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PREAMBULUM

A Vevő a kÖzbeszerzésekrol szÓlÓ 2015. évi CXLlll. törvény
s1.s'(1} bekezdés alapján
kÖzbeszerzési eljárást bonyolított_le
konszignáciÓs

nyíIt

,,KÜlÖnféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok
beszerzése

raktár.biztosításávaI'' tárgyában részt vett
az el1árásban, és a benyújtott ajánlatokat
szakértői bizottság javaslata alapján a Vevő
dontése szerint ezen eljárást a szerzŐdés 1.
sz. mellékletébenspecifikált áruk (részajánlatok
tekintetében
megvizsgálÓ

megnyerte.

A

fentiek alapján az Ajánlati DokumentáciÓban

szerződést kÖtik:

1.l

rÖgzített feltételnek eleget téve felek

az

alábbi

Szerződés tárqva:

Az Ajánlati

DokumentáciÓban meghatározott, és jelen
a
szerződés 1. számú mellékletében
megnevezett szemlencsék és viszkoelasztikus
anyagok (továbbíakban: termékek) beszerzése
ós
konszignáciÓs raktár biztos ítása'

Az EladÓ által szállítandÓ termékeknek meg
kell felelnie a 1' szánlú mellél<let szerinti
specifikáciÓnak,
a szakmai jellemzőknek/pararnétereknek, rnelyeket

az

;tiljJíoknak

ÉladÓ a pályázaÍában

Az E|adÓ vállaija' hlcgy a termékeket a beadett
szakniai és mínőségi követelményeknek
megfeleloeri,
az abban szereplő Összeállításban
szállÍtja'

A

szerzodés 1' számÚ mellékletében rneghatái"ozott
termékek

mennyisége a Vevő fényleges
szÜkség|eteinek fÜggvényében30 százalékkal
felfele eltérhet. Vevo, azadás-veteli
szerzŐdés lejártát
megelőzo legkésobb 30' napig, rendelkezik
az opciÓban foglalt mennyiség átvételéről.

2.l

Szerződéses érték:

A Vevő által a szerzodés ellenértékek ént az EladÓnak fizetendő
ÖSSZeg:

4' rész" ellenszolgáltatás Összege: nettÓ 6.860.0oo,- Ft/év +27%
Afa, azazbrutto B.712.200,- FVév;
5. rész: nettÓ 8.030.000,- FUév +27% Afa, azazbruttÓ
1o.198.100,-

FVév;
13. rész. 1.167.000,- Ft/év +27oÁ Afa, azazbruttÓ
1.482.090,- FVév;
22. rész: nettó 51 5.2Oo,- Ftlév +27% Afa, azaz bruttÓ
654.304,- Ft/év;

26. rész'. nettÓ 424'OaO,- Ft/év +27% Afa, azazbruttÓ
538.480,- Ft/év;
27 - rész. nettÓ 568.500,- Ftlév +27% Afa,
azaz bruttÓ 721.995,- Ftlév;

28' rész: nettÓ

392'500,- FVév +27% Afa, azaz bruttÓ 498'475,FVév, mely
telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L.
u. 5.)

Vevo

kÖzponti

szállítva, lNcoTERMS 2000 DDP paritás

szerint tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes
árlistát a jelen szerződés
tartalmazza.

Az EladÓ által megadott árak a szerzódés hatálya alatt

2.

számu melléklete

kÖtÖttnek tekintendok

A szerződéses ár tartalmazza az

1. pontban meghatározott termék árát a behozatalával,
forgalom ba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt Összes kÖltséggel
egyÜtt, valamint a leszállÍtást, továbbá a
konszignáciÓs raktárkészlet rendelkezésre bocsátását.

3./

Fizetésifeltételek:

3'1'Vevő a jelen szerződés alapján létrejÖvő konszignációs
raktárbÓltÖrténő felhasználást kÖvetően, a
hetente kiállított számIa alapján, az Elado Budapest
Bank Zrt.-nél vezetett 10103623-3259070O01003002 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, a li. és lll. fejezet termékei
esetében a GyÓgyszertár, név: Dr. Zimmermann
Katalin végzi.
3.2'Vevő előleget nem fizet. EladÓ részs zámlátnyÚjthat
be'

3'3'A szerződő felek kijelentik, hogy az adÓzás rendjérol
szÓlÓ 2003. évi XCll. tÖrvény 36/4.
s
figyelembe vételéveljárnak el a kifizetések esetén.
3'4'A Vevo a fizetési határidő lejártát kÖvetően
késedelemmel megfizetett vételár után a hatályos
meghatározott késedelmi kamatot kÖteles
megfizetni a késedelem

::':?[#i]énykÖnyvben

teljes

3'5'Az EladÓ nem fizet, illetve számol e|

a

szerződés

teljesítésévelÖsszefüggésben olyan
kÖltségeket, melyek a Kbt. 62. ('í) bekezdés
$
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság
tekintetében merÜlnek fel, és melyek az EladÓ
adÓkÖteles jÖvedelmének csÖkkentésére
alkaÍmasak.

