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együttesen felek között, az a|uliroIt napon és helyen az' alábbiakban meghatározotttarta|om

1. A Szerződés

szerint:

célja, tárgya

Jelen szerződés aláírásával a Megrendelő jelen szerző,dés 1-7. számú mellékletében felsorolt készülékeit
karban kívánja tartatni, Vál1alkozó pedig kész ezen b*ruházások tekintetében a jelen szerződésbenrögziteÍt
technikai és javítási-karbantartási szolgáltatásokat n'yujtani a jelen szerződésben meghatározott Rendszer
vonatkozásában.

2.

Fogalommeghatározások

Jelen Szerződésben foglalt alábbi szavak és kifejelzések' a Szerződés vonatkozásában a jelen pontban
meghatározott jelentéssel bímak, kivéve. ha a szoveg összefiiggésből más következik:

a)

Rendszer
Jelen Szerződés mellékleteiben rneghatározott karbantartandó készülékek.

b)

Tervezett karbantartás

c)

d)
e)

Elozetesen meghatározott időközönként és a gyártó előírásainak betartásár,al végzett karbantartási
tevékenység, melynek cé|ja a biÍonságos működés feltételeinek megtererntése, a meghibásodás
valószínűségénekcsökkentése és a folyamatos ís optimális teljesítménybiztosítása.
Javítási karbantartás
olyan karbantartás, amely meghibásodás és annak Vállalkozó részéretörtént bejelentése után
végzendő. Célja a Rendszer olyan állapotba helyczése' hogy az meghatározott feladatát ismét betöltse.
Update

A

Rendszerben található szoftver szükséges kiigazítása, amely nem változtatja rneg a Rendszer

funkcionális specifi kációj
Upgrade

át.
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Egy korábbi, kisebb tudású szoftver

helyettesítésére tervezeÍt magasabb tudású szoftver, amely
tartalmazhat új funkcíókat, megváltoztathatja a rendszer funkcionális specifikációját.
Rendes munkaidő
Az az időtartam, amelyen belül munkanapokon (hétfőtől-péntekig) reggel 08.30 óra és délután l7'00
óra között a Rendszer karbantar1ási-javítási feladatainak eI!átására sor kerül, a munkaszüneti napokat

s)

kivéve.
Alkatrészellátás

Alkatrésznek azot' összetevők tekintendők. melyek a rendeltetésszerű hasznáIat során meghibásodott
és/vagy elhasználódott technikai eszközök pőtlásáraszolgálnak.

3. A szerződés időtartama
Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és 3 ér,es határozott időtartamra szól.

4.

Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozó köteles jelen Szerződés feltételeinek függvényében:
a) Jelen Szerződés 1 .^7. számu mellékletében meghatározolt számú tervezett karbantartási kiszállást
teljesíteni, ezenkiszállások rendes munkaidőn belül, Vállalkoző á\tal javasolt, majd a Vállalkozó és
Me grende l ő által e gy eztetett ütemterv s zerint történnek.
b) A rendszeres tervezett karbantartási kiszállások során, valamint a Megrendelő eseti hívására rendes
munkaidőn belül a szükséges javítási-karbantartási munkákat gondos és szakszerű módon
elvégezni.
c) A rendszeres tervezett karbantartási kiszállások során a Rendszer működésével kapcsolatos aktuális
betanítást bizÍos ítani a használő részére.

Meghibásodás esetén l - 3 mellékletben szereplő berendezések esetében a hibabejelentést követő l
órán belül Yállalkoző szervizmérnöke teleforron jelentkezik a Rendszer kezelőjénet u niuu jelenség
pontosítása illetve esetleges hibaelháritás céliából és a.javítási munkát a bejelentéstől számítot| 24 őrán
belül megkezdi. A 4. mellékletben szereplő ADAC PINNACLE tervezőrendszer esetében a javítási
munkát, a rendes munkaidőre vonatkoáatva távdiagnosáika segítségévela bejelentéstől számitott 3,
helyszíni kiszállást igénylő esetben 24 őrán belül megkezdi. HéNégét,illótve hivatalos tinnepei
megelőző napon történő hibabejelentés esetén ajavítás rnegkezdése a munkasztineti napot követő eiső
munkanapon történik. Vállalkozó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a javítások a
me gke zdé st ől számitott l e grövi d ebb időn be lül be fej ezé sre kerülj enek.
d) Yállalkoző vállalja az éves munkaidő 95 aÁ-ban a rendszer üzembiztos műkodésénekbiztosítását.
Amennyiben Vállalkozó eá nem teljesíti és a rendszer a Vállalkoző hibájából az éves üzemidő
95oÁ-nál rövidebb ideig áll rendeltetésének megfelelő állapotában, a szolgáltatás díjának az S%o-ot
meghaladó üzemkiesés időtartamával arányos részétMegrendelő részére visszaftzeti.
Az üzemkiesés (Ük) számítása:
Tmax - Tiav

Üt:

Tmax

:

too

-

Tmax

x l00 [%l

évi maximális üzemidő (munkanapokort 700és 1B00 óra közotti időszak)

Tjav: javítási idő
A hiba bejelentésétő| az uzemképes átadá.sig eltelt munkanapok üzemideje egész órákban
számolva.

Az üzemkiesés számításába nem tartozik bele:

-

a tervszerű karbantartásra fordított munkaóra
hibabejelentésenként számitotI3 óra utazási idő
a 8la pontban felsorolt esetek miatti üzemszünet
a gyártő áItalkötelezően előírt műszaki módosítások (FCo) elvégzésérefordított munkaóra
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-

e)

o

az az időtartam, mely a|att a készülékrészleges hibája ellenére a diagnosztizálás tovább
folytatható
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy legkésőbb a szerződés minden 12 hőnap teljesítését
követő 30 napon belül elszámolnak egymással a rendszer évi működését illetően. Amennyiben a
je|en szerződésben foglalt rendszer a Vállalkozó hibájából a 12hőnapravetíteÍt munkaidő 95%-nál
rövidebb ideig volt rendeltetésszeríi használatra alkalmas állapotban a szerződéses időszakban, a
Vállalkozó a jelen szerződés 4ld. pontjában meghatározott mértékűkötbért fizeti meg a Megrendelő
részéreaz elszámolást kovető 30 napon belül a Megrendeló szabályszerll számlájának átvételét
követően.

Vállalkozó biztosítja a munkálatok elvégzéséhezszükséges anyagokat, szerszámokat és egyéb
berendezéseket.

g) Az

év minden munkanapján 8:30 és l7:00 között hot line telefonos ügyfélszolgálatot fenntartani a
Rendszert érintő hibabejelentések céljából a Megrendeló részére' A szerződő felek rögzítik, hogy a
hot line telefonos ügyfélszolgálaton feltil a Vállalkozó 0-24 őrában biztosítja e-mailben történő
elérhetőségétazza|, hogy a Megrendelő elektronikus leveleit - amennyiben azok a hot line
ügyfélszolgá\at zárvatartásának idején érkeznek - felek a hot line ügyfélszolgálat hibabejelentéstől
számított

5.
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Jelentés

Vállalkozó koteles minden tervezeIÍ karbantartási kiszállást követően az e|végzett karbantartási munkák
részleteiről és a beépítésrekerült alkatrészekről készült jelentést Megrendelő részéreátadni. A tervezett
karbantartási kiszállások között elvégzeÍtjavítási karbantartási munkák elvégzésérevonatkozóan munkalap
kiadására kerül sor.

