜlteto eszközzel
biztonságosan beÜltetheto legyen

lgen, kérjÜk megadni!

HosszÚtávú klinikai tapasztalatok alapján
bizonyítottan, teljeskÖrű biokompatibilitással

lgen, kérjÜk megadni!

rendelkezzen.

Qpitika átmérője: 5,6-6,2 mm
optikai rész: UV és kékfényszŰrővel
ellátott
Cptika típusa: Monofokális negatív
aszférikus elÜlso és hátsÓ felszín, 360
fokos éles perem
Haptika anyaga: hidrofÓb akril
Haptika típusa: 2 db mÓdosított,,C'' alakÚ
haptika

lgen, a szükséges sebkészítés
mérete: 1,B-2,2 mm
lqen' éles szélű ootika
lsen, 0.0D - +30.0 D
lgen, az anyaga a beÜltetés
megterhelését jÓl bírja, hogy állandÓ
ootikai hatást biztosítson
lgen, stabil haptika
lgen, az elvárt implantálási
kÖvetelményeknek eleqet tesz
lgen, biolÓ9iailag megfelelo
alaoanvaoÚ
lgen, csomagolása kÖnnyen

kezelhető

lgen, speciális, vagy általános
beÚ ltető eszközzel biztonságosan
beültethetó
lgen, hosszÚtávÚ klinikai
tapasztalatok alapján bizonyítottan'
teljeskÖrt1j biokom patibil itással

rendelkezik

lll. rész: Hidrofób akril alapanyagÚ egytestű beültethető'hai lékonv,m űlencse
Az ajánlott termékek típusa
KériÜk meqadni
A sjyártó megnevezése
Kériük meqadni
Származási orszáq
KérjÜk megadni
Előírt paraméterek
Min' kÖvetelménv
Teljes átmérő: 13,Omm

:

lgen/ Nem
lqen/ Nem

rEye Cee One preloded
Bausch+Lomb
Japán
Telje5ített

paraméterek''

,

lgen
loen
lgen

lgen/ Nem
lgen, kérjÜk megadnil
-!gen, kérjÜk megadni!

lgen, kérjük megadni!

ía

TJ

lgen, monofokális negatív aszférikus
elulső és hátsÓ felszín, 360 fokos
éles perem
lqen, hidrofÓb akril
lgen, 2 db mÓdosított,,C'' alakÚ
haPtika

Haotika anouláció: 0'
lmplantáciÓs lehetőség: előre töltÖtt
iniektorral
Refrakciós index: 1.52
Dioptria tartomány: 1 1,0-30,0D (11,0-27,0
D-ig: 0,5 dioptriás eme|kedésben, 27,030,0 D-io: 1,0 dioptriás emelkedésben )
Javasolt incízio méret: 2.4 mm-nél kisebb
Hajlékony lencséknéléles szélű optika
Széles dioptria tartománv

loen. kériÜk meoadnil

lqen. Ofok
lgen

lgen
|oen, kériÜk meqadni!

lgen, a refrakciÓs index 1,52
lgen, +11,0D - +30.0D

lgen, kérjÜk megadniI

lqen' kériÜk meoadnil

loen
loen
loen

|qen, kóriÜk meqadni

lqen, kériÜk meoadn

Anyaga a beÜltetés megterhelését jÓl bírja,
állandÓ optikai hatást biztosÍtson

lgen, kérjÜk megadni!

Stabil haptikája legyen, ami megfelelő
centrálást biztosít
Az elvárt implantálási kÖvetelményeknek

lgen, kérjÜk megadni!

eleqet teqven

lgen, kérjÜk megadni!

Biológiailag megfelelo alapanyagÚ legyen

|gen, kérjÜk megadni!

Csomagolása kÖnnyen keze|hető legyen

lgen, kérjuk megadni!

Speciális, vagy általános beultető
eszkÖzzel biztonságosan beÜltethető

lgen, kérjÜk megadni!

leqyen

lgen, az anyaga a beÜltetés
megterhelését jÓl bírja' hogy állandÓ
optikai hatást biztosítson
lgen, stabil haptika
lgen, az elvárt implantálási
kovetelménveknek eleoet tesz

lgen, biolÓgiailag megfeleló
alapanvaoÚ
lgen, csomagolása könnyen
kezelhető
lgen, speciális, vagy általános
beü lteto eszközzel biztonságosan
beÜltethető

Hosszútávú klinikai tapasztalatok alapján

bizonyítottan, teljeskÖrű

lgen, kérjÜk megadni!

biokompatibilitással rendelkezzen.

