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PREAMBULUM
Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Második része alapján
EKR001323672021 azonosítóval uniós értékhatárt meghaladó „nyílt” eljárást bonyolított le
szemlencsék és tartozékaik beszerzésére; K.É. 20660/2021. és TED 2021/S 207-540815
számon. Szállító 2021. november 16-án kelt ajánlatával részt vett a közbeszerzési eljárásban,
és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló Bírálóbizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő
döntése szerint ezen eljárást a szerződés mellékletében specifikált áruk tekintetében
megnyerte.
A fentiek alapján az Ajánlati Dokumentációban rögzített feltételnek eleget téve felek az alábbi
szerződést kötik:
1./

Szerződés tárgya:

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által közzétett Ajánlati felhívásban és Ajánlati
Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számú mellékletében
megnevezett különféle szemlencse (a továbbiakban: áruk) adásvétele, a 3. sz
mellékletben megadott készülékek biztosítása, valamint a szemlencsék vonatkozásában,
a Megrendelő telephelyén kihelyezett raktár létrehozása. Az 1. sz. mellékletben
meghatározott szerződéses mennyiség a Megrendelő várható éves igényeinek
megfelelően a szerződés alapját képező közbeszerzési eljárásban kibocsátott ajánlati
felhívásban meghatározott mértékben felfelé vagy lefelé módosulhat a Megrendelő erre
vonatkozó nyilatkozatainak megfelelően.

1.2.

A Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 1. számú melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a
szerződés 1. számú melléklet leírásaiban szerepelnek.
1.3. A szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk mennyisége +/- 15 százalékkal
eltérhet.

2./

Szerződéses érték:

2.1. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő összeg nettó
31.734.625,-HUF, mely DDP Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000) paritás
szerint tartalmazza az áruk, valamint az Szállító ajánlatában és a jelen szerződésben
későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét. A tételes árlistát a jelen
szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.
2.2. Az ajánlati árat a szerződéskötést követően 12 hónapig tartani kell, tehát ettől eltérni
nem lehet. Azt követően - a szerződés meghosszabbítása esetén - egy alkalommal,
legfeljebb a KSH által az előző évre közzétett átlagos fogyasztói árindex (infláció)
mértékével lehetséges az áremelés.
A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.
3./

Fizetési mód:

3.1. Megrendelő a szerződés ellenértékét az áruknak a jelen szerződés 4.2. pontjában
rögzítettek szerinti leszállítását követően, a tényleges felhasználások alapján, a Szállító
által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Szállítónak a BNPParibas Magyarországi fióktelephelyénél vezetett 13100007-02508590-00603480
számú számlájára történő átutalással fizeti meg.
Megrendelő rögzíti, hogy a Szállító teljesítése akkor szerződésszerű, ha a leszállított
termékek ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát
Megrendelőnek átadja, vagy megküldi. Ennek megfelelően a jelen szerződésben
napokban meghatározott fizetési határidő a számla kézhezvételének napjától
számítandó.
A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja
Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban
meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles.
3.2. Szállító a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem
teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik
Megrendelőnek:
- Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelembe esést követően a
késedelem minden megkezdett napja után a késedelemmel érintett termékek nettó
ellenértékének 1 %-a (min. 10.000 Ft/nap, max. 100.000 Ft/nap).
- Hibás teljesítés vagy nem teljesítés esetén a kötbér mértéke az érintett mennyiség
ellenértékének 5%-a.
A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. Hibás
teljesítés esetén Megrendelő csak az áru kicserélését fogadja el.

4./

Szállítási feltételek és határidők;

4.1. Szállító az árukat DDP a Megrendelő székhelye (INCOTERMS 2000) paritáson, „a
Megrendelő székhelyére költségmentesen leszállítva” paritás szerint szállítja le
Megrendelő részére.
4.2. A felek megállapodnak abban, hogy az áruk a kihelyezett raktárba történő leszállítására
az alábbi ütemezés szerint kerül sor:
- Raktár biztosítása: A szemlencsékből megfelelő mértékű (3 hónapos) konszignációs
raktárai kell biztosítani. Műtéti napot (hétfő vagy szerda) követően a lejelentés
alapján 48 órán belül fel kell tölteni a raktárai.
- Tárolás: A speciális tárolást (hűtés) igénylő szemészeti izolációs szettből Ajánlatkérő
által megadott műtéti előjegyzés szerinti mennyiséget - legkésőbb minden műtéti nap
előtti utolsó munkanapon 2 munkanappal előre történt megrendelés alapján - köteles
Ajánlattevő Ajánlatkérő részére biztosítani.
4.3. Szállító előszállításra kizárólag a Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult.
4.4. Szállító köteles Megrendelő részére a szerződés teljes időtartamára a jelen szerződés
3.sz. mellékletében specifikált műszereket, azok összes tartozékával és Megrendelő
részére leszállítani és telepíteni.
A szerződés érvényessége alatt ezen eszközök folyamatos karbantartásáról, szervizéről
és működésképességéről — beleértve az összes tartozék, fogyó-kopó alkatrész
folyamatos biztosítását - Szállító köteles gondoskodni saját költségére.
A készülékek leszállítására ellenérték felszámítása nélkül kerül sor. A készülékek
tulajdonjoga nem száll át Megrendelőre, és Megrendelő csak a készülékek használatára
jogosult azzal, hogy köteles az összes eszköz megóvásáról és rendeltetésszerű
használatáról gondoskodni.
A fixen biztosítandó készülékeket Megrendelő jelen szerződés hatályának
megszűnésekor - hacsak a felek másban nem állapodnak meg - köteles Szállító
rendelkezésére bocsátani, aki a készülék elszállításáról saját költségére gondoskodik.
5./