6.

Alkatrészek

Vállalkozó köteles aielen Szerződés szerinti karbantartási munkák elvégzésesorán Megrendelő részéreaz
I-4' sz' mellékletében szereplő berendezések esetében értélrJtatárnélkül biztosítani, illetve pótolni a
Rendszer minden olyan részét'melynek kicserélésea Rendszerben felmerülő meghibásodás vagy hiba
folytán válik szükségessé, feltéve, hogy a rendszer használata a vonatkozó felhasználói utasításoknak
megfelelően, rendeltetésszerűen történt. Megrendelőnek fel nem számított cserealkatrészek esetében a hibás
d

arabok Y á|Ia|koző

7.
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ába kerülnek.

Rendes munkaidőn kívüli hívás

Abban az esetben, ha a Megrendelő kívánságára rendes munkaidon kívül kell, hogy sor kerüljön bárrnely
karbantartási munka elvégzésére,ezeket a Vállalkoző az ilyen kiszállások vonatkozásában az áItala
szokásosan felszámított díjak szerint külön jogosult Megrendelő részérefelszámolni. A fentiekben említett
díjak mértékéta szerzódés 5. számú melléklete tartalmazza.

8.

Egyébszolgáltatások

Amennyiben Megrendelő a következő szolgáltatások bármelyikének teljesítésétkívánja, azok valamennyi
költsége, beleértve a munkadíjat és a cserealkatrészek költségeit is, Megrendelő részérekülön kerülnek
felszámolásra a Vállalkoző által szokásosan felszámított díjak alapulvételével:

@
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a)
* a

Azon hibák kijavítása _ beleértve az alkatrész'ek cseréjétis

=,

melyek oka

Rendszer meghibásodása vagy megsemmisülése vis maior hatás, így különösen természeti
katasztrőfa (ftildrengés. viharstb.), ember által okozott elemi károk (tűz, iobbanás stb.)' felkelés,
Iázadás miatt.

*

a Rendszer a Megrendelő vagy harmadik személy általi nem megfelelő napi ápolása és/vagy nem

rendeltetésszerű üzemeltetése vagy hibás használata
nem me gfe le lő v ízellátás, ár amellátás, lé gkondicionál ás stb.

*

* Megrendelő Vállalkoző

á|taI

fel nem jogosított alka\mazoÍtja vagy ilyen harmadik személy által

végrehajtott installáció. módosítás és/vagy nem megfelelő javítási munkák.

b) A

Rendszer Megrendelő által esetlegesen írásban megrendelt bármely alapvető módosítása vagy
Az ilyen célű átalakitás a berendezések olyan módosításat
vagy kiegészítésétjelenti,amely túlterjed valamely hiba kijavításán és megváltoztatja a Rendszer
konfi gurációj át v agy specifikációját.
magasabb kategóriájúvá történő átalakítása.

9.

Szavatosság

Vállalkozó köteles minden hibás anyag felhasználásából vagy bizonyítortan hibás munkavegzésből eredő
kár a 4ld pontban szabályozottak szerinti, saját költségén történő haladéktalan helyreállítására' amennyiben
az a szolgáltatás teljesítésétőlszámított 6 hónapon belül következik be. Köteles továbbá saját költségére _
választása szerint _ azebből eredő hiba elhárításáravagy a meghibásodott alkatrész kicserélésére.
Vállalkozó a Megrendelő felé nem tartozik felelősséggel közveteÍt károkozásért, mint például profit
veszteség, pénzugyi veszteség, kivéve ha a kárt aYállalkoző szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása
idézte elő, vagy ha a felelősségklzárását vagy korlátozását aPolgári Törvénykonyv hatályos rendelkezései
egyéb okból' még a felek erre vonatkozó külön megállapodása esetén sem teszik lehetővé'
10.

Megrendelő kötelezettségei

a)

Megrendelő köteles biztosítani a Rendszer ".mindennapos működéséhez szükséges karbantaÍtását,,

e)

"Megrendelő köteles minden karbantartási munkát, legyen az tervezeI1vagy javítási karbantartás'
kizárőlag Vállalkozóval végeáetni.
Amennyiben bármely hatósági engedély vagy harmadik személy nyilatkozata sztikséges a jelen

a Felhasználói Kézikönyv és Vállalkozó r-rtasításai szerint, köteles továbbá biáosítani, hogy
munkatársai rendelkezzenek a Rendszer hasznáIatához szükséges, megfelelő képzettséggel.
Megrendelő köteles továbbá a Rendszeft gondosan kezelni és működtetni és károktól megóvni,
különös tekintettel azidt5járásihatásokra, nedr'ességre és porszennyeződésekre stb.
b) Megrendelő köteles Yállalkoző szervizmérnökei számára a szerződés szerint tervezett és javítási
karbantartási munkák elvégzéséhezés más tevékenységhez szükséges felszerelésnek megfelelő
munkahelyet és valamennyi berendezéshezvaIő hozzáférést és segítségetbiztosítani.
c) Megrendelő köteles a berendezés meghibásodásáról Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.
Megrendelő a hibabejelentést munkanapokon 0'1-19 őra közötti időszakban a +36 80 820 066
ügyeleti telefonszámon teheti rneg. A szóbeli értesítést,legkésőbb a következő munkanapon
írásban, a dljhc-service@philips.com e-mail cínen is nleg kell erősíteni.
d) Megrendelő köteles a Vállalkozó írásbeli hozzájárulása hiányában a Rendszer bármely
ki e gé s z ítés é től v agy me gv álto ztatás átől tart ő zko dn

i

"

Szerződés telj esítéséhez, űgy annak megszerzése Me grendelő feladata.

g)
h)

A

távdiagnosztika feltételeként a távoli eléréshez szükséges
rendelkező internet kapcsolat biztosítása

VPN vonal és egyedi IP

címmel

Megrendelő köteles a jelen szerződés l-3. sz. melléklete szerinti fizetési kotelezettségeinek
esedékességkor eleget tenni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy aYáIlalkoző mindaddig jogosult a
szolgáltatását egyoldalú döntése alapján részben, vagy egészben felfüggeszteni, ameddig a
Megrendelő bármely fizetési kötelezettségével 90 napot meghaladó késedelemben van. Ilyen
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esetben
viselni.

i) A

a

szervizszolgáltatás elmaradásából eredő kárt teljes egészébena Megrendelő köteles

fizetés abban az időpontban számit teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja Megrendelő

számlitján a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

j) A

Megrende\ő a ftzetési határidő Iejártát követően késedelemmel megfizetett vételár után a
hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot köteles megfizetni a
késedelem telj es időtart amár a.

k) A

megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásáva| szemben csak a
jogosult által elismert' egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

