SZERZŐDÉS
FT-1186/2018.
1. sz. módosítása

mely létrejött egyrészről a
*

X lII.ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú N onprofit Kft. (1139 Budapest,
Szegedi út 17.)
Képviseli: Dr. Hertzka Péter főigazgató főorvos
Adószám: 22182827-2-41
Szám la sz.: OTP 11784009-20601098-00000000

a továbbiakban: Vevő -

másrészről a
*

Alcon H ungária Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.)
Képviseli: Szilvás Péter és Koncz Kornél
Cégjegyzékszám : 01-09-681552
Cégbíróság: Budapesti Fővárosi Bíróság
Adószám : 11888048-2-43
Statisztikai számjel: 11888048-4646-113-01
Szám laszám : BNP Paribas M agyarországi Fióktelepe 13100007-0250859000603480
- a továbbiakban: Eladó -

1. Előzmények

Felek 2018. július 4.-én adás-vételi szerződést (továbbiakban „Szerződés”) írtak alá
különféle szemlencsék 36 hónapos időtartam ra történő beszerzésére, a jelen
szerződés 1. szám ú m ellékletében m egnevezett különféle szemlencsék és
tartozékaik leszállítására konszignációs raktár és beültető műszerkészlet
biztosításával, készülékek kihelyezésével.

2. Szerződésm ódosítás tárgya
A 2018. július 4.-én aláírt szerződés m ódosítása vált indokolttá az alábbiakra
figyelemmel:

A betegellátás folyam atos, és zökkenőm entes m űködésének biztosítása érdekében
azoknál a szürkehályog műtétre kerülő betegeknél, akiknek a szaruhártyája
astigmiás fénytörésü, csak tórikus műlencse beültetéssel érhető el a műtét utáni
teljes látásélesség. Az ezen beültetéshez szükséges torikus mülencse (OENO kód:
51477) időközben, 2018. július 1.-től, befogadásra került a N EA K finanszírozásba.
Ez indokolja a szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján történő
módosítását.
A fentiekre tekintettel a különféle szemlencsék szállítására vonatkozó, FT1186/2018. szám ú, adásvételi szerződés 2. pontja, valam int 1. sz. M elléklete az
alábbiak szerint módosul:

A z adás-vételi szerződés eredeti szövésé:
2./ Szerződéses érték:
2.1. A Vevő által a szerződés ellenértékeként a Eladónak fizetendő összeg nettó
85.230.000,- HUF + ÁFA/36 hónap azaz nettó Nyolcvanötm illiókettőszázharm incezer HUF + ÁFA/36 hónap, mely D DP Vevő székhelye .
(INCOTERM S 2010) paritás szerint tartalm azza az áru, valam int a jelen
szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét. A tételes
árlistát a jelenszerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

A z adás-vételi szerződés m ódosított szövésé:

2./ Szerződéses érték:
2.1. A Vevő altal a szerződés ellenértékeként a Eladónak fizetendő összeg nettó
93.670.000,- HUF + ÁFA/36 hónap azaz nettó Kilencvenhárom m illióhatszázhetvenezer HUF + ÁFA/36 hónap, mely DDP Vevő székhelye
(INCOTERM S 2010) paritás szerint tartalm azza az áru, valam int a jelen
szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét. A tételes
árlistát a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
Az alap szerződés 1. m ellékletét képező Á rtáblázat jelen szerződésm ódosítás
alapján kiegészül az alábbi tétellel:
•

Tórikus szem lencse SN6ATx és a beültetéséhez szükséges steril
m űtéti egységcsom ag
100 db
nettó összára 8 440 000,- Ft
(Tórikus mülencse egységára:

59.400 Ft + Á FA

Steril műtéti csomag egységára:

25.000 Ft + ÁFA)

Eladó vállalja, hogy am ennyiben a szerződés időtartam a alatt, a tórikus
szemlencsék esetében az 1. sz. M ellékletben (Ártáblázat) m egadott egységárak
lefelé módosulnak, azaz árcsökkenés következik be, azt érvényesíti Vevő felé.

III.

Egyéb rendelkezések

Az e szerződésm ódosításban nem rendezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
és a közbeszerzésekről szóló módosított 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseit így különösen a szerződésszegésre, az adásvételi szerződés általános szabályaira
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Felek

a

Szerződés,

m ódosítással

nem

érintett részeit,

változatlan

tartalommal

hatályukban fenntartják.

Budapest, 2018. decem ber
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Vevő
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főigazgató

Eladó
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