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bankszámlaszám: Magyar Államkincstár - 10047004-00333
képviseli: Dr' Nagy Lajos főigazgató
mint vevő

1

ó6-00000000

másrészről a Johnson & Johnson Kft.
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mint eladó
_vevőéseladóatovábbiakbanegyüttesen:felekközött

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I.

PREAMBALUM

l. l./ A szerződő felek rögzítik, hogy a vevő mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIil.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. $ (1) bekezdés c) pontja szerinti aján|aÍkérő szervezet a Kbt.
Második Rész 81.$-a a|apján uniós eljárásrendbe tartoző, nyílt közbeszerzési eljárást indított a
,/ddsvételi szerződés csípőszegek beszerzésére, konszignóciós raktdrkészlet kihelyezésével
36 hónapra '' tárgyban.

1.2'l Az 1.1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.s (2) bekezdés c)
pontja, aZaZ a legjobb ár-értékarányt megielenítő értékelésiszempont alapján a vevő
*
számára a legkedvezőbb érvényesajánlatot az eladő tette, akit a vevő erre tekintettel a
közbeszerzési eljárásban 2. részaján|ati kör, aZaZ a Csípőszeg spirálpengével tekintetében az
e lj árás nyertesévé ny ilván ított, az alábbi me gaj ánlásokkal
:

2. rész:

Brtékelési szemDont

Aiánlati ár:
Szes: A szes hosszúsása minéltöbb méretben állion rendelkezésre
Szeg: A szeg főcsavar illeszkedése több szögben álljon rendelkezésre
r20"-r35"
Szeg: Legalább két átmérőjú Szegsorozat álljon rendelkezésre a

szerződés időtartama alatt
Combnyak spirál penge: Széles választékot biztosít 70 mm- 130 mm

között

Aiánlat
4Zr 360

1

10
J

2
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Igen, a penge

Combnyak spirál penge: A penge lyuggatott, augmentálásra alkalmas

lyuggatott,
augmentálásra

alkalmas

:

I.3'l A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket az l.I./ pontban rógzítettkózbeszerzési eljárás
eredményeként, az eljárást megindító felhívás' valamint a felhívást kiegészítő és egyéb
kozbeszerzési dokumentumok és az e|adő mint nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlaÍ

tartalma szerint kötik meg.
1.4./ A

jelen szerződés alapjánfizetendő ellenszolgáltatást a vevő önerőbőlbiztosítja.

1.5./ A felek rogzítik, hogy jelen szerződésük elválaszthatatlan mellékletét képezik az l.ll
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így különösen, de nem
kizáróIagosan az eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok,

valamint a nyertes ajánlattevő ajánlata.

II. A szerződés tárgya

z'l./

Ajelen szerződés a|áírásával azeladó eladja, a vevő pedig megveszi

a

jelen szerződés

1.1.l pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában' valamint

a

kózbeszerzési dokumentumok műszaki leírásában részletesen meghatározott feltételeknek '
megfelelő minőségű és mennyiségű a jelen szerződés 1. sz. mellékletétképező termékeket (a
tov

ábbiakban :

t

e

rmé kek ):

2.2.l Az eladó a jelen szerződés aláírásával vóllalja, hogy a 2.I./ pontban rögzített termékeket
jelen szerződésben foglaltak szerint a vevő részére - a konszignációs raktár sajátosságait
figyelembe véve - határidőben leszáIlítja és átadja.
a

2.3.l A felek megállapodnak, hogy jelen szerződés keretében opciót kötnek ki, azaz a2.l.l
pontban meghatározott termékek mennyisége a vevő tényleges szükségleteinek függvényében
+ 50 százalékkal eltérhet' Vevő egyoldalúan a szerződés határozott időtartamának |ejártát
megelőző legkósőbb 30. napig igény szerint rendelkezhet az opciós mennyiség átvételért5l,
melynek leszállítására a 3.5.l pontban foglaltak irányadók.
z.4./ A felek rögzítik, hogy a szerződés hatá|ya alatt azon termékek esetében,

-

amelyek nem elérhetőek, ott lehetőséget biztosít az Ajánlatkérő a termékváltásra, annak
érdekében, hogy a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő kiszolgálása mindig magas
színvonalon töfténhessen, az Ajánlattevőnek a termékek megszűnése esetén is biztosítani kell
az ellátását' az ajánlattételkori termékválasztéknak megfelelő új termékkel. Termékváltásra
csak és kizárőIag olyan termék esetében kerülhet sor' melynek gyártását, adott termék
forgalmazását a gyártő megszünteti, Vagy elveszít engedélyt az adott termékre.

A

termékváltási lehetőség célja a teljesítőképesség biztosítása a szeruődés teljes időtartamára

vonatkozóan.

A termékváltás során a következő szabályokat kell betartani és alkalmazni:
o A vevő a bejelentett termékváltásokat megvizsgálja, majd értesítiaz eladót

.

a

döntésről.
A megajánlott, új terméknek azonos funkcionális tulajdonságokkal, megegyező vagy

jobb teljesítménybeli/műszaki paraméterekkel kell rendelkezni, mint az
terméknek.

o Az új termékek gyártmánycsaládjának meg kell
gy ártmány cs

a l

ádj áv

a

l.

egyezni aZ előd

előd

termék

..

o
o

Az új termék ára

még magasabb teljesítmény/kapacitás esetén sem haladhatja meg
elődtermék árát.
AmennY\ben az eladó nem tudja biztosítani a megrendelt termék szá||ítását (e|őrc
bejelentve a vevő részére,indokolva) űgy a vevő által jóváhagyott termóket köteles
biztosítani, és annak költségét állni

III. A szerződés hatálya, a teljesítés helye és hatdrideje

A felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződéskötésre korábban kerül sor, mint a
32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. s (l) bekezdés a) vagy b) pontja szerinÍi zárő
tanúsítvány kiállításának napja, úgy a jelen szerződés a32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.
$ (1) bekezdés a) vagy b) ponda szerinti zárő tanósítvány kiállításának napját követő napon
lép haÍályba, kivéve a 320l2ol5. (X. 30.) Korm. rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak
fennállását, amely esetén a jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napját követő 60.
napon lép hatályba. Amennyiben a szerzódéskötésre a32012015. (X. 30.) Korm. rendelet l3.
$ (l) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanűsítvány kiáI|ításának napját követően kerül
sor, úgy a szerződés a felek á|tali a|áírásának napját - az utolsóként aláírő fól aláírásának
napját - követő 2.hőnap első napján lép hatályba.
3.1.l

3.2'l A felek a jelen szerződést a hatályba lépéstőlszámított 36 (harminchat) hónap
határozott időtartamra kÓtik meg.
3.3./ Afelek rögzítik, hogy tekintettel ana, hogy a beszerzés tárgyaközpontosított - orSZágoS,
regionális *, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszeruési

eljárásba

is

bevonásra kerülhet, ezért vevő

a következő bontó feltételt köti kr: Vevő

szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Tilrvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:116. $ (2) bekezdése szerinti, ana vonatkozó bontó feltétellel vállal' hogy amennyiben a

beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont
közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó áIta|, vagy a fenntartó megbízásából indított közös
közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a
központosított, közös Vagy cisszevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzésÍ
megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből eladónak semmilyen hátrányos következménye
nem származhat.

3.4.lAz eladó a 1elen szerződés tárgyát képező termékeket a vevő 9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos utca 5. szám alatti székhelyéreköteles szállítani és ott azt a vevő
kapcsolattartója részéreátadni. A konszignáciős raktárkészlet leszál|ítására az e|adő a
szerződés hatálybalépésétkövető 10 napon, a raktárkészlet pőtlására pedig a szerződés
időtartama alatt a vevő eseti lejelentései alapján köteles.

3.5.l A felek rögzítik, hogy az eladő a termékek leszállítására a jelen szerződés 3.2.l
pontjában rögzített szerződóses időtartam alatt a konszignációs raktárkészlet rendelkezésre
bocsátásával, a raktárkészlet biztosítása érdekében folyamatos szállítás keretében köteles

az INCOTERMS 2000 DDP paritás szerint a vevő eseti

lejelentése alapján. A
konszignációs lejelentő lap a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi - Az e|adő köteles a
termékeket a jelen szerződés 3'4'/ pontjában meghatározott helyen a vevő kapcsolattartója
részérea 3.6.l pont szerint átadni az alábbi feltételek szerint.

A felek rögzítik, hogy az eladó a szerződés időtartamára konszignációs raktárkészletet bocsát
a vevő rendelkezésére,melyet a vevő saját raktárában, elkülönítetten helyez el. A

konszignációs raktárkészleÍ az eladó tulajdonát képezi. Eladó a szerződés teljes időtartamára
meghatározott termékmennyiségből a konszignációs raktárkészletet, a szerződés hatályba
lépésétkövető lo (tíz) napon belül szállítja le. A készlet átadásáről a felek külön átadáSátvételi jegyzőkönyvet készítenek, mely tarta|mazza az áÍadott termékek tételszámát,
megnevezését, katalógusszámát' mennyiségét(db), nettó/bruttó egységárát, nettó/bruttó
összértékét.

Konszgnációs raktárkészlet mértéke:
2. rész:

Konszignációs raktárkészlet biztosítása a szerződés időtartama alatt aZ Ajánlatkérő
telephelyén: a raktárkészletből legalább 6 rendszer implantálása legyen lehetséges - a
visszapótlástól függetlenül.

A

szerződés időtartama alatt 2 db beültető műszerkészlet kihelyezése, folyamatos működő

képességénekbiztosítása.

