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BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
 
Az ajánlatkér  nevében eljáró személynek a közbeszerzési dokumentumok és azok részét 
képez  jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehet  
legteljesebb biztosításával minden Ajánlattev nek lehet vé tegye a sikeres ajánlattételt. Ezen 
cél elérése érdekében a jelen dokumentáció - megfelel en csoportosítva, akár ismételve is - 
tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek el segíthetik a sikeres ajánlattételt.  
 
Jelen dokumentáció a 2017. november 16-án közzétett Összefoglaló tájékoztatás alapján 
érdekl dését kifejez  gazdasági szerepl knek megküldött ajánlati felhívással indult, a Kbt. 
113. § (1)-(4) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának alapján 
készült a Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti eljárásrendben. 
 
A fenti ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok 
rendelkezései az irányadóak és kötelez ek az ajánlat összeállítására és benyújtására 
vonatkozóan; esetleges ellentmondás vagy szabályozatlanság esetén az ajánlati felhívás 
rendelkezései az irányadóak. 
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I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEV K RÉSZÉRE 

 
 
1. A dokumentációban alkalmazott egyes kifejezések értelmezése 
 

1.1. Ajánlatkér : a 2. pontban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési 
eljárás eredményeként létrejöv  adásvételi szerz dés szerinti Vev vel.  
Az ajánlatkér  és a fentiekben meghatározott „Vev ” fogalmakat, mint egyez ket 
alkalmazzuk.  

 
1.2. Ajánlattev : az a gazdasági szerepl , aki (amely) a közbeszerzési eljárásban 

ajánlatot nyújt be 
 

1.3. Dokumentáció: a közbeszerzési dokumentumok részét képez  jelen általános és 
speciális követelményeket tartalmazó irat, melyet az ajánlattev  az ajánlati felhívás 
el írásait betartva megkapott.  

 
2. Az ajánlatkér : 
 

Fels -Szabolcsi Kórház 
Székhelye: 4600 Kisvárda, Árpád utca 26. 
Kapcsolattartó neve: Kalóné Salzmann Orsika Éva 
Telefonszám: +36 45502100  
Telefaxszám: +36 45415252 
E-mail cím: kozbeszerzes@kisvardakorhaz.hu 
  
Közrem köd  felel s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bátyi László 
Lajstromszám: 00043 
Cím: 4028 Debrecen, Apafi u. 42-44/C. fsz. 12. 
Mobilszám: 06-20-20494800 
E-mail cím: batyi@econetsystem.hu  
 

3. A közbeszerzési eljárás tárgya, f bb mennyisége:  
       

Tárgy: Kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés keretében. 
 
Közbeszerzés tárgya: árubeszerzés 
 
Mennyiség: 
 
1. rész: általános sebészeti kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés 

keretében az alábbi alapmennyiség szerint: 60 tétel, összesen féle összesen 434 
db.  
 
 

Sorsz. Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 
 

1. Redonvezet  t , hajlított, 12,CHR 5 
2. Redonvezet  t , hajlított, 14,CHR 5 
3. Redonvezet  t , hajlított, 16,CHR 5 



Kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés keretében 

Oldal: 5 / 24 
 

4. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  4,0 MM 
hossz.185MM 10 

5. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  5,0 MM 
hossz.185MM 10 

6. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  4,5 MM 
hossz.185MM 10 

7. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  5,5 MM 
hossz.185MM 10 

8.  RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál szélesség 
7,5MM hossz. 300MM 2 

9.  RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál szélesség 
8,5MM hossz. 300MM 2 

10.  RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál szélesség 
10,5MM hossz. 300MM 2 

11.  RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál szélesség 
12MM hossz. 300MM 2 

12.  RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál szélesség 
14MM hossz. 300MM 2 

13.  RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál szélesség 
15MM hossz. 300MM 2 

14.  RECAMIER, küretkanál  éles- merev ,kanál szélesség 
16,5MM hossz. 300MM 2 

15.  RECAMIER, küretkanál  éles- merev ,kanál szélesség 
18MM hossz. 300MM 2 

16.  RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál szélesség 
19,5MM hossz. 300MM 2 

17. Vacuumcurette szívófej számozott, átm. 12 MM 1 

18. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  6,0 MM 
hossz.185MM 10 

19. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  7,0MM 
hossz.185MM 10 

20. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  8,0MM 
hossz.185MM 10 

21. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  9,0 MM 
hossz.185MM 10 

22. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  10,0MM 
hossz.185MM 10 

23. Vacuum szívóvég csatlakozó hajlított bels átm. 11MM 3 

24. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  6,5 MM 
hossz.185MM 10 

25. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  7,5 MM 
hossz.185MM 10 

26. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  8,5 MM 
hossz.185MM 10 

27. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  9,5MM 
hossz.185MM 10 

28. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  10,5MM 
hossz.185MM 10 
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29. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  11,0MM 
hossz.185MM 10 

30. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  12,0 MM 
hossz.185MM 10 

31. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  13,0MM 
hossz.185MM 10 

32. MARBURG MOD. rovátkolt pofabels , 140MM 5 

33. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  11,5 MM 
hossz.185MM 10 

34. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  12,5 MM 
hossz.185MM 10 

35. HEGAR, méhnyak tágító kúposhegy , átmér  13,5MM 
hossz.185MM 10 

36. FOMON. duplareszel  pofa szélesség6,5MM, 7,5MM 
hossz. 215 MM 3 

37. SIMS,  hüvelytükör dupla, feltáró méret 75x30, 
80x35,hossz.150MM 10 

38. SIMS,  hüvelytükör dupla, feltáró méret 80x36, 
90x40,hossz.175MM 10 

39. Atraumatikus csipesz, pofaszél. 2,0MM., DE Bakey150 
MM 6 

40. SCHROEDER, uterus fogó  250 MM 10 

41. Atraumatikus csipesz, pofaszél. 2,0MM., DE Bakey150 
MM 6 

42. Vacuumcurette szívófej számozott, átm. 8 MM 3 

43. Vacuumcurette szívófej számozott, átm. 10 MM 3 

44. Párhuzamos lapos fogó , 185 MM 3 
45. Olsalsó lapos, pár, 37X62 MM 6 
46. Olsalsó lapos, pár, 37X80 MM 6 
47. Repozíciós fogó,záras,  140 MM 3 
48.  LISTON., csontszilánk csíp , 170 MM 3 

49. BLUMENTHAL, csontcsíp , enyhén hajlított, 155MM. 3 

50. SIMS,méhszonda méretezett, átm. 4 MM,  
hajlítható,330MM,  20 

51. BERGMANN kalapács 300gr, üt felüet átm. 45 MM, 
hossz.245MM 5 

52. Keményfémbetétes uterus olló ,hajlított,T-T, SIMS  
200MM 5 

53. 
WAGNER F. kalapács cserélhet  fejjel, üt felület átm. 
35MM, fémfej 215gr, m anyagfej30gr,  komplett 
hossz.235MM 

5 

54. KOCHER bélfogó lágy hajlított 210MM 8 

56. Érfogo egyenes,1X2 fogú. Kocher 130 MM 40 
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55. KOCHER bélfogó lágy egyenes 210MM 8 

61. Epehólyag fogó, Clickline babcock fogó, forgatható, 
mindkét pofa nyílik, átm: 10 mm, hossz: 36 cm 2 

57. 
HARVEY Drótvágó keményfémbetétes , extrakemény, 
vágható lágydrót átm3MM, edzett drót 2,2MM  hossz. 
235MM 

6 

58. Collin hasfali feltáró csak a nyél 6 

59. ADSON laminectomiás terpeszt , félhegyes, 4x5 fogú 
320 MM 6 

60. REILL Drótvágó keményfémbetétes ,  vágható lágydrót 
átm2MM, edzett drót1,5MM  hossz.175MM 6 

 
 

Ajánlattev  kizárólag az Ajánlatkér  el írásainak mindenben megfelel  termékekre 
tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattev nek figyelembe kell vennie 
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi 
termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. 
A közbeszerzési dokumentumokban megadott min ségi jellemz , márkanév nem 
értelmezhet  úgy, hogy az ajánlatkér  konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges 
megnevezése csak a dolog (áru) jellegének egyértelm  meghatározását szolgálja 
akként, hogy azt, vagy az azzal egyenérték  terméket ajánlatkér  elfogadja. 
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (6) bekezdés.] Ez esetben azonban az 
ajánlattev nek ajánlatában az egyenérték séget igazolnia kell. Ajánlatkér  az 
egyenérték séget az adott termékre megadott m szaki paraméterek alapján vizsgálja. 
 
 
2. rész: szülészet-n gyógyászati kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés 

keretében az alábbi alapmennyiség szerint: 12 tétel, összesen 22 db.  
 
 

Sorsz. Megnevezés Mennyiség 
(db) 

1. 

Bipoláris csatlakozókábel, hossz 3m, Erbe VIO 300 S 
készülékoldali csatlakozással. Ezüstbevonatú huzalozás, 
tekercselt szálak, FEP szigetelés, latexmentes 
szilikonborítás.  

1 

2. 
NF monopoláris csatlakozó kábel a fenti resectoscope 
munkaelemhez,  hossza 3 m, Erbe VIO 300S 
készülékhez 

2 

3. 
 

Fényvezet  kábel átmér  3,5 mm., hossz 2300 
mm,csatlakozások: fényforrás fel li: STORZ, EBERLE 
Acélspirálban futó üvegszálköteg, elasztikus küls  
burkolat.Sterilizálás: plazma, autokláv, gáz és folyadék. 

2 

4. 

Bipoláris fogóbetét megragadó fogó funkcióval,tubussal 
és m anyag markolattal bipoláris NF csatlakozóval 
ablakos pofák.Az eszköz részeire (fogóbetét, tubus, 
markolat) bontható legyen. Sterilizálási lehet ségek: 
plazma, autokláv, gáz és folyadék 

1 
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5. 
Bipoláris csipesz, hajlított vég , 19,5 cm, min. 4 m 
csatlakozó kábellel (VIO, ICC, ACC) ERBE 
készülékhez 

4 

6. 

Operatív hyteroscope tubus 7 Ch. munkacsatornával, 
30°-os 4.0 mm-es optikához, küls  átmér  8.0 mm, 
folyamatos öblítéssel, két  forgatható csappal, anyaga 
rozsdamentes acél. Sterilizálási lehet ségek: plazma, 
autokláv, gáz és folyadék 

2 

7. 

Kryosebészeti készülék+ tartozékai   "Pisztoly" formájú 
Lehet leg N2O (és esetleg CO2) gázzal m köd   
Jellemz i: legalább -70C-ra h tsön 
Gázpalackra szerelhet  
Manométerrel ellátott 
Elszívási lehet ség legyen 
"Defrost" funkcióval rendelkezzen 
Portio coasgulálásra és kisebb képletek fagyasztására 
alkalmas, cserélhet  fejekkel legyen felszerelhet  (a 
fejekre kérjük adja meg ajánlatát az ajánlattev  pontos 
mérettel és leírással, ár/db-bal)   
Lábpedálos m ködtetés: nem feltétel 

1 

8. 

Resectoscope tubuspár fixen rögzített bels  tubussal, 
obturátorral, folyamatos öblítéssel.                   
Jellemz i: küls  tubus 26 Ch,            bels  tubus 
kerámiaszigeteléssel 24 Ch és standard obturátor. 
Anyaga rozsdamentes acél, sterilizálás: plazma, 
autokláv, gáz és folyadék 

2 

9. Bipoláris olló, 180 mm bipoláris csatlakozó kábellel 2 

10. 
Munkaelem, passzív vágású m ködés, 4mm-es 
optikához, NF monopoláris csatlakozással, anyaga 
rozsdamentes acél, markolat titánium.  

2 

11. 

Optika, néz irány 30°, átmér  4 mm, munkahossz 302 
mm, rúdlencsés technológia, beépített üvegszálas 
fénytovábbítás, anyaga: rozsdamentes acél, zafir 
záróablakok, lézerhegesztett fémalkatrészek. 
Sterilizálás: plazma, autokláv, gáz és folyadék. HD (full 
HD) rendszerekhez is javasolt. 

2 

12. 