D A

Szolgáltatás nyújtása során szükséges, hogy

a Vállalkozó

hozzáféréssel rendelkezzen a

Berendezéshez, annak adatait megjeleníthesse, és/vagy arről számítőgépes fájlokat tölthessen le,
melyek személyes és egészségügyi adatot tartalmazhatnak. Vállalkoző aszemélyes és egészségügyi

adatokat kízárőIag

a jelen

szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhezszükséges

mértékben - a vonatkoző adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli'

Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik, illetve aYállalkozónaka Megrendelő IT hálőzatához való távoli
hozzáférésénekaktiválását megelőzően rendelkezni fog a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, egyéb
jogi jellegű kötelezettségvállalások, valamint saját belső szabáIyzatai alapján előírt felhatalmazásokkal arra,
hogy engedélyt adjon aYállalkoző számára a személyes adatok kezelésérea jelen pontban szabá|yozottak
szerint. Amennyiben a Megrendelő ilyen engedélyt nem tud aYálIalkozo számára biáosítani, akkor köteles
erről a Vállalkozót értesíteni,és a Vállalkoző és a Megrendelő jóhiszemű tárgyalásokat fognak folytatni
arról, hogy lehetséges-e, és ha igen milyen feltételekkel a szolgáltatások nyújtása.
11. Elérhetőségek

Megrendelő részérő|a javítással, karbantartással kapcsolatos kérdésekben a kapcsolattartási pont:
- Bognár Tamás log. o.v' helyettes,
06 30 I ',130 - t'755,06 94 31 1 - 119,
bo

gnar.tamas@markusovszk)'.hu

- Borbás Zsolt orvosiműszerész csop. vezető,
06 30 7 18 - 9679,

06 94 3I1 - 542 l 5333 mellék,
omcs@markusovszklz. hu

Vállalkozó részérőI elérhetőségek:
-Kulcsár Krisztián
+36 70 400 6999

krisztian. kulcsar@philips. com
12.

!

szo|gá|tatás díj a' fizetési feltételek

Szerződo lelek megállapodnak abban' hogy a Vállalkozási díjat a Megrendelő
mellékletébenmeghatározott összegben és módon átutalással ftzeti meg.
A szám|a kötelező mellékletétképezi a teljesítésigazolás.

a

jelen szerződés l-7. számis

A

teljesítés igazolás az érintett osztály részérőlaláírással és osáályos pecséttel érvényes,illetve a
logisztikai osztáIy által is igazolhatő.
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13.

A szoftverés a felhasználói kézikiinyvek használatának jogcíme és bizalrnas kezelése

Jelen szerződés alapján Megrendelő számára hozzáférhetővé tett szoftver és felhasználói kézikönyvek és
információk nem kerülnek Megrendelő tulajdonába. Vállalkaző biz7osítja azonban Megrendelő számára a
szoftver illetve a felhasználói kézikönyvek nem kizárólagos használati jogát. Megrendelő nem jogosult a
szoftver illetve a felhasználói kézikönyvek reprodukálására, rnódosítására vagy kiegészítésére,kivéve saját
back-up másolat készítésecéljából közvetlen azza7 a Rendszertel való összefi'iggéiben' amely számárá a
szoftvert rendelkezésre bocsátották. Megrendelő köteles továbbá tartózkodni Vállalkozó előzetes írásbeli
engedélye nélkül az ilyen szoftverek vagy felhasználói kézikönyvek bármely nyilvánosságraltozatalátől és
semmilyen módon nem teheti ezeket hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
Megrendelő ezen kötelezettségét a Szerződés bármely okból történő it1őközbeni megszűnése sem érinti'
14.

a)

Vis maior

Vis maior fellépése esetén a vis maior által érintett fel jogosult jelén Szerződés végrehajtását a vis
maior illetve az általa okozott késedelem idő tartamfua felfüggesáeni anélkül, hogy a vis maior által
okozott késedelembő1 eredő bármely kárért felelne.

A vis maior

b)

c)

d)

által érintett fel köteles másik szerződő felet ilyen vis maior körülmények fellépéséről
haladéktalanul értes íteni.
Amennyiben a vis maior által okozott visszatartás vagy késedelem időtar1ama meghaladja a három
egymást követő hónapot' Vállalkozó jogosult a jelen Szerződést felmondani anélkül, hogy a Szerződés

felmondásából eredő bármely kárért ftlelne Megrendelő irányában, kivéve a Szerződésben
megállapított díjarányos részénekMegrendelő részéretörténő visszatérítését.
A vis maior helyzet elmúltával _ nem számítva ide ajelen Szerződés 15 pontjában megjelölt szerződés
felmondás esetét - Yállalkoző koteles Megrendelő kívánságára a Rendszer állapotát felmérni és
minden szükséges karbantartási vagy javítási nrunkát Megrendelő költségére elvégezni, mely után a
Szerződés ismét folytatódik.
A ,,vis maior'' kifejezés magában foglal és tarta)maz minden olyan torténést vagy eseményt amely nem
tartozik a felek ésszerű ellenőrzése körébe és arnely kovetkeáében bármelyik fel nem tud eleget tenni
kötelezettségeinek vagy észszerűen nem várhatő el, hogy ezenkötelezettségeinek eleget tegyen. Ilyen
körülmények különösen, de nem kizárolag: természeti katasztrófák' polgár háború, felkelés, tűz'
áradás, sztrájk, járvány, száIIitásl embargó, bármely szükséges engedély' jogosítvány, és/vagy
meghatalmazás beszerezhetetlensége' fuvarozási lehetőség ellehetetlenülése.
15.

A

szerződ'és hatálya, bírósági illetékessóg

Amennyiben bármelyik fél elmulasája jeien Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésétés az ilyen
szerződésszegés orvoslására nem kerül sor a szerződésszegésről értesítő közlés kézhezvételétőlszámított 30
napon belül, a másik szerződő féljogosult a Szerződést azonnali hatállyalírásban felmondani anélkül, hogy
az ilyen szerződés felmondásból eredő bármely kárért felelősségge| tartozna a Szerződést megszegő féllel
szemben' a Szerződés ilyen megszűnése nem érinti bármeiy felnek jelen Szerződés rendelkezéseiből eredő
követeléseinek vagy kárigényénektelj esítéseiránti igényét.
16. Vegyes rendelkezések

KésedelmÍ kötbér:

t,,fu,,
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AmennyibenVállalkozó a szeruődés tervezetben meghatározott kötelezettségeit a rögzitelt teljesítési
határidőben nem kezdi meg, úgy késedelmi kötbér megfizetésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke
alkalmanként: az eves karbantartásidij O,IoÁ-a, de legfeljebb 10%. Amennyiben Vállalkozó egy naptári
éven belül három alkalommal egy adott gép esetében késedelembe esik, úgy Megrende|ő az adott gép
esetében elállhat a szerződéstől.

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozőt

a teljesítésikötelezettsége alól.

ÜzembÍztonsági kötbér:
Amennyiben Vállalkozó a vállalt izembiztonságot a Ptk 6:186. $ (1) bekezdése alapján, az éves kiértékelés
szerint nem teljesíti' akkor a szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelő mértékű kötbér fizetésére
köteles.