A beültetendő készlet sterilen rendelkezésre

A

á1l

vevő a konszignációs raktárból felhasznált termékeket konszignációs lejelentő lapra vezeti

fel és eseti jelleggel elektronikus úton/faxon/ küldi el az eladőnak. Az eladó a felhasznált
termékekről nyilvántartást vezet. A lejelentő lapok alapján az eladő 24-48 őrán belül köteles
leszállítani a termékeket, sürgős esetekben pedig 6-12 órán belül. Munkanapon 8:00 óra és
15:00 óra között eladó részérebeérkezőmegrendelések aznapi, míg a 15:00 és a 08:00 között
beérkező' vagy ünnep és munkaszüneti napot követő munkanapon leadott megrendelések
másnapi megrendelés-leadásként kezelendők.

Eladó előszállításrakizárőlag a vevő írásos hozzájárulása esetén jogosult.

A

termékek átYételét,valamint a konszignációs raktárkészletkezelését a vevő l0./ pontban
megjelölt kapcsolattart ója v égzi.

Az

átvett termékek vonatkozásában a mennyiségi hiányokról és sérülésekről a vevő
1egyzőkönyvet VeSZ fel, melyet haladéktalanul továbbít eladő részére.A megállapított
hiányokat és sérült terméket eladó a jegyzőkönyv kézhezvételétőIszámított 30 napon belül
s aj át költsé g ér e utánszáIlítás sal tartozik pótolni.

A

vevő a konszignációs raktárkészlet hiánytalanságáért' minőségi áIlapotáért, álIagának

megóvásáért teljeskőrű felelősséggel tartozik.

3.6.l A felek megállapodnak, hogy a jeIen szerződés tárgyátképező termékek átvételekor - a
3.4.l pontban megjelölt helyre történő megérkezésekor-, azoknak a vevő meghatalmazottja
részéretörténő átadásáLt megelőzően közös átadás-átvételi eljóróst tartanak' melyről
jegyzőkönyvet vesznek fel. Jegyzőkönyvet a konszignációs raktárkészIet átadásakor, illetve a
vevő eseti lejelentéseinek eladó általi teljesítésétkövetően is kell készíteni.A vevő eseti
lejelentései alapján teljesített szállításokat követően köteles a vevő a szállítólevelet igazolni.

Amennyiben a konszignációs raktárkészlet pótlása keretében az átadásra kerülő termékek
megfelelnek a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott közbeszerzési eljárást megindító
felhívás, közbeszerzósi dokumentumok és az aján|at tar1almának, valamint a jelen szerződés
feltételeinek, a vevő kapcsolattartőja az átadás-átvéÍeli eljárást követően - a jelen szerződés
6.2'l pontjában foglaltak figyelembe vételével- teljesítésiigazolást ad az eladó részére. A

teljesítési igazolás formája a szállítőlevél igazolása, azaz aZ eladó áItal elkészített
szállítólevelet a vevő meghatalmazottja az átvételkor ellenjegyzi. A vevő a Kbt. 135. $ (1)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés teljesítésénekelismeréséről
(teljesítésigazolás) yagy aZ elismerés megtagadásáról legkésőbb az e|adő teljesítésétől,vagy
az ertóI szőló írásbeli értesítéskézhezvéteIétőlszámított 15 (tizenöt) napon belül írásban
köteles nyilatkozni.

IV. F izet

ési .fe

lté te

Ie

k

4.1.l A szerződő felek a jeIen szerződés tárgyátképező termékek - az 3. sz. mellékletben
feltüntetett mennyiség és egységár alapján számított - vételárát az e|adó ajánlatának
megfelelően mindösszesen 7 42|360,-Ft+ÁFA, azaz hétmillió-négyszázhuszonegyezerháromszázhatvan forint plusz általános forgalmi adó l|2 hőnap, azaz 22 264 080,Ft+ÁFA, azaz haszonkétmÍllió-kétszázhatvannégyezer-nyolcvan forint plusz általános
forgalmi adő 136 hónap összegben rogzítik.
fenti összeg - a, ÁFA összegén felül - tarta|mazza az eladő jelen szerződés teljesítése
érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a szerződés tátgyáÍ
képező termékek ellenértékére,annak azátadás helyszínéretörténő szá|Iításának költségére, a
termékek behozata|ával és forgalomba hozatalával kapcsolatban felmerült költségekre, vámra,
illetékre, egyéb díjakra' az Ápe jogszabályi vá|tozása esetén avéte|ár bruttó összege annak
megfelelően automatikusan változ1k (nő vagy csökken).

A

A

megadott véte|ár fix ár' amely tarÍalmazza az e|adő teljesítés körében felmerült valamennyi
költségét és kiadását, így az eladó további díjazásra nem jogosult. A szerződéses ártól az
eladó a szerződés időtartama alatt nem térhet el, különösen nem inflációs vagy beszállítői
áremelkedésre való hivatkozással.

4.2.l

A

felek rogzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képezó termékek véte|ára a

konszignációs raktárkész\et pőtlását követően, a vevő eseti lejelentései alapján, a lejelentő
lapok tartalma szerint a leszáIIítást követően havonta utólag esedékes. A számla
benyújtásának feltétele, hogy sikeres átadás-átyétel megtörténjen, azÍ a vevő vagy annak
meghatalmazottjaigazolja' A vevő előleget nem biztosít.

A

szerződő felek rogzítik, hogy az eladő a vevő által az adott hónapban benyújtott lejelentő

án az adott hónapban leszállított termékmennyiség után, az eladó által - a
termékek átadás-átvételét követően' a vevő kapcsolattartőja áIta| aláírt teljesítésiigazolás
(szállítólevél) alapján _ havonta a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kiállított számla
ellenében, az átadás-átvételt (teljesítést)követően' a jelen szerződés 1.1./ pontjában
meghatározott közbeszerzési e|járás eljárást megindító felhívásában, illetve a kötelező
egészségbiztosításról szóló 1997 . évi LXXXIII. törvény 9/A. $-ban rögzített eltéréssela Ptk'
6:130. $ (l)-(2) bekezdésében meghatározotÍ szabályok szerinti, a szám|a kézhezvételétől
számított 60 napos határidőben köteles megfizetni az eladő részére,az eladő jelen szerződés
fejlécébenmegjelölt bankszámláj ára torténő banki átutalás útján. Az eladő a átadás-átvételt és
a teljesítésiigazolás átadását követő legkésőbb tizenöt (15) napon belül köteles a szám|át
kiállítani és megküldeni a vevő részére.A számlához a teljesítésiigazolás másoIatáÍ az
lapok

alapj

eladónak csatolnia kell.

4.3./ Amennyiben a vevő a leszállított termókek tekintetében a 2. sz. melléklet alapján
számítottmeghatározott VételárrésztJvéteIárataz esedékességetkovető 8 napon belül egyszeri

írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, aZ eladó a Ptk. 6:155. $-a szerinti késedelmi
kamalra jogosult.

4.4.l Az eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdésk)pontka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az eladő
adóköteles jövedelmének csÓkkentésére alkalmasak.

4.5./ Az eladó a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a vevő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. l43. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a vevőt
haladéktalanul értesíti.

4.6.l A felek a Kbt. 135.$ (6) bekezdése alapján rögzítik, hogy a vevő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult áItal elismeft, egynemű és
lejárt követelését számíthatja be.
V. Eladó jogai és kötelezettségei

5'I.l Azeladó köteles a jelen szerződés Íárgyátképezőtermékeket konszignációs raktárkészlet
biztosítáSa keretében a 3.2.l pontban meghatározott határidőn belül és a 3.5.l pontban
meghatározott eseti lejelentések, illetve a jelen szerződés 1.1./ pontjában meghatározott
közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, kőzbeszerzési dokumentumokban, illetve az
eladő ajánlatában meghatározottak szerint leszállrítani, és a vevő székhelyén átadni és ott a
v ev ó bi rtokába boc sátani.
5.2./ Az eladó a jelen szerződés tárgyát képező termékeket sértetlenül, azok épségének
biztosítáSa mellett, az azokat biztosító csomagolásban köteles átadni a vevőnek. Eladő a
leszállítandő termékeket a szállítás módjának megfelelő csomagolásban (adott esetben a
terméken a lejárat időpontját jól láthatőan feltüntetve) szállítja le. A csomagoláson a
megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkók feltüntetésre kerülnek. Yevő az igényelt
mennyiséget úgy köteles leszállítani, hogy az e|adő által előzeÍesen közölt egységcsomagolás
szerinti mennyiségnélkisebb mennyiségettarÍalmazó egységcsomagot nem szálIíthat.

A csomagolási egységen és a száIlítőlevélen az alábbi adatok szerepelnek:
- Vevő megnevezése: Markusovszky Egyetemi oktatókórház
- a csomagolás tartalma:
- a szerződés tárgya és száma:
- dobozszám (adott esetben):
- Szállítási cím: 9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5.

- szállított mennyiség, Nettó Ft, Afa' bruttó Ft

5.3.l Az eladő szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező
termékek tekintetében nincs olyan joga, amely a vevő tulajdonszerzését akadáIyozza vagy
korlátozza.
Eladó kijelenti, hogy a termékek a nemzeti szabványokban, jogszabályokban előírt szakmai és
minőségi követelményeknek' az eljárásÍ megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési
dokumentumokban előírt feltételeknek, a benyújtott ajánlatában meghatározott műszaki
specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul
megfelelnek.

Eladó szavatolja' hogy:

-

az általa jelen szerződés keretében szállított termékek újak,

a szállított termékek alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes
mindenfajta tervezési' anyagbeli, kivitelezési, illetve eladó Vagy kozreműködők

tevékenységévelvagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő
5.4.l

Az

A szerződést

a

hibáktól.

Kbt' 138. s (1) bekezdése alapján az eladónak kell teljesítenie.

eladő a teljesítéshezaz alkalmasságának igazolásában részt Vett Szervezetet a Kbt. 65.

