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másrészről a(z) GE Healthcare Magyaro rszágKorlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1138 Budapest, Bence utca 3. (Vaci Greens). C. ép'
adő szám: 2 6 5 7 5 I I 3 -2 - 4 1
cégj egyzék szám: .0 1 -a9 -3329 49
bankszáml aszám: 1 3 7000 1 6-0795 1 000-00000000
képviseli: Tellinger Sándor szetvizigazgatő és Széll Gábor Country Manager
a továbbiakban Szolgáltatókcjzött az alább felsorolt feltételek szerint:

I.

PREAMBULAM

I'Ll A szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint a kÓzbeszerzése]crőI szóló 2015. évi CXLilI.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. $ (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkérő szewezet a Kbt. Második
Rész 81.$ (1) bekezdése alapján uniós eljárásrendbe tartoző, nyílt közbeszerzési eljárást indítou a,,GE
rnnova IGS angiográfiás készülékteljes karbantartásao időszakos felülvlzsgálatár, tárgyban.
L2.l Az 1.1./ pontban meghatározotÍkozbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.s
Q) bekezdés c) pontja' azaz a
legjobb ar-értékarányt megjelenítő értékelésiszempontrendszer atápjan Megrende1o ,ra^aru a
legkedvezőbb érvényesajánlatot Szolgáltató tette, akit Megrendelő
t"kir'tJtt.l u közbeszerzési
eljárásban az eljfuás nyertesévényilvrínított.Szolgáltatő általmigajánlott "..ó
értékelésiszempontok:
EÉékelésiszempontok

Ajánlattevő megajánlása

l. nettó aján|ati ur - a készülékteljes karbantartásának
felülv izs gál atának ellenértéke l2hónapra (Ft-ban):

és kötelező

2. vállalt üzembiztonság (a szerződés időtartama alatt min. 95%, legkedv ezőbb

17 274 000

szint: 100%):

95

3. Hibaelharitás megkezdésének időtartama helyszíni kiszállás esetén (max. 24
óra):

24

1.3./ A felek rögzítik, hogy jelen szerződésüket az 1.1./ pontbatt rcgzített kozbeszerzési eljrárás
eredményeként, az eljarást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítőés egyéb kcizbeszerzési
dokumentumok és a Szolgáltatő mint nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartaIma szerint
kötik
meg.
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1.4.l Ajelenszerződés alapján fizetendő ellenszolgáltatást Megrendelő saját fonásból biztosítja'

A

felek rögzítik, hogy jelen szeruődésük elválaszthatatlan mellékletétképezik az I.Il pontban
meghatározott közbeszerzési eljaús dokumentumai, így különösen, de nem kizárólagosan az eljárást

1.5.l

megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok' valamint a nyertes ajrínlattevő ajánlata.

II. A szerződés túrgya, hotálya, a teljesítéshelye és hutárideje

2.I.l Ajelen szerződés aláításával Szolgá|tató elvállalja, Megrendelő pedig megrendeli a jelen szeruődés
IJ.l pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás ' ajarlati felhívásában, valamint a közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában részletesen megbatározott feltételeknek megfelelő az 1. sz.
mellékletben meghatározott karbantartási, javítási és felülvizsgálati szolgáltatásokat (a továbbiakban:
szolgáltatások).

A felek kifejezetten rögzítik, hogy

amennyiben valamelyik gép/készülékleselejtezetésre, eladásra' Vagy
kivonásra kerül, ugy azon berendezés karbantar1ása automatikusan megszúnik. Enől a Megrendelő 30
nappal korábban írásban köteles tájékoztatni a Szolgáltatót.

2.2J Afelek rögzítik, hogy amennyiben a

szerződéskötésre korábban kerül sor, mint a 32012015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tarnsítvány kiállításának napja, úgy a
ie|en szeruődés a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő
tanúsítvány kiállításának napját kovető második hónap első napján lép hatályba, kivéve a 32012015. (X.
30.) Korm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fennállását' amely esetén a jelen szerződés mindkét
fél általi aláirásának napját követő második hónap első napján hatályba. Amennyiben a szetződéskötésre

a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanusítvány

kiállításanak napját követően kerül sor, úgy a szerzodés a felek általi aláirásának napját
aláírő féI aláírásának napját - követő második hónap első napjan lép hatályba.

