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Adásvétel i keretszerződés
Mely létrejött egyfelol 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 kszám laszám : Mag yar Ál lam kincst ár,
mint Vevő

1

0047 OO4-oo333

1

66-0ooooo0o

másrészről
Neve: Polytech Hungaria Kft.
székhelye:'1 134 Budapest, Dévai u. 26-28.
képviseli: Dr' Tatai RÓbert
cégjegyzékszám : 0 1 -09-9 1 6563

adószám: 1 47 17 060-2-41
ban kszámlaszám : 1 1 500092-11 050573
mint Eladó kÖzÖtt alulÍrott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

PREAMBULUM

A Vevo a közbeszerzésekről szilo 2015. évi CXLlll. törvény 81. s. (í) bekezdés alapján

nyílt

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

A

fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek

szerződést kÖtik:

1t

az

alábbi

Szerződés tárqva:

Az Ajánlati

DokumentáciÓban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú me|lékletében
megnevezett szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok (továbbiakban: termékek) beszerzése
és
konszignáciÓs raktár biztos ítása.

Az E|adÓ által szállÍtandó termékeknek meg kell felelnie a 1. számÚ melléklet szerinti specifikáciÓnak,
valamint azoknak a szakmai jellemzoknek/paramétereknek, melyeket az Eladő a pályázatában
megajánlott.

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

A

1. számÚ mellékletében meghatározott termékek mennyisége a Vevő tényleges
sZÜkségleteinek fÜggvényében30 százalékkal felfelé eltérhet. Vevő, az adás-vételi
szerzŐdés lejártát
megelőzo legkésőbb 30' napig, rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség
átvételéről.
szerzodés
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Szerződéses éÉék:

A Vevo által a szerződés ellenértékekéntazEladÓnak fizetendő öSszeg nettó 1 o75 oooFvév + 27 oÁ
Afa, azaz bruttó 1 365 25o FUév, mely Vevő központi telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky
L. u. 5.) szállítva, lNcoTERMS 2000 DDP paritás szerint tartalmazza a termékek ellenértékét.A
tételes árlistát a jelen szerzodés 2. számú melléklete tartalmazza'
A Vevő által a szerzódés ellenértékekéntaz EladÓnak fizetendo Összeg nettÓ 330 000 FVév + 27 oÁ
Afa, azaz bruttÓ 419 100 Ft/év, mely Vevi kÖzponti telephelyére (9700 Szombathely, Markusovszky L.
u' 5') szállítva, lNCoTERMS 2000 DDP paritás szerint tartalmazza a termékek ellenértékét.A tételes
árlistát a jelen szerzodés 2' számÚ melléklete tar1almazza'
Az EladÓ által megadott árak a szerződés hatálya alatt kÖtöttnek tekintendők.

A szerzodéses ár tartalmazza az 1. pontban meghatározott termék árát a behozatalával, forgalomba
hozatalával kapcsolatban felmerÜlt ÖSszes kÖltségge| egyÜtt, valamint a leszállÍtást, továbbá a
konszígnáciÓs raktárkészlet rendelkezésre bocsátását.

3.l

Fizetésifeltételek:

3.1.Vevó a jelen szerzodés alapján létrejÖvo konszignáciÓs raktárbóltörténő felhasználást
kÖvetően, a
hetente kiállított számIa alapján, az EladÓ Takarékbank Zrt' Banknál vezetett .11500092-11050573
számú bankszámlájára, 30 napos átutalással teljesíti.
A számla mellékletétképezi a konszignációs lejelentő másolati példánya, melynek teljesítését

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

a ll. és lll. fejezet

az

l'

termékei

3'2.Vevo előleget nem fizet. Eladó részszámlálnyÚjthat be'

3.3.A szerződő 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

szerződés teljesítésévelÖsszefüggésben olyan

költségeket, melyek a Kbt.62. $ (1)bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelelo társaság
tekintetében merulnek fel, és melyek az Eladi adóköteles jÖvedelmének
csökkentésére alkalmasak.

3'6'Az EladÓ a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Vevő
számára meg ismerhetővé teszi.