Csomagolás:

5.1 Szállító a leszállítandó árut darabonként becsomagolva, és az
lejárat időpontját jól láthatóan feltüntetve, a szállítás
csomagolásban szállítja le. A dobozokon a megfelelő kezelésre
címkék feltűntetésre kerülnek.
Megrendelő a leszállítani kért áru mennyiségét úgy tartozik
Szállító által előzetesen közölt egységcsomagolás szerinti
mennyiség leszállítására nincs mód.
5.2. A csomagolási megjelölésen az alábbi adatok szerepelnek:
*
megrendelő megnevezése: XIII. Kerületi Egészségügyi
Nonprofit Kft.
*
a doboz tartalma,
*
a szerződés száma,
*
dobozszám,
* bruttó és nettó súly,
* Szállítási cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17.

egységcsomagokon a
módjának megfelelő
és tárolásra vonatkozó
meghatározni, hogy a
mennyiségnél kisebb

Szolgálat Közhasznú

6./

Az

áruk átvétele, tárolása és felhasználása:

6.1.

Az
áruk fuvarozótól történő átvételeMegrendelő
kötelezettsége.Az árufuvarozótól
történő átvételekor Megrendelő kizárólag a csomagoláson észlelhető sérülések és
dobozhiányok esetén jelent be a fuvarozóval szemben kárigényt.
A fentieknek megfelelően az áru mennyiségi átvételére a leszállításkor csak
csomagonként kerül sor, míg a tételes mennyiségi átvételt Megrendelő a leszállítást
követő 5 munkanapon belül végzi el.
A mennyiségi hiányokról és sérülésekről a Megrendelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet
haladéktalanul továbbít Szállító részére. A megállapított hiányokat és sérült árut Szállító
a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére utánszállítással
tartozik pótolni.
6.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.5 pontban foglaltak szerint
leszállított áruk tekintetében biztosítja Szállító számára az áruk fuvareszközről történő
lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett
helyiségek zárhatóságának lehetőségét.
6.3. A leszállított árukat a Megrendelő saját költségére és veszélyére az áruk természetének
megfelelő körülmények között raktározza.
Az árukat a raktárból a Megrendelő azok felhasználásakor vételezi ki. Megrendelő a
konszignációs raktárból felhasznált szemlencsékről faxon vagy e-mailben kéthetente
jelentést küld Szállítónak, amely egyben a kiállításra kerülő számla alapját képezi.
A fenti elszámolás képezi a Szállító által, a jelen szerződés 3.1. pontja alapján
kibocsátandó számla alapját.
Szállító 48 órán belül, a felhasznált és lejelentett szemlencséket visszapótolja a
kihelyezett konszignációs raktárba. Szállító a jelen szerződés hatálya alatt félévente egy
alkalommal ellenőrzi a raktár összetételét.
6.4. Az áru minőségi átvételére a felhasználás függvényében folyamatosan kerül sor.
7./
7.1.

Szavatosság, garancia:

Szállító a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő szemlencsék és szemészeti egyszer
használatos izolációs-műtéti szettek vonatkozásában 1 év sterilitási garanciát, a
készülék vonatkozásában a szerződés érvényessége alatt teljeskörű garanciát köteles
biztosítani saját költségére 24 órás rendelkezésre állási idővel az összes működéshez
szükséges tartozék, fogyó-kopó alkatrész térítésmentes biztosításával.
7.2. Amennyiben a fentiek szerinti felhasználhatósági időtartam alatt az áruk valamelyike
tekintetében megállapítást nyer, hogy a jelen szerződésben, illetve a Szállító ajánlatában
rögzített minőségi paramétereket, sterilitási követelményeket nem teljesíti és
funkciójának megfelelően nem használható, Szállító a Megrendelő által megküldött
bejelentés alapján köteles az árut saját költségére a következő legközelebbi műtéti napra
kicserélni. A kicserélt áru tekintetében a felhasználhatósági időtartam a csere
időpontjától újra kezdődik.
7.3. Az egyes árukra vonatkozó speciális felhasználási feltételeket - melyek azonban a jelen
szerződésben rögzítetteknél hátrányosabbak nem lehetnek Megrendelő számára, vagy
amennyiben hátrányosabbak, a jelen szerződésben foglalt feltételeket kell alkalmazni az árukhoz mellékelt szavatossági előírások tartalmazzák.