20 mm-es komplett morcellator készülék, mely az 
alábbi tartozékokat tartalmazza:  Készülék 230V/50Hz 
tápellátás, Lábpedál (ON/OFF) IP 68, Összeköt  
tápkábel min 1,8 m hosszú, Mikromotor, Kézidarab, 
Vágó-tubus 20 mm-es, Trokár cs  20 mm-es, Komplett 
tömít -készlet, Trokár 

1 

 
 

Ajánlattev  kizárólag az Ajánlatkér  el írásainak mindenben megfelel  termékekre 
tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattev nek figyelembe kell vennie 
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi 
termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. 
A közbeszerzési dokumentumokban megadott min ségi jellemz , márkanév nem 
értelmezhet  úgy, hogy az ajánlatkér  konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges 
megnevezése csak a dolog (áru) jellegének egyértelm  meghatározását szolgálja 
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akként, hogy azt, vagy az azzal egyenérték  terméket ajánlatkér  elfogadja. 
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (6) bekezdés.] Ez esetben azonban az 
ajánlattev nek ajánlatában az egyenérték séget igazolnia kell. Ajánlatkér  az 
egyenérték séget az adott termékre megadott m szaki paraméterek alapján vizsgálja. 
 
 
3. rész: szemészeti kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés keretében az 

alábbi alapmennyiség szerint: 7 tétel, összesen 22 db. 
 

 
 

 
 

Ajánlattev  kizárólag az Ajánlatkér  el írásainak mindenben megfelel  termékekre 
tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattev nek figyelembe kell vennie 
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi 
termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. 
A közbeszerzési dokumentumokban megadott min ségi jellemz , márkanév nem 
értelmezhet  úgy, hogy az ajánlatkér  konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges 
megnevezése csak a dolog (áru) jellegének egyértelm  meghatározását szolgálja 
akként, hogy azt, vagy az azzal egyenérték  terméket ajánlatkér  elfogadja. 
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (6) bekezdés.] Ez esetben azonban az 
ajánlattev nek ajánlatában az egyenérték séget igazolnia kell. Ajánlatkér  az 
egyenérték séget az adott termékre megadott m szaki paraméterek alapján vizsgálja. 
 
 
4. rész: traumatológiai kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés keretében 

az alábbi alapmennyiség szerint: 3 db s rített leveg s motor m tétekhez  
 

A motor legyen univerzális, kompakt, kanülált, s rített leveg s fúrómotor, 
traumatológiai és ortopédiai indikációkra. Moduláris rendszeréb l adódóan a feltétei 
legyenek cserélhet ek, így a legtöbb traumatológiai m tét -kézsebészett l a 
vel rfelfúrásig, ill. bizonyos ortopédiai beavatkozások-protetizálás is - széles körben 
legyen lefedhet  ezzel a motorral.  
Legyen rajta oda és visszafúrási lehet ség, nagyszámú feltéttel a különböz  sebészeti 

Sorsz. Megnevezés Mennyiség 
(db) 

1. Miyoshi magdaraboló chopper, balkezes változat; teljes 
hossz: 10 cm 2 

2. Neuhann típusú, Y-végz dés  pozicionáló, teljes hossz: 
10 cm 2 

3. Írisz csipesz, Bonn modell, egyenes szárakkal, fogazott 
csipesz pofákkal 2 

4. Weiss típusú szemhéjterpeszt , teker gombos, rugós 
szorítás, nyitott végekkel 4 

5. Cornea olló, enyhén hajlított, hegyes vég , teljes hossz: 
10 cm 2 

6. Írisz csipesz, Bonn modell, hajlított, a hajlítástól mért 
távolság: 6,0 mm; fogazott csipesz pofákkal 4 

7. Extra finom capsulorhexis csipesz; barázdált csipesz 
pofákkal, enyhén hajlított kivitelben; teljes hossz: 10 cm 6 



Kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés keretében 

Oldal: 10 / 24 
 

beavatkozásokhoz. A s rített leveg  a motortól legyen elzárható. 
Az ajánlat tartalmazza a következ  feléteket: 
Fúrófeltét kulccsal, 
AO/ASIF gyorskuplung, 
acetábulummaró és felfúró visszafele forgási opcióval, 
gyorskuplung Kirshner-drót befogóval (0.6mm-3.2mm átmér  drótokhoz) 
A s rített leveg t  minimum 5 m hosszú duplafalú töml  juttassa el a motorhoz. 
Funkcionális és m szaki paraméterek: 
Meghajtás: s rített leveg  
Modularitás: b víthet  
Alkalmazási terület: traumatológia, ortopédia 
Kanülált: 3,2 mm 
Teljesítmény: minimum 120 W 
Nyomaték: minimum 4.7 Nm 
Fordulatszám: 900 1/min 
Fordulatszám felfúrásnál: 340 1/min 
Javasolt üzemi nyomás: 7 bar 
Forgatónyomaték: minimum 13 Nm 
Súly: max. 780 g 
Oszcilláció: 14 000 osc/min 
Osszcillációs amplitúdó: 3,0 mm 
Légszállítás: 250 l / min 
Anyaga: alumínium, acél 
 
 
Ajánlattev  kizárólag az Ajánlatkér  el írásainak mindenben megfelel  termékekre 
tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattev nek figyelembe kell vennie 
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi 
termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. 
A közbeszerzési dokumentumokban megadott min ségi jellemz , márkanév nem 
értelmezhet  úgy, hogy az ajánlatkér  konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges 
megnevezése csak a dolog (áru) jellegének egyértelm  meghatározását szolgálja 
akként, hogy azt, vagy az azzal egyenérték  terméket ajánlatkér  elfogadja. 
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (6) bekezdés.] Ez esetben azonban az 
ajánlattev nek ajánlatában az egyenérték séget igazolnia kell. Ajánlatkér  az 
egyenérték séget az adott termékre megadott m szaki paraméterek alapján vizsgálja. 
 
 
5. rész: fül-orr-gégészeti kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés keretében 

az alábbi alapmennyiség szerint: 61 tétel, összesen 408 db.  
 

 

Sorsz. Megnevezés Mennyiség 
(db) 

1. Sebészeti olló, egyenes, T-T, 150 MM 5 

2. Anatómiás csipesz középszéles, 200 MM 10 

3. Kötszerolló LISTER ., 140 MM 6 

4. Anatómiás csipesz középszéles, 250 MM 10 

5. Volkmann kanál,éles, FIG.00 átm.4,4MM hossz. 
170MM 3 
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6. Volkmann kanál,éles, FIG.0 átm.5,2MM hossz. 
170MM 3 

7. Volkmann kanál,éles, FIG.1 átm.6,8MM hossz. 
170MM 3 

8. Volkmann kanál,éles, FIG.2 átm.8,5MM hossz. 
170MM 3 

9. Volkmann kanál,éles, FIG.3 átm.10MM hossz. 
170MM 3 

10. Volkmann kanál,éles, FIG.4. átm.11.5MM hossz. 
170MM 3 

11. Monopoláris kábel a t  koaguláló eszközhöz (ERBE 
VIO nagyfrekvenciás vágókészülékhez) 2 

12. Sebészeti olló, hajlított, H-T, 115 MM 10 
13. Sebészeti olló, hajlított, H-T, 130 MM 10 
14. Érfogo egyenes,1X2 fogú. Kocher 130 MM 10 

15. Anatómiás csipesz középszéles, 145 MM 30 

16. Sebészeti csipesz Adson,1x2 fog.120 MM. 20 

17. Fémtálka 0,3l 20 

18. Sebészeti csipesz középszéles,1x2 fog.,200 MM. 20 

19. Raspatórium m anyag-nyéllel, hajlított, 
pofaszélesség3MM szögletes, hossz.185 MM 5 

20. Sebészeti csipesz középszéles,1x2 fog.,145 MM. 40 

21.  HALSEY  keményfémbetétes t fogó., 130 MM 5 

22. Russel-Davis féle nyelvlapoc, középsávval, 0-s méret 
(min. 25x60 mm), a fenti szájterpesszel kompatibilis 3 

23.  DE BAKEY, keményfémbetétes t fogó 180 MM 5 

24. 

Hangszalag olló 
Kleinsasser féle olló, egyenes, kúpos szárral, disztális 
végét l a proximális végéig meger sített, disztális vége 
10 fokban felfelé hajlított, tisztító adapterrel, 
munkahossz min. 22 cm 

1 

25. Mosquito  HALSTED, hajlított., 125 MM 20 

26. 

1 db Hangszalag olló 
Kleinsasser féle olló, jobbra hajlított, kúpos szárral, 
disztális végét l a proximális végéig meger sített, 
disztális vége 10°-ban felfelé hajlított, tisztító 
adapterrel, munkahossz: min: 22 cm 

1 
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27. 

1 db Hangszalag olló 
Kleinsasser féle olló, balra hajlított, kúpos szárral, 
disztális végét l a proximális végéig meger sített, 
disztális vége 10°-ban felfelé hajlított, tisztító 
adapterrel, munkahossz: min: 22 cm 

1 

28. 

Hangszalag fogó 
Kleinsasser kanál fogó, min. 2 mm-es, egyenes, kúpos 
szárral, disztális végét l a proximális végéig 
meger sített, disztális vége 10°-ban felfelé hajlított, 
tisztító adapterrel, munkahossza min: 22 cm 

1 

29. Russel-Davis féle nyelvlapoc, középsávval, 1-es méret 
(min. 30x70 mm), a fenti szájterpesszel kompatibilis 3 

30.  LISTON., csontszilánk csíp , 140 MM 3 

31. 
 koaguláló eszköz, Manhes nagyfrekvenciás t  

disszekáláshoz és koaguláláshoz, unipoláris 
csatlakozással, átm: 5 mm, hossz: 31 cm 

2 

32. 

Hangszalag fogó 
Kleinsasser kanál fogó, min. 2 mm-es csésze pofákkal, 
jobbra hajlított, kúpos szárral, disztális végét l a 
proximális végéig meger sített, disztális vége 10°-ban 
felfelé hajlított, tisztító adapterrel, munkahossza min: 
22 cm 

1 

33. 

Hangszalag fogó 
Kleinsasser kanál fogó, min. 2 mm-es, balra hajlított, 
kúpos szárral, disztális végét l a proximális végéig 
meger sített, disztális vége 10°-ban felfelé hajlított, 
tisztító adapterrel, munkahossza min: 22 cm 

1 

34. Polip fogó, szabvány méret, munkahossza min: 10 cm 3 

35.  LUER.,csontcsíp  enyhén hajlított 150 MM, 3 

36. 
1 db Orr olló 
Nazális olló, egyenes, vékonyított, fogazott, vágási 
hossza min: 10 mm, munkahossz: min: 10 cm 

1 

37. 

1 db Fogó, arcüreg 
Heuwieser üreg megragadó fogó, lefelé hajlított pofák, 
a fix pofa 90°-ban hajlított, a mozgatható pofa 
hátranyílása 120°, tisztító adapterrel, munkahossz: 
min: 8 cm 

1 

38. 
1 db Orr olló 
Nazális olló, jobbra hajlított, vékonyított, fogazott, 
vágási hossza min: 10 mm, munkahossz: min: 10 cm 

1 

39. 
1 db Orr olló 
Nazális olló, balra hajlított, vékonyított, fogazott, 
vágási hossza min: 10 mm, munkahossz: min: 10 cm 

1 

40. JANSEN csontcsíp , hajlított fejjel, 175 MM,  3 



Kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés keretében 

Oldal: 13 / 24 
 

41. Érfogo egyenes,1X2 fogú. Kocher 150 MM 20 

42. Raspatórium m anyag-nyéllel, hajlított, 
pofaszélesség13MM szögletes, hossz.175 MM 10 

43. 
Septum tör  
Brünings-Luc Septum fogó, 1-es méret, munkahossza 
min: 10 cm 

2 

44. 

1 db Fogó, nyel cs , 
Fogó, kanál-alakú, kerek, biopsziához, egyszeres-

ködés  pofák, shaft átmér je min. 2.5 mm, 
munkahossz: min. 55 cm 

1 

45.  HEGAR-MAYO, keményfémbetétes t fogó 185 MM 10 

46. 
1 db Orr olló 
Nazális olló, Zürich model, egyenes, nagy méret , 
vágási hossza min: 16 mm, munkahossz: min: 13 cm 

1 

47. 