Amennyiben Vállalkoző egy naptári éven belül három alkalommal ném biztosítjaegy adott gép esetében a
95 oÁ-os üzembiÍonságot, úgy Megrendelő azadoÍÍgép esetében elállhat aszerződéstő|.

A teljesítés elmaradása esetére szóló kötbér:
Amennyiben a Vállalkoző a szerződés kötelezettségeinek teljesítésével30 napot meghaladó késedelembe
esik' valamint a szerződés teljesítése a Vállalkozónak a Ptk 6:L86. $(1) bekezdése alapján meghiúsul,

Megrendelő a teljesítés elmaradása esetére szóló kötbéne jogosult. Mértékea meghiúsult szolgáltatásra
vonatkozó nettő szerződéses ár 20oÁ-a.
A jelen szerződés módosítására csak Kbt. 141. $-ában foglaltak szerint van lehetőség.

A szerződés felmondása

nem mentesitiSzerződő Feleket az egymás által kölcsönösen
teljesítésétőlés ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.

A Megrendelő jogosult

elismert vállalások

ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a Yá|la|kozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Yállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 Yo'ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben' amely
tekintetében fennáll a 62.$ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a Vállalkoző a szerzodés megszűnése előtt már teljesített
szo l gáltatás szerző désszerű pénzb e l i e l lenértékérej o go sult.

Az

és egyben köteles a szerződést felmondani

-

ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy a Vállalkozó

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket, amelyek a

62. s (i) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
rnerülnek fel' és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

a

szerződés teljesítésénekteljes időtartama alafi tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
rhegismerhetővé teszi és a I43. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről az aján|atkérőt haladéktalanul értesíti.
b) Szerződő felek megállapodnak abban' hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan a tudomásukra
jutott minden információt, adatot' tényt, bizonylatot, okiratot, üZleti titokkéntbizalmasan kötelesek kezelni,
3. személy tudomására csak a másik fél ügyvezetőjének illetve cégszerű képviseletre jogosult igazgatőjának
írásbeli engedélyévelhozhatják. Ez a kötelemb jelen szerződés megszűnése után is fennáll. Szerződő felek
megállapodnak abban, hogy a fentieket alkalmazottaikkal és alvállalkozóikkal is betartatják'
c) Szerzodő felek a jelen szerződéből eredő jogvitákat megkísérlikközös megegyezéssel, egyeztetés iÍján
rendezni, az egyeztetés eredménytelensége esetére a pertárgy értékénekfiiggvényében hatáskörrel
rendelkező Szombathelyi Törvényszék, illetőleg a Szombathelyi Járásbíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.

b)

/'r;,t
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d) A jelen

szerződésb.en nem szabályozott kérdésekben, a Magyar
Ptk. vállalkozási szerződésekre
vonatkozó rendelkezéseit, valamint illetve Magyarorsz ág voÁatkozó
hatályos jogszabályai az irányadóak. A
jelen szerződés és annak bármely mellékletének
esetleles iitközése esetén a melléklet rendelkezéseit kell
alkalmazni.
e) A Kbt' 35' $ (8) (9) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatjaYállalkozót,
hogy
"' a szerződés teljesítése
érdekébennem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet(projókttársaság)
létreho zását.
A szerződőfelek a fentieket alapos elolvasás, értelrnezésután, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt
j óv áhagy ólag, c é gs zerűe n
aláírták.
f) Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított _ országos,
regionális
illetve f-enntartó

vagy a fenntartó megbizásából indított közös

közbeszerzési eljárásba

is

-'

által,

bevonásra kertilhet, ezért

Megrendelő a következő bontó feltételt kötiki:
Megrendelő szerződéses kötelezettségetkizárőlag a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. éviV. törvény
6:116' $ (2) bekezdése szerinti, ana vonatkozó bontó feltétettet vana1
hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosítcrtt közbeszerzési rendszerben,
összevont kőzbeszerzési eljárásban,
vagy a fenntartóáltal, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési
eljárás'keretében,
keretmegá1lapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központo'ított, [';.
uugy öSSZeVont
ki'zbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzitik'hogy
ebből Megrendelőnek
s emm i lyen hátrányo s következménye nem
származhat.
A jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban késztilt, melyekből3 (három) példány
a Megrendelő,
példány a Y állalkoző birtokába kerül.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
......SZÁMÚ vÁLLALK

1.

A melléklet célja

Vállalkozó kötelezi magát, Megrendelo pedig elfogadja az alábbi rendelkezések szerinti technikai és
karbantartási szolgáltatások teljesítéséta jelen Mellékletben meghatározott rendszer

javítási

vonatkozásában.

2.

A berendezés meghatározása

Berendezés:

PHILIPS ESSENTA DR UNIVERZÁLIS DIGITÁLIS R1NTGEN

Rendeltetési

hely:

I

rÉszÜtÉr

Markusovszky Egyetemi oktatókórház 9700 Szombathely Markusovszky L.u'

I KOZPONTI RADIOLOGIAI OSZTALY

5.

3. Karbantartási szolgáltatások

KészÍilék
PHILIPS ESSENTA DR UNI,VERZALIS DIGITALIS RONTGEN

Karbantartás/év
I

KESZULEK

(Gyáriszám: 0801446)
Tervezett karbantartás: A szerződés magában foglalja.
Javítás -karbantartás: A szerződés magában foglalja'
Alkatrészellátás: A szerződés magában foglalja értékhatárnélkül"
V ákuumte chnikai alkatrész : A szerző dé s magában fo glalj a.

4.

A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

Szerződő felek rögzítik, hogy a szoLgá|tatás díja évenkéntnettó 5.287.lg2.,- Ft +
éte z er - s zázkilencve nkettő Ft+ Á F A.

ÁFA, azaz

neltő ötmillió-

keÍtó s záznyo l cv anh
;

A szolgáltatás díját Megrendelő 3 havonta minden elszámolási periódus |ejártátköveto 30 napon belül fizeti
meg Vállalkoző részéreaz általa kiállított szabáIyszerú számla a|apjánYállalkozó l0800007-545481160000000

0 CITIBANK -nál

v

ezetett fentiekben me

gj

elö

lt számláj

ár a.

.,

$zerződés negyedéves díja: nettő I.32I'J98l,- Ft +
hétszázkilencvennyolc forint + AFA.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy

ÁFA, azaznettő

egymillió-háromszázhuszonegyezer_

a Vállalkozó a Megrendelő késedelmes fizetése esetén

késedelmi kamatot jogosult kiszámlázni, me|ynek mér1ékéta Ptk. Szerinthatározzik rneg a felek.
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A szolgáltatás díja tartalmazza a munkadíjat,Yál|alkoző szervizmérnökeinek utazási és azzal összefüggő
költségeit, a javításokhoz, illetve karbantartásokhoz felhasznált szewiz anyagok költségeit,
beleéffvía
vríkuumtechnikai anyagok és detector egység költségét' a berendezéshez réndelkezésie
álló legújabb
update_ket, valamint a hatályos jogszabályok szerinti esedékes kötelező felülvizsgálat
díját. Nem
tartalmazza azonban a berendezés működéséhez szÍikségesfogyóanyagok költségeit.