8./

Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek:

8.1. Szállító az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja
Megrendelő részére a jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba
hozatalához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket.
8.2. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével
kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Szállító viseli.
9./

Hatályba lépés:

9.1. Jelen szerződés 2022. január 1. napján lép hatályba és minimum 12 hónapig, de
legfeljebb 24 hónapig marad érvényben.
9.2. A szerződés évfordulóját megelőző legkésőbb 90 nappal a Megrendelő megvizsgálja a
Szállító teljesítését és szerződésszerű teljesítés, valamint kölcsönös elégedettség esetén
a Felek közös akarattal a szerződést további legfeljebb 12 hónapra vagy ennél rövidebb
időszakra meghosszabbíthatják.
9.3. Amennyiben bármelyik fél évforduló előtt a szerződést nem kívánja meghosszabbítani,
azt nem köteles indokokkal alátámasztani
9.4. A szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megsértése esetén a sérelmet szenvedő fél
jogosult a szerződést a másik félhez intézett ajánlott levélben azonnali hatállyal
felmondani.
10./ Egyéb feltételek:
10.1. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével,
írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. § feltételei szerint.
10.2. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett
általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll be.
10.3. Jelen szerződés 4 azonos érvényű magyar nyelvű példányban készült, melyből a felek 22 példányt kapnak.
10.4. Jelen szerződés 1., 2., és 3. számú mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét
képezik.
10.5. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan
erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara
által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően
felmerülő, előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében
állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész,
utak járhatatlansága, stb. robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány.
Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet
bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.
10.6. A Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult továbbá, ha
felügyeleti szervének, vagy a finanszírozójának döntése vagy jogszabályi rendelkezés
alapján sorra kerülő strukturális átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése a
megrendelő részéről lehetetlenül, illetve az lényeges, jogos gazdasági érdekét sértené.
10.7. A Kbt. 136. § (l)-(2) bekezdése, valamint 143. § (3) bekezdés szerinti rendelkezések:
10.7.1. Megrendelő kiköti, hogy
a) a Szállító nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)

szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a
Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Szállító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 10.7.2. pont szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10.7.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Szállító társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott valamely feltétel.
10.7.3. A 10.7.2. bekezdés szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
10.7.4. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
10.8. A Szállító teljesítésében a Kbt. 138. §-ban rögzítetteknek megfelelően vehet részt
alvállalkozó. A Szállító minden alvállalkozójáért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvállalkozó miatt felelős minden kárért,
amely e nélkül nem következett volna be. A Szállító köteles a bevonni kívánt
alvállalkozókról az adatokat (alvállalkozó neve, címe, adószáma, elérhetősége,
képviselőjének neve) a Megrendelőnek előzetesen bejelenteni. A Szállító a szerződés
teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók
bejelentésben közölt adatainak változásáról. A Szállító nyilatkozik, hogy a bevonni
kívánt alvállalkozók nem állnak a Kbt. 62. § (l)-(2) bekezdése, és 63. § (1) bek. c)
pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt.
11./ Bíróság, alkalmazandó jog:
A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére - perértéktől
függően - a felek a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a
magyar eljárási és anyagi jog szabályai az irányadók.
Budapest, 2021. december

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
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1. sz. melléklet
MŰSZAKI LEÍRÁS

1.

Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú (optika és hantika) aszférikus műlencse
250 db/év

Általános követelmények:

-

Éles szélű optika

|igen

Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre

|igen

Anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít

[igen

Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető

[igen

Hidrofób Akrilát anyagú lencse, aszférikus optikával, lehetőleg kékfény szűréssel 250
db/év +/- 15 %
Termék megnevezése:
Származási ország:
Lencsével szemben
támasztott
követelmények
Egytestű (egy darabból
készül)
Optika átmérő
Teljes átmérő
Optikai rész
Szemlencse Láb
dőlésének szöge?
Haptika jellege
Szemlencse dioptria
tartománya?
Refraktív index
Lencse kékfényszűrős
aspherikus optika

SN60WF Hidrofób Akrilát anyagú lencse, aszférikus
optikával, kékfény szűréssel
Írország
Ajánlattevő válasza
Minimum
Súly
Követelmény
szám
Igen

Igen, egytestű

6.0 mm
5,5 - 6,5 mm között
13.0 mm
12,5-13,5 mm közötti
Igen, UV szűrős
UV szűrős
0°
Kérjük megadni!
Kérjük megadni!
Min. + 10.0D -+30D
S=20

Min 1,52
Igen/Nem
Igen

Módosított „L”
+6.0D - +30.0D
1,55
Igen, kékfényszűrős
Igen, aspherikus

2.