Anatómiás fogó, Clickline preparáló és megragadó 
fogó (Reddick-Olsen, recézett, mindkét pofa nyílik, 
forgatható, unipoláris csatlakozással, átm: 5 mm, 
hossz: 36 cm 

2 

48. 
Horgas fogó, Clickline karmos megragadó fogó 
(Manhes), 2*4 fogakkal, egyik pofa nyílik, forgatható, 
átm: 5 mm, hossz: 36 cm 

2 

49. 
Horgas fogó, Clickline karmos megragadó fogó 
(Manhes), 2*4 fogakkal, egyik pofa nyílik, forgatható, 
unipoláris csatlakozással, átm: 5 mm, hossz: 36 cm 

2 

50. 
Ethmoid fogó 
Blakesley orr fogó, egyenes, 1-es méret, munkahossz: 
min: 10 cm 

3 

51. 
Ethmoid fogó 
Blakesley orr fogó, egyenes, 2-es méret, munkahossz: 
min: 10 cm 

3 

52. 
Ethmoid fogó 
Blakesley orr fogó, egyenes, 3-as méret, munkahossz: 
min: 10 cm 

3 

53. 
Ethmoid fogó 
Blakesley-Wilde orr fogó, 45°-ban felfelé hajlított, 1-
es méret, munkahossz: min: 10 cm 

3 

54. 
Ethmoid fogó 
Blakesley-Wilde orr fogó, 45°-ban felfelé hajlított, 2-
es méret, munkahossz: min: 10 cm 

3 

55. 
Ethmoid fogó 
Blakesley-Wilde orr fogó, 45°-ban felfelé hajlított, 3-
as méret, munkahossz: min: 10 cm 

3 

56. Keményfém betétes preparáló olló 
METZENBAUM,hajlított,T-T,180 MM 10 
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57. Keményfémbetétes preparáló olló fogazott, hajlított T-
T Metzenbaum, 180 MM 10 

58. JACOBSON Érfogó hajlított,190MM 20 

59.  HEGAR-MAYO, keményfémbetétes t fogó 205 MM 20 

60. Szájterpesz 
Davis-Meyer szájterpesz, csak keret, fordított nyílású 3 

61. 

Ovális Operációs Esophagoscope, hossz.: 50 cm, 
méret: 12x16mm 
Ovális Operációs Esophagoscope, hossz.: 30 cm, 
méret: 12x16mm 
Ovális Operációs Esophagoscope, hossz.: 50 cm, 
méret: 10x14mm 
Ovális Operációs Esophagoscope, hossz.: 30 cm, 
méret: 10x14mm 
Prizmás fényterel , autoklávozható, fénykábel 
csatlakozással 
Állítható nagyító, forgatható kivitel 
Markolat 
1DB Hideg fény  LED fényforrás és fényvezet  kábel, 
mely kompatiblis az esophagoscope-pal 
Tápegység: 230 V AC, 50 Hz, 
A fényvezet  kábel jellemz i:  
egyenes csatlakozó, átmér je 3,5 mm, hossza 230 cm 

1 

 
 

 Ajánlattev  kizárólag az Ajánlatkér  el írásainak mindenben megfelel  termékekre 
tehet ajánlatot. A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattev nek figyelembe kell vennie 
a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is. Az adott rész tekintetében valamennyi 
termékre és a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni. 
A közbeszerzési dokumentumokban megadott min ségi jellemz , márkanév nem 
értelmezhet  úgy, hogy az ajánlatkér  konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges 
megnevezése csak a dolog (áru) jellegének egyértelm  meghatározását szolgálja 
akként, hogy azt, vagy az azzal egyenérték  terméket ajánlatkér  elfogadja. 
[321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (6) bekezdés.] Ez esetben azonban az 
ajánlattev nek ajánlatában az egyenérték séget igazolnia kell. Ajánlatkér  az 
egyenérték séget az adott termékre megadott m szaki paraméterek alapján vizsgálja. 
 
 
Nómenklatúra: 33160000-9; 33162000-3, 33162100-4, 33162200-5, 33165000-4, 
33168000-5, 33169000-2 
 

4. Ajánlattev  feladata:  
 

Ajánlattev  köteles a közbeszerzés tárgyát képez  adott részre vonatkozó szállítást és 
kapcsolódó szolgáltatásokat az ajánlati felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban 
meghatározott mennyiségi és min ségi meghatározás szerint a vonatkozó jogszabályok, 
szabványok, egészségvédelmi, munkavédelmi és t zvédelmi, illetve egyéb el írások és 
min ségi követelmények betartása mellett ellátni. 
Ajánlattev  feladata kiterjed a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott 
valamennyi feladatra, azokra is, amelyeket esetlegesen a szerz dés nem tartalmaz. 
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5. A teljesítés ideje és helye:  

 
Teljesítés ideje: Mindegyik rész esetében a szerz dés aláírásától számított 1 hónap. 
A teljesítés helye: Mindegyik rész esetében 4600 Kisvárda, Árpád utca 26. 
     

6. Többváltozatú ajánlat és részajánlat:   
 

Ajánlatkér  a részajánlat tétel lehet ségét biztosítja. Ajánlattev  csak az ajánlati 
felhívásban meghatározott, egy vagy valamennyi részre, az adott részre meghatározott 
mennyiség egészére tehet ajánlatot. 
Ajánlatkér  a többváltozatú ajánlattétel lehet ségét kizárja. Ajánlattev  csak és kizárólag 
az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározott min ségi és 
mennyiségi meghatározásoknak megfelel  tartalmú ajánlatot terjeszthet el . 

 
7. Az ajánlat költségei  

 
7.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az 

ajánlattev nek kell viselnie. Az ajánlattev nek nincs joga semmilyen, a 
közbeszerzés dokumentumaiban vagy vonatkozó jogszabályokban kifejezetten 
megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. 

7.2. Az ajánlatkér  a benyújtott ajánlatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, 
sem  részeiben,  azokat  nem  bontja  meg,  az  iratokat  a  Kbt.  46.  §  (2)  bekezdése  
szerint kezeli. 

 
8. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei  

 
8.1. Az ajánlattev knek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely 

ajánlat a Kbt. el írásaival összhangban, az ajánlattételi határid  lejárta után a 
Kbt. 71. §-ában foglaltak szerinti kivétellel semmilyen formában – sem 
formailag, sem tartalmilag – nem módosítható. 

8.2. Ajánlatkér  a Kbt. 71. § bekezdése szerint biztosít hiánypótlási lehet séget.  
8.3. Az ajánlattev nek nyertesként történ  kihirdetése esetén sincs lehet sége 

ajánlata, vagy a közbeszerzés dokumentumai bármely – akárcsak rész – 
kérdésének megváltoztatására sem.  

8.4. Az ajánlattev  a közbeszerzés dokumentumaiban meghatározottakkal 
kapcsolatban az ajánlattételi határid t megel en kiegészít  információkért 
fordulhat az ajánlatkér  nevében eljáróhoz, aki a kért információt – amennyiben 
a Kbt.-ben meghatározott feltételek fennállnak – legkés bb az ajánlattételi 
határid  lejárta el tt a Kbt. szerinti határid ben írásban megadja. A tájékoztatás 
tartalmát valamennyi ajánlattev  megkapja. 
 

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje és címe:  
 

Az ajánlat benyújtásának határideje: Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint. 
 

Az ajánlatkér  az ajánlatot akkor tekinti határid re benyújtottnak, ha az a megjelölt 
határid re a megadott címre beérkezett. 

 
Az ajánlat benyújtásának címe: Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint. 

 
Az ajánlat benyújtásának formája: 
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Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdésében rögzítetteknek megfelel en 1 papír alapú 
példányban írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 
db szkennelt (pdf vagy azzal egyenérték  formátumú), elektronikus példányban, CD vagy 
DVD lemezen, zárt csomagolásban, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy 
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határid  lejártáig. A csomagolásra rá kell írni: 
„Adásvételi szerz dés, Fels -Szabolcsi Kórház számára kézim szerek beszerzése”, 
valamint „Nem bontható fel az ajánlatok hivatalos bontási eljárásának megkezdése 
el tt!”. Az ajánlat papír alapú és elektronikus példányai közötti esetleges eltérések esetén 
a papír alapú ajánlatban foglaltak az irányadók. Az elektronikus adathordozó külsején 
ajánlattev k tüntessék fel a következ  adatokat: ajánlattev  neve, az eljárás tárgya, az 
adathordozó tartalma (pl.: ajánlat, hiánypótlás, stb.), dátum. 

 
10. Ajánlatok bontása  

 
10.1. Az ajánlatok bontására az ajánlattételi határid  lejártakor – a Kbt. 68. § (3)-(4) és 

(6) bekezdésében foglaltak szerint - kerül sor.  
 

10.2. Az ajánlatok bontásakor a Kbt.-ben meghatározott kötelez  adatok kerülnek a 
jelen dokumentáció mellékletében meghatározott felolvasólapról ismertetésre.  

 
10.3. Az ajánlat bontásának helye, ideje: Az ajánlati felhívásban meghatározottak 

szerint. 
 

10.4. Az ajánlattételi határid  lejártának id pontjában megkezdett bontáson csak azok 
az ajánlatok kerülnek bontásra, amelyek ezen id pontig az említett címre 
beérkeztek. Ajánlatkér  a határid  után beérkezett ajánlat csomagolását kizárólag 
ajánlattev  személyének megállapítása céljából bontja fel. 
 

10.5. Ajánlatkér  az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattev kt l indokként nem 
fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, 
forgalomelterelés, eltévedés, parkolási probléma, stb.). 

 
11. Ajánlati kötöttség 

 
Az ajánlati kötöttség id tartama: 60 nap.  
Felhívjuk az ajánlattev k figyelmét arra, hogy megajánlásaikat a 60 napos ajánlati 
kötöttség és az ezzel kapcsolatos Kbt.-ben rögzített el írásokra tekintettel tegyék meg.  

 
12. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások  

 
Az ajánlatok vizsgálatának, értékelésének és összehasonlításának id szakában az 
ajánlatkér , illetve a képviseletében eljáró felvilágosítást kérhet az ajánlattal kapcsolatos 
nem egyértelm  kijelentések tisztázása érdekében a Kbt. 71. § rendelkezéseinek 
megfelel en.  

 
13. Az ajánlatok értékelése 

 
Mindkét rész esetében a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztásának elve a 
Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, az alábbiakra figyelemmel. 
 

14. Szerz déskötés 
 

A szerz dés nem köthet  meg az írásbeli összegezés megküldésének napját követ  tíz 
napos id tartam lejártáig, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjában foglaltakat. 
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15. A közbeszerzési eljárás nyelve 

 
A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelel en az ajánlatot magyar nyelven 
kell beadni, az eljárás során mindennem  levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar 
nyelven történik. 
Ajánlattev nek minden idegen nyelv  nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és 
okiratot magyar fordításban kell a jelentkezéshez csatolnia. Ajánlatkér  elfogadja a nem 
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattev  általi felel s fordítását. A 
fordításban elkövetett hibákért az ajánlattev  felel. 
 

16. A dokumentáció fejezeteiben megfogalmazottak érvényesülése, szerz déses 
feltételek  

 
Az ajánlatkér  és a nyertes ajánlattev  között a szerz dés az ajánlati felhívás, a 
közbeszerzés dokumentumai, a nyertes ajánlattev  ajánlatának feltételei szerint, az 
ezekben megfogalmazott tartalommal jön létre. 
Ajánlattev nek ajánlatában nyilatkoznia kell a közbeszerzés dokumentumai részét képez  
szerz déstervezet elfogadásáról. 

 
17. A munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó el írások 
 

Ajánlattev nek a Kbt. 73. (5) bekezdése alapján ajánlatkér  az alábbiakban ad 
tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevér l és címér l 
(elérhet ség), amelyekt l az ajánlattev  a megfelel  környezetvédelmi, szociális és 
munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat. 
 

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság: 
Honlap: ommf.gov.hu 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási F osztálya 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, H sök tere 9. 
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Pf. 222. 

Tel.: +36-42- 594-015 
Fax: +36-42- 594-011 

E-mail: foglalkoztatas@szabolcs.gov.hu  
 

Országos Közegészségügyi Intézet 
1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levélcím: 1437 Pf.: 839 
Telefon: +36 1 476 1100 

Fax: +36 1 476 1390 
E-mail: uh.zstna.iko@gasraktit.iko  

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi F osztály 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 

Tel.: +36-36-501-007 
Fax: +36-36-501-008 

E-mail: nepegeszsegugy@szabolcs.gov.hu  
Honlap: http://oki.antsz.hu/ 

 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
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Miskolci Bányakapitányság 
Székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. 

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf.: 31 
Tel.: +36-46/503-740 
Fax: +36-46/503-741 
E-mail: pbk@mbfh.hu 
Honlap: www.mbfh.hu  

 
Adózás tekintetében: 

NAV Észak-magyarországi Regionális Adó F igazgatósága  
3530 Miskolc, Kandia u. 12-14.  

Tel.: +3646-514-200  
Fax: +3646-514-285 

www.nav.gov.hu  
 

Környezetvédelem tekintetében: 
Vidékfejlesztési Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium, 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408 
info@vm.gov.hu   
www.vm.gov.hu   

 
Akadálymentesítés tekintetében: 

Emberi Er források Minisztériuma 
1055 Budapest, Szalay u.10-14 

1884 Budapest, Pf. 1. 
Központi telefonszám: 06-1- 795-1200 

info@emmi.gov.hu  
ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu    
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II. AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK TARTALMA 
 
1. Általános megjegyzések 

 
Az ajánlatkér  felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy az ajánlati felhívásban, a 
közbeszerzés dokumentumaiban megfogalmazottak a szállítás alapfeltételeit, 
követelményeit határozzák meg. 