$

(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket' E szervezetek
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be' más
(ideértve az átalakulás, egyesülés szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az eladő e
'
szeÍvezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont itj szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény
tekintetében bemutatott adatok a|apján a vevő szűkítette az e|járásban részt vevő gazdasági
szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenénékűmódon megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az eladő a közbeszerzési eljárásban
az adoÍt szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
Az eladő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az eladőnak valamennyi
olyan alvállaIkozőtbejelenteni' amely résztveszaszerződés teljesítésében,éS - haamegelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alváIlalkozőt még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is' hogy az általa igénybe venni kívánt aIvállalkozó nem áll kizáró okok
hatáIya alatt. Az eladó a szerződés teljesítésénekidőtartama a|att köteles a vevőnek minden
további, a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem ál1 kizárő
okok hatálya alaÍt.
5.5./

A külföldi

csatolni, hogy
beszerezhet
nélkül.

az

adóilletőségű eladó köteles a szerződéshez arla vonatkozó meghatalmazást
aZ illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
eladőra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele

VI. Vevő.jogai és kötelezettségei

6.l.l A vevő _ az e|adő

szerződésszení teljesítéseesetében - köteles a 4.I.l pontban
meghatározoÍt vételárar esedékességkora jelen szerződésben foglaltak szerint az eladónak

megfizetni.

6.2.l A vevő a termékek konszignációs raktárkészletből tör1énő felhasználása során köteles
meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Amennyiben a termékek megfelelnek a
jelen szerződésben meghatározott követelményeknek és a rendeltetésszerű használatra
alkalmasak, a vevő köteles a szerződésszerű teljesítéstelismerni.

6.3.l A vevő a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat koteles annak
felfedezése utánaz eladóval haladéktalanul közolni, egyben szavatossági igényétmegjelölni.

VII.

Afekk jogai

és kötelezettségei - kiizös

1.Il A

szerzódő felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni,amely a jelen szerződés eredményességét,vagy kellő időre való elvégzését
veszéIyezteti, vagy gátolja, illetve személyüket érintő váItozásről is kötelesek egymást
értesíteni. Az értesítéselmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős.
.zl A felek kijelentik' hogy jelen szerzódés teljesítése során a másik félről tudomásukra jutott
információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása és a harmadik személlyel kötött titoktar1ási
megállapodás nélkül' Ez a rendelkezéskozérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.
1

Nem minősülnek az üZleti titok körébe tartozőnak azok az adatok' információk, amelyeket a
vevő maga' Vagy aZ arÍa feljogosított személyek, szervezetek jogszenien hoztak
nyilvánosságra' illetőleg a közérdekből nyilvános adatok.

A titoktartásra vonatkozó rendelkezések

a szerződés megszűnésétkövetően

is fennmaradnak.

1.3.l Eladő a megállapodás teljesítése során köteles figyelembe venni vevő működési rendjét'
és a tevékenységgelkapcsolatos szabáIyzatait, köteles azokat az áItala igénybe vett
dolgozókkal is megismertetni és betartatni.
V I I I. S zav ato
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8.l.l Az eladó felel (szavatol) azérÍ,hogy a jelen

rendelkeznek

a

vonatkozó jogszabályokban

lj e s ítés éne

k

b

izt

os

ítékai

szerződés tárgyát képező termékek

és a

szerződésben meghatározoÍt

tulajdonságokkal (kellékszavatosság). A szavatossági igónyek érvényesíthetőségénekkezdő
időponda az adotÍ eszkóz konszignációs raktárkészletből történő felhasználásának napja.
8.2'l Az eladó felel (szavatol) azért,hogy
illetve igénymentes (ogszavatosság).

a

jelen szerződéstárgyátképező eszkoz per-, teher-,

8.3.l Az eladő a jelen szerződés tárgyát képező termékekre 12 (tizenkettí5) hónap
időtartamú jótállást váIIa|. A jótállás kezdő időpontja az adott eszköz konszignációs

raktárkészletből történő felhasználásának napj a.
jótállás, illetőleg szavatosság ideje alatt az esetleges hibák kiküszöbölése díjtalan. A

A

jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot' hibát haladéktalanul eladó
tudomására kell hozni, eladó pedig köteles haladéktalanul intézkedni, a hibát' hiányt

kicserélés útján kiküszöbölni. Eladó a Vevő által megküldött hibabejelentés alapján kciteles a
terméket saját költségére 30 (harminc) napon belül kicserélní. A kicserélt áru tekintetében a
hiba kiküszöbölésének időtartama a csere időpontjától újra kezdődik.

Eladó garanciát vállal arta, hogy a szerződés tárgyát képező termékek megfelelnek

a

törvényes és szerződésben kikötött tulajdonságoknak, valamint rendelkezik a magyarországi
forgalomba hozatalhoz és üzembe helyezéshez szükséges 412009' (III.17.) EüM rendeletben
előírt hatósági engedélyekkel. Eladó a szállítással egy időben is köteles átadni vevő részérea
megfelelőséget igazoló tanúsítvány másolatát.

8.4.l Az eladó, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít' a késedelemmel
érintett napokra vonatkozóan a késedelmes teljesítés nettő szerződéses ellenértékénekl%óa./nap mértékűkésedelmi kötbért köteles fizeÍni. A késedelmi kötbér maximális mértéke:

késedelmes teljesítésnetÍő szerződéses ellenértékének207a-a. A felek rogzítik' hogy a vevő
az eladő 20 (húsz) napos késedelmét követően jogosult a szerződéstől elállni. Az eladő
mentesül a kotbér megfizetése alól' ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy

késedelméta Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186.
bekezdése szerint kimenti.

$

(1)

8.5'/ Az eladó, ha olyan okból. amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés nettó
ellenértékének20va-a mértékű hitlás teljesítésikiitbért köteles fizetni. A vevő a hibás
teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthetszavatossági igényt. Hilbás az eladói
teljesítés,amennyiben a leszállított áru nem felel meg a szerződésben és a szerződés
mellékletétképező közbeszerzési dokumentumokban - különös tekintettel a műszaki leírásra meghatározott műszaki és egyéb paramétereknek (pl.: kiszerelés nem megfelelő' a termék
nem alkalmas az előírÍ funkció betö|tésére, a termék összetétele nem megfelelő stb.)

8.6./Amennyibenaszerződésolyanokbólhiúsulmeg,ameIyértazeladőfelelős,abbanaz
az eladó meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér összege a
nettó
teljes
szerzodéses ellenérték30 vo-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítésea teljesítés '
esetben

követelését kizáqa.

A vevő

8.1/

a kötbér mellett érvényesíthetia kötbért meghaladó kárát.

IX. EhÍllds' a szerződés felbontá'sa, megszüntetése

9.l.l A vevő a

szerződést felmondhada, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint elállhat, amennyiben:

9.1J.l feltétlenül szükséges a szerzódés olyan lényeges módosítása, amely
141' $ a|apján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

a szerződéstől

esetében a Kbt.

9'l.2.l az eladő nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak

'

betartását, vagy az eladő
jogutódlás
nem
felel meg a Kbt. 139. sszemélyében érvényesen olyan
következett be' amely
ban foglaltaknak; vagy
9.I.3.l az EUMSZ 258. cikke a|apján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt' ós a bírőság által megállapított

jogsértés miatt a szerződés nem semmis

vevő köteles a szerződéstől elállni, ha a szerződés megkötését követően jut
tudomására, hogy az eladő tekintetében a közbeszerzési e|járás soránkizárő ok állt fenn, és

9.2l

A

ezértki kellett volnazám\ a közbeszerzési eljárásból.

9.3.l

A vevő jogosult

és egyben köteles a szerződést felmondani' ha
közvetetten
vagy közveÍ|enúl 257o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
eladóban
jogi
szerez valamely olyan
személy vagy személyes joga szerint jogképes szeÍyezet,
amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában

a) az

b)

me ghaÍár o zott felt ét e l ;

az eladó kozvetetten Vagy közvetlenül 25vo-oÍ meghaladó tulajdoni részesedéstszetez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben
amely tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés t) pont kb) alpontjában meghatározott
feltéte1.

A jelen pont szerinti felmondás"esetén az eladő a szerzódés megszűnése előtt már teljesített
s

zol gáltatás szerző désszenípén zbel i ellenértékérej o go

9.4.l

A

s

u

lt.

jelen szerződéstől bármelyik fél azonnali hatállyal írásban, indokolással ellátva

felmondhatj a, ha a másik fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi

.

Eladő r észérő l súlyo s szerző déssze gésnek minő sül különö sen
- ha vállalt kötelezettségei ellátásához szükséges hatályos jogszabályokat súlyosan megszegi,
- ha a jelen megállapodásból eredő valamely kotelezettségét írásbeli felszólítás ellenére, az
abban megjelölt ésszerű határidőben sem teljesíti
:

- titoktartási kotelezettségét megsérti,

- amennyiben a szállítással 20 napot meghaladó késedelembe esik,

- az eseti

megrendelések teljesítése során fél éven belül háromszor késedelembe esik a
leszállítással'
- amennyiben a szerzódéSt, vagy abból adódó bármely jogát' illetve kötelezettségét harmadik
személy részérea Vevő előzetes hozzájárulása nélkül átruházza,

-amennyibenmagatartásávalavevőnekvagyoni,illetvenemVagyonikártokoz.

(Azonnali haÍály(l felmondás esetén a vevő meghiúsulási kötbérre és valamennyi kárának
j ogosult.
érvényesítésére

)

Y ev ő részérő| súlyos szerződésszegésnek minősül külonösen

:

- az e|adő szerződésszerű teljesítésétlegalább kettő alkalommal megtagadja,

- a fizetés teljesítésével90

napot meghaladó késedelembe esik és fizetési kötelezettségét
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti,
- titoktartáSi kötelezettségét megsérti.