2.3.l Afelek

a

-

az utolsóként

jelen szerződést a hatályba lépéstől számított 12 hónap határozott időtartamra kötik

meg.

A

felek rögzítik' hogy a Megrendelő egyoldalúan, legkósőbb a hatélrozott időtartam lejártil 30 nappal
megelőzően a Szolgá|tatőval írásban közcjlt nyilatkozata utjan jogosult a szerződést - a további
rendelkezések változatlanul hagyása mellett _ Iegfeljebb 3 (három) hónappal meghosszabbítanÍ. A
meghosszabbított időtartam alatt a Szolgáltató köteles a szolrgáltatást a jelen szerződésben foglalt
v áItozatlan

feltételek mellett telj esíteni.

2.4.l Ateljesítés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.

A felek rögzítik' hogy tekintettel arra, hogy abeszetzés tatgya központosított - országos, regionális
fenntartó által' vagy a fenntartó megbízásából indított közös kózbeszeruési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért SzolgáItatő a következő bontó feltételt köti ki: Szolgáltató szerződéses
kötelezettségetkizátrőlaga Polgári Törvénykönyvről szőIő2013. évi V. törvény 6:116. $ (2) bekezdése
2.5.l

_, illetve

szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyéra vonatkozóan a
közporrtosított közbeszeruési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fewÍartő áItaI,
vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszetzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy
szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont kcizbeszerzés rendszerében kell a
beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelónek semmilyen hátriínyos
következménye nem származhat.
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I

A

fetek kifejezetten rögzítik, hog,t ezen bontó feltételt kizárólag abban az esetben alkalmazzák,
amennyiben a központosított, közos vagy Összevont közbeszerzés keretében megkatatt keretmegállapodás
vag/ SZerZődés tárgta teljes egészébenleíedi a jelen szerződés tárglát képező valamennyi terméket. A
felek rógzítik, hog,l abban az esetben, ha a kÓzpontosított, közös vag,l összevont közbeszerzés keretében
megkatött keretmegállapodás vag/ Szerződés kizórólag a jelen szerződés tórg1,,át képező termékek
meghatározott k(jrére terjed ki, a felek a jelen szerződést a központosított, közös vagy összevont
közbeszerzés keretében megki;tött keretmegállapodós vag/ Szerződésről való tudomósszerzést követően
haladéktalanul a Kbt. ]41.s @ bekezdés a) pontjárafigyelemmel közÓsen akként módosítják, hogy az
érintett termékek mennyiségét az Megrendelő által már leszállított mennyiségre csokkentik, figyelemmel
arra, hogl az érintett termékek szállítására az Megrendelő a központosított, kazr;s vag/ összevont
kozbeszerzési rendszer keretében létrejött szerződésre fig,,elemmel nem kateles. A felek rogzítik' hogy a
fent rogzített feltételek esetében fellépő szerződésmódosítás (a megvásárolni kívánt terméfunennyiség
csökkentése) következtében az Megrendelő semmilyen. igényt nem érvényesítheta Szolgóltatóval szemben'

III. FÍzetési fekételek

A

szerződő felek a jelen szerződés tárgyát képezó szolgáltatás díját Szolgáltató qfuúatának
megfelelően 17.274.000,-Ftl12 hónap+ÁFA, azaz tizenhétmillió-kettőszázhetvennégyezer forintll2
hónap plusz általános forgalmi adrÓ összegben rcigzítik.

3.I.l

A

fenti összeg tartalmazza a Szolgáltató jelen szerződés teljesítése érdekébenfelmerült valamennyi

koltségétés kiadását' különös tekintettel:
. a szerződés tárgyát képező valamennyi karbantartási, javítási és felülvizsgálati szolgáltatás
e1lenértékére;
o ajavitáshoz szükséges segédanyagok, alkatrészek ellenér1ékét.
o a javításhoz, karbantartáshozhasznált műszerek' eszközök használati díjat;
o a kiszállás költségeit és az egyéb járulékos költségeket.
o a karbant artáshoz sztikséges segédanyagok ellenértékét
o a javítási, karbantartási munkák díját'
. csere készülékbiztosítását.