 
2. Értékelési részszempontok 

        
2.1. Nettó Ajánlati ár (HUF) 

 
Az árképzésr l általában                          

 
A megadott árnak rögzítettnek kell lennie, vagyis az Ajánlattev k – a 
szerz désben rögzítetteken túl – semmilyen formában és semmilyen 
hivatkozással az ajánlatban megajánlott paramétereket a szerz dés id tartama 
alatt nem változtathatják meg, kivéve a szerz désben foglaltakat.  
 
Az ajánlattev k csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot, és a szerz déskötés, 
a kifizetések valutaneme is csak ez lehet. 
 
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb 
fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkér  számára. 
 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes 
kör nek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattev i 
kifizetési igényt. 
Ajánlatkér  felhívja az ajánlattev k figyelmét, hogy ajánlatot az ajánlati 
dokumentációban, illetve a felhívásban meghatározott részekre külön-külön, 
az adott rész egészére lehet benyújtani. 
 
Ajánlattev nek az egyes részekre megajánlott ajánlati árat a 
közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott 
Kézim szerek_ártábla.xlsx kitöltésével kell megadnia, és a felolvasólapon 
adott rész vonatkozásában az érintett részre vonatkozó „Összesen” során 
felt ntetett értéket kell szerepeltetni. 
 

  



Kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés keretében 

Oldal: 20 / 24 
 

 
III. AZ AJÁNLAT KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 
 
 

Az ajánlat javasolt felépítése: 
 

Felolvasólap  
Kbt. 66. § (2) és (4) szerinti nyilatkozatok 
Tartalomjegyzék  

I. Rész: Részletes szakmai ajánlat(kitöltött ártábla, termékleírás(ismertet ) 
stb.) 

II. Rész: Igazolások, dokumentumok 

Közös ajánlattev k jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos 
szerz dése (Amennyiben közös az ajánlattétel.) 
Ajánlattev (k) nyilatkozatai és igazolásai a kizáró okok tekintetében 
Ajánlattev (k) nyilatkozata a pénzügyi és gazdasági valamint a m szaki, ill. 
szakmai alkalmasság tekintetében 

Egyéb igazolások, dokumentumok 

Ajánlati felhívás, ajánlati dokumentáció és mellékletei, valamint a Kbt. szerinti 
kötelez  nyilatkozatok, dokumentumok 
Az ajánlattev  által fontosnak tartott egyéb dokumentumok 
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IV. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 

 
Sorszám Megnevezés 

AZ AJÁNLATTÉTELKOR BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 

1 Ajánlattev nek részenként csatolnia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés szerinti 
nyilatkozatokat. 

2 Ajánlattev nek részenként nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjában 
foglaltakról. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 

3 

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint kell igazolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § 
g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

4 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat. 
5 Alkalmassági feltételeknek való megfelelésr l szóló nyilatkozat részenként. 

6 

Ajánlattev  az alkalmassági követelménynek más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bekezdése szerint. 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az el írt igazolási módokkal azonos 
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történ  megfelelést. 
Ajánlatkér  felhívja a t. ajánlattev k figyelmét, hogy m szaki, szakmai alkalmasság 
igazolása tekintetében, amennyiben ajánlattev  más szervezet kapacitására 
támaszkodik a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet köteles csatolni olyan szerz déses vagy 
el szerz désben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerz dés teljesítéséhez szükséges er források rendelkezésre 
állnak majd a szerz dés teljesítésének id tartama alatt, illetve a referenciákra 
vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell 
alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerz dés teljesítésében. 

  

7 

Az ajánlattev nek (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattev nek) az 
ajánlatához csatolni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási 
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésének megfelel en 
elkészített aláírás mintáját egyszer  másolatban (vagy a letelepedés országában 
elfogadott más, a cégjegyzési jogosultságot igazoló dokumentumot). Amennyiben az 
ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor a részére a meghatalmazást aláíró személyek 
aláírási címpéldánya (vagy a fenti dokumentumok közül a megfelel ) egyszer  
másolatban Amennyiben meghatalmazott személy írja alá az ajánlatot, abban az 
esetben a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségvisel  által adott 
teljes bizonyító erej  magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell, melynek 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is. 

8 

A közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges 
felel sségvállalásról szóló megállapodást (konzorciális szerz dést), melyben a Kbt. 
35. § (2) bekezdése szerint kötelesek maguk közül egy, a nevükben eljárni jogosult 
képvisel t megjelölni. 

9 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján amennyiben változásbejegyzési 
eljárás van folyamatban, úgy az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésér l a cégbíróság által megküldött 
igazolást. Amennyiben ajánlattev  vonatkozásában nincs folyamatban 
változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési 
nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. 

10 Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan magyar 
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nyelv  leírást (ismertet t) ), mely tartalmazza a megajánlott termék m szaki 
paramétereit, legalább olyan részletességgel, hogy a szakmai követelményeknek való 
megfelel ség ellen rizhet  legyen.  Amennyiben a termékleírás nem magyar nyelv , 
az ajánlattev  köteles csatolni a pontos magyar nyelv  fordítását. A magyar 
fordításnak pontosan meg kell egyeznie az eredeti nyelv  leírásban foglaltakkal, attól 
nem térhet el. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, 
amennyiben a megajánlott bármely termék a termékleírás alapján nem felel meg az 
ajánlati dokumentációban meghatározott részletes, minimum szakmai 
követelményeknek.  

AZ AJÁNLATKÉR  FELSZÓLÍTÁSÁRA BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 

11 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlati 
felhívás megküldését megel  3 évben teljesített (a vizsgált id szak alatt befejezett, 
de legfeljebb hat éven belül megkezdett) kézim szerek szállítására vonatkozó 
referencia munkáinak ismertetése, megjelölve legalább a teljesítés idejét (kezd  és 
befejez  id pontja:  év,   hó,   nap),  a  szerz dést  köt  másik  felet,  a  szállítás  tárgyát,  
mennyiségét vagy értékét, nyilatkozatot az el írás és szerz désszer  teljesítésr l, a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a és 22. § (2) bekezdése szerint ajánlattev , 
illetve az alkalmasság igazolásában részt vev  más szervezet nyilatkozatával vagy a 
szerz dést köt  másik fél által adott igazolással igazolva. Amennyiben Ajánlattev  
referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium 
vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés 
figyelembe vételével kell igazolnia alkalmasságát. 

12 

A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint a szállítani 
kívánt termék(ek)re vonatkozóan bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító 
szervezett l származó céltanúsítványt, illetve megfelel ségi nyilatkozat egyszer  
másolatát, amely szerint a termék megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 
93/42 EC irányelvben, illetve az orvostechnikai eszközökr l szóló 4/2009. (III. 17.) 
EüM. rendeletben meghatározott alapvet  követelményeknek. 
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Felolvasó lap 
(minta) 

 
Fels -Szabolcsi Kórház 

 
„Kézim szerek beszerzése adásvételi szerz dés keretében” 

 

 
Ajánlattev  

Közös ajánlattev  
vezet  tag1 

Ajánlattev  
Közös ajánlattev  tag 

Ajánlattev  
Közös ajánlattev  tag 

Rövidített név:     

Székhelye:    

Kapcsolattartó neve:    

Kapcsolattartó közvetlen 
(mobil) telefonszáma:    

Adószám:    

Telefax:     

e-mail:     

 
I. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 
Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 
II. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 
Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 
III. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 
Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 
IV. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 
Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 
V. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 
Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 
 
 ............................................. , 2017.  ........................  
 
 
  ......................................................  
  cégszer  aláírás 

                                                   
1 A közös ajánlattev k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattev k nevében eljárni jogosult 
képvisel t megjelölni. Ez a képvisel  a felhatalmazott vezet  tag (cég vagy magánszemély), tehát mindig az egyik ajánlattev , és nem 
valamely ajánlattev  aláírásra jogosult képvisel je. Ez független attól, hogy a konzorcium képviseletében ténylegesen a 
felhatalmazott vezet  tag aláírásra jogosult képvisel je írhat alá.  
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A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZÉ TARTOZÓ TOVÁBBI 
MELLÉKLETEK: 
 

1. Nyilatkozatminták 
2. Szerz dés tervezet 
3. Ártábla 

 



1 

 

NYILATKOZATMINTÁK 

 

 

AZ ALÁBBI NYILATKOZATMINTÁK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK. AZOK 

VÁLTOZATLAN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA AZ AJÁNLATTÉTEL 

SORÁN AJÁNLOTT, DE NEM KÖTELEZŐ! A MELLÉKELT 

NYILATKOZATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁT MEGELŐZŐEN KÉRJÜK, HOGY 

AZOK TARTALMÁT A MINDENKOR HATÁLYOS VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI 

ELŐÍRÁSOKKAL EGYEZTETNI SZÍVESKEDJENEK! ENNEK ELMARADÁSÁBÓL 

EREDŐ HIÁNYOSSÁGOKÉRT, VAGY EGYÉB HIBÁKÉRT A FELELŐSSÉG 

TELJES MÉRTÉKBEN AZ AJÁNLATTEVŐT TERHELI! AJÁNLATKÉRŐ A 

FENTIEKRE TEKINTETTEL AZ AJÁNLATNAK A MELLÉKELT 

NYILATKOZATMINTÁK FELHASZNÁLÁSÁBÓL EREDŐ ESETLEGES 

ÉRVÉNYTELENSÉGE MIATTI FELELŐSSÉGÉT KIZÁRJA! KÉRJÜK A FENTIEK 

SZÍVES TUDOMÁSUL VÉTELÉT! 



2 

 

1. számú melléklet  
Felolvasó lap 

 

Felső-Szabolcsi Kórház 

 

„Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében” 

 

 
Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő 

vezető tag1 

Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő tag 
Ajánlattevő 

Közös ajánlattevő tag 

Rövidített név:   
  

Székhelye: 
   

Kapcsolattartó neve: 
   

Kapcsolattartó közvetlen 

(mobil) telefonszáma: 
   

Adószám: 
   

Telefax:  
   

e-mail:  
   

 

I. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 

II. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 

III. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 

IV. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 

V. rész: 

Ajánlati szempontok Megajánlott érték 

Nettó ajánlati ár (HUF)  HUF 

 

 .............................................. , 2017.  .........................  

 

 

  ........................................................  

  cégszerű aláírás 

                                                           
1 A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt 

megjelölni. Ez a képviselő a felhatalmazott vezető tag (cég vagy magánszemély), tehát mindig az egyik ajánlattevő, és nem valamely 

ajánlattevő aláírásra jogosult képviselője. Ez független attól, hogy a konzorcium képviseletében ténylegesen a felhatalmazott vezető tag 

aláírásra jogosult képviselője írhat alá.  
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I. RÉSZ: 

 

AZ AJÁNLATTÉTELKOR BENYÚJTANDÓ NYILATKOZATOK 
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2. számú melléklet  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében”  tárgyú 

közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy  

 

a) megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásának és a Kbt. szerinti dokumentumainak a feltételeit, 

valamint minden további feltételt, amely az eljárás során a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő 

tájékoztatás(ok)ban szerepelt. Valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után és azok ismeretében, a meghirdetett 

feltételeket tudomásul véve teszünk ajánlatot a fent megjelölt közbeszerzési eljárásban. 

Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes Ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 

szerződést az ajánlatban meghatározott ellenértéken szerződésszerűen teljesítjük; 

b) elfogadjuk az eljárás közbeszerzési dokumentumainak részét képező szerződéstervezetet, 

szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául; 

c) amennyiben nyertes Ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést 

megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban, közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a Kbt. 56. §-a szerinti kiegészítő tájékoztatás(ok)ban és az 

előbbiekkel összhangban az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 
 

Kifejezetten nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a szerződés aláírására, annak teljesítésére 

az előbbiek alapján ezennel a felolvasólapon feltűntetett ellenértéken kötelezettséget vállalunk. 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2), (4) bekezdése alapján 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében”  tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a kis- és 

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint az 

Ajánlattevő 

 középvállalkozásnak minősül. 

 kisvállalkozásnak minősül. 

 mikrovállalkozásnak minősül. 

 nem tartozik a törvény hatálya alá. 