9.5.l A felek rögzítik, hogy a vevő az elállási jog gyakorlására a teljesítés megkezdése előtt
jogosult.

g.6.lA Szerződés megszűnóse, megszüntetése esetén a felek 8 napon belül kötelesek
- egymással elszámolni' a vevő köteles tételesen elszámolni a konszignációs raktárkészlettel. A

vevő köteles a szerződés megszűnésekor a biftokában lévő raktárkészletet raktárában - aZ
eladó általi elszállításáig állagmegóvás biztosítása mellett - megőrizni. Az elszállítás
költségei az eladőt terhelik.
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X. Egyéb rendelkezések
10.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy
kapcsolattanó

-

a

a vevő részéről:

Dr. Bíró Csaba
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u.
Telefonszám : +369 45t5 522
biro.csaba@ markusovszky.hu
Dr. Bíró Csaba

-

5.

aZe|adórészéről:

Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
E-mail
j

je|en szerződés teljesítésévelkapcsolatosan

nj.medical.megrendeles

Sebők Zsolt
1123 Budapest, Nagyenyed u' 8-14

+3ó-701330-3788

+36-1'/8842-759
@

aím
cím:

its.jnj.com

A

szerződő felek rögzítik, hogy a vevő kapcsolattartója a jelen szerződésben meghatározott
nyilatkozatokon túl egyéb, a szerződéssel kapcsolatos, önálló, hatályos jognyilatkozatot nem
tehet.

l0.2.l Az eladó képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság
jogképes, bejegyzett és az aján'lat benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal
és a|áírási címpéldánnya| (aláírás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt' és a jelen
szer ző dés aláír ásár a telj es körű felhatal m azás s al rendelkezik.
10.3.l

Az Eladó kijelenti' hogy 20l l. évi CXCVI. törvénynek megfelelően átláthatő
ÁrLqrH,qrÓSÁGI NYILATK)ZAT - 5. sz. melléklet)

szeryezetnek minősül.

A

szerződó felek megállapodnak, hogy a jelen adásvételi szerződést - különös
tekintettel a véte|ána, illetve a felek jogaira és kötelezettségeire - írásban, a Kbt. 141. $-ában
foglaltak figyelembe vételévelmódosíthatj ák.

l0.4.l

l0.5.l Az eladó tudomással bír róla és hozzájárul, hogy a vevővel kötött jelen szerződés az
Ágazati Szerződéstárába feltöltésre kerüljön. Az eladő hozzájárul ahhoz, hogy a
szerződés tartalmi elemei, ideértve a szerződésben szereplő, vevőre vonatkozó személyes
adatok is hozzáférhetővé váljanak és azokon célhoz kötötten adatfeldolgozási tevékenységet
végezhessenek a Szerződéstár adatkeze|ő\, adatfeldolgozői, az Íntézményés az ÁFJEK arra

ÁBBr

felj ogosított személyei.

10.6.l A szerződó felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitás
kérdéseiket elsősorban peren kívült tárgyalás űt1án kívánják rendezni. Amennyiben ennek
során egyezség nem jön létre, úgy perértéktőlfüggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék,
illetve a Szombathelyi Járásbírőság kizárőlagos illetékességét'

1.1

I0.7.l A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évt V. törvénynek (Ptk.) az adásvéÍeli szerződésre vonatkozó speciális, illetve a
kötelmekre és a szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései, valamint a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek (Kbt.) a szerződések módosítására és
teljesítésérevonatkozó szabá|yai, valamint, aZ orvostechnikai eszközökről szőIő 412009.
(III.17.) EüM rendelet vonatkozó rendelkezései' illetve a vonatkozó hatályos magyar
jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A
j

szerződő felek a jelen adásvételi szerződést elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit

egyezóen értelmezték,és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt,
óv áhagy ő|ag, c é gszerűe n írták a|á.

A jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyekből 2 {kettő) példány aveyő,2
(kettő) példány azeladó birtokába kerül.

Budapest,2019
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1.

Cikkszám
04.o21.0315
04.027.032s
04.027.0335
04.027.034s
04.027.0355
04.021.0365
04.027.0315
04.027.038S
04.021.039s
04.027.2265
04.021.2275

04.027.2305

04.o27.Z3tS
412.2805
472.2955
4'72.32s5
472.3405
472.3755
472.3165
473. r 5-5S

473.1565
459.300

459.320
459.340

459.360
459.380
459.400

459.420
459.440
459.460
459.480
459.500
459.520
459.540
459.560

459.580
459.600
459.640
459.680
459.720
459.760

melléklet

Megnevezés

PFNA
TAN
PFNA
TAN
PFNA Blade oerf L90 TAN
PFNA Blade perf L95 TAN
PFNA Blade perf Ll00 TAN
PFNA Blade perf Ll05 TAN
PFNA Blade perf L I l0 TAN
PFNA Blade perf L115 TAN
PFNA Blade perf L120 TAN
PFNA 0l0long r l30" L3ó0 TAN
PFNA ol0lons le 130" L360 TAN
PFNA Ó10lons r 130" L400 TAN
PFNA ll0lons le 130" L400 TAN
PFNA ll0lons r 130" L340 TAN
PFNA ol0 long r 130' L380 TAN
PFNA rl0lone le 130" L340 TAN
PFNA 010lons le 130" L380 TAN
PFNA t10 sm 130" L200 TAN
PFNA t11 sm 130' L200 TAN
PFNA End Cao extens. 0 TAN
PFNA End Cap extens. 5 TAN
BolÍ 04.9 self-tap L30 TAN sre
Bolt 94.9 self-tap L32 TAN ere
Bolt a4.9 self-tao L34 TAN sre
Bolt 94.9 self-tap L36 TAN sre
Bolt A4.9 self-tap L38 TAN sre
Bolt @4.9 self-tap L40 TAN sre
Bolt 04.9 se f-tapL42 TAN ere
Bolt 04.9 se f-tao L44 TAN sre
Bolt 04.9 se f-taoL46 TAN sre
Bolt 04.9 se f-tapL48 TAN sre
Bolt 04.9 se f-tap L50 TAN sre
Bolt 04.9 se f-taoL52 TAN sre
Bolt A4.9 self-tap L54 TAN sre
Bolt @4.9 self-tap L56 TAN sre
Bolt 94.9 sell-tap L58 TAN ere
Bolt 04.9 se f-tao L60 TAN sre
Bolt 04.9 se f-tao L64 TAN sre
Bolt 04.9 se f-tap L68 TAN sre
Bolt 04.9 se f-tapL72 TAN sre
Bolt 04.9 se f-tapL76 TAN gre
Blade perf L80
Blade perf L85
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KonszignácÍós mennyiség
(db)
4
-l
-)

4
2
3
l

4'
4

4

4
10
I
5

4
5

6
J
10

6
5
3
8

7

6
5

2

4
5
3
3
.,)

z

459.800
459.850
459.900

BolÍ o4.9 Sel[-tap L80 TAN
BoIt @4.9 self-tap L85 TAN gre
Bolt 94.9 self-tap L90 TAN ere

2
1

-l

2.

sz. melléklet

KoNsZIGNÁcIÓs LEJELENTo la.p
Szerződésszám:

Szerződés Íárgya Adásvételi szerződés csípőszegek beszerzésére,konszignációs
raktárkészlet kihelyezésével 36 hónapra
Markusovszky Egyetemi oktatók órház (székhely: 9700 Szombathely,
Markusovszky Lalos utca 5.)
Vevő

:

Kapcsolattartó neve, elérhetősége:

Tételszám

Megnevezés /

Katalógusszám

Kelt:..

Kapc sol atta rtő aláírása

Igényelt
mennyiség
(db)

Nettó
egységár
(Ft)

Bruttó
egységár

Gt)

Nettó
osszar

fi'r)

Bruttó
osszar
íF't)

3. sZ. melléklet
ARTABLAZAT
Szerzódésszám:

Szerződés tárgya: Adásvételi szerződés csípőszegek beszerzésére, konszignációs
raktárkészlet kihelyezésével 36 hónapra

Cikkszám
473.1-55S

413.1565
4',73.1575
473.1-585

04.027.030s
04.027.031s
04.021.0325
04.027.033S
04.02'7.0345
04.027.035S
04.027.0365

04.021.0315
04.027.038S

04.021.0395
04.021.040s
o4.o21.0415
04.023.100s
04.023.101s
04.023.102s
04.023.103S
04.023.104S
04.023.105S

04.023.1065
04.023.107S

04.027.1625

Megnevezés

PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA
PFNA

Zárő
Zárő
Zárő
Zárő

kupak.hossz 0mm Ti,steril
kupak'hossz 5mm Ti,steril

kupak.hossz 1 Omm Ti'steril

klpak.hossz 1 5mm Ti'streli
hossz 75 mm.Ti. steril
hossz 80 mm.Ti. steril
hossz 85 mm.Ti. steril
hossz 90 mm.Ti. steril
hossz 95 mm.Ti. steril
Penge. perforá
hossz 100 mm.Ti. steril
Penge. perforá
perforá
hossz 105 mm.Ti. steril
Penge,
Pense. oerforá hossz 110 mm,Ti, steril
hossz 115 mm.Ti. steril
Penge' perforá
hossz 120 mm.Ti. steril
Penge, perforá
perforá
Penge,
hossz 125 mm.Ti. steril
Pense. oerforá hossz 130 mm,Ti, steril
- Proximal Femur szegQ 9'0 mm, hosszú, jobb, 125",
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szeg a 9.0 mm, hosszú, bal, 125"
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA _ Proximal Femur szega 10.0 mm, hosszú' jobb, l25",
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szeg a 10.0 mm, hosszú, bal, I25" ,
hossz 300 mm, T steril
PFNA - Proximal Femur szeg a 9.0 mm, hosszú, jobb, 130",
hossz 300 mm. T steril
PFNA - Proximal Femur szegb 9.0 mm' hosszú, bal, 130",
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 10.0 mm, hosszú, jobb, 130''
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 10.0 mm' hosszú, bal, 130",
hossz 300 mm, T steril
PFNA - Proximal Femur szeg o 9.0 mm, hosszú, jobb, 125"'
hossz 320 mm. T steril
Penge. pertorá
Penge, pertorá
Penge, perforá
Pense. perforá