3'7'A fizetés abban az időpontban számÍt teljesítettnek' amikor Vevő bankja Vevo
számláját
kifizetésre kerÜlő Összeggel megterhe|i.

a

SzáIlítási feltételek és határidők:

4.1

4.1'Az EladÓ

a

termékeket a Vevő telephelyére (97oo Szombathe|y, Markusovszky L.u. 5')
ítj a le az alábbiak szerint:

kÖltségmentesen szál

-

EladÓ

a

l

termékek éves igényének 25 %-át kÖteles konszignációs raktárkészletként

biztosítani a Vevo kÖzponti telephelyén a 3' sz. melléklet specifikációja szerint legkésóbb
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 átado és átvevó aláírását. Az átadás átvételi jegyzokÖnyv a szerződés mellékletét
képezi (3. sz. melléklet)' A jegyzokönyv elkészítéseaz EladÓ kÖtelezettsége.
Amennyiben a konszignációs raktárkészlet kihelyezésérea szerződés hatályba lépését
kÖvető 20 napon belÜl nem kerül sor átadás-átvéte|i jegyzőkönyvvel együtt' úgy
a Vevó
írásos (e-mailben és faxon is) felszÓlítást kÜld azElado részére.Amennyiben.az írásos
felszÓlításra, a felszÓlítás elkÜldésétől számított 15 napon belül sem kerÜl sor azátadás-

-

átvételi jegyzókÖnyv elkészítésére
és átadására, ugy ez az ÉladÓ részérőlsúlyos
szerződésszegésnek minosÜl, mely alapját képezheti a Vevo részérol tÖrténő rendkívÜli
felmondásnak.
A kihelyezett raktárkészlet mindaddig az EladÓ tulajdonát képezi, amíg az ellenértéketa
Vevő ki nem fizeti.

-

4'2' Az elsó

részszá|lításra (konszignáciÓs raktárkészlet kihelyezésére) a adásvételi
szerződésszerződés hatályba lépésétkÖveto 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'Vevő

a

kihelyezett raktár készletmozgásairÓl nyilvántartást vezet, amelyet EladÓ félévente

egyeztet, illetve ellenoriz.

4'4'A kihelyezett raktár folyamatos feltÖltését,az azok felhasználásárÓl két hetente
elkészítettVevői
lejelentés, azazVevő külÖn okiratban foglalt megrende|ése alapján,
annak feladását kÖvetoen 72 irán
belül kell a E|adÓnak teljesÍtenie.

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

4'6'Vevo a terméket oly mÓdon tartozik lehívni, hogy a teljes szerződéses
mennyiség leszállítására a
szerződés h atá lyá nak lejártáig sor kerÜ hessen'
l

4.7.Elado előszállításra kizárolag a Vevő Írásos hozzá4árulása esetén jogosult'

5.l

Csomaqolás:

5'1'EladÓ a leszállítandÓ terméket a lejárat idópontját jÓl láthatóan
feltÜntetve, a szállÍtás mÓdjának
megfelelo csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő
kezelésre és tárolásra vonatkozÓ

cÍmkékfeltÜntetésre kerÜlnek.

5.2.Vevó 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/száll ítÓlevélen az alábbi adatok szerepeln ek:
Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatÓkórház
a doboz tartalma,
a szerzodés száma:

6'l

dobozszám,
Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5. _ KÖzponti Raktár
Szállított mennyiség, NettÓ Ft, Áfa, bruttÓ Ft (SzállÍtÓlevél esetében)

A terrnékek átvétele. tárolása és felhasználása:

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

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

A

mennyiségi hiányokrÓl és sérÜlésekről a Vevo jegyzőkönyvet vesz fel, melyet haladéktalanul
továbbÍt EladÓ részére.A megállapított hiányokat és sérÜlt terméket EladÓnak
a jegyzőkönyv
kézhezvételéto|számított 30 napon belÜl saját kÖltségéreutánszállítással tartozik pÓtolni.

A

leszállított termékeket a Vevő saját költségére és veszélyérea termék természetének
megfelelő

kÖrÜlmények kÖzÖtt raktározza.

A termék minőségi átvételére a felhasználás fÜggvényében folyamatosan kerÜl
sor.

Eladó kÖtelezettséget vállal, hogy a szerzodés megkÖtéséhez benyújtja és átadja
Vevó részéreaz
érvényeslSo 900'1 tanúsítvány másolatát, melyet a szerzodés hatálya alatt fenntart.