Háromtestű, lehetőség szerint hidrofób akrilát alapanyagú (optika) műlencse
5 db/év

Általános követelmények:
-

-

Éles szélű optika

|igen

Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre

[igen

Anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít

[igen

Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető

|igen

Lehetőség szerint Hidrofób akrilát anyagú (optika) lencse, sulcusba is ültethető 5 db/év
+/- 15 %
Termék megnevezése:
Származási ország:
Lencsével szemben
támasztott
követelmények
Optika átmérő

MA60AC Hidrofób akrilát anyagú (optika) lencse, sulcusba is
ültethető
USA
Súly
Minimum
Ajánlattevő válasza
szám
Követelmény
5,5 -6,5 mm között
12,5 -13,5 mm
közötti
UV szűrős

Teljes átmérő
Optikai rész
Szemlencse Láb
dőlésének szöge?
Haptika jellege
Szemlencse dioptria
tartománya?
Refraktív index

Kérjük megadni
Kérjük megadni!
Min. + 15D -+ 30D
Min 1,45

S ''
\

6.0 mm
13.0mm
Igen, UV szűrős
10°
Módosított „C”
+ 6.0D - + 30.0D
1,55

t

3.

Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú (optika és haptika) tórikus műlencse 150
db/év

Általános követelmények:

-

Éles szélű optika

[igen

Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre

|igen

Anyaga a beültetés megterhelését jól bírja, állandó optikai hatást biztosít

jigen

Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető

[igen

Hidrofób Akrilát anyagú tórikus aszférikus műlencse, lehetőleg kékfény szűréssel 150
db/év +/-15 %
Termék megnevezése:
Származási ország:
Lencsével szemben
támasztott
követelmények
Egytestű (egy darabból
készül)
Optika átmérő
Teljes átmérő
Optikai rész
Szemlencse Láb
dőlésének szöge?
Haptika jellege

SN6AT2-9 Hidrofób Akrilát anyagú tórikus aszférikus
műlencse, kékfény szűréssel
Á TUSA
Súly
Minimum
Ajánlattevő válasza
szám
Követelmény
Igen
5,5 - 6,5 mm között
12,5 -13,5 mm közötti
UV szűrős
Kérjük megadni!

Szemlencse dioptria
tartománya?
Refraktív index
Lencse kékfényszűrős
aspherikus optika
Toricitási tartomány a
szemlencse síkjában

S = 20

Kérjük megadni!
Min. +06.0D - +34.0
D (30.0D és 34.0D
között 1.0D
lépésekben
Min 1,52
Igen/Nem
Igen
min. 1.0D - 6.0D

Igen
6.0 mm
13.0 mm
Igen, UV szűrős
0°
Módosított „L”
+6.0D - +34.0D
(+30.0D és +34.0D között 1.0D
lépésekben
1,55
Igen kékfényszűrős
Igen, asphericus optika
1.0D -6.0D

4.

Szemészeti egyszerhasználatos izolációs-műtéti szett; 405 db / év

Általános követelmények:
-

Biztonságos csomagolás

|igen

Szemészeti egyszerhasználatos izolációs-műtéti szett 405 db/év +/- 15 %
Termék megnevezése:
Származási ország:
A műtéti szett tartalmával szemben
támasztott követelmények
Műszerelő asztal takaró min. 110x110
cm, nagyobb ajánlható
Beteg izoláló drapéria, folyadékgyűjtő
zacskóval min. 100x120 cm
Phaco asztal izoláló min.50x70 cm
Incíziós kés 15°-os
Sebkészítő kés 2,75 v. 2,8 mm-es,
Clear Cornea sebkészítéshez
Irrigáló hydrodissector kanula 27G 2
db
Műtősköpeny L-XL méret 2 dg
Karfavédő 2 db
Fecskendő 2 ml 2 részes 2 db
Fecskendő 5 ml 2 részes 2 db
Vattás pálca 20 cm, 2 db
Folyadékgyűjtő pohár min 60 cm3
Szemkagyló, műanyag, átlátszó
Szemtakaró, ovál
Kötszer, 8 rétegű, 5x5 cm, 5 db
Szivarka törlő 10 db
Felszívó tű 18 G
Phaco készülékhez egyszerhasználatos
csővezeték, vagy kazetta
Steril csomagon kívüli tartozékok:
BSS oldat műtétenként min 250 ml
Viszkoelasztikus anyag műtétenként
min. 0,5 ml
Injektor cartridge