3'6'Az Eladó a szerződés teljesÍtésénekteljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Vevő
számára meg ism erhetővé teszi.
3'7'A fizetés abban az időpontban számít
teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevo
számláját
kifizetésre kerÜlő Összeggel
megterheli.

a

4.l

Szállításifeltételekéshatáridők:

4'1'Az EladÓ

a

termékeket

a Vevo

telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L'u. 5.)

kÖltségmentesen szállítja le az alábbiak szerint:

a

EladÓ

termékek éves igényének 25 %-át kÖteles konszig náciÓs raktárkészletként
szerint legkésobb

biztosÍtani a Vevo kÖzpontí telephelyén a 3. sz. melléklet
specifikáciÓja
a szerződés hatályba lépésétkÖvető 20 napon belÜl.

- A

konszignációs raktárkészlet átadásáról átadás-átvételi jegyzőkÖnyvet
kell készíteni,
melynek tartalmaznia kell a termékek megnevezését, mennyiseget,
egységárát, valamint
az átado és átvevo aláÍrását. Az átadás átvételi jegyzőkÖnyv a szőrzoaes
mellékletét
képezi (3' sz. melléklet). A jegyzőkÖnyv elkészítéseaz EladÓ
kÖtelezettsége.
Amennyíben a konszignáciÓs raktárkészlet kihelyezésére
a szerződés hatályba lépését
kÖveto 20 napon belÜl nem kerÜl sor átadás-átvételi jegyzokÖnyvvel
egyÜtt, Úgy a Vevő
Írásos (e-mailben és faxon is) felszólítást kÜld az EladÓ
részére'Amennyiben az Írásos
felszÓlításra, a felszÓlítás elkÜldésétől számÍtott '15 napon
belÜl sem kerÜl sor az átadás-

-

átvételi jegyzőkÖnyv elkészítésére
és átadására, Úgy ez az EladÓ reszéról sÚlyos
szerzodésszegésnek minősÜl, mely alapját képezheti
a Vevo részérőltÖrténő rendkÍvÜli
felmondásnak.
A kihelyezett raktárkészlet mindaddig az EladÓ tulajdonát képezi,
amíg az ellenértéketa
Vevő ki nem fizeti.

_

4'2' Az elso

részszállÍtásra (konszignáciÓs raktárkészlet kihelyezésére)

a adásvéteIi
szerzodésszerződés hatályba lépésétkÖvető 20 napon
belÜl kerül sor. A kihelyezett szemlencse
készlet raktározása a KÖzponti műtő szemészeti műtőjében
torténik' a készlet kezeléséérta
szemészeti vezető műtőasszisztens a felelős, lejelentését
a Logisztikai osztály végzi. A kihelyezett
viszkoelasztikus anyagok, festékek készlet raktározása
a Gyógyszertárban tortónlx' lejelentését a
GyÓgyszertár megbízottj a v égzi.
4'3'Vevő

a

kihelyezett raktár készletmozgásairÓl nyilvántartást
vezet, amelyet EladÓ félévente

egyeztet, illetve ellenoriz.

4'4'A kihelyezett raktár folyamatos feltÖltését,az azokfelhasználásáról
két hetente elkészítettVevői
lejelentés' azazVevő kÜlön okiratban foglalt megrendelése
alapján, annak feladását kÖvetoen 72 orán
belül kell a EladÓnak
teljesítenie.

4'5'SÜrgos esetekben Eladó a megrendeléseket 24-48
orán belÜl tartozik teljesíteni

4'6'Vevo a terméket oly mÓdon tartozik lehívni, hogy
a teljes szerződéses mennyiség leszállÍtására a
szerzodés hatályának lejártáig sor kerÜlhessen.
4.7.Elado eloszállításra kizárolag a Vevő Írásos
hozzájárulása esetén jogosult.

5.l

csomaoolás;

5.1.EladÓ a leszállítandÓ terméket a lejárat
idopontját jÓl láthatÓan feltÜntetve, a szállítás
mÓdjának
megfelelo csomagolásban szállitja le. A
dobozokon a megfelelo kezelésre és tárolásra
vonatkozÓ
címkékfeltÜntetésre 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.
5.

*
*
*
*
*
*

a golási e gység e n/szál ítÓlevélen az alábbi
adatok szerepeln ek:
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókórház
a doboz tartalma,
a szerződés száma:

3.A csom

l

dobozszám'
SzálÍításicím:9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5' KÖzponti Raktár
szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft (SzállítÓlevél esetében)

6.t

A termékek átvétele Vevó kÖtelezettsége' Az átvételekor Vevo kizárolag
a csomagoláson észlelhetó
sérÜlésekés dobozhiányok esetén jelent be afuvarozoval szemben
kárigényt'

A fentieknek megfelelően a termék mennyiségi átvételére a leszállításkor
csak dobozonként kerül sor,
míg a tételes mennyiségiátvételt Vevő a leszállítást kÖvető
10 munkanapon belÜl végzi el'

A

mennyiségi hiányokrÓl és sérÚlésekről a Vevo jegyzokÖnyvet
vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbít EladÓ részére.A megállapított hiányokat és sérÜlt
terméket EladÓnak a jegyzokÖnyv
kézhezvételétőÍszámított 30 napon belÜl saját kÖltségére
utánszállítással tartozik pÓtolni.