1,6

Nettó
egységár
(Ft/db)

l1 000 Ft
11 000Fr
ll 000Ft
11 000Fr
39 900 Ft

39 900 Fr
39 900 Fr
39 900 Ft
39 900 Ft
39 900 Fr
39 900 Ft
39 900 Ft
39 900 Ft
39 900 Fr
39 900 Fr
39 900 Fr
89 000 Ft
89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Ft
89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Fr

PFNA - Proximal Femur
04.027.1635 hossz 320 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.021.1665 hossz 360 mm, Ti, steril
PFNA _ Proximal Femur
04.o27.1675 hossz 360 mm. Ti. steril
PFNA - Proxima Femur
04.027.1685 hossz 380 mm, T steri I
PFNA - Proxima Femur

04.027.r69s hossz 380 mm. T steril
PFNA - Proxima Femur
04.027.1705 hossz 400 mm. T steril
PFNA - Proximal Femur
04.02'7.1'7ls hossz 400 mm. Ti. steril
PFNA - Proxima Femur
04.027.1725 hossz 420 mm. T steril
PFNA - Proxima Femur
04.027.r735 hossz 420 mm. T steril
PFNA - Proximal Femur
04.02'7.t8ZS hossz 320 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.183S hossz 320 mm. Ti. steril
PFNA - Proxima Femur
04.027.1865 hossz 360 mm. T steril
PFNA - Proxima Femur
04.027.1875 hossz 360 mm, T steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.188S hossz 380 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.189S hossz 380 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.190S hossz 400 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.r9rs hossz 400 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.1925 hossz 420 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.193S hossz 420 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.021.202s hossz 320 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur
04.021.2035 hossz 320 mm. Ti, steril
PFNA - Proxima Femur
04.021.2065 hossz 360 mm. T , steril
PFNA - Proxima Femur
o4.o21.20'ts hossz 360 mm. T , steril
PFNA - Proximal Femur
04.02'r.2r0s hossz 400 mm. Ti. steril
04.027.zrrs PFNA - Proximal Femur

szeg

o

9.0 mm, hosszú, bal, l25",

szeg@ 9.0 mm, hosszú, jobb' 125",
szeg

a

89 000 Ft
9.0 mm, hosszú' bal, l25"

szeg a 9'0 mm, hosszú, jobb, 125",
szeg

o

o

hosszú, jobb, 125",

89 000 Ft
89 000 Fr
89 000 Ft

9.0 mm, hosszú, bal, I25",

szega 9.0 mm, hosszú, jobb,

89 000 Ft
125",
89 000 Ft

szeg

a

9.0 mm, hosszú, bal, 125",

szeg

a

9.0 mm, hosszú, jobb, l30",

szeg

a

9.0 mm, hosszú, bal, 130",

szeg

a

9.0 mm, hosszú, jobb, 130",

szeg

a

9.0 mm, hosszú, bal, 130",

szeg

o

9.0 mm, hosszú, jobb, 130",

89 000 Ft
89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Ft

89 000 Fr

szeg a 9.0 mm, hosszú, jobb, 130"

a 9'0

89 000 Fr

89 000 Ft

szego 9.0 mm, hosszú, bal, l30"'

szeg

89 000 Ft

9.0 mm, hosszú, bal, l25",

szego 9.0 mm,
szeg

89 000 Ft

89 000 Fr

mm, hosszú' bal, 130",
89 000 Fr

szeg @ 9.0 mm, hosszú, jobb, 130",
89 000 Fr

szega 9.0 mm, hosszú, bal, l30",
szega l0.0 mm,

hosszú, jobb' 125",

89 000 Fr
89 000 Fr

szego l0.0 mm' hosszú, bal,l25",
szeg@ 10.0 mm, hosszú, jobb, 125"

89 000 Fr
89 000 Fr

szeg @ 10.0 mm, hosszú, bal, I25"

,

l25',

szega

10.0 mm, hosszú, jobb,

szes'a

10.0 mm' hosszú' ba]'.I25",
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89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Fr

hossz 400 mm, Ti, steril

PFNA - Proximal Femur

SZeg

o

10'0 mm, hosszú, jobb, 130",

o4.o27.2225 hossz 320 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega l0.0 mm, hosszú, bal, 130",
04,027.2235 hossz 320 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega l0.0 mm, hosszú, jobb, 130"'
04.02"t.2265 hossz 360 mm. Ti. steril

PFNA - Proximal Femur szega

04.021.22',75

o4.o21.2305
04.027.2315
04.027.2405
04.021.2415
o4.o21.2425
o4.o21.2435
o4.o27.2445
04.021.2455
04.021.2465
04.021.2415
04.027.2485
o4.o27.2495
04.021.250s
04.021.2515
o4.o21.2525
o4.o21.2535
04.027.2605
04.02'7.2615

04.021.2625
04.027.2635

89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Fr

10.0 mm, hosszú, bal, 130"'

hossz 360 mm, Ti, steril

PFNA - Proximal Femur szego 10.0 mm, hosszú, jobb, 130',
hossz 400 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 10.0 mm' hosszú' bal, 130',
hossz 400 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur szego 12.0 mm' hosszú' jobb, 125",
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szeg@ 12.0 mm, hosszú' bal,I25",
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szeg@ 12.0 mm, hosszú, jobb' 125"
hossz 320 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 12.0 mm, hosszú, bal,125",
hossz 320 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur szega 12.0 mm' hosszú, jobb' 125',
hossz 340 mm. Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 12.0 mm, hosszú, bal,I25",
hossz 340 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega l2.0 mm, hosszú, jobb, 125"
hossz 360 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 12.0 mm, hosszú, bal,125"
hossz 360 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur szega l2.0 mm, hosszú, jobb, 125",
hossz 380 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 12'0 mm, hosszú, bal,l25",
hossz 380 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 12.0 mm, hosszú' jobb, 125"'
hossz 400 mm. T , steril
PFNA - Proximal Femur szego l2.0 mm' hosszú, bal,125"
hossz 400 mm. T , steril
PFNA - Proximal Femur szeg a 12.0 mm, hosszú, jobb' 125",
hossz 420 mm, T steril
PFNA - Proximal Femur szeg o 12.0 mm, hosszú, bal, 125",
hossz 420 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szego l2.0 mm, hosszú' jobb, 130",
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 12.0 mm, hosszú, bal' 130''
hossz 300 mm. T steril
PFNA - Proximal Femur szego 12.0 mm, hosszú, jobb, 130"'
hossz 320 mm. T steril
PFNA - ProximalFemur szeg@ 12.0 mm, hosszú, bal, 130',
hossz 320 mm, Ti, steril
18

89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Fr
89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Fr
89 000 Ft
89 000 Fr
89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Fr

PFNA - Proximal Femur szega

o4.o27.2645 hossz 340 mm,
04.027.2655

o4.oz7.z66s
04.027.2615
o4.o21.2685
04.027.2695
04.027.270s
04.027.27r5
04.021.2725
o4.o27.2135
04.021.2805
o4.o27.2815
04.027.2825
04.027.2835
04.027.2845
04.021.2855

steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 340 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 360 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 360 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 380 mm, Ti. steril
PFNA _ Proximal Femur
hossz 380 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 400 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 400 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 420 mm, Ti. steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 42O mm- Ti. steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 300 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 320 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 320 mm- Ti- steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 340 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
hossz 340 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur

12.0 mm, hosszú, jobb, 130",
89 000 Fr

Ti",

04.021.2865 hossz 360 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.2875 hossz 360 mm, T steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.2885 hossz 380 mm, T steril
PFNA - Proximal Femur
04.021.289s hossz 380 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.2905 hossz 400 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.2915 hossz 400 mm. T steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.2925 hossz42O mm, T steril
PFNA - Proximal Femur
04.027.2935 hossz42O mm. T steril
04.027.300s PFNA - Proxima Femur

szega

12.0 mm, hosszú, bal, 130o,

szeg@ 12.0 mm, hosszú, jobb' 130",

89 000 Ft

89 000 Fr

szeg@ 12.0 mm, hosszú, bal, 130',

szega
szego

12.0 mm, hosszú, jobb, 130',

89 000 Ft
12.0 mm, hosszú' bal, 130",

szeg@ 12.0 mm, hosszú, jobb, 130",

szega

89 000 Fr

12.0 mm, hosszú, jobb, 130',

szego

12.0 mm, hosszú, bal, 130',

14.0 mm, hosszú, bal',I25"

szega

14.0 mm, hosszú, jobb, 125",

szega

14.0 mm, hosszú, bal,l25"
14.0 mm' hosszú, jobb, 125"
14.0 mm, hosszú, bal,I25",

szega

14.0 mm, hosszú, jobb, 125",

szega l4.0 mm, hosszú, bal,725",
szegb l4.0 mm,

hosszú, jobb, 125",

89 000 Ft
89 000 Fr

89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft

l4.0 mm, hosszú, bal, 125",

l25'

szega

14.0 mm, hosszú, jobb,

szega

14.0 mm, hosszú, bal, I25",

szega 14.0 mm' hosszú, jobb, 125",
szega

89 000 Fr

89 000 Ft

szega

o

89 000 Fr
89 000 Fr

szego

szeg

89 000 Fr
89 000 Ft

szega 14.0 mm' hosszú, jobb, 125'

a

89 000 Fr

12.0 mm' hosszú, bal, 130",

szega

szeg

89 000 Fr

89 000 Fr
89 000 Ft
89 000 Fr
89 000 Ft

14.0 mm, hosszú, bal, 125"
89 000 Ft

szes.a l4.0 mm. hosszú. iobb. 130"
19

89 000 Ft

hossz 300 mm, Ti, steril

PFNA - Proximal Femur
04.027.301S

SZeg

hossz 300 mm. Ti. steril

a

I4.0 mm, hosszú, bal, 130',
89 000 Ft

PFNA - Proximal Femur szego 14.0 mm, hosszú, jobb, 130",
04.021.3025 hossz 320 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szego 14.0 mm, hosszú, bal, 130"
04.027.3035 hossz 320 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega l4.0 mm, hosszú, jobb, 130",
04.027.3045 hossz 340 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szego l4.0 mm' hosszú, bal' l30",
04.027.30ss hossz 340 mm. Ti. steril
PFNA _ Proximal Femur szego 14.0 mm, hosszú, jobb' 130",
04.021.3065 hossz 360 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szeg@ 14.0 mm, hosszú, bal, 130",
04.021.30',75 hossz 360 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega l4.0 mm, hosszú, jobb, 130"'
04.027.308S