C19115 Szemészeti egyszerhasználatos izolációs-műtéti
szett
Belgium
Minimum
Követelmény
Igen

Ajánlattevő válasza

Igen

Igen, 100 x 120 cm

Igen
Igen
Igen

Igen, 55x105 cm
Igen, 15°-os
Igen, 2,75 mm-es

Igen

Igen

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen, 2 db
Igen, 2 db
Igen, 2 db
Igen, 2 db
Igen, 60 cm3
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen, egyszerhasználatos
folyadékgyűjtő kazetta
Igen
Igen, műtétenként 250 ml
Igen, 0,55 ml

Igen

Igen

Igen, 140x140 cm

4

2. sz. melléklet

Megnevezés

Várható
ÉVES
mennyiség

Menny.
egység

Nettó egységár (1
db, ill. 1 szett
egységre, nettó Ftban)

Összesen ár (nettó
Ft-ban)

Szemlencsék és tartozékaik/éves mennyiség/
Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú
(optika és haptika) aszférikus műlencse
Háromtestű, lehetőség szerint hidrofób
akrilát alapanyagú (optika) műlencse

250

db

41 715

10 428 750

5

db

27 830

139 150

150

db

68 900

10 335 000

405

db

26 745

10 831 725
31 7 3 4 6 2 5

Egytestű, hidrofób akrilát alapanyagú
(optika és haptika) tórikus műlencse
Szemészeti egyszer használatos
izolációs-műtéti szett
Ö ss z e s e n

^ .Cu

3. sz. melléklet
Szerződés érvényessége alatt fixen telepítendő műszerek, eszközök specifikációja:

1.) Mikrosebészeti operációs szék kartámasszal 1 db
Kizárólag új vagy demo készülék ajánlható!
Előírt paraméterek
Típusa
Gyártója
CE tanúsítvány száma
Elektromos vagy gázrugós
magasságállítással
Két darab párnázott kartámasszal,
melynek állítható a magassága, dőlése,
pozíciója
Lábak fesztávolsága (a lehető legkisebb
legyen)
Gördíthető

Minimum
Követelmény
Kérjük megadni
Kérjük megadni
Kérjük megadni

Uri-Foot
Rini Ergotechnik AG
344-1181-19414

Igen

Igen

Igen

Igen

Kérjük
megadni!
Igen

Ajánlattevő válasza

56 cm
Igen

2.) Szemészeti mikrosebészeti kéziműszerek 1 készlet az alábbi összeállításban
Előírt paraméterek
Típusa
Gyártója
CE tanúsítvány száma
Spekulum (szemhéjterpesztő) normál, 6
db
Spekulum (szemhéjterpesztő) erős, 1 db
Capsulorrhexis csipesz, hajlított, 6 db
Chopper magdaraboláshoz, 6 db
Mikro-spatula, max. 0,5 mm vastag, 6
db
Lencseforgató Y végződéssel 1 db
Mikro-kolibri csipesz platformmal, 1
db
Szemészeti olló inciziós fóliához, 6 db
Szemlencsetartó csipesz 6 db
Cornea olló 1 db
Intraokularis olló (kapsulotomiás) 1 db
Csomózó csipesz, hajlított 1 db
Csomózó csipesz, egyenes, 1 db
Tűfogó, hajlított, mikrosebészeti 1 db
Hajlított kanula tokpolírozáshoz 1 db
Horog lencse manipulációhoz! db

Minimum
Követelmény
Kérjük megadni
Kérjük megadni
Kérjük megadni

Ajánlattevő válasza
Janach
Janach
CE 68334

Igen

Igen

Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Összehajtó csipesz lencséhez 1 db
(amennyiben a lencse csomagolása nem
tartalmazza)
Implantációs csipesz akril lencséhez 1
db
Sterilizáló doboz 6 db
Diathermiás szett 1 db, a Phaco
készülékhez megfelelő

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

3.) Ultrahangos mosó berendezés 1 db
Kizárólag új vagy demo készülék ajánlható!
Előírt paraméterek
Típusa
Gyártója
CE tanúsítvány száma
Min. 5 liter űrtartalom
Műszer mosó kosárral

Minimum
követelmény
Kérjük megadni
Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen
Igen

Ajánlattevő válasza
Branson 3510
Branson
2220390617
Igen
Igen

4.) Phacoemulsificatios készülék 1 db
Új vagy demo készülék ajánlható!
Előírt paraméterek