7

'/

Szavatosság:

EladÓ a jelen szerzodés alapján leszállításra kerÜlo termékek esetében
szavatolja

szám ított 24 hónapos felhasználhatÓságot.

a

leszállítástÓl

Amennyiben a fentíek szerinti felhasználhatÓsági időtartam alatt a termék valamelyike
tekintetében
megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a EladÓ ajánlatában
rÖgzÍtett minoségi
paramétereket, kÖveielményeket nem teljesÍti, és funkciÓjának
megfelelóen nem használhatÓ, EladÓ a
Vevó által megkÜldÖtt bejelentés alapján köteles az terméket saját költségére
30 napon belül
kicserélni. A kicserélt termék tekintetében a lejárati idotartam a csere
idopontjátÓl Újra kezdódik.

Az egyes

termékre vonatkozÓ speciális felhasználási fe|tételeket _ melyek azonban
a jelen
szerződésben rÖgzítetteknélhátrányosabbak nem lehetnek Vevő
számá,ra, Vagy ;";.íib;;
hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell
alkalmazni - a termékhez mellékelt

szavatosság i előírások tartalmazhatják.

B'l

lmport és eqvéb enqedélvek. adók, illetékek:

Elado az Ajánlati DokumentáciÓban előírtak szerint saját kÖltségére biztosítja Vevo 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.

9./

9.'1.Vevó jogosult és egyben köteles a szerzodést felmondani a Kbt. 143.
s.- án túlmenően - ha
szÜkséges olyan határidővel, amely |ehetové teszi, hogy a szerzódéssel 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 Elado kÖzvetetten vagy kÖzvetlenúl 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.
Vevo jogosult a szerződést felmondani' vagy _a Ptk-ban foglaltak szerint attÓl elállni,
ha a szerződés
megkötését kÖvetoen jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési
eljárás során
kizári ok állt fenn, és ezértki kellett volna zárnia közbeszerzésieljárásbÓl'
Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesÍtésévelÖsszefüggésben
olyan koltségeket,
amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerintt feltételeknek nem
megfe|elő társaság
tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az EladÓ adÓkÖteles jÖvedelmének csÖkkentésére
alkalmasak;
illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
a Vevő számára
megismerhetové teszi és a 143' $ (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a Vevőt haladéktalanul
értesíti'

A

a szerződéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni, hogy
illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl
a magyar adÓhatÓság kozvetlenÜl beszerezhet a nyertes
ajánlattevore vonatkozÓ adatokat az országok közÖttijogsegély igénybevéte|e
nélkÜ|.
kÜlfÖldi adÓilletoségŰ EladÓ köteles

az

9'2'Szerződő Felek megáliapodnak abban, hogy a jelen szerzódést a felek
szerzodésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.

a másik fél sÚlyos

3'A Száll Ító részéről sÚlyos szerződésszegésnek m inősÜ| kÜlÖnÖsen:
amennyilren 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 adóclÓ bármely jogát, illetve
kÖtelezettségétharmadik
személy részérea Vevő elozetes hozza1árulása nélküí átruházza,
_ konszignáciÓs raktárkészlet Írásbeli felszÓlítás elíenérenem bocsátja
a Vevő rendelkezésére.
9.

_
-

9.4.Vevő részéről sú!yos szerződésszegésnek minősÜl

i<ÜlÖnÖsen:

-

amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és fizetési
kÖtelezettségétaz erre tÖrténo írásbelifelszÓlításban megje|ölt határidőig nem teljesÍti,
amennyiben a titoktartási kÖtelezettségét megsérti.

9.5.Szerzodő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenorzési kÖrén kívÜl eso események
(vis maior) mentesítik az érintett felet a szerzodésből eredő kÖtelezettsége teljesítésealól, ha egy
ilyen esemény 3 egymást kovető hÓnapon át tart' Ebben az esetben bármelyik fél jogosult a
szerződést egyoldalÚan, azonnali hatállyal, a másik félhez intézett, ajánlott levélben elkÜldött írásos
értesítésselfelmondan i.