lgen, hosszútávÚ klinikai
tapasztalatok alapján bizonyítottan,
teljeskört1 biokompatibilitással

rendelkezik

19' rész
l Szaruhártya védó viszKoelasztikus anyag
Az a]ánlott termékek típusa
Kérjuk megadni
A qvartÓ meqnevezése
KórjÜk meqadni
Származási orszáq
Kériük meqadni
Előírt paraméterek
Min. kÖvetelmény

córhea Protect,

.Bausch+Lomb

USA

Teljes ített paraméterek

Alkalmazás

szaruhártya bevonása és
hidratálása

szaruhártya bevonása és hidratálása

Konce ntráciÓ/hatóanyag

20mg/ml (2%) HPMcből

20mg/ml(2%) HPMcből

MolekulasÚly

85 000

ozmolaritás (mosm)

265-300 mOsmol/l
2.0 ml, steril egyadagos

Kiszerelés:

-

86 000 Dalton kÖzÖtt

eqyszerhasználatos kiszerelésben

14

86 000 Dalton kÖzÖtt

265-300 mOsmolil
2.0 ml, steril egyadagos
egyszerhasználatos kiszerelésben

Egyéb szemészeti anyag anyagok
21. rész: Nehéz szilikon ll. (12 db)
Az aiánlott termékek típusa
A gyárto meqnevezése
Származási orszáq

Kériük meoadhi

Előírt paraméterek

Felhasználás: magas szintű ellenállás
emulzifikáciÓval szemben, inferior és posterior retina
szakadások

osszerész: 28 - 30,5% perfluoro-hexil-oktán, 67
ziloxán
Viszkozitás: '1200 mPas vaqv 3300 mPas
Sűrűség: 1,06 q/cm3 vaqv 1 ,02 qlcm3
Kiszerelés: 1 0 ml fecskendőben
23' rész: Szilikon olaj (60 db)
Az ajánlott termékek típusa
A gyártó meqnevezése
Származási ország
69' 5% poli-d imeti l-s

Kériük meqadni
KérjÜk megadni
Min. kÖvetelménv

-

sziloxán
Viszkozitás: 3300 mPas
Sűrűséq: 1,02 qlcm"
Kiszerelés: 10 ml fecskendóben

EloÍrt paraméterek

SűrŰség: 0'97 g/cm3-1'00 g/cm3között

Kérjük megadni!

Viszkozitás:

KérjÜk megadni!

000 mPa.s

Tel iesített oaraméterek

Felhasználás: magas szintű ellenállás
emulzifikáciÓval szemben, inferior és
posterior retina szakadások
osszerész: RMN3 és poli-dimetil-

KériÜk meoadni
KérÍÜkmeoadni
KériÜk meqadni
Min. kÖvetelmény

1

Oxane HD
Bausch+Lomb
USA

Oxane 1300
Bausch+tomb

USA

Teljes ített paraméterek

Sűrűséo: 0.98 o/cm3
Viszkozitás: 1 000 mPa's

HatárfelÜleti feszültség érték:min. 40,0 mN-m-1

KérjÜk megadni!

Refraktív index:

HatárfelÜ leti feszÜ ltség érték'. 44,9
mN-m-1

KérjÜk megadni!

Refraktív index: 1.40

KérjÜk megadni!

Kiszerelés: 10 ml steril fecskendőben

1

'4a3 - 1,405

Kiszerelés: 10 ml steril fecskendőben
24. rész: 5000-es szilikon olaj (20 db)
Az ajánÍott termékek tÍpusa
A gyártÓ megnevezése
Származási orszáq

Előírt paraméterek
osszetétel: ultratiszta, steril poli-dimetit-sziloxan
intraokuláris használatra

meqadni
megadni
Kériük meqadni
KériÜk
KérjÜk

Min'követelmény
KérjÜk megadn|!

,loxane 5700
l
l

Bausch+Lomb

UsA

lTeliesítettparaméterek
Összetétel. ultratiszta, steril polidimetil-sziloxán, intraokuláris

használatra

NyírÓ viszkozitás (37'C): 4300-4310 mPa s
Viszkozitás (25"C): 5000 mPa s

|gen' kériük meqadni!

Viszkozitás (25"C): 5000 mPa s

TÖrésmutató (25"C): 1,403-1,405

lgen, kérjÜk megadni!

TÖrésmutatÓ (25"C): 1,40

Sűrűség (25'C): 0,97 g/ cm3

lgen, kérjÜk megadni!

Kiszerelés: 10 ml-es Üveg fecskendőben

KérjÜk megadni!

SűrŰség (25"C): 0,98 g/ cm3
Kiszerelés: 10 ml-es Üveg
fecskendőben

25. resz: ,,Nehezviz"(60 db)

Az ajánlott termékek típusa
A gyártó megnevezése
Származási ország

DK Line
Bausch+Lomb
USA

Előírt paraméterek

KériÜk meoadni
KériÜk meqadni
Kériük meoadni
Min. követelmény

Teljes ített paraméterek

Alapanyag

KérjÜk megadniI

Perfluoro-dekalin

KérjÜk megadni!