A

leszállított termékeket a VevŐ saját kÖltségéreés veszélyére
a termék természetének megfelelo
lmények kÖzÖtt raktározza.

kÖrÜ

A termék minoségi átvételére a felhasználás fÜggvényében
folyamatosan kerÜl sor'
EladÓ kÖtelezettséget vállal, hogy a szerződés megkÖtéséhez
benyÚjtja és átadja Vevo részéreaz
érvényeslso 9001 tanúsÍtvány másolatát, melyet a
szerzodés hatálya
alatt fenntart.

7

'l

Szavatossáq:

EladÓ a jelen szerződés alapján leszállításra kerÜio
termékek esetében szavatolja

számított 24 hónapos felhasználhatÓságot.

a

leszállítástÓl

Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági
időtartam alatt a termék valamelyike tekintetében
megállapítást nyer, hogy a jelen szerzodésben,
illetve a EladÓ ajánlatában rÖgzített minoségi
paramétereket' kÖvetelményeket nem teljesÍti,
és funkciÓjának megfeleloen nem használhatÓ, EladÓ
a
Vevő által megkÜldÖtt bejelentés alapján kÖteles az
terméket saját kÖltségére 30 napon belÜl
kicserélni' A kicserélt termék tekintetében a lejárati
idotartam a csere idopontjátÓl újra kezdodik.

Az egyes

termékre vonatkozÓ speciális felhasznáiásí feltételeket _
melyek azonban a jelen
szerzodésben rÖgzítetteknélhátrányosabbak
nem lehetnek Vevő számára, Vagy amennyiben
hátrányosabbak, a jelen szerzŐdésben foglalt
feltételeket kell alkalmazni - atermékhez
mellékelt
szavatossági
előírások tartalmazhatják.

8.l

lmport és eqvéb enqedélvek. adók, illetékek:

EladÓ az Ajánlati DokumentáciÓban előírtak Szerint saját kÖltségére
biztosÍtja Vevő részérea jelen
szerződés specifikáciÓjában meghatározott termék forgalomba hozatalához
szÜkséges hatÓsági

engedélyeket.

lmport szállítás esetén a .jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak
teljesítésévelkapcsolatban
Magyarországon kívÜl felmerÜlő adÓkat és illetékeket Eladó viseli.

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

a) az EladÓban kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜI 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 meghatáiozottfeltétel,
b) az EladÓ kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜI 25%-ot meghaladÓ
tulajdoni részesedéstszerez 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 szerzodést felmondani, vagy _a Ptk-ban
foglaltak szerint - attÓl elállni, ha a szerzodés
megkÖtését kÖvetően jut tudomására, hogy a szerződő
fél tekintetében a kÖzbeszerzési eljárás során
kizárÓ ok állt fenn, és ezért kí kellett volna zárni a kÖzbeszerzési
eljárásbÓl.

EladÓ nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
ÖsszefÜggésben olyan kÖltségeket'
amelyek a 62' $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merulnek fel, és amelyek az EladÓ adÓkÖteles jÖvedelménet<
csorrentJsere alkalmasak,

illetve, a szerzodés teljesítésénekteljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetové tesziés a 143. $ (3) bekezdése szerinti
ugyletekrola Vevőt haladéktalanulértesíti

A kÜlfÖldi adÓilletoségű Eladó kÖteles a szerzodéshez arravonatkozÓ
meghatalmazást csatolni, hogy
az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a magyar adÓhatóság kÖzvetlenÜl
beszerezhet a nyertes
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok kÖzÖttijogsegely
igénybevételenélkÜl.
9'2'Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen
szerződést
szerzodésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali

a felek a másik fél súlyos

hatállyal felmondhatják.

9.3.A Szál|ítÓ részéről súlyos szerzodésszegésnek
minősÜl külÖnÖsen:
amennyiben a késedelmi kÖtbér mértéke meghaladja
a 20. napot.
amennyiben a hibás teljesítésikÖtbér mértékemeghaladja
a 20. napot.
amennyiben magatartásával a Vevonek vagyoni, illetve
nem vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti,

-

_

amennyiben a szerződést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát,
illetve kÖtelezettsegét harmadik
személy részérea Vevo elozetes hozzájárulása
nélkÜl aiuna.za,
konszignáciÓs raktárkészlet Írásbeli felszólÍtás
ellenére nem bocsátja a Vevő rendelkezésére.

9.4.Vevo részéről súlyos szerződésszegésnek minősÜl kÜlönÖsen:
amennyiben a számla megfizetésénélg0 napot meghaladÓ fizetési késedelembe
esik és fizetési
kÖte|ezettségétazerre tÖrténő írásbeli felszÓlításban megjelÖlt határidőig
nem teljesíti,
- amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti.