9.6'

,,Tekintettel arra, hogy

fenntartÓ által, vagy

a

a

beszerzés tárgya központosÍtott

-

országos, regionális -, illetve
is bevonásra

fenntartÓ megbízásábÓl indÍtott kÖzÖs közbeszerzési eljárásba
kerÜlhet, ezért Megrendelő a kÖvetkező bontÓ feltételt kÖti ki:

Megrendelő szerzodéses kötelezettséget kizárolaga Polgári TÖrvénykönyvrol szÓlÓ 2013. évi V'
$ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozÓan a kÖzpontosított kÖzbeszerzési rendszerben, osszevont
kÖzbeszerzési eljárásban, 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 MeErendelőnek semmilyen hátrányos kÖvetkezménye nem származhat.,,
tÖrvény 6:116.

9'7-A szerződés egyik fél által kezdeményezett a szerződésben rÖgzített okból tÖrténő felmondása
nem mentesÍti Szerződo Feleket az egymás által kÖlcsönÖsen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek ellenértékénekkiegyenl Ítésétől.
9.B. EladÓ a jelen szerződésben rÖgzített kötelezettségek be nem tartása esetén az alábbi mértékű
kÖtbérfizetéSikÖtelezettséggel 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 követően
az
Vevő jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani az adott részteljesítésesetében, valamint
érvényesíthetia meghiÚsulási kÖtbért az Vevő
.

Hibás teljesítésVevő a hibás teljesÍtéskicserélésétírja elo, Nyertes ajánlattevő kÖteles a nem
megfelelő minoségű áru hibásan teljesített szállításának cseréjére, az írásos bejelentéstől
számított

72 orán belÜl'
Amennyiben a Nyertes ajánlattevő az írásbeli felszólÍtás kézhezvételétolszámított72 őrán
belül nem
cseréli ki a hibás árut' akkor a kötbérkÖvetelést, mint e|ismert kÖvetelést kell nyilvántartani és így
az
beszámíthatóvá válik, a Kbt. 135' s (6) bekezdése szerinti feltételek teljesÜlése esetén. Vevo
a
nyertes ajánlattevő szerződós szerinti teljesÍtéséigkésedelmi kötbért alkalmaz'
Vevő jogosult a szerzódéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni Vagy rendkívÜli felmondással
felmondani, ha a Nyertes ajánlattevó o|yan okbÓl, amelyért felelos, 20 naptári nap késedelembe
esik'
A hibás teljesítéssel kapcsolatosan a kÖtbér a Ptk' 6:186 s (1) bek. megfelelően akkorfizetendo,
ha a
kötelezett felelős a szerzodésszegésért.
Vevő a késedelmi kÖtbéren felÜl érvényesíthetia kárát is.

MeghiÚsulási kÖtbér: Aján|attevő a le nem szállított termékek nettÓ értékének30%-a, megfelelo
mértékűkÖtbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kÖtbér érvényesítésekizárya a késedelmi vagy
a hibás teljesítésikötbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítési
kÖtbért
be
kell
számÍtani
a
meghiÚsu|ási
kötbér összegébe.

Vevo
- az

a

szerződés teljesítésétakkor

tekinti

meghiúsultnak, ha

Ajánlattevoként szerződő fél a teljesítéstjogos/méltányolható ok nélkÜl megtagadja
- a teljesÍtéskizárÓlag az Ajánlattevoként szerződÓ fél érdekkÖrébenfelmerÜlt okból lehetetlenul el
- a késedelem Vagy a hibás teljesítéseléri a 20 napot.

A

kÖtbér kifizetése nem érinti Vevó azon jogát, hogy a szerződésszegésse| okozott és a kÖtbér
összegével nem fedezett kárának megtérítését
kÖvetelje. Hibás teljesÍtés esetén Vevő csak a termék
kicserelésétfogadja el.

10'Hatálvba lépés:
A szerzodés 2018'o7.15.-én lép hatályba, és '12 hÓnapig marad érvényben.

11.l
1

Eqvéb feltételek:

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

11.2.Minden, a je|en szerzodés keretében a felek által egymásnak kuldÖtt értesítésnekírott formában
(ajánlott levé|ben, telefaxon) kell tÖrténnie. Ezen értesítésekhatálya a címzett
általi vételkor, illetve a
neki történo kézbesÍtéskoráll be.

'í1.3.Jelen szerződés 4 azonos érvényÚ magyar
nyelvű példányban kószÜlt, melyből a felek

példányt kapnak.