4Y

, Megrendelő
M?rkusovszky
Egyetemi oktatókórház
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*_.
'\..u,((r.J'
Dr. Nagy Lajos
Főigazgatő

Mészáros Zoltán András igyvezetó igazgatő
I(ok Kata HR vezető
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2. SZÁMIJ NIELLÉKLET
A(Z)..................................SZAMU

1.

VALLALKOZASI SZERZODESHEZ

A melléklet célja

Vállalkozó kötelezi magát, Megrendelő pedig elfogadja az alábbi rendelkezések szerinti technikar es
karbantartási szolgáltatások teljesítéséta jelen Mellékletben meghatározott rendszer

javítási

vonatkozásában.

2.

A berendezés meghatározász

Berendezés:

PHILIPS 3.0T MRI ACHIEVA QUASAR DUAL

Rendeltetésihely:

I

Markusovszky Egyetemi oktatókórház 9700 Szombathely Markusovszky L.u.

K,ZP)NTI RADI)LÓGIAI }SZTÁLY

5.

3. Karbantartási szolgáltatások

PHILIPS

Készülék

3.OT

MRI ACHIEVA QUASAR DUAL

Karbantartás/év
J

(Gydriszdm: 24115)
Stimulúciós Berendezés
-l Komfort Csomus
+

Tervezett karbantartás'. A szerződés magában foglalja.
Javítás -karbantartás'. A szerződés magában foglalja.
Alkatrészellátás A szerződés magában foglalja értékhatárnélkül.
V ákuumtechnikai alkatré sz : A szer ző dé s magában fo glalj a.

4.

A szolgáltatás díja' fizetési feltételek

Szerződő felek rögzítik' hogy

a

huszomhatmi1lió-otszáhetvenhatezer

szolgáltatás díja évenkéntnettő 26.516.928.,-'Ft +
-kilencszáahuszonnyolc Ft+ ÁFA.

ÁFA, azaz

neltő

A szolgáltatás díját Megrendelő 3 havonta minden elszámolási periódus lejáÍtát követő 30 napon belül fizeti
meg Vállalkoző részéreaz általa kiállított szabályszerii számla alapjánVállalkozó 1080000'7-545481160 0 0 0 0 0 0 0 CITIB ANK -nál v ezeteIt fentiekben me gj e 1ö lt szémIáj ár a.
Szerződés negyedéves díja: nettó 6.644'232.,- Ft +
kétszázharminckettő forint + ÁFA.

ÁFA, azaz

nettő hatmillió-hatszáznegyvennégyezer-

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a Megrendelő késedelmes fizetése esetén

késedelmi kamatot jogosult kiszámlázni, melynek mértékéta Ptk. Szerinthatározzák meg a felek.
A szolgáltatás díja tartalmazza a munkadíjat, Vállalkozó szervizmérnökeinek uÍazási és azzal összefiiggő
költségeit, a javításokhoz, illefve karbantartásokhoz felhasznált szerviz anyagok költségeit, beleértve a
11
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vákuumtechnikai anyagok és detector egység költségét, a berendezéshez rendelkezésre
álló legújabb
update-ket, valamint a hatályos jogszabályok szerinti esedékes kötelező felülvizsgálat
díját. frem
tartalmazza azonban aberendezés működéséhez szükséges fogyóanyagok koltségeit.
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET

VALLALK

1.

A melléklet célja

Vállalkozó kötelezi magát, Megrendelő pedig elfogadja az alábbi rendelkezések szerinti technikai és
karbantartási szolgáltatások teljesítéséta jelen Mellékletben meghatározoIt rendszer

javítási

vonatkozásában.

2.

-

A berendezés meghatátozása

Berendezés:

PHILIPS ADAC PINNACLE RTP BESUGÁRZÁS TERVEZó REND9ZER

Rendeltetésihely: l Y:t':1"."ky Egyetemi oktatókórház 9700 Szom_bathely Markusovszkyl.u.
I ONKORADIOLOGIAI OSZTALY _ SUGARFIZIKA

5.

3. Karbantartási szolgáltatások

Készülék
PHILIPS ADAC PINNACLE RTP BESaGÁRZÁS TERVEZÓ
RENDSZER
(Gyúriszám:

Karbantartás/év

)

+APPLE USB SUPER DRIVE
+APPLE USB SUPER DRIVE
+APPLE USB SUPER DRIVR
+MAC LAPToP MUNKAÁLLoMÁS
+MEGTEKINTo MLTNKAÁLLoMÁS VEPRo + M LICENC
+MAC MINIBOOK
+MAC MINIBOOK
+MONITOR DELL 24'
+TRANSCIEVER HPX12O IG SFP LC SX
+TRANSCIEVER HPX12O lG SFP LC SX
+TRANSCIEVER HPX12O 1G SFP LC SX
+TRANSCIEVER HPXl2O IG SFP LC SX
+MONITOR CINTTQ 27 QHD TOUCH + ERGO STAND.
+MONTTOR CTNTTQ 27 QHD TOUCH + ERGO STAND.
+SZERVER PINNACLE PROF. SLIN X5-2
Tervezett karbantattás'. A szerződés magában foglalja.
Javítás -karbantartás: A szerződés magában foglalja.
Alkatrészellátás: A szerződés magában foglalja értékhatár nélkül.
Update. Upgrade: A szerződés nem tartalmazza.
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Markusovszlql Egyetemi oktatókórház meglévő és műkadő Philips típusúgépei karbantartósi
s z ol gáltatás ának elv égz é s e "

4. A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

Szerződő felek rögzítik, hogy

hétmillió-kilencszázkilencvenezer

a

szolgáltatás díja évenkéntnettó 7.990.000.,.+
ÁF'A"

Ft

Ft + ÁFA , azaz

nettő

A szolgáltatás díját Megrendelő 3 havonta minden elszárnolási periódus lejártátkör'ető 30 napon belül fizeti
meg Vállalkoző részéreaz álta\a kiállított szabályszerű számla alapjánYállalkozó 108000O'7-545481160 0 0 0 0 0 0 0 CITIB ANK -nál v ezetelt fentiekben me gj e lölt számláj ár a.
Szerződés negyedéves díja: nettó 1.997.500.,- Ft +
ötszáz forint + ÁFA.
Szerződ,o

ÁFA.

azazneltő egymillió-kilencszázkilencvhétenezer-

felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozo a Megrendelő késedelmes fizetése esetén

késedelmi kamatot jogosult kiszámlázni, melynek m.értékéta Ptk. Szerinthatározzák meg a felek.

A

szolgáltatás díja tartalmazza a munkadíjat , Y á|Ialkoza szervizmérnökeinek utazási és azzaI összeftiggő
költségeit' a javításokhoz, illetve karbantartásokhoz felhasznált .szerviz anyagok költségeit, beleértvó a
vákuumtechnikai anyagok és detector egység költségét, a berendezéshez rendelkezésre álló legújabb
update-ket, valamint a hatályos jogszabályok szerinti esedékes kötelező felülvizsgálat díját. Nem
tartalmazza azonban a berendezés működéséhez szüliséges fogyóanyagok költségeit.