89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft

89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft

hossz 380 mm. Ti. steril

PFNA - Proximal Femur szega

04.02'7.3095 hossz 380 mm. Ti. steril

PFNA - Proximal Femur

04.027.310S

89 000 Fr

hossz 400 mm, Ti, steril

PFNA Proximal Femur
04.ozt.311s hossz 400 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
04.021.3125 hossz 420 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur
o4.oz1.3r3s hossz 420 mm. Ti, steril
PFNA - Proximal Femur
472.2605
steril
PFNA - Proximal Femur
472.2615
steril
PFNA - Proximal Femur
472.2625
steril
PFNA - Proximal Femur
472.2655
steri
PFNA - Proximal Femur
steril
472.2665
PFNA - Proximal Femur
4',72.2675
steril
PFNA - Proximal Femur
472.2705
steril
PFNA - Proximal Femur
steril
472.2715
PFNA - Proximal Femur
steril
472.2125
PFNA - Proximal Femur
472.2755
hossz 340 mm, Ti, steril
PFNA _ Proximal Femur
472.2805
hossz 340 mm. Ti, steril
-

szeg

a

14.0 mm, hosszú, bal, l30",
89 000 Ft

14.0 mm, hosszú, jobb, 130",

89 000 Ft

szega

14.0 mm, hosszú, bal, 130"

szega

14.0 mm, hosszú, jobb, 130",

szego

14.0 mm, hosszú' bal, 130',

89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft

szegÚ 10 mm, 125", hossz 240 mm, Ti,

szegA
szeg

A

11 mm, 125", hossz 240

mm,Ti,

12 mm, 125", hossz 240 mm,

Ti,

51 500 Ft
51 500 Fr

szegO l0 mm, 130", hossz 240 mm, Ti,

I

szegO l1 mm,

130o, hossz 240

mm,Ti,

szegO 12 mm,130", hossz 240 mm, Ti,

szegA l0 mm,

135", hossz

24Omm,Ti,

szegQ 11 mm, 135", hossz 240 mm, Ti,

szegA 12 mm,135", hossz 240 mm,T|

szega l0.0

51 500 Ft

51 500 Ft
51 500 Fr
51 500 Ft
51 500 Ft
51 500 Ft
51 500 Ft

mm, hosszú, jobb, 125"

szega 10.0 mm' hosszú, jobb, 130",

89 000 Ft
89 000 Ft

PFNA - Proximal Femur szega l0.0 mm,
472.2905

hossz 380 mm, Ti, steril

412.2955

hossz 380 mm, Ti, steril

472.3055
472.3105
4',72-3205

4'72.3255

472.3355
4',72.3405

472.3505
472.3555

PFNA - Proximal Femur szega

steri

4',72.3115

steril

472.3155
472.3765
472.37',75

472.3855
472.3865
412.3875

PFNA - Proximal Femur szegA
steril

PFNA - Proximal Femur szegÚ
steril

PFNA - Proximal Femur szegÚ

Ti,

steril

PFNA - Proximal Femur szegO 10 mm, 125", hossz 170 mm, Ti,
steril
PFNA - Proximal Femur szeg@ 11 mm, 125o, hossz 170 mm, Ti,
steril
PFNA - Proximal Femur szegÚ 12 mm,125", hossz 170 mm, Ti,
steril
PFNA - Proximal Femur szeg@ 10 mm, 130', hossz 170 mm, Ti,
I

PFNA - Proximal Femur szegA

89 000 Ft

89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft

89 000 Ft
89 000 Ft
89 000 Ft

51 500 Fr
51 500 Ft

130", hossz 200 mm, Ti,

12 mm, 130", hossz 200 mm,

89 000 Ft

Ti,

10 mm, 130", hossz 200 mm, Ti,

steril

steril

472.4rO5

11 mm, 125", hossz 200 mm,

PFNA - Proximal Femur szegA 1l mm,

472.39r5

4',72.4015

89 000 Ft

PFNA - Proximal Femur szegÚ 12 mm,125", hossz 200 mm, Ti,

steri

472.4005

89 000 Ft

10.0 mm, hosszú, jobb, 130",

I

412.3905

412.3925

l25',

PFNA - Proximal Femur szego 10.0 mm, hosszú, jobb, 125',
hossz 420 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega l0.0 mm, hosszú, jobb, 130',
hossz 420 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur szega l0.0 mm, hosszú, bal, 125",
hossz 340 mm. T steril
PFNA - Proximal Femur szega 10.0 mm, hosszú, bal, 130',
hossz 340 mm. T steril
PFNA - Proximal Femur szega 10.0 mm, hosszú, bal',725"
hossz 380 mm, T steril
PFNA - Proximal Femur szeg@ 10.0 mm, hosszú, bal, 130",
hossz 380 mm. Ti. steril
PFNA - Proximal Femur szeg a 10.0 mm, hosszú' bal, I25" ,
hossz 42O mm. Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szega 10.0 mm, hosszú, bal, 130o,
hossz 420 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szegÚ 10 mm, 125", hossz 200 mm, Ti,

472.3',705

472.3125

hosszú, jobb,

51 500 Fr
51 500 Ft
51 500 Ft

5t 500 Ft
51 500 Ft
51 500 Ft
51 500 Ft

51 500 Ft

11 mm, 130", hossz 170 mm, Ti,

PFNA - Proximal Femur szeg A 12 mm, 130', hossz 170 mm, Ti,
steril
PFNA - Proximal Femur szeg@ 9.0 mm, 125o, hossz 240mm,Ti,
steril
PFNA - Proximal Femur szegÚ 9.0 mm, 130", hossz 240 mm,T\,
steril
PFNA - Proximal Femur szes'@ 9.0 mm, hosszú, iobb, 125"

-51

500 Fr

51 500 Fr
51 500 Ft
51 500 Ft
89 000 Ft

hossz 340 mm, Ti, steril

PFNA - Proximal"Femur

SZeg

a

9'0 mm, hosszú, bal,I25"

412.4115

hossz 340 mm, Ti, steril

472.4125

hossz 340 mm, Ti, steril

472.4135

hossz 340 mm, Ti, steril
PFNA - Proximal Femur szegA 9.0 mm, 125", hossz 200 mm, Ti,

472.4305

steril

412.4315
4',72.4365

PFNA - Proximal Femur szego

PFNA - Proximal Femur

A 9.0 mm,

130", hossz 200 mm, Ti,

PFNA - Proximal Femur szegA 9.0 mm,

125o, hossz 170 mm, Ti,

PFNA - Proximal Femur szeg@ 9.0 mm, 130", hossz 170 mm, Ti,
Retesz
Retesz
Retesz
Retesz
Retesz
Retesz

csavar @ 4.9
csavar @ 4.9
csavar o 4.9
csavar a 4.9
csavar a 4'9

Retesz
Retesz
Retesz
Retesz
Retesz
Retesz
Retesz
Retesz

csavar
csavar

4s9.480
459.500
459.520
459.540
459.560
459.580
459.600
459.640
459.680
459.120
459.760
459.800
459.850
459.900
459.950
459.960
03.702.120S
03.702.150S

Retesz
ReteSZ

Retesz
Retesz
Retesz

51 500 Fr

csavar

CSaVar

a
a

a

a 4.9

mm,

4.9
4.9
4'9
4.9
4.9
4.9

mm,

4.9
4.9
4.9
4.9
4.9

mm,

csavar a
csavar o
csavar a
csavar a
csavar @
csavar a
csavar a
csavar @
csavar a
csavar @

Retesz csavar

a
a

Ti' zöld

30 mm' Ti' zöld
32 mm, Ti, zöld

6 760 Ft
6 760Ft

34 mm' Ti, zöld

6

mm, önmetsző, hossz 28 mm,

mm,
mm,

mm,
mm,

mm,
4'9 mm.
4.9 mm'
mm,
mm.

önmetsző.
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző,
onmetsző,
onmetsző'
önmetsző,
önmetsző,
önmetsző'
önmetsző,
önmetsző,
onmetsző,
önmetsző.

hossz
hossz
hossz
hossz

Ti' zöld
hossz 38 mm, Ti, zöld
hossz 40 mm' Ti, zöld
hossz 42 mm, Ti, zöld
hossz 44 mm' Ti, zöld
hossz 46 mm, Ti, zöld
hossz 48 mm, Ti, zöld
hossz 50 mm, Ti, zold
hossz 52 mm, Ti, zöld
hossz 54 mm, Ti' zöld
hossz 56 mm, Ti, zöld
hossz 58 mm, Ti, zöld
hossz 60 mm, Ti, zöld
hossz 64 mm' Ti, zöld
hossz 68 mm, Ti, zöld
hossz72 mm' Ti' zöld
hossz 76 mm, Ti, zold
hossz 80 mm' Ti' zöld
hossz 85 mm, T zold
hossz 90 mm' T ző|d
hossz 95 mm, T zőld
hossz 100 mm' Ti' zöld
36 mm,

mm,
Retesz csavar
mm'
Retesz csavar @
Retesz csavar a 4.9 mm.
Retesz csavar a 4.9 mm,
Retesz csavar a 4.9 mm'
Retesz csavar a 4.9 mm,
Retesz csavar o 4.9 mm.
Trauma kanülaszett 13.3 kanül oldalsó n
Trauma Spritz-Kit 4*1 mL 2*2 mL
07.702.040s Traumacem Y+Zement-Kit 10 ml
Lockins Screw Stardrive@ O 5.0 mm. lensth 26 mm, for
04.005.516
22

51 500 Fr

6 760Ft
6 160FÍ

mm, önmetsző, hossz 26 mm, Ti, zöld

mm.
mm.
mm'
4.9 mm,
4.9 mm,
4'9 mm.