3-1

11.4'Jelen szerződés 1' sz.,2.sz. melléklete a szerződés alapját képező kÖzbeszerzési
eljárásban
Vevó által kibocsátott Ajánlati Dokumentáció, valamint az EladÓ által benyÚjtott ajánlat
a szerződés
elválaszthatatlan részétképezik.
1'].5. Vevő kizárja a projekttársaság létrehozását

12'l

Bírósáq. alkalmazandó iog:

12-1'Aszerződő felek megállapodnak abban' hogy esetleges vitáikat megkísérlik
békés,tárgyalásos

úton rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy kikÖtik perértéktől
a
fÜggően a
SzombathelyiTÖrvényszék, illetve a SzombathelyiJárásbíróság kizárÓlagos illetékességét.

12'2'Ajelen szerződésben nern Vagy nem kimerÍtően szabályozott kérdések tekintetében
a magyar
anyagijog' így kÜlÖnÖsen a Ptk' szerződésekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Felek a jelen szerzodést, mint

akaratukkal mindenben mege gyezőt, magukra nézve kÖtelezinek
ismerik el, kijelentik, hogy annak aláírásárajoEosultak és azt hetybenhagyÓlag
aláÍrták.

Mel|ékletek:
l. sz melléklet: felolvasÓlap
ll' sz melléklet: szakmai ajánlat
Szombathel y, 2018'jÚlius
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Adásvéleli szerződés

''Kal}Ónfé'€

sz€mle':csék és viszkotlaszÍkl]s aByasÓk beszg12ése konszigáációs Éktei oiztositágáilal"

FELÜLVÁsÓLAP
Aján}attevő neve: Polytech llu'ngaría Kft"

Ajánlattevő címe (székhelye): 1093 Budapest, Vámház krt. 13'

Ajánlat tárgya: Adásvételi szerzÖdés ,,KÜlönféle szemlencsék és viszkoelasztikus anyagok
beszerzése kÉnsziEnáciÓs raktár biztÖsításával,'

1 !::.
(Frl

ÖsszehajthaiÓ egytestü nydrofil akrilát aszflrikus mikroincizjÓs íniilenc$o Nettó ajahlati ár

iíkril

*e"$t:elklq

Aiárí|

.$$lysz{nr

tOye|e|jhény

NettÓ ajé,nlati ár (Ft)

AnguláciÓ:
Eiőáy,__ha

10

lgen/nem

0

"á:zemjéncse

' kér.1uk

adnil

squart-Édgé Anti

i lgenlnem,

Glare ivagy azzal egyenértékÜ} iechnoiÖgi*val

i kéíjÚk

ké$zÜlt

Elciny, ha

a

megadott (i0.0 D

*

adni!

30.0

tarlományon kívui e]érhetÓ tÖbb djopfria is.

lüen/nem'

D)

;

:

kéí'iuk

lgen/nem,

i

iaC

Brek

motyseg: 5,2 mm

ké11uk

11gs,a$!

lgen/nem,
kérjuk

lmplantálás: lencsénkéntVíScoject '1,B mm_es |.
| 'l
egyszerhaszná|atos injektorra|

mgs

s,rttyi.zam

='1l,;:,,._.1.".

q!11U..,,.,.-..-..

:. lfl-I:
l JtövetgÍÍn

70

LencsetanÓ kralakÍtása Egyben Ósszeha'itÓ

rs

4.

lgen,

I',
|

kér]i]k i

rész. Fjidrofob akfjlát aszférikus, aberrácio ffientes ÖsszehajthatÓ lencsék Ne{tÓ ajéhletíái (Ft)

NettÓ ajániati ár {Ft)

Kotna aberráció mentes

]

")

kárjtlk

Adásválelj szeffiódés
''KÜiÖnÍé|g szemlencsdk é$ !is2kBelasz|ikEs anyagoí beszeÍzésekonszlgnaclo$ raktáÍ b'atosi{ásával"

adni!
lgün/nem.

Haptlka érintkezésr szÖge a tokban

Min. 175'
j

-1..*
l
!