(A megfelelő rész aláhúzandó! Kizárólag egy adatsor jelölhető meg!) 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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4. számú melléklet  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében”  tárgyú 

közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy  

 

a) a közbeszerzésnek az alábbi része/részei teljesítéséhez veszünk igénybe alvállalkozót 

[megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] 

A közbeszerzésnek azon része(i)
† 
, amelynek teljesítéséhez  alvállalkozót 

veszünk igénybe 

 

 

b) a közbeszerzés a) pontban meghatározott részei tekintetében igénybe venni kívánt és a 

jelen ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozók az alábbiak (név és cím/székhely): 

[megfelelő adatok vagy nemleges nyilatkozat] 

Név/Cím/Székhely A közbeszerzésnek azon része(i)
† 
, 

amelynek teljesítéséhez  alvállalkozót 

veszünk igénybe 

  

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet  

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében”  tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ nem 

tartozik a  Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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6. számú melléklet  

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában rögzített kizáró 

ok vonatkozásában 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében”  tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

gazdasági társaság:
2
 

a) szabályozott tőzsdén nem jegyzett, 

b) szabályozott tőzsdén jegyzett, 

továbbá, [az a) pont választása esetén]
 3

 

a) az általam képviselt gazdasági társaság tényleges tulajdonosa megismerhető, aki: 

név:………………………………. 

lakcím:…………………………. 

b) az általam képviselt gazdasági társaságnak nincs a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) 

pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

                                                           
2
 A megfelelő rész aláhúzandó. 

3
 Ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi 

tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat szükséges; ha a 

gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–rd) alpontja szerinti 

tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges. 



9 

 

7. számú melléklet  

Nyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében”  tárgyú 

közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy 

AJÁNLATTEVŐ a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) 

pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasságának igazolására 

igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró 

okok hatálya alá. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet  

Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE 

BOCSÁTÓ SZERVEZET
4
) aláírásra jogosult képviselője, AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST 

RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET nevében a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi 

szerződés keretében”  tárgyú közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és 

nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ 

SZERVEZET által igazolni kívánt alábbi alkalmassági követelmények teljesülnek
5
: 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 

a) az Ajánlati felhívás III.1.3. a) pontjában foglaltak, mellyel kapcsolatban nyilatkozom, 

hogy: 

- az alkalmassági feltételnek önállóan és teljes mértékben megfelelünk 

- az alkalmassági feltételnek ………..-vel, mint közös ajánlattevővel/kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezettel  együtt felelünk meg
6
 

a) az Ajánlati felhívás III.1.3. b) pontjában foglaltak. 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

                                                           
4
 A megfelelő rész aláhúzandó. 

5
 A megfelelő rész aláhúzandó. 

6
 A nem releváns rész törlendő, illetve, amennyiben a hiányzó rész szükséges, azt kérjük kitölteni. 
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9. számú melléklet  

Ajánlattevői nyilatkozat más szervezet kapacitására támaszkodásról  

  

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ) aláírásra jogosult képviselője, 

AJÁNLATTEVŐ nevében a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében”  tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy AJÁNLATTEVŐ a 

jelen nyilatkozatban alább megjelölt kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet/szervezeteket 

(személyt/személyeket) kívánja igénybe venni a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés 

keretében”   közbeszerzési eljárás ___ részében az alábbi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés céljából: 

 

Az igénybe veendő kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek): 

Név:…………………………………. 

Székhely:……………………………. 

Az alkalmassági feltétel pontos megjelölése az ajánlati felhívás szerint (szükség szerint 

szövegesen is kifejtve): 

 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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10. számú melléklet  

Nyilatkozat cégadatok változásáról 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ 

[ajánlattevő neve], aláírásra jogosult képviselője a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi 

szerződés keretében”  közbeszerzési eljárás vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy a 

cégadatokra vonatkozó el nem bírált változásbejegyzés  

 

folyamatban van / nincs folyamatban. 

 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Dátum: 

 

 

 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 
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II. RÉSZ: 

 

LEGKÉSŐBB AZ AJÁNLATKÉRŐ FELSZÓLÍTÁSÁRA BENYÚJTANDÓ 

NYILATKOZATOK 
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11. számú melléklet  

Nyilatkozat referencia vonatkozásában 

 

 

Alulírott _____________________ [képviselő neve], mint a _____________________ [ajánlattevő / 

alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet neve] (a továbbiakban AJÁNLATTEVŐ / 

KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET
7
) aláírásra jogosult 

képviselője, AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ 

SZERVEZET nevében a „Kéziműszerek beszerzése adásvételi szerződés keretében”  tárgyú 

közbeszerzési eljárás ___ része vonatkozásában kijelentem és nyilatkozom, hogy az 

AJÁNLATTEVŐ / KAPACITÁST RENDELEKZÉSRE BOCSÁTÓ SZERVEZET az alábbi 

referenciával rendelkezik: 

 

A szerződést 

kötő másik 

fél 

megnevezése 

(név, 

székhely) 

Szerződés 

tárgya, az 

elvégzett 

munkák 

felsorolása 

Szerződés 

mennyisége 

Teljesítés 

ideje 

(kezdő és 

befejező 

időpont)  

Teljesítés az 

előírásoknak 

és a 

szerződésnek 

megfelelően 

történt-e? 

(igen/nem) 

A 

referenciát 

igazoló 

személy 

neve és 

elérhetősége 

Konzorciumi 

teljesítés 

esetén a saját 

teljesítés 

ellenértéke, 

műszaki 

tartalma 

       

       

       

 

 

Jelen nyilatkozatot a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás alapján benyújtott ajánlat részeként, 

jogi felelősségem teljes tudatában teszem. 

 

Dátum: 

 ________________________ 

 cégszerű aláírás 

  

                                                           
7
 A nem megfelelő rész törlendő. 
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Adásvételi szerződés  

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Felső-Szabolcsi Kórház 

Székhelye: 4600 Kisvárda, Árpád utca 26. 

Képviseli: Hegyi Henrik Dénes 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámla szám: 10044001-00324357-00000000 

Telefon: +36 45 502 100 

Fax: +36 45 415 252 

E-mail: titkarsag@kisvardakorhaz.hu 

mint vevő (továbbiakban: Vevő) 

 

másrészről: 

………………………………………………………….. 

Székhelye: 

Képviseli: 

Cégjegyzékszám: 

Adószám: 

Számlavezető pénzintézet: 

Számla szám: 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

mint Eladó (továbbiakban: Eladó) 

 

között (a továbbiakban együtt Felek) az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

I. 

Előzmények 

 

1. Jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Felső-Szabolcsi Kórház, mint 

Ajánlatkérő által a Kbt. Harmadik Része alapján „Adásvételi szerződés, Felső-

Szabolcsi Kórház számára kéziműszerek beszerzése” tárgyban a 2017. ……..-án 

közzétett Összefoglaló tájékoztatás alapján érdeklődését kifejező gazdasági 

szereplőknek megküldött ajánlati felhívással indult, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1)-(4) bekezdése szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárás (a továbbiakban Eljárás) …. része eredményeként jött létre, az 

Eljárás Ajánlatkérője, mint Vevő és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Eladó között, 

az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére, a Kbt. 

rendelkezéseinek megfelelően. 

 

2. Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival 

egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás 

esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési 

feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül: 
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az Eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesült ajánlati felhívása, 

dokumentációja és mellékletei, a jelen Szerződés, végül Eladó, mint Ajánlattevő ajánlata 

és (a továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen Szerződés nem 

lehet ellentétes Ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati 

elemekkel. Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló 

Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban 

megelőzi az utána következőt. 

A fent meghatározott Dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 

azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez. 

 

II. 

A szerződés tárgya 
 

II.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő részére jelen szerződésben 

meghatározott részletes feltételek mellett, az Eljárás Dokumentumaiban foglaltak szerint 

leszállítja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében szereplő temék(ek)et (a továbbiakban: 

eszközök). 

 

II.2. Vevő köteles az eszközöket átvenni, a kapcsolódó szolgáltatásokban közreműködni és 

annak ellenértékét megfizetni. 

 

II.3. A szállítani kívánt eszközöknek meg kell felelniük az orvostechnikai eszközökről 

szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendeletben, illetve az orvostechnikai eszközökre vonatkozó 

93/42 EGK irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek, adatkezelési szempontból 

pedig a 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseinek. 

 

 

III. 

Szállítási feltételek, határidők 

 

III.1. A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Árpád utca 26. 

 

III.2. A teljesítés határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 30 nap. 

 

III.3. Előteljesítés lehetséges a Vevővel való előzetes egyeztetés alapján. Eladónak a 

szállítás napját előre kell jeleznie, melynek időpontjáról Vevőt értesítenie kell. 

 

III.4. Eladónak át kell adnia a Termékre vonatkozó magyar nyelvű felhasználói 

dokumentációt. 

 

 

IV. 

Csomagolás 

 

IV.1. Az Eladó az eszközöket az adott termékre vonatkozó előírás szerint csomagolva 

szállítja le a Vevőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a Termék forgalmazójának nevét, 

címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát. 

 

V. 
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A Szerződő felek jogai és kötelezettségei 

 

V.1. Vevő köteles Eladó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, az Eladó teljesítéséhez 

szükséges feltételeket biztosítani és az elfogadott teljesítést követően a jelen szerződésben 

meghatározott díjat megfizetni.  

 

V.2. Vevő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és az Eladó által a helyszínen történő 

teljesítés feltételeit. Eladó az átadás pontos időpontjáról legalább három nappal korábban, 

írásban (fax vagy e-mail útján) értesíteni köteles a Vevőt. 

 

V.3. Vevő jogosult Eladó szerződésszerű teljesítését bármikor ellenőrizni. 

 

V.4. Vevő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles az átadás 

helyén tartózkodni és a leszállított terméket átvenni. 

 

V.5. Vevő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést írásban visszautasítani, jelen szerződés 

VI. pontjában foglaltak szerint. Ebben az esetben az Eladó köteles a hibát kijavítani és a 

teljesítést elfogadásra újra felajánlani. A hiba kijavítására fordított időtartamért az Eladó 

díjazást nem követelhet. 

 

V.6. Vevő 3 (három) munkanapon belül tájékoztatja az Eladót minden olyan körülményről, 

amely jelen szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy 

befolyásolja. 

 

V.7. Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez 

szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik. 

 

V.8. A szerződés időtartama alatt bekövetkezett, a feladat teljesítését is érintő, az Eladó 

ügyvitelét befolyásoló változásokról, a Vevőt Eladó haladéktalanul értesíteni köteles. 

Amennyiben a változások a szerződés szerinti feladat teljesítését bármilyen tartalommal és 

mértékben érintik, vagy további költségeket eredményeznek, a Felek egyeztetéssel 

kezdeményezni fogják a szerződés módosítását. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy a 

szerződés módosítása csak a hatályos közbeszerzési törvény értelmében történhet. 

 

V.9. Eladó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak a Vevő telephelyén és székhelyén 

kifejtett magatartásáért. Vállalja, hogy betartja a munkavégzés helyén érvényes különleges, a 

Vevő által vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat. 

 

V.10. Eladó alvállalkozó igénybevételére – a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel – jogosult. 

Eladó a szerződésben foglaltak teljesítése során igénybe vett alvállalkozó(k)ért úgy felel, 

mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén 

felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

V.11. Eladó által a szerződés teljesítésében igénybe veendő alvállalkozók, szakemberek 

alkalmazására a Kbt. 138. §-a irányadó. 

 

V.13. Eladó köteles a munkát úgy megszervezni és lebonyolítani, hogy Vevő intézményi 

működését ne akadályozza, rendjét ne zavarja. 

 

VI. 
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A termék átvétele, mennyiségi és minőségi kifogások 

 

VI.1. A termék leszállításakor Vevő képviselője a terméket átveszi. Az áru mennyiségi 

átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat Vevő a Szállítólevélre feljegyzi. A 

Szállítólevélre kerül feljegyzésre az áruban szemrevételezéssel megállapíthatóan 

bekövetkezett károsodás, és/vagy minőségi kifogás is. 

 

VI.2. Téves áruszállítás, címezés esetén Vevő az eltérést a számla vagy Szállítólevél 

másolatára rávezeti és Eladó megbízottjával aláíratva az árut visszaadja, utólagos észrevétel 

esetén pedig Vevő jelzésére Eladó az áru elszállításáról 3 napon belül köteles intézkedni. 

 

VI.4. A Termék minőségi átvételét a Vevő által leigazolt átadás-átvételi jegyzőkönyvön 

ismeri el. A Vevő a Termék leszállítását követően észlelt minőségi kifogást haladéktalanul 

köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) az Eladónak. Minőségi kifogás 

alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell 

felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől számított 30 napon belül saját költségére kell 

az utánszállítást teljesítenie. 