Kett: szombathely,
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Markusovszlry Egyetemi oktatókórhóz meglévő és miÍkodő Philips típusúgépei karbantartási
s zol gált atás ának elv égzé s e "

4. SZAMU MELLEKLET
A(Z)..................................SZAMU

1.

VALLALKOZASI SZERZODESHEZ

A melléklet céIja

Vállalkozó kötelezi magát, Megrendelő pedig elfogadja az alábbi rendelkezések szerinti technikar es
karbantartási szolgáltatások teljesítéséta jelen Mellékletben meghatározott rendszer

javítási

-

vonatkozásában.

2.

A berendezés meghatározása

Berendezés:

PHILIPS M)BILEDIAGN}ÍT )PTA DR M)BIL R)NTGEN

Rendeltetésihely:

I

rÉszÜtÉr

Markusovszky Egyetemi oktatókórház 9700 Szombathely M'arkusovszky L. u.

PERINATALIS INTENZIV CENTRUM (PI

5.

3. Karbantartási szolgáltatások

Készülék
PHILIPS MOBILE DIAGNOST OPTA DRMOBIL RONTGEN

rÉszÜtÉr

(Gv driszdm: I 600007 I

Karbantartás/év
1

)

A szerződés magában foglalja.
Javítás - karbantartás: A szerződés magában foglalja.
Alkatrészellátás'. A szerző dés magában fo glalj a értékhatrár nélkül'
Vákuumtechnikai alkatré sz : A szerződés magáb an fo glalj a.
Tervezett karbantartás:

4.

A szolgáltatásdíja' fizetésifeltételek

a szo|gá|tatás
százl'nszonhatezer -hétszázotv en Ft+

Szerződó felek rögzítik, hogy

né gymillió-

clÍa évenkéntnettő 4.126.7s0.,- Ft + ÁFA, azaz nettő
AFA'

A

szolgáItatás díját Megrendelő 3 havonta minden elszámolási periódus lejártát követő 30 napon belül fizeti
meg Vállalkoző részéreaz általa kiállított szabályszerű számla alapján Vállalkozól0800007-545481160 0 0 0 0 0 0 0 CITIB ANK -nál v ezetett fenti ekben me gj e ö lt szám|áj ár a.
Szerződés negyedéves díja: nettó 1.031.688.,- Ft + AFA, azaz nettó egymillió-harmincegyezerhatszázny olcvannyolc forint + AFA.
1

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy

a Vállalkozó a Megrendelo késedelmes fizetése esetén

késedelmi kamatot jogosult kiszámlázni, melynek mértékéta Ptk. szerinthatározzák meg a felek.
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Markusovszlql Egyetemi oktatókórház meglévő és műkodő Phitips típusúgépei
karbantartási
s zol gáltat ós ának elv égz és e',

A szolgáltatas díja tartalmazza a munkadíjat,Yállalkoző szervizmérnökeinek utazási és azza| összefüggő
költségeit, a javításokhoz, illetve karbantartásokhoz felhasznált szerviz anyagok költségeit,
beleérrvía
vákuumtechnikai anyagok és detector egység költségét, a berendezéshez róndelkezésie
álló legujabb
update-ket, valamint a hatályos jogszabályok szerinti esedékes kötelező felülvizsgálat
díját. Nem
tartalmazza azonban a berendezés működéséhez szükséges fogyóanyagok költségeit.

Kelt: Szomb athely, 2020
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,,4 Markusovszlql Egyetemi oktatókórhóz meglévő és műkadő Philips típusúgépei karbantartási
s zol gál t at ás ának elv égzé s e''

1.

A melléklet célja

Vállalkozó kötelezi magát, Megrendelő pedig elfogadja az alábbi rendelkezések szerinti technikai és
karbantartási szolgáltatások teljesítéséta .|elen Mellékletben meghatározott rendszer

javítási

vonatkozásában.

2.

A berendezés meghatározása

Berendezés:

PHILIPS MqBILEDIAGN}ST )PTA DR M50

Rendeltetésihe|y:

I

M)BIL

RÖNTGEN

KÉSZÜúK

Markusovszky Egyetemi oktatókórhá,z 9700 Szombathely MarkusoVszky L.u.
OS ZTAL Y

MELLKAS S E B E S Z E TI

5.

3. Karbantartási szolgáltatások

Készülék
PHILIPS MOBILE DIAGNOST OPTA DR MsO MOBIL
RÖNTGEN rÉszÜtÉr
(Gvárísz.ám: I

72

Karbantartás/év
1

0004 0)

A szerződés magában foglalja'
Javítás -karbantartás: A szerződés magában foglalja.
Alkatrészellátás : A szerző dés magában fo glalj a értéV'határ nélkül.
Vákuumtechnikai alkatrész: A szerzodés magában foglalj a.
Tervezett karbantartás:

4.

A szolgáltatás díja, frzetési feltételek

Szerződő felek rögzítik, hogy
hatmillió-né gy százkilencvenezer-öt

a

szoIgáltatás díja évenkéntnettó 6.490.552.,százötv enkeltő Ft+

AFA.

Ft + ÁFA, azaz

nettő

A szolgáltatás díját Megrendelő 3 havonta minden elszámolási periódus lejártát kovető 30 napon belül fizeti
meg Vállalkozo részéreaz általa kiállított szabályszeru számla alapjánYállalkozó 10800007-545481160 CITIB ANK_nál vezetett fenti ekben me gj el ö lt számláj ár a.
Szerződés negyedéves díja: nettó l.622.638.,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymillió-hatszázhuszonkettőezerhatszázharmincnyolc forint + ÁFA.

0 000 000

A

szolgáltatás díja tartaImazza a munkadíjat, Vállalkozo szervizmérnökeinek utazási és azzal összefiiggő
költségeit, a javításokhoz, illefve karbantartásokhoz felhasznált szerviz anyagok költségeit, beleértve a
vákuumtechnikai anyagok és detector egység költségét, a berendezéshez rendelkezésre ál1ó legújabb
l/'

/r,;

m

,"4 MarkusovszlE Egyetemi oktatókorház meglévő és mijkÓdő
s zol

gáltatás dnak elv égzé s e,,

Philips típusúgépei karbantartási

update-ket, valamint a hatályos jogszabályok szerinti esedékes kötelező felülvizsgálat
díját. Nem
tartalmazza azanban a berendezés működéséhez szükséges fogyóanyagok költségeit.

Kelt: Szombathely, zozo...!5.:
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Markusovszlql Egyetemi oktatókórhóz meglévő és műkadő Philips típusúgépei karbantartósi
s zol gáltatás ának elv égz és e "

6.SZAMU MELLEKLET

lrzt...............................ffisr

1.

sznnzonÉsHnz

A melléklet célja

Vállalkozó kötelezi magát, Megrendelő pedig elfog adja az alábbi rendelkezések szerinti technikai és
karbantartási szolgáltatások teljesítéséta jelen Mellékletben meghatározott rendszer

javítási

vonatkozásában.