-

9'5'Szerződo Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési
korén kívÜl eso események
(vis maioQ mentesítik az érintett felet a szerződésből eredo kÖtelezettsége
teljesítésealól, ha egy
ilyen esemény 3 egymást kÖvető hÓnapon át tart. Ebben az esetben
bármelyik fél jogosult a
szerzodést egyoldalÚan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett' ajánlott
levélben elkÜldÖtt írásos
értesítésselfelmondani.

9'6'

,,Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kÖzpontosított _ országos, regÍonálís _,
illetve
fenntartó által, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított kÖzÖs
kÖzbeszerzési eljárásba is bevonásra
kerÜlhet, ezért Megrendelő a kÖvetkező bontÓ feltételt kÖti ki:
Megrendelő szerzodéses kÖtelezettséget kizárÓlaga Polgári TÖrvénykÖnyvről
szÓlÓ 20.13. 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 eljárásban, Vagy a fenntartó által' vagy a fenntartÓ
megbízásábÓl indított kÖzÖs
közbeszerzési el1árás keretében, keretmegállapodás Vagy szerződés
kerÜl megkÖtésre, a
kÖzpontosított, kÖzÖs Vagy Összevont kÖzbeszerzés rendszeÉten
kell a beszerzést megvalósítania'
Felek rÖgzítik, hogy ebbol Megrendelónek semmilyen hátrányos
kÖvetkezménye nem származhat.',

9'7'A szerződés egyik fél által kezdeményezett a szerzodésben rÖgzÍtett
okbÓl tÖrteno felmondása
nem mentesíti Szerződő Feleket az egymás által kÖlcsÖnÖsen
elismert vállalások teljesÍtésétőlés
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.
9'B' EladÓ a jelen szerződésben 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,
mértéke a késedelem minden naptári napja után napi '1
% a kÖtbéralapra vetítetten, de Összesen
legfeljebb a késedelmesen szállított tétel maximum 20
nap késedelemig érvényesÍti.Azt kÖvetően az
Vevo jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani
az adott részteljesÍtésesetében, valamínt
érvényesÍthetia meghiÚsulási kötbért az Vevo.

Hibás teljesítésVevő a hibás teljesítés kicserélésétírja
elő, Nyertes ajánlattevo kÖteles
megfelelo minÓségű áru hibásan teljesÍtett' szállításának
cseréjére, az írásos bejelentéstol

a

nem

számÍtott

72 Órán belÜl.

Amennyiben a Nyertes ajánlattevő az írásbeli felszÓlítás
kézhezvételétolszámÍtott72 ÓránbelÜl 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. Vevo a
nyertes ajánlattevő szerződés szerinti teljesítéséig
késedelmi kÖtbért alkalmaz.

Vevő jogosult

a

szerződéstol

jognyilatkozattal

egyoIdalú
elállni Vagy rendkívüli felmondással
felmondani' ha a Nyertes ajánlattevő olyan okbÓl, amelyért
felelős, 20 naptári nap késedelembe esik.
A hibás teljesítéssel kapcsolatosan a kötbér a Ptk. 6:186 (1)
bek. megfelelően akkorfizetendő, ha a
s
kÖtelezett felelős a szerződésszegésért.
Vevő a késedelmi kÖtbéren felÜl érvényesÍthetia
kárát is.

kÖtbér: Ajánlattevo a le nem szállított termékek nettó értékének30%-a,
megfelelo
mértékűkÖtbér megfizetésére kÖteles. A meghiÚsulási kÖtbér érvényesítésekizárja
a késedelmi vagy
a hibás teljesítésikÖtbér egyidejŰ érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás

MeghiÚsulási

teljesítési
kÖtbért be
kell
számítaní a
meghiÚsulási kotbér Összegébe.
Vevő a
Szerzodés teljesítésétakkor tekinti meghiÚsultnak,
- az Ajánlattevoként szerződó fél a teljesÍtést jogos/méItányolhatÓ ok nélkÜl megtagadjaha

- a teljesÍtéskizárÓlag az Ajánlattevőként szerződő fél érdekkÖrébenfelmerült
okbÓl lehetetlenÜl el

- a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a 20 napot.

A

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevo azon jogát, hogy a szerzÓdésszegéssel
okozott es a kotbér
Összegével nem fedezett kárának megtérÍtésétkÖvetelje. Hibás teljesítés
esetén VevŐ csak a termék
kicserélésétfogadja el.

í0.Hatálvba lépés:
A szerződés 2018'07.15.-én lép hatályba, és 12 hónapig marad érvényben

11'l
1

Eqvéb feltételek:

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

'11.2.Minden, a jelen szerződés
keretében a felek által egymásnak kÜldÖtt értesÍtésnekírott
formában
(ajánlott levélben, telefaxon) kell tÖrtennie' Ezen értesítések
hatálya a címzett általi vetelkor, illetve a
neki tÖrténo kézbesítéskoráll be

11.3.Jelen szerzodés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban
készult, melyból a felek

példányt kapnak.