 

VI.5. Amennyiben az Eladó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös 

megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal 

történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére. 

 

VI.6. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak 

megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet 

bízhatnak meg a termék megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra 

nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél viseli. 

 

VI.7. A Termék vagy tartozékainak elvesztéséből vagy megrongálódásából ill. bármely más 

okból eredő kárveszély viselése az Eladóról a Vevőre a minőségi átvételt követően, a  felvett 

átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át. 

 

VI.8. A szállított terméket az adott termékre vonatkozó előírások szerint, csomagolva, 

sérülésmentesen a teljesítés helyére kell szállítani. 

 

VI.9. A szállított terméket Eladó csak a teljesítés helyén és az átvételre feljogosított 

személynek adhatja át. 

 

VII. 

Vételár, fizetési feltételek 

 

VII.1. Eladót a II. pontban meghatározott feladat hibátlan és hiánytalan teljesítése esetén, a 

Vevő által kiállított teljesítésigazolás alapján összesen 

 

Nettó ___________________ Ft,- (azaz: ___________________ forint) + 

Áfa, tehát  

bruttó ___________________Ft,- (azaz ___________________Ft) 

 

összegű vételár illeti meg. 
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VII.2. A vételár magában foglalja a jelen szerződésben meghatározott Termék teljes 

ellenértékét, a Vevő által megadott telepítési helyszínre történő leszállítást, beüzemelést, 

Vevő szakembereinek betanítását. Ennek megfelelően az árak az Eladó által jelen szerződés 

alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően 

semmilyen jogcímen nem jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 

 

VII.3. Vevő előleget nem fizet. A szerződésszerű átadás-átvételt követően kiállított és 

leigazolt számla kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással 

történik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § 

(1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint, 

figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § vonatkozó 

rendelkezéseire. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.  

 

VII.4. A Vevő elhalaszthatja a kifizetéseket, ha a számlák kiállításának helyességét vitatja, 

vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták rendezésére a 

Szerződő feleknek 5 munkanap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési határidőt attól a 

naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a 

mulasztásokat. 

 

VII.5. A Vételár forintban való átutalása az Eladó ……… Banknál vezetett ……………… 

számú számlájára történik. 

 

VII.6.  Eladót a Vevő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:155. §-ában rendelkezéseiben 

rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg. 

 

VII.7. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

 

VII.8. A fentieken túl Eladó a Kbt. 136. § (1) bekezdésének b) pontja alapján a Szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé 

teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 

VII.9. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. 

 

VII.10. Az eszközök tulajdonjoga az ellenérték teljes megfizetésével száll át Vevőre. 

 

 

VIII. 

A szerződő felek kapcsolattartása 

 

VIII.1. A szerződés teljesítése során a Felek a kapcsolatot az általuk megnevezett személy 

közreműködésével tartják. 

 

A Vevő részéről kijelölt kapcsolattartó személyek: 

Név: Hegyi Henrik Dénes 
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Telefon: +36 45 502 100 

Fax:  +36 45 415 252 

E-mail: titkarsag@kisvardakorhaz.hu  

 

A Eladó által kapcsolattartásra kijelölt személy: 

Név:   

Tel.:   

Fax:   

E-mail:   

 

VIII.2. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Szerződő Felek 

haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást és ennek elmaradásáért felelősséggel tartoznak. 

A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást 

mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem 

jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat. 

 

VIII.3.A tájékoztatás és kapcsolattartás formájaként Felek nyomtatott (postai úton, ill. fax 

útján kézbesített), vagy elektronikus formában történő tájékoztatást kötnek ki.  

 

IX. 

Felelősség a teljesítésért 

 

IX.1. Az Eladó felel azért, hogy a szerződés alapján, az ajánlatában meghatározott 

határidőben, minőségben és a kért mennyiségben a megrendelt terméket az adott címre 

leszállítja. 

 

IX.2. A szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt az Eladó 

haladéktalanul köteles jelezni a Vevő felé, illetve ezek elhárítása érdekében minden tőle 

elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás elmulasztásából eredő 

károkért Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

IX.3. Az Eladó felel minden olyan kárért, ami szállítás és rakodás közben keletkezik, ha a 

szállított termék határidőre nem érkeznek meg a Vevőhöz, vagy nem az ajánlat és a szerződés 

mellékleteinek megfelelően, illetve nem a Vevő utasításai szerint teljesít.  

Minden, az Eladónak felróható késedelemért, az Eladó késedelmi kötbért köteles teljesíteni a 

Vevő számára. 

 

IX.4. Az Eladó mentesül a felelősség alól, amennyiben a Vevő nem teljesítette 

maradéktalanul és/vagy határidőben a szerződésben meghatározott, illetve a teljesítés során 

jelentkező kötelezettségeit.  

 

X. 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 

X.1. Az Eladó szerződésszegése esetén a Vevő a szerződésszegéssel összefüggő kára 

érvényesítésére, kötbér követelésére és a szerződés felmondására jogosult. 

 

X.2. Késedelmi kötbér: Eladó a teljesítési határidő olyan okból történő be nem tartása 

esetén, amelyért Eladó felelős, a nettó vállalási ár 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért 

köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximálisan 20 napig kerül felszámításra, az ezt 

mailto:titkarsag@kisvardakorhaz.hu
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meghaladó késedelem meghiúsulásnak minősül. A meghiúsulási kötbér követelése kizárja a 

késedelmi kötbérre vonatkozó igényt. 

Meghiúsulási kötbér: Eladó amennyiben olyan okból, amelyért felelős 20 naptári napot 

meghaladó késedelembe esne, vagy egyébként a szerződés felelősségi körébe tartozó okból 

meghiúsul, Eladó a nettó vállalási ár 20 %-a mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. 

 

X.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő – a Ptk. rendelkezéseire figyelemmel – jogosult a 

kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem 

menetesíti a teljesítés alól. 

 

X.4. A Vevő részéről elfogadott, a szerződéssel nem összhangban vagy késedelmesen 

történő teljesítés elfogadása nem értelmezhető úgy, hogy a Vevő lemond a 

szerződésszegésből eredő jogairól.   

 

X.5. Eladó a szerződésszerű teljesítéstől számított 12 hónap jótállási kötelezettséget vállal, 

melynek megfelelően, amennyiben a termék minősége nem felel meg a jelen szerződés 

feltételeinek, legkésőbb a Vevő által megjelölt időpontban kicseréli azokat a jelen szerződés 

feltételeinek megfelelő termékre, vagy kijavítja azokat. A jótállási idő alatt a minőségi kifogás 

alá eső terméket az Eladó köteles újból leszállítani. Amennyiben ez nem történik meg az adott 

határidőre, a Vevő az Eladó költségére ezt pótolja.  

 

X.6. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal azért, hogy az általa átadott 

termék a Szerződő felek által előzetesen írásban rögzített specifikációknak és Vevő 

elvárásainak megfelelő. Ennek keretében az Eladó a specifikációban meghatározottaktól 

eltérő működés esetén a javítást külön ellenszolgáltatás nélkül elvégzi és a javított terméket 

tesztelés után Vevő részére haladéktalanul átadja. Az Eladó szavatolja, hogy a készülék 

folyamatosan alkalmas rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga 

a szerződés tárgyára, amely a Vevőt használatában korlátozná, vagy akadályozná. 

 

X.7. Vevő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az ezzel 

kapcsolatos minden körülményt Eladóval haladéktalanul írásban közöljön.  

 

X.8. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállási 

idő a kicserélt egyes termékre, alkatrészekre, stb. újra kezdődik. A jótállás nem terjed ki elemi 

csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás vagy a nem 

rendeltetésszerű használat által okozott károk kijavítására. 

 

X.9. A jelen szerződés szerinti teljesítése során az Eladó előtt ismert az a körülmény, hogy a 

Vevő tevékenysége a betegellátás, ezért a késedelmes és / vagy hibás teljesítése súlyos 

fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott 

gondossággal jár el. 

 

XI. 

A szerződés megszüntetése, felmondása, elállás 

 

 

XI.1. Vevő a szerződést csak a Kbt.-vel összhangban mondhatja fel. 

 

XI.2. A Vevő írásban, az Eladó szerződésszegése miatt azonnali hatállyal felmondhatja a 

szerződést különösen az alábbi esetekben: 
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a) ha az Eladó a szerződésből és mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeinek a Vevő által 

meghatározott mennyiségben és minőségben, határidőben vagy megfelelő póthatáridőn belül 

nem tesz eleget; 

b) ha az Eladó - szerződésszegése esetén – a Vevő szerződésszerű teljesítésre vonatkozó 

írásbeli felszólítása ellenére haladéktalanul, vagy a Vevő által írásban kitűzött megfelelő 

póthatáridőn belül a hibát nem orvosolja; 

c) amennyiben az Eladó képviseletére, illetve kapcsolattartója nem érhető el, megkeresésekre 

érdemi nyilatkozatot/választ nem ad; 

d) ha a jelen szerződés teljesítéséből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan vagy 

gondatlanságból megszegi (elmulasztja). Így különösen a szerződésben vállalt feladatok 

késedelmes teljesítése, valamint az akadályközlésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettség 

elmulasztása; 

e) bármely olyan tevékenysége, amely az Eladónak felróható módon veszélyezteti a projekt 

eredményességét. 

 

XI.3. az Eladó írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést: 

a) ha Vevő a teljesítéshez, illetve a határidőben történő teljesítéshez szükséges 

információkat, adatokat, dokumentumokat az Eladó írásbeli felszólítása ellenére az 

érintett eladói kötelezettségre jelen Szerződésben megállapított határidőn belül sem adja 

át; 

b) ha a Vevő a megrendelt és leszállított terméket alapos ok nélkül nem veszi át.  

 

XI.4. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Vevő részéről történő 

felmondása vagy elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok 

gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza. 

 

XI.5. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. §-

a alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

- Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Eladó személyében olyan 

jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

- az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban EUMSZ) 258. cikke 

alapján 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, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem 

semmis. 

 

XI.6. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a Vevőnek a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért Eladót ki kellett volna zárni a 

közbeszerzési eljárásból. 

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 

amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, 

ha:  

Eladóban 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 feltétel; 
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Eladó 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 feltétel. 

XI.7. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve 

fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy 

amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, 

összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából 

indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül 

megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a 

beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos 

következménye nem származhat. 

 

 

XII. 

Nyilatkozatok, értesítések, titoktartás 

 

XII.1. Mindkét fél kijelenti, hogy 

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére; 

- a jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető 

testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek; 

- a jelen szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által 

megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a szerződés aláírása és 

teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, 

melyben félként szerepel; 

- nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely 

kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját 

teljesítési készségére, illetve képességére. 

 

XII.2. Valamennyi, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges nyilatkozat, közlés 

megtétele kizárólag írásban érvényes. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon 

és e-mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig e-

mail esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet 

megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén 

feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló 

szelvénnyel, e-mail esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel.  

 

XII.3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 

valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként 

kezelik és azokat nem hozzák harmadik fél tudomására, kivéve, ha valamelyik fél a 

jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti 

információk valamelyikét .  

 

XII.4. Eladó vállalja, hogy a Ptk. 2:47. §-ára figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg 

a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Eladó jelen szerződés aláírásával 

tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény (pl. a Kbt.) közérdekből elrendeli. 
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XIII. 

Engedélyek 

 

XIII.1. Eladó jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi 

előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező 

terméket szállíthat Vevő részére. 

 

XIII.2. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a 

termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Eladó köteles a 

körülményekről Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan termék, 

amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg. 

 

XIII.3. A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Eladót terhelik. 

 

XIII.4. A fenti esetben a szerződő felek a kiesett termék mással történő pótlásáról, illetve azok 

ellenértékének beszámításáról esetenként állapodnak meg. 

 

XIV.
 

Jogviták rendezése 

 

 

XIV.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés 

úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a 

tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.  

 

XV. 

Alkalmazandó jogszabályok 

 

XV.1. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény. Jelen Szerződés rendelkezéseit a Kbt.-vel összhangban, kell 

értelmezni. A vonatkozó előírásokat Eladó köteles maradéktalanul betartani. E rendelkezés 

maradéktalan teljesítése jelen Szerződés olyan lényeges kikötése, melynek bármely okból 

történő megszegése Vevőt azonnali hatállyal való elállásra vagy felmondásra és kártérítési 

igény érvényesítésére jogosítja fel. Szerződésben szereplő jogszabályi hivatkozások helyére a 

hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt tartalmazó jogszabály hatályon kívül 

helyezése esetén az annak megfelelő, megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos 

jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály 

eltérést megengedő rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás 

dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. A 

szerződő Felek a Ptk. 6.63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják. 