Kér'iúk

me

Refraktív iildex; közepe$ 1,45 _1.48 kozolt

kérjÜk
mggacini:
Ig€n/nem,

a

E|Óny 6" a megadott (6 O D - 30 0
itarto6;n'on kíVÜl elérhetó tobb dioptria ls'
:

g'F-S$E9lg,.{S*

seilro3

1:
Viztártalom: 0,5 %-náj kisebb

2

aeíjes átmérő:'i3'0 mm
Optikai rész: kékfényszűrÓs

AJántát-téúői

lEen/nem,

Anyaga haptika: PMMA

ker]üK
lgeni nem,

;3*.
i"*._::.:=:::-:::--_

I
héitoáianrátia,rrr,-*
ir *
I

i[us, tlv szLirovel eliátott, hepari''os bev.

i.o,y".rn.

ff;^*

i7o
r* -- ----"-j"

le1esen elore betÖltott rivite|' a {encse slÓre,
a canridg_oa és az rnlektorba' netv,^
l blztonságos és gyors beÜltetéSt t"si, '
]ehelÖVé, Csomagolása klnnyen kezelhetÖ
|
:
]

:lgen

Ibetöltötl

|;'^_--__,_'* ' *'.'..::
; -T
IA |encse' ]geny eseten' kék fény Szürovel |si2
rneglete
glg!L___
LrS!991!91Q,

-"..,

''' ':'''_''
'laen_*--, -

10

--

lÁ;arrrattáq,

n.aoo.ooo

xup

Teljesen elÖre
enre betÖltÖtt kiViBl' a
|ret1eseL
lencse e,Öre betÖltÖtt
bet
a caÍ!ÍIdg-ba
1lencse
rn1ektoroa' mely biztonságos
es az
aZ |njektoroa'
les
és gyors beüJtetést
beüJtet
lesz lehetóVé
I

]

C_ppllq go!*'a BÖnnyen kezel hetö
ICsonragolásakÖr

A ie'röle''-Tgény
Íertcse' lgény esetén' kék iény
lÁ
szurctvel is rendelhetó
szürcivel
rendel
;

Adásvéteíi szarzödés ''Kllloníé]észetriténtsék é$ vj$zk'ielaszlikns anyagok beszeu ése konsz!gnaclÓ$ aahtái
biztósitásávár

9

rész lrisílxaciÓs aphaklás PÍ!!V]A iltraokuláris műlencse Néttö ajanlatl ár

J0. rész' EgytestÜ hydrophob akril aszférikus rnű]enc$e NettÓ ajánlai' ár 1Ft)

(Ft)
'

11. rész: Koheu Íls és diszperziÓs anyag Nefto a1ániati ár (Fl)

12' ré3z: KŐzépés kohéz]Vitású é5 kÖZep*g molekLlla súlyúviszkoela$ztikus anyag

NettÓ ajánlati ár {Ft)
1.075.000 HUF
'13. rész: Vjszkoe]asziikus oldat intraokuláris
használatrá ?-5 ml Neitó aján|ati ár (Ft}

14 'ész' ErÖs

diszperziv tulajdonságú anyag me'y kiválÓan a|ka|mas endothel sejt Védelemre

NettÓ ajáftláti ár {Ft}

'í5. rész' lntraokulárls Öblilo
folyadék (BSS Pius 50O ml} két komponensü szemészetl irrigálÓ oldat
NettÓ aJán'ati áí (Ft)
16. rész: lntráokulárjs Óblitö folyád€k (ESS oldat 10c0 nrl) NettÓ ajánláti áí
{Ft}
17' rész: lntlaokuláiis Öblíto folyadék (B$S o|dat 500 ml) Netto aján]ati ár
iFt) 33ü.000 l-luf
1B' rész' VlszkoanesztelikUs kohezíV anesztetikUs anyaggal komblnít szer NettÓ ájánlati ár
{Ft)
(ft)
460^000 HUF

19' rász. $zaruhártya védö viszkoelasetikus anyag NettÓ ajánlaii ár
20. íész:Nenez szilikon l' NettÓ ajánlati ár (Ft}
21. rész: Nehez szitíkon ll' Netto ajánlatí ár (Ft}
22. rész'. $zilikonolaj kimosÓ foJyadék NettÖ ajánlati ár (Fl)
23. resz'. Sziiikon oiaj NettÓ ajá'lláti ár (Ft}

24

tész'' 5000_es sztlrkon olaj Nettó a;ánlati ár (Ft)

25' tész. ',Nehezvíz'' NettÓ ájánlali ár (Fl)

28' rész. szemIenc]sÉ tokf€sték

27

'