3-1

11.4.Jelen szerzodés 1' sz.,2.sz. melléklete a szerződés
alapját képező kÖzbeszerzési eljárásban
Vevo által kibocsátott Ajánlati DokumentáciÓ' valamint az
Elado által benyújtott ajánlat a szerződés
elválaszthatatlan részétképezik.
1

1'5. Vevő kizárja a projekttársaság létrehozását

12'l

Bírósáq. alkalmazandó ioq:

12'1'A szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges
vitáíkat megkísérlíkbékés,tárgyalásos

Úton rendezni' Amennyiben ennek során egyezség
nem jÖn létre, úgy kikÖtik a perértéktől fÜggően a
Szombathelyi

TÖrvényszék,illetve a Szombathelyi JárásbirÓság kizárÓlagos
illetékességét'

12'2'^jelen szerzodésben nem Vagy nem kimerítően szabályozott
kérdések tekintetében a magyar
anyagijog, így kÜlÖnÖsen a Ptk. szerzŐdésekre vonatkozÓ
rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen szerződést,

mint akaratukkal mindenben megegyezot, magukra
nézve kÖtelezonek

ismerik el, kijelentik, hogy annak aláÍrására jogosultak
és azt hjybenhagyÓlag

Mellékletek:

aláírták.

l'
ll.

Sz melléklet: felolvasÓlap
sz melléklet: szakmaiajánlat

Szombathely, 201B. jÚlius 17.

Megrendelo: Marku
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Szakmai ajírnlat _ speciÍikációs tábi:ízat

Szern1encsék
IV. rész: Hidrofobakrilátaszférikus,
Az ajánlott terméi<ek típusa

A gyártó nregnevezése

Szárnlazási ország
Előírt par'améterek
Egytestíi, a lraptika és az optiko a''yugazonos
r e r.les atlncro: lj.U mlt-)
r_rprlKa aurero: O.U rrlm
\_;pLitt.a Llpusa: t;lconvex, aszlettktts,
konra aberráció nentes
Opltka ltátsó lélszírtclcs szélii 3ó0.-ban
(optika/lraptika közölt is)
optikai részUV.@
szűrővel eliátott

ffi;llÁ"í'lÁ^^"^"

'rldpuKa Llpusa:,!L.. Jellegll lrapttka
F{aptika érintkezésiszöge a tokbzrrr Min
17 5"
tjlol]Irta taÍtoll-}anv nrtn {) l) - +?s D
A lellcsetartci egyberr előhajlító ii
T;
'
r lr-t !r\
^l,í^'.
Lvr L:-'
uil, LU^^:,:-Jl LdS.1
lf

f l

iILlCIl tenCSen eZ

Tel j esített paraméterek,

igen

lgen

Igen
Igen

igen, 13,0 mm
igen, 6,0 mm
igen, biconvex, aszférikus. koma
aberráció nrentes

86OFAtsY
Medicontur
Magyar'ország

Igen
Iger-r

gen, 360o-ban éles szél

Igen

gen

rgen
Igen

rgen, u

Igen, kérjük megadrlil

ige

rgen

Igcn, kér'jtik megadrri
Igen' kórjük ilegzrdni
Igen

n, 175o

l

rgsu!uu--fJ)l)

i

lgen

I

Igen, inax 2,2 mm sebhez
FIai1ékonv 1encsékffi

)ZeleS 01oDtrla tartonl ánv
.rrr).rB.r a ucutLctes megtefneleset
JOI
bírja, á1larrdÓ optikai lratást biztositsorr
Stabil haptikája legyen, u'-'-'i
'o.gÍ-.l.ló
centr'álást biztosít
-11Z gl Vllft- lmp1antalasl KoVetelményeknek
eleget tegyen
tl lO1ogi al iag nregfele1Ó aiapanyagú
legyen
LSoll}agolasa könnven lrezr-ll-retÁ l
Speciírli s, r,agy áitalá'ros berilt.to
eszközze7 biztonságosan beültethető
legyen

bizonyítottarr,

I(érjtik megadrt
Kériiik nregadn
Kér'iük megadn
Min. követeInrénv

Igen

igen

Igeri, kérj iik rrregadni
Igen, kér'jtik nregadni

!

l

rBcn,uu--r3)L)

igcn, kórjük n'regaclni

l

lgen, anyaga a beültetés
rnegterhelését jól bíria
rgen. stabii faptika, megfelelo

Igen' kér'jtik megadni

!

Igen, kérjiik megaclni

l

Igen, kérjtik megadnil

eskörűbiokonrpatibi1itással
rendelkezzen.

lgen, az elvárt implantálási

Igen, kérjük rrregadni!

biológi ailag megfelelőalauanvagri
rgell, Konnyen kezelhető

Igen, kérjtik megadnil

igen,

igen,

telj eskörű bi

lapasztalatoK a'aplán

telj

ceritrá1ás

kér.j ük

rnegadni

i

ger r,

irrj

ektorral beültethető

igen,
!