Minimum
követelmény
Kérjük megadni
Kérjük megadni
Kérjük megadni

Típusa
Gyártója
CE tanúsítvány száma
Ven túri vagy perisztaltikus üzemmódú
Kérjük megadni
pumparendszerű készülék
Gyári új vagy demo készülék
Igen
Az összes beállítás egyedileg
Igen
programozható, min 15 memória hely
Rendelkezzen:
- Bipoláris diatermiával
Igen
- Ultrahanggal (phaco)
Igen
- Pneumatikus vitrectomiával
Igen
- Állítható magasságállítású infúzió
Igen
tartóval
- Gördíthető készülékkocsival
Igen
Igen, min 30
- Érintő képernyős állítási lehetőséggel
cm átmérő
Igen/nem
Torziós üzemmód választási lehetősége
Súlyszám: 10
Lábpedál:

Ajánlattevő válasza
Infiniti Vision System
Alcon
G1 020895 0393
perisztaltikus
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
Igen, 38 cm
igen

Egyirányú lineáris,
funkcióiban egyenértékű (A
készülék rendelkezik a lencsét
- Három irányú lineáris üzemmód, vagy
Igen,
alacsonyabb vákuum mellett
ezzel egyenértékű egyéb műszaki
is biztosan tartó phaco
Kérjük megadni
megoldás
rendszerrel és a csarnok
stabilitását biztosító kiegészítő
rendszerrel is)
- Cseppmentes kivitel
Igen
igen
Min. 1 -5 5 0
Hgmm,
0-650 Hgmm
Vákuum tartomány: szélessége?
Kérjük
megadni!
min. 1-50
ccm/perc,
0-60 cm3/perc
Aspirációs ráta
Kérjük
megadni!
Phaco:
32 000/40 000 Hz
- Frekvencia tartománya
Kérjük megadni
Állítható
igen
- Energia takarékos üzemmód
pulzáció
igen
Igen
- Fókuszált ultrahang csúcs
Vitrectómia:
igen
Igen
- pneumatikus üzemmódban
A készülékhez biztosítandó:
- Az első 300 műtéthez szükséges
gépspecifikus fogyóanyagok, kiegészítő
igen
Igen
tartozékok, úgy mint pl. tesztkamra,
öblítő hüvely, szorító kulcs,
csővezetékek
Igen, 1 db
1 db
- Diatermiás kábel és csipesz

5.) Phacoemulsificatios készlet, új vagy demo
összesen 6 szett
Előírt paraméterek

Minimum
követelmény

Ajánlattevő válasza

igen, kérjük
megadni!

Igen
Phaco kézidarab, 1 db normál
és 1 db fókuszált phaco csúcs,
szorítókulcs, tesztkamra,
öblítő hüvely, 45°-ban
hajlított szívó-öblítő fej, a
szükséges kábelezés,
csővezetékek

Phacoemulsificatios szett részei:
Phaco kézidarab, 1 db normál és 1 db
fókuszált phaco csúcs, szorítókulcs,
tesztkamra, öblítő hüvely, 45°-ban hajlított
szívó-öblítő fej, a szükséges kábelezés,
csővezetékek

6.) Szemészeti operációs mikroszkóp 1 db
Kizárólag új vagy demo készülék ajánlható!
Minimum
követelmény

Ajánlattevő válasza

Típusa

Kérjük megadni

M620

Gyártója
CE tanúsítvány száma
Szemészeti operációs mikroszkóp
- X-Y kuplunggal

Kérjük megadni
Kérjük megadni

Leica-Microsystems AG
32040610232

Igen
Min. 50 mm
úthosszái

igen

Alap kiépítés

- Motoros fókusszal

50 mm

- Videó feltéttel (fényosztó, csatolólencse,
videokamera)
-Dönthető oculár
- Cseppmentes lábpedállal
Asszisztens tubussal, koaxiális fénnyel

Igen

igen

Igen
Igen
Igen

igen
igen
igen

Fókusztávolság 200 mm

Igen

igen

Min 4,2x-20x

igen

Nagyítás

Beépített állandó UV és hőelnyelő szűrő
Igen
Cseppmentes lábpedál
Igen
- X-Y kuplung kezelése
Igen
- Fókusz kezelése
Igen
- Sterilizálható borítókészlet mikroszkópra
Igen, 3 szett
- A 2. kar hossza
Min. 550 mm
- Talpméret (a lehető legkisebb)
Kérjük megadni
Érintőképernyős vezérlési lehetőség
igen

igen
igen
igen
igen
Igen, 3 szett
Igen, 550mm
640x640 mm
igen

7.) Biometriás értékeket mérő, referencia képet készítő és használó, speciális műlencsék
tervezését és beültetését segítő, mikroszkóphoz csatlakoztatható eszközkészlet - új vagy
demo 1 db
Előírt paraméterek

Minimum
követelmény

Ajánlattevő válasza

Típus

Kérjük megadni

Gyártó
CE tanúsítvány száma
Referencia kép készítés
Mikroszkóphoz csatlakoztatható
Műtéti eredmények kezelése,
optimalizálás
Üzemmódok:
Érintő képernyős állítási
lehetőség