 

XVI. 

Hatályba lépés 

 

XVI. 1. A szerződés aláírásának napján lép hatályba. 

 

XVII. 

Egyéb feltételek 
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XVII.1. Felek a Szerződést közös megegyezéssel, de kizárólag a Kbt. 141. §-ban 

foglaltak figyelembevételével, írásban módosíthatják. 

 

XVIII. 

Melléklet 

 

XVIII.1. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi, fizikailag is a 

Szerződéshez csatolt 1 db melléklet. 

   

1. sz A szállítandó eszközök megajánlott szakmai paraméterei 

 

XIX. 

Záró rendelkezés 

 

XIX. 1. Felek jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt kölcsönösen elfogadták és cégjegyzésre jogosult képviselőik útján aláírták 5 

példányban. 

 

 

Kisvárda, 2017. ……………………… 

 

  

 

Vevő 

 

Eladó 
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1. számú melléklet: 

 

A szállítandó eszközök (megajánlott szakmai paraméterei, mennyiség, árak) 

 

 

 



Sorsz. Megnevezés Mennyiség Nettó egységár Nettó érték

1. Redonvezető tű, hajlított, 12,CHR 5 0 Ft 0 Ft

2. Redonvezető tű, hajlított, 14,CHR 5 0 Ft 0 Ft

3. Redonvezető tű, hajlított, 16,CHR 5 0 Ft 0 Ft

4.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 4,0 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

5.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 5,0 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

6.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 4,5 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

7.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 5,5 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

8.

 RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál 

szélesség 7,5MM hossz. 300MM

2 0 Ft 0 Ft

9.

 RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál 

szélesség 8,5MM hossz. 300MM

2 0 Ft 0 Ft

10.

 RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál 

szélesség 10,5MM hossz. 300MM

2 0 Ft 0 Ft

11.

 RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál 

szélesség 12MM hossz. 300MM

2 0 Ft 0 Ft

12.

 RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál 

szélesség 14MM hossz. 300MM

2 0 Ft 0 Ft

13.

 RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál 

szélesség 15MM hossz. 300MM

2 0 Ft 0 Ft

14.

 RECAMIER, küretkanál  éles- merev ,kanál 

szélesség 16,5MM hossz. 300MM

2 0 Ft 0 Ft

15.

 RECAMIER, küretkanál  éles- merev ,kanál 

szélesség 18MM hossz. 300MM

2 0 Ft 0 Ft

16.

 RECAMIER, küretkanál  éles- merev, kanál 

szélesség 19,5MM hossz. 300MM

2 0 Ft 0 Ft



17.

Vacuumcurette szívófej számozott, átm. 

12 MM
1 0 Ft 0 Ft

18.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 6,0 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

19.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 7,0MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

20.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 8,0MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

21.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 9,0 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

22.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 10,0MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

23.

Vacuum szívóvég csatlakozó hajlított 

belsőátm. 11MM
3 0 Ft 0 Ft

24.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 6,5 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

25.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 7,5 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

26.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 8,5 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

27.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 9,5MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

28.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 10,5MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

29.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 11,0MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

30.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 12,0 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

31.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 13,0MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

32.

MARBURG MOD. rovátkolt pofabelső, 

140MM
5 0 Ft 0 Ft

33.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 11,5 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

34.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 12,5 MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

35.

HEGAR, méhnyak tágító kúposhegyű, 

átmérő 13,5MM hossz.185MM
10 0 Ft 0 Ft

36.

FOMON. duplareszelő pofa 

szélesség6,5MM, 7,5MM hossz. 215 MM

3 0 Ft 0 Ft



37.

SIMS,  hüvelytükör dupla, feltáró méret 

75x30, 80x35,hossz.150MM
10 0 Ft 0 Ft

38.

SIMS,  hüvelytükör dupla, feltáró méret 

80x36, 90x40,hossz.175MM
10 0 Ft 0 Ft

39.

Atraumatikus csipesz, pofaszél. 2,0MM., 

DE Bakey150 MM
6 0 Ft 0 Ft

40. SCHROEDER, uterus fogó  250 MM 10 0 Ft 0 Ft

41.

Atraumatikus csipesz, pofaszél. 2,0MM., 

DE Bakey150 MM
6 0 Ft 0 Ft

42.

Vacuumcurette szívófej számozott, átm. 8 

MM
3 0 Ft 0 Ft

43.

Vacuumcurette szívófej számozott, átm. 

10 MM
3 0 Ft 0 Ft

44. Párhuzamos lapos fogó , 185 MM 3 0 Ft 0 Ft

45. Olsalsó lapos, pár, 37X62 MM 6 0 Ft 0 Ft

46. Olsalsó lapos, pár, 37X80 MM 6 0 Ft 0 Ft

47. Repozíciós fogó,záras,  140 MM 3 0 Ft 0 Ft

48.  LISTON., csontszilánk csípő, 170 MM 3 0 Ft 0 Ft

49.

BLUMENTHAL, csontcsípő, enyhén 

hajlított, 155MM.
3 0 Ft 0 Ft

50.

SIMS,méhszonda méretezett, átm. 4 MM,  

hajlítható,330MM, 
20 0 Ft 0 Ft

51.

BERGMANN kalapács 300gr, ütőfelüet 

átm. 45 MM, hossz.245MM

5 0 Ft 0 Ft

52.

Keményfémbetétes uterus olló ,hajlított,T-

T, SIMS  200MM
5 0 Ft 0 Ft

53.

WAGNER F. kalapács cserélhető fejjel, 

ütőfelület átm. 35MM, fémfej 215gr, 

műanyagfej30gr,  komplett hossz.235MM

5 0 Ft 0 Ft

54. KOCHER bélfogó lágy hajlított 210MM
8 0 Ft 0 Ft

56. Érfogo egyenes,1X2 fogú. Kocher 130 MM
40 0 Ft 0 Ft

55. KOCHER bélfogó lágy egyenes 210MM
8 0 Ft 0 Ft

61.

Epehólyag fogó, Clickline babcock fogó, 

forgatható, mindkét pofa nyílik, átm: 10 

mm, hossz: 36 cm

2 0 Ft 0 Ft



57.

HARVEY Drótvágó keményfémbetétes , 

extrakemény, vágható lágydrót átm3MM, 

edzett drót 2,2MM  hossz. 235MM

6 0 Ft 0 Ft

58. Collin hasfali feltáró csak a nyél 6 0 Ft 0 Ft

59.

ADSON laminectomiás terpesztő, 

félhegyes, 4x5 fogú 320 MM
6 0 Ft 0 Ft

60.

REILL Drótvágó keményfémbetétes ,  

vágható lágydrót átm2MM, edzett 

drót1,5MM  hossz.175MM

6 0 Ft 0 Ft

Összesen 0 Ft



Sorsz. Megnevezés Mennyiség Nettó egységár Nettó érték

1.

Bipoláris csatlakozókábel, hossz 3m, Erbe 

VIO 300 S készülékoldali csatlakozással. 

Ezüstbevonatú huzalozás, tekercselt 

szálak, FEP szigetelés, latexmentes 

szilikonborítás. 

1 0 Ft 0 Ft

2.

NF monopoláris csatlakozó kábel a fenti 

resectoscope munkaelemhez,  hossza 3 

m, Erbe VIO 300S készülékhez

2 0 Ft 0 Ft

3.

Fényvezető kábel átmérő 3,5 mm., hossz 

2300 mm,csatlakozások: fényforrás 

felőli: STORZ, EBERLE Acélspirálban futó 

üvegszálköteg, elasztikus külső 

burkolat.Sterilizálás: plazma, autokláv, 

gáz és folyadék.

2 0 Ft 0 Ft

4.

Bipoláris fogóbetét megragadó fogó 

funkcióval,tubussal és műanyag 

markolattal bipoláris NF csatlakozóval 

ablakos pofák.Az eszköz részeire 

(fogóbetét, tubus, markolat) bontható 

legyen. Sterilizálási lehetőségek: plazma, 

autokláv, gáz és folyadék

1 0 Ft 0 Ft

5.

Bipoláris csipesz, hajlított végű, 19,5 cm, 

min. 4 m csatlakozó kábellel (VIO, ICC, 

ACC) ERBE készülékhez

4 0 Ft 0 Ft

6.

Operatív hyteroscope tubus 7 Ch. 

munkacsatornával, 30°-os 4.0 mm-es 

optikához, külső átmérő 8.0 mm, 

folyamatos öblítéssel, két  forgatható 

csappal, anyaga rozsdamentes acél. 

Sterilizálási lehetőségek: plazma, 

autokláv, gáz és folyadék

2 0 Ft 0 Ft



7.

Kryosebészeti készülék+ tartozékai,   

"Pisztoly" formájú, Lehetőleg N2O (és 

esetleg CO2) gázzal működő, Jellemzői: 

legalább -70C-ra hűtsön, Gázpalackra 

szerelhető Manométerrel ellátott, 

Elszívási lehetőség legyen ,"Defrost" 

funkcióval rendelkezzen, Portio 

coasgulálásra és kisebb képletek, 

fagyasztására alkalmas, cserélhető 

fejekkel legyen felszerelhető (a fejekre 

kérjük adja meg ajánlatát az  ajánlattevő 

pontos mérettel és leírással, ár/db-bal),  

Lábpedálos működtetés: nem feltétel

1 0 Ft 0 Ft

8.

Resectoscope tubuspár fixen rögzített 

belső tubussal, obturátorral, folyamatos 

öblítéssel.                   Jellemzői: külső 

tubus 26 Ch,            belső tubus 

kerámiaszigeteléssel 24 Ch és standard 

obturátor. Anyaga rozsdamentes acél, 

sterilizálás: plazma, autokláv, gáz és 

folyadék

2 0 Ft 0 Ft

9.

Bipoláris olló, 180 mm bipoláris 

csatlakozó kábellel
2 0 Ft 0 Ft

10.

Munkaelem, passzív vágású működés, 

4mm-es optikához, NF monopoláris 

csatlakozással, anyaga rozsdamentes 

acél, markolat titánium. 

2 0 Ft 0 Ft

11.

Optika, nézőirány 30°, átmérő 4 mm, 

munkahossz 302 mm, rúdlencsés 

technológia, beépített üvegszálas 

fénytovábbítás, anyaga: rozsdamentes 

acél, zafir záróablakok, lézerhegesztett 

fémalkatrészek. Sterilizálás: plazma, 

autokláv, gáz és folyadék. HD (full HD) 

rendszerekhez is javasolt.

2 0 Ft 0 Ft

12.

20 mm-es komplett morcellator 

készülék, mely az alábbi tartozékokat 

tartalmazza:  Készülék 230V/50Hz 

tápellátás, Lábpedál (ON/OFF) IP 68, 

Összekötő tápkábel min 1,8 m hosszú, 

Mikromotor, Kézidarab, Vágó-tubus 20 

mm-es, Trokár cső 20 mm-es, Komplett 

1 0 Ft 0 Ft

0 FtÖsszesen:



Sorsz. Megnevezés Mennyiség
Nettó ár 

egységár
Nettó érték

1.

Miyoshi magdaraboló chopper, 

balkezes változat; teljes hossz: 

10 cm
2 0 Ft 0 Ft

2.

Neuhann típusú, Y-végződésű 

pozicionáló, teljes hossz: 10 

cm
2 0 Ft 0 Ft

3.

Írisz csipesz, Bonn modell, 

egyenes szárakkal, fogazott 

csipesz pofákkal
2 0 Ft 0 Ft

4.

Weiss típusú 

szemhéjterpesztő, 

tekerőgombos, rugós szorítás, 

nyitott végekkel

4 0 Ft 0 Ft

5.

Cornea olló, enyhén hajlított, 

hegyes végű, teljes hossz: 10 

cm
2 0 Ft 0 Ft

6.

Írisz csipesz, Bonn modell, 

hajlított, a hajlítástól mért 

távolság: 6,0 mm; fogazott 

csipesz pofákkal

4 0 Ft 0 Ft

7.

Extra finom capsulorhexis 

csipesz; barázdált csipesz 

pofákkal, enyhén hajlított 

kivitelben; teljes hossz: 10 cm

6 0 Ft 0 Ft

0 FtÖsszesen:



Sorsz. Megnevezés Mennyiség
Nettó ár 

egységár

1.