rendelkezik

V'

rész: ]-tridrofobala ilát
injekt,-rrba

Az

ajánlott terrnékek típusa

megnevezése

Kéritik

86()PAY
N4edicontur

okompatibilitással

Szárrrrazási orszá
i(érjük megadni
Előírt pararnéterek
Viin.]<övetelnrérry
E1es szélű optika
Igen
_
Arryaga a beültetés rnegterirelését jó1 bírja,
igen
á11andó optikai hatást biztosít
Egytestti, a lraptika és az optika anyaga
Igen
azoil0s
Teljes átrnéro: rnin. 12.5 mrn
uprlKa atlrero: O,U mlt]
igen
_
típr"rsa:
biconvex,
aszÍérikr-rs
Igen
9pqku
optika hátsó lelszín éles szélű 360"-ban
Igen
(opti ka/lraptika között is)
\JprlKal resz uv szuros
Ig*
l-áb dőlése 0o. egyenes állásÚt, lépcsos
Igen
,,C" jellegti iraptika
Igelr
Dioptria tartonrány: nrin.elérlrető: 6.0 D
- Igerr, kérj iik rnegadni
30.0 D

Ig9!-

!

egyberr a lencsét is tartalmazza (steril
ál1apotban)
Igen, max 2.2 mn sebhez

riulcNouy iencscKnel cles szelrr ootrka
rzc res rll()pula tartomany
Arryaga a beültetés megterhelését jó1 brrja,
állarrdó optikai hatást biztosítson
Jtdull llitpLlKa.}a legyen' anrt meglelelÓ
centreilást biztosít
Az eIvá rt i Irr pIaIrtálási l<övc1ei rnc1',t .l..'.k
eleget tegyen
I

Bio1ógiaiiaa*.*rn'"ffi
S

pec i áli s.

vagy

ál tal

áno s be Liltető

beülffi

esz'kilzzrl

legyerr
9jztonságosan
FIosszútávir klinikai tapasztalatok alapján
bizonyítottarl,
te lj eskörubi okon rpati bil itással
rendelkezzen.

Igerr

Igerr, kériük rrregadni

!

Igen, kérj tik rrregadlli

!

Igen, kérj űk rr'regadni

!

Igerr, kérjtik nregadni

!

gen, kérjük rrregadrri

l

gen, kérjtik tr:legadrri

l

Igen, kérjük megadni!

Igen' kéritik rnegadni

\/i<zL

Az ajánlott termékek típtrsa
A gyártó megnevezése

Hatóanyag:

lig.". li-o

nrm

igen, 6,0 mm
igen
]
]

lgen
rgen
gerr. iáb clőlése

0'

lgen
igen.-10D

- +35D

^ol."zti1,,,.

1a

igen, anyaga a beültetés
nlcgterlrelését jól bír|a
igelr, stabi1 haptika, megfelelő
centrálás
lgen' aZ elvárt implantálási
követe

l

rrr

érl vekn

elr

rn

p

ofpl ol

igen, bioiógiailag megfelelő
alapanyagú
iger,, könnyen kezelhető

^l,l^,

N4in. követelménr,

o%,

igen, éles szélű optika

igen,-10D-+35D

eskorűbiokompatibilitással
rendelkezik

HPMC, rlátriurn-kloiid. nátriunl

1Á

-

gelt

telj

l

Kériiik nle gacltli

sav 90

gen

lgen,

I(ér'jük nregadiri

l]lőírt paraméterek

igen

igen. inj ektorral beültethető

Kéljiik rrregacini

Szár'rtrazási ot'szá[

I

igen

Igen, kérjük megadnil

13. rész

]Magyarorszá!
lTeljesítettparamoierek.

kálciurrr-k]or.id

_
,-

:

Visco MC
Medicontur
Ma$larország
1-elj esített paraméterek

HPMC, nátrium-klorid, nátrirrrnhidroxid, kálium-kl
orid, teisav 90 %. kálcium-

dihidrát és irrjekciós víz.

Molekula

törr'rege (Dalton)

klorid-

cliliidrát és injekciós víz
hozzávetőleg 86 000 Dalton
265-300 mOsmol/l
tiveg Í-ecskendőbe toltve,
bliszterben

hoz'závetőleg 86 000 Dalton
2654AA mOsmol/l
Liveg fecskendőbe töltve.
biiszterben

:

osrnoialitás:
Kiszerelés:

Egyéb szemészeti anyag anyagok

Szilikon olajok
20. rész: Nehóz szilikon I.
A z niÁrrlntr'o,"'JL,J-,
í^
P
A gyano megnevezese
LdÍ]Ili:lLic5l Olszag
Előírt paranréterek

rlsUull. rrregaonl
Kérjük nregadni

Kétjük megacl
Min. követelmény

FelhasználáS: n1agas szintti ellenállás
enruiziÍ]kációval szemben. inferior és posterior
letina szakadások,

osszerész:kb. 1/3 per11uoro-lrexil-oktán. kb.

2/3 po1i -dimeti1_szi 1oxálr

Kisr.r.
v

rrl,NUZl ri]ts.

rLuubtrg.