NettÓ ajánlatj ar iFt)
rész'. lLM festék hletto ajánlati ár (FtJ

28. rész: lLM + Epiretínalis n"lembran festék F'}ettÓ ajánlatí ár (Ft)
29. rész: Üvegtesti határhártyá íestek Ntei1Ó aiánlati ér {Ft)
30. rész: lLM * Epiretinaíis nrembran + Üvegtestj határhártya ÍestékNetto ajánlati ár (Ft)
31' rész: lLM + ljygg165iJ halárhártya íesték NettÓ ajánlati ár (Ft)
32. tész:, Tokfeszita gyÜrü NettÓ ajánlati ár (rt)

Dátum: fulÓr 2Ü18. február 5

r.{
L-'

v-,t)
*'i

\

(Üégszerr] a]áírás a
kÖt€lezettségVáIlalásra
jogos u lVjogosultak, vagy
aláirá5 a meghatalmazott/
fin egh&tal ma3ottak Észéiöl
)

Tffi*xTÁ''-H{u*
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Ad;s}é|Éli!zéÍzódÉi.'KL]irn'élr.Zel]]lefl.:ék
é: vi5zlinsiásziiku5 ányaa'k i1€:]Zerzé5e kol]5zitírációr rak1iil blztDsiiá5áv.',

Kiszerelés:

0.6 - 0.8 ml

oznrolafitás (mosm)
12. rész
Közepes kohézivjtású és kclzqpes molekula súlyúviszkoelasztiku5 an\'aq
Az aiánlott termékek tícuss
Kérjt_ik inegacJni
I Polyhvl 1'6%
A üYártó ntegnevgzése
Ke{Ük nregadni
l Polr',tech Domílens GmbH
Származási orszáo
Kérjük-meqadn'
I Németorszáa
ElŐírt paraméterek

l'''1

in. köVetei

n-}

Ts{j es ített paraniéterek

én y

KŐzepes kohézivitású és kozepes

KÖzepeS kohézívitású és közepes
mo1ekulasúlyúviszkoelasztikus
anyag, anrely]k a pÍ]acoemuf sificatío
ntinden lépésénél
alkalmazható és
meüfele[ő biztonsáöÚt nVúÍt

mo|ekulasú lyú vlszkoelasztikus
anyag' anrelyik a phacoen'']uls jÍicatio

nrinden lépésénél
alka|mazható és

meQ.ele|Ci biztonsáoot nvÚiT.

1,6%-os nátríum - hya|Uonát
készíttnényfizio|Ógiás só oldatban

HatÓanyag:
h'4olekula tömege

iDatrton):

Viszkozitás

1'3-1.5 nlil]iÖ Dafton

kozepes. 50 000 -55 0Ü0 cST

1.60'"-os naÍriu11 - hya|uronát

készítményíizio]ó9iás sÓ oldatban
'l
'3-1.5 milliÓ Dalton
55 000 cST

KiszereIés:

0.8 ml

Kohez jvitá s:

1,0 ml

kÖzepes
Önnragába n. phacoem u!sificatioi
nrÜtétekhez

közepes

Alkalnrazás
13- rész

Viszkoelasztikus oldai intraokulális haszná]atra 2.5 ml

AZ aiánloit terrnékek tipusa
A gyártó meqnevezése

'Onmagában, phacoemulsificatios
műtétekhez

Kériük meoadni

Származási orszán

Kér]Ük meoadn
KérjÜk n.:egadni

ElŐÍft paraméterak

Íi.'lin. koveteln^rény

Teljesített paraméterek

HPl',1C. nátrium_klorjd' nátriunr-

hidroxid' ká1Íum_kl
orid' te1sav 90 %. kálcium_kloriddihidrát és iniekciós víz.

Hatóa nyag:

l'lolekrrla tón-]ege íDa lton

]:

hozzávetőleg 86 0ÜÜ Dalton

osncllalítás:

265-300 mOsmoiil
Kiszerelés:
üveg íecskendőbe tÖltve, bliszterben
] 4' tész
Erős djszperzív tulajd onsáqú anYacl mÉlvkrválÓan alkalmas end{:}ihPl seit rléríclenr
Az aiánlolt termékek tíbusa
Kérjük n]eqadni
Á q./á*ó meonevezése
KériÜk meoadni
Származási ország
Kérjük meaadni
Előírt pararnéterek

lr,1in.