1 db sűrített levegős motor műtétekhez

A motor legyen univerzális, kompakt, kanülált, sűrített levegős fúrómotor, traumatológiai és ortopédiai indikációkra. Moduláris rendszeréből adódóan a feltétei legyenek 

cserélhetőek, így a legtöbb traumatológiai műtét -kézsebészettől a velőűrfelfúrásig, ill. bizonyos ortopédiai beavatkozások-protetizálás is - széles körben legyen lefedhető ezzel 

a motorral. 

Legyen rajta oda és visszafúrási lehetőség, nagyszámú feltéttel a különböző sebészeti beavatkozásokhoz. A sűrített levegő a motortól legyen elzárható.

Az ajánlat tartalmazza a következő feléteket:

Fúrófeltét kulccsal,

AO/ASIF gyorskuplung,

acetábulummaró és felfúró visszafele forgási opcióval,

gyorskuplung Kirshner-drót befogóval (0.6mm-3.2mm átmérőjű drótokhoz)

A sűrített levegőt  minimum 5 m hosszú duplafalú tömlő juttassa el a motorhoz.

Funkcionális és műszaki paraméterek:

Meghajtás: sűrített levegő

Modularitás: bővíthető

Alkalmazási terület: traumatológia, ortopédia

Kanülált: 3,2 mm

Teljesítmény: minimum 120 W

Nyomaték: minimum 4.7 Nm

Fordulatszám: 900 1/min

Fordulatszám felfúrásnál: 340 1/min

Javasolt üzemi nyomás: 7 bar

Forgatónyomaték: minimum 13 Nm

Súly: max. 780 g

Oszcilláció: 14 000 osc/min

Osszcillációs amplitúdó: 3,0 mm

Légszállítás: 250 l / min

Anyaga: alumínium, acél

3 0 Ft

Összesen:



Nettó érték

0 Ft

0 Ft



Sorsz. Megnevezés Mennyiség Nettó egységár Nettó érték

1. Sebészeti olló, egyenes, T-T, 150 MM 5 0 Ft 0 Ft

2. Anatómiás csipesz középszéles, 200 MM 10 0 Ft 0 Ft

3. Kötszerolló LISTER ., 140 MM 6 0 Ft 0 Ft

4. Anatómiás csipesz középszéles, 250 MM 10 0 Ft 0 Ft

5.
Volkmann kanál,éles, FIG.00 átm.4,4MM 

hossz. 170MM
3 0 Ft 0 Ft

6.
Volkmann kanál,éles, FIG.0 átm.5,2MM 

hossz. 170MM
3 0 Ft 0 Ft

7.
Volkmann kanál,éles, FIG.1 átm.6,8MM 

hossz. 170MM
3 0 Ft 0 Ft

8.
Volkmann kanál,éles, FIG.2 átm.8,5MM 

hossz. 170MM
3 0 Ft 0 Ft

9.
Volkmann kanál,éles, FIG.3 átm.10MM 

hossz. 170MM
3 0 Ft 0 Ft

10.
Volkmann kanál,éles, FIG.4. 

átm.11.5MM hossz. 170MM
3 0 Ft 0 Ft

11.

Monopoláris kábel a tű koaguláló 

eszközhöz (ERBE VIO nagyfrekvenciás 

vágókészülékhez)

2 0 Ft 0 Ft

12. Sebészeti olló, hajlított, H-T, 115 MM 10 0 Ft 0 Ft

13. Sebészeti olló, hajlított, H-T, 130 MM 10 0 Ft 0 Ft

14.
Érfogo egyenes,1X2 fogú. Kocher 130 

MM
10 0 Ft 0 Ft

15. Anatómiás csipesz középszéles, 145 MM 30 0 Ft 0 Ft

16.
Sebészeti csipesz Adson,1x2 fog.120 

MM.
20 0 Ft 0 Ft

17. Fémtálka 0,3l 20 0 Ft 0 Ft

18.
Sebészeti csipesz középszéles,1x2 

fog.,200 MM.
20 0 Ft 0 Ft

19.

Raspatórium műanyag-nyéllel, hajlított, 

pofaszélesség3MM szögletes, hossz.185 

MM

5 0 Ft 0 Ft

20.
Sebészeti csipesz középszéles,1x2 

fog.,145 MM.
40 0 Ft 0 Ft

21.
 HALSEY  keményfémbetétes tűfogó., 

130 MM
5 0 Ft 0 Ft

22.

Russel-Davis féle nyelvlapoc, 

középsávval, 0-s méret (min. 25x60 mm), 

a fenti szájterpesszel kompatibilis

3 0 Ft 0 Ft

23.
 DE BAKEY, keményfémbetétes tűfogó 

180 MM
5 0 Ft 0 Ft



24.

Hangszalag olló

Kleinsasser féle olló, egyenes, kúpos 

szárral, disztális végétől a proximális 

végéig megerősített, disztális vége 10 

fokban felfelé hajlított, tisztító 

adapterrel, munkahossz min. 22 cm

1 0 Ft 0 Ft

25. Mosquito  HALSTED, hajlított., 125 MM 20 0 Ft 0 Ft

26.

1 db Hangszalag olló

Kleinsasser féle olló, jobbra hajlított, 

kúpos szárral, disztális végétől a 

proximális végéig megerősített, disztális 

vége 10°-ban felfelé hajlított, tisztító 

adapterrel, munkahossz: min: 22 cm

1 0 Ft 0 Ft

27.

1 db Hangszalag olló

Kleinsasser féle olló, balra hajlított, 

kúpos szárral, disztális végétől a 

proximális végéig megerősített, disztális 

vége 10°-ban felfelé hajlított, tisztító 

adapterrel, munkahossz: min: 22 cm

1 0 Ft 0 Ft

28.

Hangszalag fogó

Kleinsasser kanál fogó, min. 2 mm-es, 

egyenes, kúpos szárral, disztális végétől a 

proximális végéig megerősített, disztális 

vége 10°-ban felfelé hajlított, tisztító 

adapterrel, munkahossza min: 22 cm

1 0 Ft 0 Ft

29.

Russel-Davis féle nyelvlapoc, 

középsávval, 1-es méret (min. 30x70 

mm), a fenti szájterpesszel kompatibilis

3 0 Ft 0 Ft

30.  LISTON., csontszilánk csípő, 140 MM 3 0 Ft 0 Ft

31.

Tű koaguláló eszköz, Manhes 

nagyfrekvenciás tű disszekáláshoz és 

koaguláláshoz, unipoláris csatlakozással, 

átm: 5 mm, hossz: 31 cm

2 0 Ft 0 Ft

32.

Hangszalag fogó

Kleinsasser kanál fogó, min. 2 mm-es 

csésze pofákkal, jobbra hajlított, kúpos 

szárral, disztális végétől a proximális 

végéig megerősített, disztális vége 10°-

ban felfelé hajlított, tisztító adapterrel, 

munkahossza min: 22 cm

1 0 Ft 0 Ft



33.

Hangszalag fogó

Kleinsasser kanál fogó, min. 2 mm-es, 

balra hajlított, kúpos szárral, disztális 

végétől a proximális végéig megerősített, 

disztális vége 10°-ban felfelé hajlított, 

tisztító adapterrel, munkahossza min: 22 

cm

1 0 Ft 0 Ft

34.
Polip fogó, szabvány méret, 

munkahossza min: 10 cm
3 0 Ft 0 Ft

35.
 LUER.,csontcsípő enyhén hajlított 150 

MM,
3 0 Ft 0 Ft

36.

1 db Orr olló

Nazális olló, egyenes, vékonyított, 

fogazott, vágási hossza min: 10 mm, 

munkahossz: min: 10 cm

1 0 Ft 0 Ft

37.

1 db Fogó, arcüreg

Heuwieser üreg megragadó fogó, lefelé 

hajlított pofák, a fix pofa 90°-ban 

hajlított, a mozgatható pofa hátranyílása 

120°, tisztító adapterrel, munkahossz: 

min: 8 cm

1 0 Ft 0 Ft

38.

1 db Orr olló

Nazális olló, jobbra hajlított, vékonyított, 

fogazott, vágási hossza min: 10 mm, 

munkahossz: min: 10 cm

1 0 Ft 0 Ft

39.

1 db Orr olló

Nazális olló, balra hajlított, vékonyított, 

fogazott, vágási hossza min: 10 mm, 

munkahossz: min: 10 cm

1 0 Ft 0 Ft

40.
JANSEN csontcsípő, hajlított fejjel, 175 

MM, 
3 0 Ft 0 Ft

41.
Érfogo egyenes,1X2 fogú. Kocher 150 

MM
20 0 Ft 0 Ft

42.

Raspatórium műanyag-nyéllel, hajlított, 

pofaszélesség13MM szögletes, 

hossz.175 MM

10 0 Ft 0 Ft

43.

Septum törő

Brünings-Luc Septum fogó, 1-es méret, 

munkahossza min: 10 cm

2 0 Ft 0 Ft

44.

1 db Fogó, nyelőcső,

Fogó, kanál-alakú, kerek, biopsziához, 

egyszeres-működésű pofák, shaft 

átmérője min. 2.5 mm, munkahossz: 

min. 55 cm

1 0 Ft 0 Ft

45.
 HEGAR-MAYO, keményfémbetétes 

tűfogó 185 MM
10 0 Ft 0 Ft



46.

1 db Orr olló

Nazális olló, Zürich model, egyenes, nagy 

méretű, vágási hossza min: 16 mm, 

munkahossz: min: 13 cm

1 0 Ft 0 Ft

47.

Anatómiás fogó, Clickline preparáló és 

megragadó fogó (Reddick-Olsen, 

recézett, mindkét pofa nyílik, forgatható, 

unipoláris csatlakozással, átm: 5 mm, 

hossz: 36 cm

2 0 Ft 0 Ft

48.

Horgas fogó, Clickline karmos 

megragadó fogó (Manhes), 2*4 fogakkal, 

egyik pofa nyílik, forgatható, átm: 5 mm, 

hossz: 36 cm

2 0 Ft 0 Ft

49.

Horgas fogó, Clickline karmos 

megragadó fogó (Manhes), 2*4 fogakkal, 

egyik pofa nyílik, forgatható, unipoláris 

csatlakozással, átm: 5 mm, hossz: 36 cm

2 0 Ft 0 Ft

50.

Ethmoid fogó

Blakesley orr fogó, egyenes, 1-es méret, 

munkahossz: min: 10 cm

3 0 Ft 0 Ft

51.

Ethmoid fogó

Blakesley orr fogó, egyenes, 2-es méret, 

munkahossz: min: 10 cm

3 0 Ft 0 Ft

52.

Ethmoid fogó

Blakesley orr fogó, egyenes, 3-as méret, 

munkahossz: min: 10 cm

3 0 Ft 0 Ft

53.

Ethmoid fogó

Blakesley-Wilde orr fogó, 45°-ban felfelé 

hajlított, 1-es méret, munkahossz: min: 

10 cm

3 0 Ft 0 Ft

54.

Ethmoid fogó

Blakesley-Wilde orr fogó, 45°-ban felfelé 

hajlított, 2-es méret, munkahossz: min: 

10 cm

3 0 Ft 0 Ft

55.

Ethmoid fogó

Blakesley-Wilde orr fogó, 45°-ban felfelé 

hajlított, 3-as méret, munkahossz: min: 

10 cm

3 0 Ft 0 Ft

56.
Keményfém betétes preparáló olló 

METZENBAUM,hajlított,T-T,180 MM
10 0 Ft 0 Ft

57.

Keményfémbetétes preparáló olló 

fogazott, hajlított T-T Metzenbaum, 180 

MM

10 0 Ft 0 Ft

58. JACOBSON Érfogó hajlított,190MM 20 0 Ft 0 Ft



59.
 HEGAR-MAYO, keményfémbetétes 

tűfogó 205 MM
20 0 Ft 0 Ft

60.

Szájterpesz

Davis-Meyer szájterpesz, csak keret, 

fordított nyílású

3 0 Ft 0 Ft

61.

Ovális Operációs Esophagoscope, hossz.: 

50 cm, méret: 12x16mm

Ovális Operációs Esophagoscope, hossz.: 

30 cm, méret: 12x16mm

Ovális Operációs Esophagoscope, hossz.: 

50 cm, méret: 10x14mm

Ovális Operációs Esophagoscope, hossz.: 

30 cm, méret: 10x14mm

Prizmás fényterelő, autoklávozható, 

fénykábel csatlakozással

Állítható nagyító, forgatható kivitel

Markolat

1DB Hideg fényű LED fényforrás és 

fényvezető kábel, mely kompatiblis az 

esophagoscope-pal

Tápegység: 230 V AC, 50 Hz,

A fényvezető kábel jellemzői: 

egyenes csatlakozó, átmérője 3,5 mm, 

hossza 230 cm

1 0 Ft 0 Ft

0 FtÖsszesen:
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