Kér1tik megadt
KéljÍ'iltmcgadIl

- IrlJ g/cmj

2l.tész:Nelrézi

Azajárr1ottt"'*
A gyártó ttreqnevezése

Ké{rik megadn
Kérjtlk nregac1n

nE

JZarmaZaSl orSZág
Eiőíft paranréterek
FelhasználáS: magas szint{i el1enállás
etrrulziflkációval szetnben' inÍbrior és posterior
retina szakadások

osszerész: 28 - 30,5oÁ perfluoro-l.rexil-oktán. 67
- 69,5oÁ poli_dimetil-sziloxái
Yrrz,tuz'lLi.ts.

rzvv tWS

Kiszerelés: i 0 nrl 1'ecskenciőben22. ré_sz] Szilikonolaj kimoso rolyadek (8

Az ajánlott ternrékek tipu-

p".u'nét.."k-

s'i l i kon o l,ij ki'" * á'" i'-'.I{.'t'
tá !9!' IoL rnegtisztítáSa

GeuderDensiron Extra
Geuder
Nérnetország

I(éIjtik megadrri
VIin. követelmér'r). l'relje'it.tt p*'''et.r.k
iger'r, Felhasználás: magas szintű
e11enál1ás emulzifi kációval
szentben, inferior és posterior
re tina szakadások esetére
igen, 3 0,5oÁ perÍluoro-hexii
oktán, 69,5yo poli-dimetilszi1oxán
isen. 1200 mPas

KérjLik rnegadrri

Geuder F4H5

KéÍjtikrtrep1adni
Miri. követelnrénv

1\emerorszag

Ké{iik nregadn

1 e1.]

eSltett paraméterek

tgen, szilikonolaj kimosása

iivegtesti térből'
15

-

Geuder
Nénretország
Tel.j esített paraméterek
1gen' magas szintű ellenállás
emu1zifikációval
szenrben, fe] jrasználás : inferior
és poster'ior retina szakadások
esctére
igen, kb. 1/3 perfluoro-hexiloktán, kb. 2l3poli-dimetilszi1oxárl
igen, 10 mi fecskendőben
igen, 1200 mPas
igen, 1,06 g/cm3

dlr)-

S'ár'''''',j'

Fe] l'raszná l ás,

Ueuderllenslron Extra

tG""Jí'Gi.-3

r\A-.:)t
gyarlo megncYezcsc

Előí.t

Ké|ük nregadnil

Ké|.'k *.s"d'ril

l| uu- l Jf u mras

_rruo

Igen

I

IoL

szil i korlol

aj

reziduloktó l, .'stickyoi

1''

eitávolíttisa

rnegtisztítása
zidumoktó l'
eltávolítása
esetére
,,stickyoiI''
igen, 1 00% perfluoro-butil
sz

Összcrész: 1O0% perl1uoro-butil-perltán

Kériük tnegadni
Kérjük nregadni
I{érjiik nresadni
Min' követelrrrény
Kérjiik rnegadnil
I{érjtik rnegadn
I{érjük rr-regadi
I(érjük megadn
Kérjük nregacin

j- l .00 g/cnr3között

Kiszerelés: 10 ml steril t'ecskerrdőbeil

Az ajánlott termékek tíousa
A gyártó megnevezése
Sra*rurT

ultraLlszla, steill pol1_dtmettl_
szi l oxitt-l, intraokuláris használatra

-i'*:Y'Gs.c):
To.er.,'r.,,urO (2 S "C)

-

i

li05

rU ml-es uveg

Iecskenclőben

+

2í tész:,.Nehézvíz''(60 db)
A gyá.tó

GeuderSiluron 5000
Geuder
l'{en:etország
1-el i esített paraméterek

igen, ultratiszta, steril poli
dirr"retil_sziloxán
igen. 4300-43 10 mPas

rnegecinil

]

kélj ük

l

I{érjük rr"regadrri!

]
l

igcn. 5000 -nipas

igen.

i .40

j- I .405

igen, 0,97 g/cm3
igerr, 10 rnl fecskendőben

I

megnevezése -----..----..._-''.__'..--T

Előírt pa méterek

igeir, 10 nll ster'ii fecskendőben

]

tgen, kérj iik
megacini!

SűrÍiség(25'C): 0,97 gl crn3
{\rsz€I'cics:

igen. 1.404

rik
rnegrdnil _
llclr.

1000

igen, 40,0 mN/r.r

q

igen. kcrj

rSilulon

igen,0,97 glcm3
igen, 1000 mPas

KéÍjük niegadni!