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen
Igen

VERION™ Image Guided
System
WaveLight GmbH
HD 60129850 0001
Igen
Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

-

-

-

-

Seb pozíciók jelölése
Rhexis jelölés
Műlencse centrálás
Műlencse szög beállítás
Műtét utáni képkészítés

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

8.) Optikai biométer és intraokuláris lencse tervező berendezés - 1 db
Új vagy demo készülék ajánlható!
Előírt paraméterek

Minimum
követelmény

Megajánlott termék típusa:
Gyártó:
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás és
CE tanúsítvány száma:

Ajánlattevő válasza
Lenstar® LS900® Pro
Haag-Streit AG, Svájc
Ha, 35228 CE 1250
Vitreus Orvostechnikai Kft.
(1094 Budapest, Liliom utca
52. I. emelet 8.; telefon : (1)
455-0622 )

Szerviz neve, elérhetősége:

Mérési tartományok

00
oo

1

O

O

i

00

IOL számítási képletek és tárolt állandók

5 mm-től 10,5 mm-ig
o

Mérési felbontások
Szemtengely hosszúság
Szaruhártya görbületi sugár
Keratometria szög
Elülső csarnok mélység
Lencse vastagság
Központi szaruhártya vastagság
Fehértől fehérig távolság
Pupilla átmérő

1,5 - 6 mm
1 - 6 mm
0,3 - 0,75 mm
7 - 1 6 mm
2 - 1 0 mm

14 mm-től 32 mm-ig
O

Szaruhártya görbületi sugár
Keratometria szög
Elülső csarnok mélység
Lencse vastagság
Központi szaruhártya vastagság
Fehértől fehérig távolság
Pupilla átmérő

min. 15- 32
mm
5 - 1 0 mm
0

Szemtengely hosszúság

1,5 mm-től 6,5 mm-ig
0,5 mm-től 6,5 mm-ig
0,3 mm-től 0,8 mm-ig
7 mm-től 16 mm-ig
2 mm-től 13 mm-ig

0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
1°
1°
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
1 pm
1 pm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
SRK®/T,
SRK®/T, SRK® II, Holladay 1,
SRK® II,
Hoffer® Q, Haigis, Barrett
Flolladay 1,
Universal II, Barrett Toric,
Hoffer® Q,
posztrefraktív Barrett True-K és
Haigis, Barrett
Shammas No History, Olsen,
Universal II,
Masket, módosított Masket,
Barrett Toric
Hill-RBF, Hill-RBF/Abulafia
posztrefr aktív
Toric
( Haigis-L vagy

Barrett True-K
vagy Shammas
No History),
Olsen vagy
Holladay 2

Biometria
Mérési görbék markereinek egyedi
módosítása
Számítás ultrahangos mérési paraméterek
alapján is
Legalább opcionálisan tórikus lencse
számítás
Műtéti tervező
Seb méret és hely, relaxációs incízió
méret és hely, tórikus lencse tengely
Csatlakoztathatóság számítógépes
szürkehályog sebészeti rendszerhez

Nagy méretű színes kijelző, nagy
teljesítményű számítógép USB és Ethernet
csatlakozásokkal (hálózati csatlakozás
elektronikus páciens adatbázis kezelőhöz
(EMR), több munkaállomáshoz,
számítógépes szürkehályog sebészeti
rendszerhez vagy DICOM számára),
felhasználóbarát kezelőfelület

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen, nagy méretű színes
kijelző, nagy teljesítményű
számítógép USB és Ethernet
csatlakozásokkal (hálózati
csatlakozás elektronikus páciens
adatbázis kezelőhöz (EMR),
több munkaállomáshoz,
számítógépes szürkehályog
sebészeti rendszerhez vagy
DICOM számára),
felhasználóbarát magyar
nyelvű kezelőfelület

9.) OCT készülék -1 db
Új vagy demo készülék ajánlható!
Előírt paraméterek

Minimum
követelmény

Megajánlott termék típusa:
Gyártó:
93/42 EEC szerinti osztályba sorolás és
CE tanúsítvány száma:

RS-330 DUÓ FAF
NIDEK CO.Ltd.
DOCRS-330EU04
Árgus OptikKft. 1182
Budapest, Lászlófalva u .6
Tel: 06 1 297 4621

Szerviz neve, elérhetősége:
Komplex berendezés a retina vizsgálatára,
OCT és funduskamera egy készülékben,
Automatikus 3 dimenziós szemkövetés,
autó- fókusz és automatikus exponálás