Fr

51 500 Fr

steril
steril

459.380
459.400
459.420
459.440
459.460

89 000 Ft

-51 -500

459.260

459.360

szeg

89 000 Ft

9.0 mm, hosszú' bal, 130",

steril

412.4375
459.280
459.300
459.320
459.340

89 000 Ft

PFNA - Proximal Femur szeg @ 9.0 mm, hosszú' jobb, 130",

760Ft

6 760 Ft

6 760Ft
6 160 FÍ
6 160 Ft
6 760 Ft
6
6
6
6

160 Ft
160 Ft
760 Ft

760 Ft

6 760 Ft
6 760 Fr
6 160 Ft

6',760Ft
6

760Ft

6 760 Ft

6 760 Ft
6 760 Ft
6 760 Ft
6 760 Ft

6160Ft.
6 760 Fr

6"160Ft
30 000 Ft
32 000 Fr
39 000 Ft

6 760 Ft

04.005.518
04.005.520
04.005.522
04.005.524
04.005.526
04.005.528
04.005.530
04.005.532
04.005.534
04.005.536
04.005.538
04.005.540
04.005.542

04.005.544
04.005.546
04.005.548
04.005.550
04.005.552
04.005.554
04.005.556
04.005.558
04.005.560
04.005.562
04.0o5.564

Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullarv Nails. Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullarv Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullarv Nails. Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullarv Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullarv Nails. Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullarv Nails. Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails. Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium

Alloy (TAN),

I

O 5.0 mm, length 28 mm, for
Alloy (TAN), light green
O 5.0 mm, length 30 mm, for
Alloy (TAN), light green
A 5.0 mm,length 32 mm, for

Alloy (TAN), lisht sreen
A 5.0 mm,length 34 mm,
Allov (TAN), light green
A 5.O mm,length 36 mm,
Alloy (TAN), light green
A 5.0 mm,length 38 mm,
Allov (TAN), light green
A 5.0 mm,length 40 mm,
Allov (TAN), light green
A 5.0 mm,length 42 mm,
Alloy (TAN), light green
5.0 mm,length 44 mm,
Alloy (TAN), light green
A 5.0 mm,length 46 mm,
Allov (TAN, light green
@ 5.0 mm,length 48 mm,
Alloy (TAN), light green
O 5.0 mm, length 50 mm,
@

Alloy (TAN),lisht

@

6 760 Fr
6 760FÍ
6 760 Fr

for
6 760

Fl

for
6 760 Fr

for
6

76oFt

for
6 760 Fr

for
6

760Ft

for
6 160 Fr

for
6

160Ft

for
6 760 Ft

for
6 160 Ft

green

5.0 mm,length 52 mm, for

Alloy (TAN), lisht sreen

6

760Ft

Allov OAN), light green
A 5.0 mm,length 56 mm,
Alloy (TAN),light green
A 5.0 mm,length 58 mm,
Alloy (TAN), light green
A 5.0 mm,length 60 mm,
Alloy (TAN),light green
A 5.0 mm,length 62 mm,
Alloy (TAN),light green

6

760Ft

O 5.0 mm, length 54 mm, for

for
6 160 Ft

for
6 760 Ft

for
6 760 Ft

for

O 5.0 mm, length 64 mm, for

Alloy (TAN), light

green

O 5.0 mm, length 66 mm, for

Alloy (TAN), lisht sreen

6 160 Ft
6 160Ft
6 760 Fr

@ 5.0 mm,length 68 mm, for
Alloy (TAN), light green
A 5.0 mm,length 70 mm, for

6 760 Ft

O 5.0 mm, length 72 mm, for
Alloy (TAN), light green
A 5.0 mm,length 74 mm, for

6 760 Ft

Alloy (TAN),light

green

Alloy (TAN),lisht sreen

6 160 Ft

6

760Ft

04.005.566
04.005.568
04.005.570
04.005.575
04.005.580
04.005.585
04.005.590

Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullarv Nails. Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullarv Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullary Nails, Titanium
Locking Screw Stardrive@
Medullarv Nails. Titanium

mm,length 76 mm, for
Alloy (TAN), light green
O 5.0 mm,length 78 mm, for
@ 5.0

Alloy (TAN),light green
A 5.0 mm,length 80 mm, for
Allov (TAN),lisht sreen
A 5.0 mm,length 85 mm, for
Alloy (TAN), lisht sreen
@ 5.0 mm,length 90 mm,

for

@ 5.0 mm,length 95 mm,

for

Alloy (TAN), light

6 760Ft
6 760 Ft
6 760 Ft

6',760Ft

green

Alloy (TAN), light green
A 5.0 mm,length 100 mm, for
Allov OAN.light green

24

6 760 Ft

6',760 Ft

6',760Ft

4.

sZ.

melléklet

NYILATKOZAT
AZ IGÉNYBE vENNI

rÍvÁNr ALvÁLLALKoZÓKRÓL

Alulírott Varga Beáta, a Johnson & Johnson Kft. (székhe|y ll23 Budapest' Nagyenyed u.
8-14.) eladó képviseletében eljárva, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely:
(székhely: 97oo Szombathely' Markusovszky Lajos utca 5')vevő által lebonyolított
,,Adásvételi szerződés csípőszegek beszerzésére, konszÍgnációs raktárkészlet
kihelyezésével 36 hónapra " tárgyit közbeszerzési eljárásban a vevővel 2019. július 27.
napján megkötött szállítási szerződésre hivatkozással a közbeszerzésekről szőló 2015. évi
CXVIII. törvény 138.s (3) bekezdése alapján az alábbi nyilatkozatot teszem1.

I.)

Nvilatkozom' hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött

szállítási

il.)

Nyilatkozom, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött

szállítási

szerződés teljesítéséhezalvállalkozót nem kívánok igénybe venni.

szerződés teljesítése során az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni:

Alvdllalkozó
(neve és székhelye)

alvóltalkozói
teljesítés arónya

NINCS

alvdllalkozó óltal

végzett

(7a)

teuékenység

NINCS

NINCS

Nyilatkozom, hogy fent megnevezeÍÍ és általunk a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozók
nem állnak aközbeszerzésekről szőlő 2015. évi CXVIII. törvény a Kbt. 62' $ (1) és (2)
bekezdésében me ghatá r ozott kizár ő okok hatál y a alatt álI.

.í'*Íinsnn &,$qrhlnp*a Kft"

Budapest, 2019. j(tlirus 27.

l_i -

i

lfr

i'irruli pr:sr' N a.!_l:e,rt-l'cii t'r, ü- l 4

;ffi;#;"h;;;;*il.
eladó képviseletében
Varga Beáta
iigyvezető

l Megfeleló rész aláhúzandó.
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5. sz. melléklet

NYILATKOZ AT ATLATHATOSAGROL
Az államháztartásró| sző|ő 20l|. évi CXCV. törvény (Átrt.) 50. $ (1) bekezdés c) pontja
és a nemzeti vagyonról szőlő 20ll. évi CXCVI. törvény (Nvt.)
3. s (1) bekezdés 1. pontja alapján
Nyilatkozattevő:

Név
Székhely

Johnson & Johnson Kft.
I

Cégegyzékszám
Adószám

123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

Cg. 0l -09-174269
10495177 -2-44

Képviseletében eljár
Varga Beáta ügyvezető
államháztartásről szőIó 2Ol1. évi CXCV. törvény (Áht') 4l' $ (6) bekezdése alapján a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház az át|áthatóság ellenőrzése céljáből jogosult az

Az

átláthatősággalkapcsolatos, Áht. 55' $ -ában meghatározott adatokat kezelni.
ez Áht.55 $ - ában meghaÍározott adatok kezelése érdekében - az államháztartásről sző|ő

törvény végrehajtásárőI szóIő 368120II. (xII.3l.) Korm.rendelet (Ávr.) 50.
foglaltakra is tekintettel

-

nyilatkozattevő azalábbi nyilatkozatot teszi.

$-

ában

Alulírott Varga Beáta, mint

a Johnson & Johnson Kft. képvÍseletérejogosult az Nvt. 3. $
(1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az a|ábbi

át|áthatősági nyilatkozatot teszem.

II.

SZERVEZETEK

Lz

á|talam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvt. 3. $ (1)
bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogÍ személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknek:

IUt. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáró| sző|ő 2007. évi CXXXVI. törvény 3. $ r) pontja
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

ZO

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:
Befolyás

Születési neve, helye,

Név

Adőszáml

Lakcím

adóazonosító

jel

ideje, anyja születési
neve

Tulajdoni
hányad

és

szavazati

jog

mórtéke
születési név:

YargaBeáta

születési hely, idő:

4555

Levelek,
Varga Beáta
József Attila
utcaZ1.

8415432216

Nyíregyháza'
1980.09.28.

anyja születési neve:

Nagy Erzsébet
Julianna

Nem értelmezhető' mivel
nem tulajdonosa a
társaságnak, hanem a 2017

tisztségvise1ő

Ia2. az állam, amelyben az á|talam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel

rendelkezik:

-

aZ

Európai Unió valamely tagállama:
Magvarország
......, va7y
egyéb:

o
o

aZ

:
-

:::::::

..o,ffiu',

Térségrőlsző\ő megállapodásban részes ál|am:

?:"o:':71 ":#r:űködési

és Fejlesztési Szervezet

tagá||ama:

olyan á|Iam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szőlő
egyezménye Van:

..