5000 mpa s

LlO:

aj re

Telj esített paraméterek

Kérjük rnegadni
I(érjtik megadni
Min. követelrnénl

\_/sbzE,LcLcl:

4jUU_4 j I 0 m pa

1

Geuder
Németország

Ké|uk mqsad'

Előírtpu.áffi

):

Geude

I

R.Ítuktíuind.'' lffi

/"L

ikolro

igelr. 5 nrl anlpullában
igen. 1,28 g/cm3
igen. 1,05 mPas
igen, 290,17 glmol

Viszkozitás: 1 000 inPa.s
Hatalleluletl teszültség érték:rnir-r. 40,0 r:nN-nr-i

r\\/il u \'lszKozlras (:

1

perrtárr

Kiszer'elés: 5 ml-es an'rpullában
Sűrűség: 1,26 - 1,28 g/cm3
Viszkozitás: 1.05 mPas
Molekr asúly: 290 - 29O,3 g/mol
/.J. resz 5Zlll|(on ola.1 (ÓU clb)
Az a1án ott terrrrékek típusa
A gyártó nregqevezése
Származási ország
E1őírt paranréterek
5UI'uscg: U.9 / g/cttt

i

Kérir-ik rnegadni

F-Decalin

ériiik megadni
Kér"iük megadni

r\€lIlct()rSZag

h4irr. követe1nrény

Telj esítelt paraméterek

(eritik megadni

aoÁ -b at^l p erÍ1uoro zott
szénhiclrogénizomerek
(ler11 uorodekalin (9 5 - I 00oÁ,
pe r11r-r o ro- ci ltl ohexil _alkánok
(perÍ1 iioro - c iklohexil- bután< 4Yo)

Gerrder

1 (l

Alapanya

Refiaktív ndex: 1.27 -

és per11r-roro-hidrindán
1^31

er'jük rnegadili

iglen, 1,3

(

<2oÁ\\

1

lo

ú

Fajsúly:1.75 - I.93
Kiszerelés: 5 ml
Szemlencse
?LÉu,
-

tokfesték (100 db a]rrpulla)

AZ, aJanloft termeKeK tlpusa

A gyártó megnevezése
Származási ország
Eiőírt paratléterek

i(ér1ük nregadni!

igen. 1,93

i<éÍJLik megadn

5ml

l(éritik mefladni lMonoblue
Kérjük megadni
Arcad

Kér'itik rne.gadni
Min. liövetelirrérry

A1KAIMAZAS:

A

1encsetok festésére sztirkeliályog műtétek
llrgry cap strlorhexi s tán-r o ga tás ához

Kérjük megadnil

\JSSZCTCSZ:

I(érjtik nregadni!
]'ripánkék Íb s téket tarÍalmaz
Kiszere 1és:
egyszerhasználqtos steril lecskerrclőberr 0,5 - 1tll Kérjtik rnegzrdni!
t / . resz: r Llvt lestek (\'/) db
--- arnoulla)
Kérjtik mesaclni
gva,iO
n:-'Kériiik rnegadni
Szárnrazási ország
I(érjük nregadni
-E,loln paratneterek
Min. követelmény
Alkalmazás:
A belső határoló rrrembrán Í-estésére
vitreoretinális beavatkozások sorárl
C)sszerész:

min. Bri1lantkék fbstéket taltalnraz
Kiszerelés:
egvszerhaszrrálatos steri1 f-ccskendőben 0.5
ml

lö.

lLM

Kéiiik rr'iegadni!

-

1

+

ffi
során

L/SSZCT'CSZ:

n'rin' Tripánkék vagy BrilliarrtBiue fbstéket
tartaTtnaz
1(.lSZCTCIES:

egyszerlrasználatcis steril fiolában 0,5
rL. tysL. I uKleszllo gyllru _ ( lj db)
lJ

'

-

-lml

Eloírt pirrantétct.ek

Kérjtik megadnil

Kérjiik inegadni!

---/

A g}'ártó nregner ezése

--_'---I

i

lren fr'inánk ék r't lc#ql

isen, 0,75 ml
Ocublr-re plus

Aurolab
ndia
Tel j esített paraméterek
igen, a belso határoló membrán

1éstésérevitreoretinális

beavatltozások során
brillantkék festéket
] ]*'.n:
I taltaLrraz

I(é{ük megadnil

Epiretinalisrnembran {'esték l25
\---cl b)
KériÍiktlreondni
A g) árt<l rtlegnevezóse
Kérjük rrregaclni
S.
Kériük rrregadrri
Min. követelrnér"ry
Alkalnazás:
A belső határoló mernbrán és aepiretinális
Kérjtik nregadnil
nrenrbrán fb sté sére vi treoretirrá1 is beavatkozáso]<
reSZ:

Franciaország
j esített paraméterek
igen, A lencsetok festésére
szürkelráiyog műtétek során a
cap sulorhexis támo gat ásához
Te1

Kériük rrregaclni
Ké{tik rrregadni

ligerr,

1

ml fecskendőben

lCeLrder
Nérnetország
Telj esített paraméterek
igen, a belső határoló membrán
és aepiretinális membrán
Íbstésérevitreoretinális
beal'atkozások során
igen, Bri1liantBlue festéket
tartalmaz
igen, 0,5 ml fecskendőben

-l Jetring

Kér:jtik megaclni

Medicontur
lvragyarorszag

N4in. kör'ete1nrérry

Telj

l7

-...

es

ített pararrréterek

,&'

1

1

és 12 mm (összerryomott áltapotban)

Előre töltött,

egyszer használatos injektorban

lgen
Igen

igen, 11 és 12 mm összenyomott
áliapotban
igen, előre toltött, egyszer
ltaszltá l atos in ektorban
j

Budapest' 2018. január 31.

Dr Elő Gábor
cégvezetó
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