Hatóa nyagok

kovetelnrény

Te]iesített paraméterek

ViszkozÍtá s

kondroitin_szulfát 4%' Nátr]um
hyaluronát 3;n''o
40.000 t 20.000 cps

Kiszerelés

0.75 ml

{mtJ

ozmolal]tás

325 mosm

i

40 nrosm

Í',"'1olekulasÚ ly

Kondroitin suiíat 22'500 Daiton.
NatriLlm hyaíuronat 500'000 Dalton
lntraokuláris Öblítő folyadék {BSs Flus 5Üo
15' rész
két kontponensű szemészeti lrrigáló oldat 'flú
Az ajánlott ternrékek
I x*r]ux nreqxni
A qyáfiÓ nteonevezése
Kériük n_reoac{ni
rmazasr orszao
Kérjük megadni
Előírt paraméterek
fu'lin' követelnrény

típusq

t.1

12

Telj esített paraméterek

Adá3vételi :;Zer.üaé5 ''KLijai]'ále:Z*mlenCSék €:

viszkÉl'i5Zti!i!5

an\r!]alok l}eSZérZase konsziÜEáciÜ]_r

rakt.il b]Zlű5'l.isiiVal"

Csonragolás csak ÜVeg

kiszerelésben
6. rész

Iqen

intraokuláris oblítő íolyadék {BsS oldat 1000 ml}
Az aiánlott termékek tiausa
KériÜk meaádni
A qvártó meqnevezése
KériÜk megadni
1

]

Szárnazási orszáa

KéliLik mecac.lni

Előírt paranréterek
csÖmagolá5 csak Üveg

L.lin. kóvetelnrény

kiszerelésben
]7. rész

Az

Teljesített paráméterek

lqen

intraoku|áris öplí1ő íolyadék {Bss oldát 50o mlj
aiánlott termékek ti*usa
KériÜk meoaclni
|

A ovártó meonevezése
Származási orszáo
Elöírt paraméterek

h1in. kovetelnlény

Csonragolás csak üveg
kiszerelésben

lqen

PÖlvsrl 50oic
Poh/t€ch Dornilens GmbH
Németorszáo

Kériuk meoacni
Kél-jÜk megadni

Teljesitett paraméterek
lgen. Csomagolás csak ÜYeg

kiszerelésben
Viszkoanesztetikus koheziv anesutetikus anyaggal konrbinlt szer

'lB. rész

Az ajánlott telfiékek típtlsa
A ovártó meonevezége

száamazási olszác
Előíd paraméterek
Összerésze:
pH. ér1eke:
h,lotekula súly

Kiszerelése:

KérjÜk n:egadni

Kérjük rneqadni
Kér'ia]k negadni

l'tlin. kovetelmény

Teljesített paraméterek

1.5 % Nátrjum_hyaluronát.

Lidocain
6'7- 7.7 közoti

1'Ü

olt,

2.900.000 Da
Steril. 0-8 ml üvegfecskendőben
1 db kanlil: 27 G
2 ampulla 0.3 nrl szemcsepo
=

Szobahőnt érsékletelta11hatósáca
min. 25 nap
19' rész
védó viszkoe}asáikus anvao
I Szaruhártya
Az aiánlott te.mékek tíousá
KÉrjÜk megadni
A ovártó meonevezése
Kárjuk
Szárnrazási orszáo
KérjÜk meqadni
EloÍrl paranléterek
Min. kÖVete]nrénV
szaruháftya bevonása és
Alkalmazás
hid ratálása
Koncentrációi haiÓa nyag
2Ümgiml (2%) l-{Plv{cből

megadni

lt',l

olek

u la

sÚly

ozmolarltás (nrosnr)
Kiszerelés:

5 0Ü0

-

86 000 Dalton kcizott

65-300 mOsmolil
2.0 nrl, steril egyadagos

eqvszerlrasználatos kiszerelésben

t5

13

I

Polwisc 2.0oÁ
l Polr'.tech Domilens GmbH
] Nén':etcrszán
Teljesitett paraméterek
szaruhártva bevonása és hidratá |ása
20malnr] (2olo} HPlr4C-bői
85 000 - 86 000 Dalton.

265-300 mOsmolr
2.3 ml" steril egyadagos
eQVszerhasZnálatos kiszerelésben