2.

A berendezés meghatározása

Berendezés:

PHILIPS MOBILEDIAGNOST OPTA DR M50 MOBIL RoNTGEN

Rendeltetésihely: I Markuso_vszky Egyetemi Oktatókőrház
I SURGOSSEGI RONTGEN

rÉszÜtÉr

9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5.

3. Karbantartási szolgáItatások

Készülék
PHILIPS MOBILEDIAGNOST OPTA DRMSO MOBIL

R)NTGEN

Karbantartáslév
I

rÉszÜtÉr

(GvdrÍszdm: 17200042)

Tervezeff karbantartás: A szerződés magában foglalja.
Javítás - karbantartás'. A szerződés magában foglalja.
Alkatré sze l látás : A szer ző dés magáb an fo glalj a értékhatar né lkül.
Vákuumte chn ikai alkatrész

4.

:

A

s

zerző

dé s

magáb an fo glalj a.

A szolgáltatás díja, fizetési feltételek

Szerződi5 felek rögzítik, hogy

a

szoIgáltatás díja évenkéntnettó 6.490.552.,-

hatmillió-né gy százkilencvenezer-ötszázötvenkettő

Ft+

ÁFA.

Ft + ÁF'A, azaz

neÍtő

A szolgáltatás d1átMegrendelő 3 havonta minden elszámolási periódus lejártát követő 30 napon belül fizeti
meg Vállalkoző részéreaz általa kiállított szabályszeríi számla alapjánVállalkozó 10800o07-545481160 0 0 0 0 0 0 0 CITIBANK -ná| v e zetett fentiekben me gj e l ö lt számláj ár a.
Szerződés negyedéves díja: nettó l.622'638',hatszázharmincnyolc forint + ÁFA.

Ft -- ÁFA, azaz

A

neItő egymillió-hatszázhuszonkettőezer-

szolgáltatás díja tartalmazza a munkadíjat, Vállaikoző szervizmérnökeinek utazási és azzal összefüggő
költségeit, a javításokhoz' illetve karbantartásokhoz felhasznált szerviz anyagok költségeit, beleérvÉa
vákuumtechnikai anyagok és detector egység költségét, a berendezéshez rendelkezésre álló legújabb
T9

,r4 Markusovszlry Egyetemi oktatókórház

meglévő és működő Philips típusúgépei karbantartási
s zol gáItatás ának elv égzé s e "

update-ket, valamint a hatályos jogszabályok szerinti esedékes kötelező felülvizsgálat díját. Nem
tartalmazza azonban abercndezés működéséhez szükséges fogyóanyagok költségeit.

Kelt: Szomb athely, 2020
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Markusovszl<y Egyetemi oktatókórhóz meglévő és működő Philips típusúgépei karbantartási
s z ol góltat ás ának elv égz é s e "

ELLEKLET

I,KOZASI SZERZODESHEZ

1.

A melléklet célja

Vállalkozó kotelezi magát, Megrendelő pedig elfogadja az a|ábbi rendelkezések szerinti technikai és
karbantartási szolgáltatások teljesítéséta jelen Mellékletben meghatározott rendszer

javítási

vonatkozásában.

2.

A berendezés meghatározása

Berendezés:

PHILIPS MLBILEDIAGN}ST )PTA DR

Rendeltetésihely:

I Markusovszky Egyetemi Oktatókőrház

M50

M)BIL RTNTGEN rÉszÜtÉr

9700 Szombathely Markusovszky L. u. 5.

KÓZPoNTI INTENZÍV aSZTÁLY űB

3. Karbantartási szolgáltatások

Készülék
PHILIPS MOBILEDIAGNOST OPTA DR MsO MOBIL
RÖNTGEN rÉszÜtÉr
(Gvúrisz.ám:

Tervezett karbantartás:

Javítás - karbantartás'.

1 72 0004

Karbantartás/év
1

3)

A szerződés magában foglalja'
A szeruődés magában foglalja.

Alkatrészellátás: A szerződés magában foglalja értékhatár nélkül'
V ákuumtechnikai alkatré s z : A szerző dé s magáb an fo glalj a.

4.

A szolgáltatás díja, fizetési feltételek
felek rögzítik, hogy

Szerzód,ő
h

atm

illi

ó

-

né gy s

zázkilenc vene

ze

a
r_

öt

szo|gáltatás dija évenkéntnettó 6.490.552.,százöfr enkeltő Ft + ÁF A.

Ft + ÁFA, azaz

nettő

A szolgáltatás díját Megrendelő 3 havonta minden els;zámolási periódus lejártát követo 30 napon belül fizeti
meg Vállalkozo részéreaz á|tala kiállított szabá|yszeru számla a|apjánYál|alkozó 1080000'7-545481160 0 0 0 0 0 0 0 CITIBANK -nál v ezetett fentiekben me gj el ö lt számlái ár a.
Szerződés negyedéves díja: nettó I.622.638.,hatszázharmincnyolc forint + AFA.

Ft

+

A

ÁFA, azaz

nettő egymillió-hatszázhlszonkettőezer-

szolgáltatás díja tarta|mazza a munkadíjat, Vállalkozó szervizmérnökeinek utazási és azzal összefiiggő
költségeit, a javításokhoz' illetve karbantartásokhoz felhasznált szerviz anyagok költségeit, beleértve a
vákuumtechnikai anyagok és detector egység költségét, a berendezéshez rendelkezésre álló legújabb
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Markusovszlq; Egyetemi oktatókórház meglévő és működő Philips típusú
gépei karbantartási
s zol gáltatás ának elv égzé s e''

update-ket, valamint a hatályos jogszabályok szerinti esedékes kötelező
felülvizsgálat díját. Nem
iartalmazza azonban a berendezés működéséhez szükséges fogyóanyagok költségeit.

Kelt: Szombathely,
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Markusovszlry Egyetemi oktatókórház meglévő és műkÓdő Philips típusúgépei karbantartási
s zol gáltatós ónak elv égzé s e''

A szerződés 8. pontjára vonatkozó díjak:
A szerződés I. _ 7 .mellékletében szereplő berendezések vonatkozásában:

Munkadíj:
Kiszállási díj:

l őra
37 500,.Ft +
ÁFA / alkalonr
135 000- Ft +^FA

Kelt: Szomb athely, 2020
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Markusovszlql Egyetemi oktatókórház meglévő és működő Phitips típusúgépei karbantartási
s zol gált at ás ának elv égzé s e "

Nyilatkozat átláthatóságrőlaz Nvt.

$ (1) bekezdés 1. pont b)

alpont szerÍnt

Az általam képviselt szeruezet

át]ráthatót szervezetnek minősül, azaz azNvt. 3. 8 (1) bekezdés 1. pont
b) alpont szerint olyan belfiildi vagy külfiildÍ .iogí szeméty vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő Í'e|téteteknek:

IIl1. tulajdonosi szerke zete, apénzmosás és a terrorÍzmus finan szíIozásamegelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott ténvleges tulajdonosal megismerhető.
N}rilatkozat tényle ges tulai donosokló!