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Mctgyarország, kérjiik az
országot megnevezni)

IV3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerínt
me

ghatározott ellenőrzi'tt külfi'ldi társaságnak:

N},ilatkozat az ellenőrzött külföldi társasáei minősítésről:

Az általam képviselt szervezet belföldi adóilletőségÍi gazdasági társaság, így

nem minősül ellenőrzött külfiildi társaságnak;
a8y

Az

á|talam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (Á
megfelelő aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem

mt7yclrországi székhelyű, úgy felmeriil annak kérdése' hogy ellenőrzött küWldi
társasógnak minősül-e' ezért szükséges az ellenőrzött kíilÍöldi társaságnak
minő s ítés s e l kap

c s

olato s köv

e

tke

ző rés z kitö ltés e. )

.

évi LIII. tv (Pmt') 3' $ 38.
f) pontja szerinti tényleges
tulajdonos' vagyis vezető

Az

általam képviselt szeryezeÍ a társasági adóről és az osztalékadőről szőlő
1996. évi LXXXI. törvény 4. $ 11. pontjában meghatározott feltételek

figyelembe vételével

nem minősül

a

társasági

és aZ osztalékadóról szóló törvény

szerinti

meghatározott ellenőrzött külftjldi társaságnak
vctSy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A medelelő aláhúzandó)
Amennyiben az álÍalam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi szeméIy,
illetve az izletyezetés helye alapján külfoldi illetékességű (a továbbiakban
együtt: külföldi társaság), de székhelye' illetősége aZ Európai Unió
tagáI|amában' az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerÍilésére,
nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében' az
alábbiak szerint:

Adóév

Gazdálkod
ő szervezeÍ
neve,

székhelye

A külföldi

társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által
saj át eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal v é gzett termelő, fel do l go zó, mező gazdasági,
szolgáltatő, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenysé géből származó
bevételénekaránva az összes bevételhez képest
e

gyüttesen

IU4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25%a-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdátkodó szervezet tekintetében a IVl., Ia2. és IU3.
pont szerintÍ feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25 7o - os tulajdonnal, befolyással vagy szava7.ati joggal bíró jogi személy' jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdálkodő szervezet megjelölése (név, székhely)
(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell
nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint
257o-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, fiiggetlenül attól, hogy a
tu
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1.

Neve: JOHNSON & JOHNSON
Székhelye: one Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 08933' USA
adószáma: 22- Ioz4240, Cégegy zékszáma (Regi stry No) 06 1 9 3 67

Nyilatkozat

az általam képviselt gazdálkodó

szervezetben kozvetlenül vagy

közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal. befolvással vagy szavazati joggal bíró

jogi

személy' jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó

átláthatőságáről

szervezet

Ia4.1. Az á|talam képviselt gazdá|kodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 va - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazat\joggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodő szervezetek tényleges tulajdonosai
(több érintett gazdálkodó Szervezet esetében szervezetenként szíikséges kitölteni):
Nyilatkozat ténvleges tulajdonosokról:
Adószám,

Név

Alex
Gorsky
Joaquin
Duato
Peter
Fasolo

adóazonosító jel
születési neve, helye,
ideje, anyja születési
neve

Lakcím

Doylestown,

PA, 18902,
USA

New Hope,

PA

18902 (USA)

Mantoloking,
NJ 08738

(usA)

Ashley
McEvoy

Berwyn, PA

Paulus A
Stoffels

New Hope, PA

ThÍbault
Mongon

Singapore
258462

Michael

Newtown, PA

Sneed

Jennifer
Taubert

Kathryn
Wengel
Joseph

19312 (USA

18938 (USA)

18940 (USA)

Whitehouse
Station, NJ

08889 (USA)
Pompano
Beach, FL

33062 (USA)

Dovlestown.

Tulajdoni hányad

Befolyás és szavazatj

jog mértéke

Nem értelmezhető, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adott társaságnak' hanem a2011. évi LIII. tv (Pmt.)
3. $ 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos,
országban
vagvis v ezeÍő tisztsésviselő
Nem értelmezheÍó, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adott társaságnak, hanem a2oI1. évi LIII. tv (Pmt.)
3. $ 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos,
országban
vagyis v ezető tisztségviselő
Nem értelmezhető, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adott társaságnak, hanem a2OI1 . évi LIII. tv (Pmt.)
3. $ 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos'
országban
vasvis v ezető tisztsésviselő
Nem értelmezheÍő, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adott társaságnak' hanem a2017 . évi LIII' tv (Pmt.)
3. $ 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos,
országban
vasvis v ezető tisztsésviselő
Nem értelmezhető, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adott társaságnak, hanem a2017. évi LIII. tv (Pmt.)
3. $ 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos,
vasvis v ezető tisztsésviselő
Nem értelmezhető, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adott társaságnak' hanem a2017 . évi LIII. tv (Pmt.)
3. $ 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos,
országban
vagvis v ezető tisztsésviselő
Nem ér1elmezhető, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adott társaságnak' hanem a2017. évi LIII. tv (Pmt.)
3. $ 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos,
országban
vagvis v ezető tisztsésviselő
Nem értelmezhető, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adoÍÍ társaságnak, hanem a2017. évi LIII. tv (Pmt.)
3' $ 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos,
országban
vagvis v ezető tisztsésviselő
Nem értelmezhető, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adott társaságnak, hanem a2017. évi LIII. tv (Pmt.)
3. $ 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos,
országban
vasvis v ezető tisztsésviselő
Nem értelmezhető, mivel nem tulaidonosa a
Bizalmas adat az adott
országban
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Wolk

PA 18902
(usA)

Michael H
Ulmann

Princeton, NJ,
08540, USA

társaságnak, hanem a2011 . évi LIII' tv (Pmt.)
3. $ 38. f) ponda szerinti tényleges tulajdonos,
vasvis v ezető tisztsésviselő
Nem értelmezhető, mivel nem tulajdonosa a
Bizalmas adat az adott társaságnak, hanem a2017 . évi LIII. tv (Pmt.)
3. s 38. f) pontja szerinti tényleges tulajdonos,
országban
országban

vasvis v ezeÍő tisztsésviselő

Iv4.2. Az általram képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 7a - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több
érintett gazdálkodó Szervezet esetében szervezetenként szttkséqes az adóilletőséget
megjelölni):

-

az Európai [Jnió valamely tagállama:

o
o

aZ

-

Magyarország

egyéb:

":.::::1 ..?.,TÍ;;u"

......,vagy

Térségrőlszóló megállapodásban részes állam:

a Gazdasági Egytittműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: Amerikai
Egyesült Allamok, vagy

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkertilésérő| sző|ő
egyezménye van: ..
(A megfelelő aláhúzctndó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjiik az országot
megnevezni)

Ia43. Az áLtaLam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 7o - os tulajdonnal, befolyással vagy szayazati joggal bíró jogi személy,
jogi személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezeÍek ellenőrzött külföldi
társasági minősítése (több érintett gazdálkodó Szervezet esetében szervezetenként
szüks

ége

s me gj e lölni

):

Magyarországi székhellyel rendelkezlk, így nem ellenőrzött külföldi társaság.
vaSy

Nem rendelkezik magvarországi székhellvel. (A megfelelő

aláhúzandó.

Amennyiben a nyilatkozctttevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25 7o - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró.jogi személy,
josi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó Szervezet nem magyarorszógi
székhelyű, úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött ktilÍöldi tórsasógnak minősíile, ezért szükséges az ellenőrzött külÍóldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos
köv etke z ő rész kitölté se.

Az

általam képviselt gazdá|kodő szervezetben közvetlenül

vagy kozvetetten
joggal bíró jogi
vagy
befolyással
szavazati
tobb mint 257o-os tulajdonnal'
jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdá|kodó szervezet a társasági
személy,
adóról és az osztalékadóról sző|ő 1996. évi LXXXI. törvény (,,Tao. Törvény'')
4. $ 1 1' pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minőSül a társasági és az oszÍalékadóról szóló törvény szerinti ellenőrzött
küIfÓlditársaságnak
adóalanv aki benne a Tao. Törvény 4.$ ll.pont a) bekezdése szerÍntí

befolyással rendelkezne és belföldi adózó külfiildi telephelyének sem
minősül.
vaSy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak minősül. (A me gfelelő aláhúzandó. )

Kijelentem, hogy az á|talam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alapján jogosult vagyok a
szerv ezet képviseletére (és cógi egyzésére).

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy
me

a

vonatkozó jogszabályokat

gismertem, amelye k alapj án társasá gom át|áthatő szerve zetnek minősül.

Jelen nyilatkozat a|apján tudomásul veszem, hogy
- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerzí5dést a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház kárta|anítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhad a, ha a nemzeti
vagyon hasznosításában részt vevő bármely - a hasznosítóval közvetlen vagy
közvetett módon jogviszonyban állő harmadik fél - szervezet a nemzeti vagyon
hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán
már nem minősül átláthatő szervezetnek (Nvtv. l1.$ (l2) bek.);
- központi költségvetési kiadási elő\rányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes
szerződés, illetve létrejött llyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely
szeÍvezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Markusovszky Egyetemi
oktatókórháZ ezen feltétel ellenőrzése céljáből, a szerződésből eredő követelések
elévüléséiga, Áht.54lA. $-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet átláthatőságával összefiiggő, aZ Átrt. 54lA. $-ban
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 54lA. $ kedvezményezettről
rendelkezik, azon a jogi személyt' jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet et
kell ér_teni 1Átrt. +t. $ (6) bek.);
- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött Visszterhes szerződést a
Markusovszky Egyetemi oktatókórház felmondja Vagy - ha a szerződés teljesítésére
még nem került sor - a szerzódéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás á1l be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a váItozás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
részére, Vagy amenny\ben az általam képviselt SZeNeZet már nem minősül átláthatónak, úgy
azt haladéktalanul bejelentem.
''{ít"
Jtrnnrlsqtl #r Jot'tison
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Budapest, 2019. jirlius 27.

Johüiw{: ö$büfíso'Ii Kft.
elacló képviseletében

Varga Beáta
ügyvezető
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