Refraktív index: 1,31

Fajsúly:1'75 - 1.93

Kérjuk megadnil

Kiszerelés: 5 ml
zv leSZ: Uvegtestl natarhartva Íesték (30 db)
Az ajánlott terrmékek típusa

FqsÚly: 1,77

KérjÜk megadni!

Kiszerelés: 5 ml

Refraktív index:

1

'27 - 1,31

KérjÜk megadni lVitreaI S

l5

A qvártÓ meonevezése
Származási orszáo
Az aiánlott termékek tíousa

Kériük meqadni
Kériük meqadni

Vitreal S

Eloírt paraméterek

Min. kÖvetelmény

TeljesÍtett paraméterek

Az Üvegtest festésérevitreoretínális beavatkozások

KérjÜk megadni!

osszerész:
kb.2% kristályos lutein (vagy azzal egyenértékű

Alkalmazás:
Az Üvegtest festésérevitreoretinális
beavatkozások során

Kérjük megadniI

KériÜk meoadnI

Alkalmazás:
során

anvaq)

Kiszerelés:
KérjÜk megadni!
egyszerhasználaios steril fiolában 0,5 - 1ml
30.rész: lLM + Epiretinalis membran + tJvegtesti határhártya festék

(30 db)
Az ajánlott termékek típusa

Kérittk meqadni
KériÜk meoadni
Kériük rneqadni
KériÜk meoadni
Min. kÖvetelmény

A qvártó meonevezése
Származási orszáq
Az aiánlott termékek tíousa
EloÍrt paraméterek

Alkalmazás:
A belso határolÓ membrán, az epiretinális membrán
és az uvegtest festésérevitreoretinális
beavatkozások során

Kérjuk megadnil

Kérjük megadni!

Kérjuk megadni!

osszerész:
kb. 1'8% - 2 % kristályos lutein (vagy azzal

KérjÜk megadni!

-

0,05% Brillantkék festék

Kiszerelés:
sgyszerhasználatos steril fiolában 0,5 - 1ml
32. rész: Tokfeszíto gyűrű * (15 db)
Az ajánlott termékek tÍpusa
A gyártó megnevezése
Származási orszáo

Összerész:

triamcinolone aceton id

Kiszerelós:
eqvszerhasználatos steril fiolában 2 ml

Doubledvne.

Alfa lnstruments

olaszorszáq
Doubledvne

Teljesített paraméterek

Alkalmazás:
A belso határolÓ membrán, az
epiretinális membrán és az Üvegtest
festésérevitreoretinális beavatkozások
Összerész:

2% oldott lutein, 0,05 % Brillantkék'
0,15% Tripánkék festék tartalom

Kiszerelés:
egyszerhasználatos steril fecskendoben 0,5 - 1 ml
31. rész: lLM + Üvegtesti határhártya festék (3o db)
Az aiánlott termékek típusa
A gyártÓ megnevezése
Származási orszáq
Az ajánlott termékek típusa
ElŐírt paraméterek
Alkalmazás:
A belső határolÓ membrán és az Üvegtest festésére
vitreoretinális beavatkozások során

egyenértékű anyag), 0,03

olaszorszáq

során

osszerész:

kb.1'8% - 2 % kristályos lutein (vagy azzal
egyenértékŰ anyag), 0,03-0,05 % Brillantkék, 0,13 0'15% Tripánkék festék tartalom

Sooft ltalia

Kérjük megadni!
Kériük meoadni
KériÜk meoadni
KériÍ.lk meoadnj
KériÜk meoadni
Min' kovetelmény

KérjÜk megadni!

Kiszerelés:
eqvszerhasználatos steril fiolában 1 ml

Retidyne
Alfa lnstruments

olaszorszáq
Retidvne

Teljes ített paraméterek

Alkalmazás:
A belso határolÓ membrán és az
Üvegtest festésérevitreoreti nálís
beavatkozások során
Összerész:

kb. 2 % oldott lutein, 0,05% Brillantkék
festék

Kiszerelés:
eqyszerhasználatos steril fiolában

AcPi1

1

ml

í tokfeszítő gyűríi

Előírt parameterek

KériÜk meoadni
KériÜk meoadni
KériÜk meoadni

Bausch+Lomb
Ausztria

Min. követelmény

Teljesített paraméterek

11 és 12 mm (Összenyomott állapotban)

lgen

lqen,

Elore töltÖtt, egyszer használatos injektorban

lgen

lgen, előre töltÖtt, egyszer használatos
iniektorban

L6

'11 mm
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