Lakcím

Adószám/

adóazonosító jel

33{e goSzc

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

IU2. az állam, amelyben az álta|am képviselt gazdálkodó szervezet adóilletöséggel rendelkezik:

az Európai Unió valamely tagállarna:

o
o

Magyarország

egyéb:.............

,...,9üg!

az Európai Gazdasági Térségről szriló megállapodásban részes állam:
vűgy

a Gazdasági EgyüttműködésÍ és Fejlesztési Szervezet tagállama: ..................,
vűgy

l A tényleges tulajdonos fogalmát anyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza (www.somogy.katasztrofavedelem.gov'hu).
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Markusovszlql Egyetemi oktatókórház meglévő és mííkadő Philips típusúgépei karbantartási
szol gált atás ának elv égzé s e''

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak

egyezménye van:

(a megfelelő aláhúzandó,

a

kettős adőztatás elkerüléséről szóló

illene amennyiben nem Maglarország, kérjük az országot megnevezni)

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellentirzött külft'ldi társaságnak2.

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasáei nrinős ítésről

:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, ígJ nem ellenőrzött külfoldi
ta.sái
vagy

Az

általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő
aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarorszógi székhelyií,
úgyfelmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külíöldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az
ellenőrzött küWldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitoltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóIő 1996' évi
LXXXI. törvény 4. $ l 1. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött külft'ldi társaságnak
vagy

adóról és az osztalékadóról szóló torvény szerint meghatározott e|lenőrzött
külföldi társaságnak minősül. (A meg1elelő aláhúzandó)
a társasági

Amennyiben az álta|amképviselt ganlálkodő szeryezet külföldi személy, il|etve az
üzletvezetés helye alapján külfoldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság),
de székhelye' illetősége azEtlrópai Ulrió tagállamában, azoE'CD tagáIlamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnakhatályos egyezménye van a kettős adőztatás
elkerülésére, nyilatkozom az adoIÍ államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az
alábbiak szerint:
2

Az e\lenőrzott külfijldi társaság fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tarta|mazza
(www. somogy.katasztrofavedelem. gov.hu).
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Gazdálkodó szervezet
neve, székhelye

A külfrldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
eszkö zzel é s munkav iszonyb an fo glalkoztatott
munkavállalókkal v égzeÍttermelő, feldolgozó,
mező gazdasági, szo l gáltató' be fektető i, valamint
kereskedelmi tevékenységébőI származő
bevételének aránya az összes bevételhez ké

IIl4. az áItalam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenüI vagy közvetetten tiibb mint 25oÁ-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavlzatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében aIIll.,IIl2. és II/3. pont szerinti fettétetek fennállnak.

Az általam képviselt
lkodó szervezetben közvetlenül
közvetetten tcjbb mint 25 Yo - os
tulai
3qq4l vagy szavazati joggal bíró jogi személy, iogi személyiséggelnem
rendelkező
odó szervezet megjelölésc (név. székhely) (Ezen pontbaiá gazdálkoda
szeryezet nem természetes személy
airól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet
esetében, amely akárcsak közvetve, de több, tnint 25oÁ-os tulajdonnal, szavazati joggal vclgy
befolyással bír, figgetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyikfokán található, nyiíatkozni
kell.)
1.
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Nyilatkozat az általam képviselt gazdáikodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal. befol-v*ással vagy-szayazati joggal biró jog
jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatósáqarf

IIl4.l. Az á|talam képviselt gazdálkodo szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint25
- os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati jclggal bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem
rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet
e s et é b en s z e rv e z e t e nké nt s z üks ége s kit ölt e ni',) :
Nyilatkozat tényle ges tulajdonosokró1:

Adős'záml
adóazonosító jel
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IIl4'2'.Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy
közvetetten több mint 25
vagy szavazati joggal bíró jogi személy,]ogi személyisJgg.r n",n

- os tulajdonnal, befolyással

%o

rendelkező gazdálkodő szervezetek adóilletékes sége (töb-b
érintett gazdálkodó Szeryezet esetében
szervezetenként szükséges az adóilletőséget megielölni)
;

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyaro.rszág

egyéb: ..'l_l-o-t].^N1:Dl.*........., ragy

az EurópaÍ Gazdasági TérségrőI szóló megállapodásban részes
állam:
vagy

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ..................

vűgy

olyan állam, amellyel Magyarországnak

a kettős

egyezménye van:

zdőztatás elkerülésérőI szóló

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem
Maglarország, kérjük az orszógot megnevezni)

IIl4'3'.Az általam képviselt gazd'álkod'ő szervezetben közvetlenül
vagy közvetetten tobb mint25
- os tulajdonnal' befolyással vagy szavazati joggal
bíró jogi személy,-jogi személyiséggel
nem

rendelkező gazdálkodő szervezetek ellenőrztitt külföldi
tirsaságÍ minősítése 6áru Zirrt"tt
gazdálkodó szerv ezet es etében szervezetenként s züks
éges meg elámi)
;

Magyarországi székhellyel rendelkezik, igy nem ellenőrzött
külfoldi társaság.
vagy
Ne.T rendelke?i\
Jn?gyarországi székhe lly el'-(l'

,yilotkorr

rn@

il

le

t

ő at áhúz and ó. Amenny

ib e

na

vagy iazl,etetten tÓbb mint 25 oÁ - os
tulajdonnal, befolyássat vagy szavdzati joggai bíró jogi
s}íméIy,
személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szeryezet r"-.rgyorországiizékhelyű, iogi
úgyfelmerül ,ríát kérdése'hogl
ellenőrzött külftldi társaságnak minősül-á, ezért sztikséges
a, e,llenőrzÖtt kütfttdi társaságnak
minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.
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Az

általam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint

25%o'os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal

bírójo!í személy,jogi

személ),iséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezeta társasagi adőről
és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. 1 1. pontjáüan meghatározott
$
feltételek
figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az oszta|ékudó.ól

.'óló tö-énv

'.

vagy
a tarsasági adóról és az osaalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött
külÍö ldi társaságnak minősül. (Á m e efe l et ő cll áhúz andó.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25%o-os tulajdonnal, befol1ással vagy szaYazati joggal bíró jogi Jzemély, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetkülföldi személy, illetve ai
üzletvezetés helye alapján külfoldi illetékességtí(a továbbiakban együtt: külfrldi társaság)'
de székhelye, iIletősége az Európai Unió tagállamában, az )ECD tigállaméiban vagy
olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adőztatás
elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekint etében,,
az
alábbiak szerint:

Adóév

Az általam képl'iselt
gazdálkodó szervezetben
közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25Yo-os
tulajdonnal, befolyással vagy
szav azati joggal bíró j ogi
személy, j ogi személyiséggel
nem rende lk ező gazdálko dő
szervezet

AQ

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
e szkö zze\ é s munkavis zonyb an fo glalko áatott
munkavállalókkal v égzett termelő, feldolgozó,
me ző

gazdas ági,

s

zol gáltató,

b e fe

ktető i, val am i nt

kereskedelmi tevékenységébőI származő

bevételének ar

ány a

az összes bevételhez képest
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