Ajánlattevő válasza

Igen

Igen

Igen

Igen

funkciók
Nagyfelbontású spectral domain OCT
normatív adatbázissal és egy 12MPixeles
non-myd funduskamera egyben
Funduskamera FAF (Fundus
AutoFluorescencia) kiegészítéssel
OCT:
Szkennelési hullámhossz: 860 - 890 nm
között
Szkennelési sebesség: min. 52000 A-scan
/ sec
3D képalkotás időtartama: 1.6 sec
OCT felbontása:
Z: Optikailag: 7pm / digitálisan 4 pm
illetve X-Y: Optikailag: 20pm / digitálisan
3 pm
Szkennelt terület méretei:
X: 3mm ... 12mm
Y: 3mm ... 9mm Z: 2.1mm
Normatív adatbázis területének mérete:
9x9mm
8 különböző retina szkennelési minta
OCT látómező: 40°x30°
Minimális pupillaátmérő: 2.5 mm

Igen

Igen

Igen, megléte
kötelező

Igen

Igen, kérjük
megadni
Igen megléte
kötelező
Igen Kérjük
megadni
Igen

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen, kérjük
megadni

Szoftveres analízis:
retinális rétegek szegmentálása
Macula vastagsági térkép Idegrost réteg
vastagsági térkép
Egyéb analizáló és progresszió követő
programok

Igen

En Face OCT különböző offset értékekkel
a részletesebb diagnosztika érdekében
Vastagsági térkép (ILM —RPE/BM)
En face (IPL / INL eltolás: +121 pm,
Vastagság: 42 pm)
B-scan kép
En face (ILM eltolás: 0 pm, Vastagság: 42
pm) En face (IPL / INL eltolás: +21 pm,
Vastagság: 42 pm)
En face (RPE / BM eltolás: -41 pm,
Vastagság: 42 pm)
En face (RPE / BM eltolás: Opm,
Vastagság: 125 pm)

Igen

Igen, szkennelési hullámhossz:
880 m
Igen, szkennelési sebesség: max
53000 A-scan/sec
Igen, 3D képalkotás időtartama:
1.6 sec
Igen, OCT felbontása:
Z: Optikailag: 7 pm/ digitálisan
4 pm illetve X-Y: Optikailag:
20pm / digitálisan 3 pm
Igen, szkennelt terület méretei:
X: 3mm ... 12mm
Y : 3 m m . . . 9 m m Z: 2.1mm
Igen, normatív adatbázis
területének mérete: 9x9mm
Igen, 8 különböző retina
szkennelési minta
Igen, OCT látómező: 40°x 30°
Igen, minimális pupillaátmérő:
2.5 mm
Igen, szoftveres analízis:
retinális rétegek szegmentálása
Macula vastagsági térkép
Idegrost réteg vastagsági térkép
Egyéb analizáló és progresszió
követő programok
Igen, En Face OCT különböző
offset értékekkel a részletesebb
diagnosztika érdekében.
Vastagsági térkép (ILM RPE/BM)
En face (IPL / INL eltolás:
+121 pm, Vastagság: 42 pm)
B-scan kép
En face (ILM eltolás: 0 pm,
Vastagság: 42 pm) En face (IPL
/ INL eltolás: +21 pm,
Vastagság: 42 pm)
En face (RPE / BM eltolás: -41
pm, Vastagság: 42 pm)
En face (RPE / BM eltolás:
Opm, Vastagság: 125 pm)

Funduskamera
Beépített felbontású színes funduskamera
min. 10 mPixel
Látómező: 45°
Minimális pupillaátmérő: 4 mm normál
felvételhez

Igen
Igen
Igen

Szűkpupillás felvételi mód 3.3mm-nél
átmérőnél legaláb 33°-os látómezővel

Igen

Egyéb funduskamera funkciók:
panorámafotó, sztereofotó

Igen

Egyéb adatok:
Dioptria kompenzációs tartomány: min.32D ...+34D
Színes, dönthető képernyő: 8.1 - 8.7 coll
között

Igen, megléte
kötelező
Igen

Elülső szegmentum OCT bővítési
lehetőség kétféle szkennelési mintával

Igen

Tartozék: külső PC adattároláshoz és
feldolgozáshoz

Igen

Motoros készülékasztal

Igen

Igen, beépített, 12Mpixel
felbontású színes funsuskamera
Igen, látómező: 45°
Igen, minimális pupillaátmérő 4
mm normál felvételhez
Igen, szűkpupillás felvételi mód
3.3mm átmérőhöz 33°-os
látómezővel
Igen, további funduskamera
funkciók:panorámafotó,
sztereofotó
Igen, dioptria kompenzációs
tartomány: - 33D ~ + 35D
Igen, 8.4" színes dönthető
érintőképernyő
Igen, elülső szegmentum OCT
bővítési lehetőség kétféle
szkennelési mintával
Igen, külső PC adattároláshoz
és feldolgozáshoz
Igen, motoros magasságállítású
készülékasztal