A

megadott szolgáltatási díj fix ar, amely Ártdrmazza a Szolgáltató teljesítéskörében felmerült
valamennyi költségét és kiadását, így SzolgáLtatő további díjazásra nem jogosult. A szerzodéses ártól
Szolgáltató a szerződés időtartama alatt nem térhet el, különösen nem inflációra való hivatkozással.

3.2.l Szolgá|tatő az á|ta|a ehégzett karbarfiartásról és hibaelharításról munkalapot állít ki, melyen a
Megrendelo aláírásával igazo|ja a munka elvégzésétés a felhasnáLt anyagokat, alkatrészeket. A felek
kölósönösen

elfogadják a munkalap digitális formában történő elkészítésétés aláírását.

A javítás' karbattartás teljesitésétigény esetén Megrendelő minőségbiáosítási rendszerének megfelelő
módon (pl. karbantartási napló stb.) is rogzítik.
3.3.l A szeruődő felek rögzítik, hogy Szolgáltató a 3.I.l pontban fogalt szolgáItatási díjat havi egyenlő
részletekben a targyhónap 8. napjáig jogosult \<tszámIázni a Megrendelő felé. Megrendelő a kiállított
szám\a ellenértékét,a kifogásmentes teljesítést követően, a jelen szerződés 1.1./ pontjábanmeghatározott
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, illetve a kötelező egészségbiáosításról szőIő 1997.
évi LXXXIII. törvény 9/A. $-ban rögzített eltéréssel a Ptk. 6:130. $ (1)-(2) bekezdésébenmeghatározott
szabályok szerinti, a szám|a kézhezvételétőIszámított 60 napos hataridőben köteles meg|izetni a
Szolgáltató részéte,a SzolgáItató jelen szerződés fejlécébenmegjelölt bankszámlájára tijrténő banki
átutalás útjan. Szolgáltató haromhavonta az aláírt teljesítési igazolások birtokéharl' a teljesítéstkövető
legkésőbb nyolc (8) napon belül köteles a számlát kiállítani és megktildeni Megrendelő részére.A
3120
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teljesítésigazoLásénől a Megrendelőnek havonta kell nyilatkomia. A sztriához a munka elvégzését
igazolő mrrnkalapok másolatát Szolgáltatónak csatolnia kell' Amennyiben az adott hónapban teljesítés
nem t<jrtént, arról a SzolgáItatónak írásban, cégszerúen kifejezetten nyilatkoznia kell. Megrendelő a Kbt.
27lA. $-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN |693|-L:20I7 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság álta| az e szabvényhoz
tának.
Ha az adott hónapban karbantartás vagy hibaelhárítás történt, iqy a Szolgáltató a sziímlához csatolja a
karbattartás, ill' a hibaelharítás elvégzésérőlkiállított, a Megrendelő által a|áírt munkalapokat.
az Eur őp aí Uni ó Hivatal

o

s L apj áb an kÓ zzétett s zintaxi

s

1

is

teljesített szolgáltatások tekintetében a havonta meghatiírozott
szo\gáltatási díjat az esedókességet követő 8 napon belül egyszeri írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti
meg, Szolgáltatő aPtk. 6:155. $-a szerinti késedelmi kamatra jogosult.

3.4.l Amennyiben Megrendelő

a

3.5./ Szolg áItatő nem fizethet, illetve számolhat e:| a szetződés teljesítéséveiösszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k)pontka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő tarsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
3.6./ Szolg á|tatő a szeruődés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerk ezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.

3.7.l A felek a Kbt. 135.$ (6) bekezdése alapjan figzitik, hogy Megrendelő a szerződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredő tafiozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelését számíthatj a be'

IV. Üzembiztonság
4.i./ Jelen szerződés szerint hibanak minősül a berendezés(ek) állapotában bekövetkező minden olyan
vtltozás, amely a folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetés bármely fazisát lehetetlenné teszi, vagy
veszélyhelyzetet teremt a páciensre vagy a kezlőre nézve.

4.2.lÉvesüzemidő (Tmax): 365 nap x24 őra:8.760 fua.
4.3.l IJzemkiesés (Tj): Üzemkiesésnek minősül azíuemidónek azon egész őrákat kitevő része, amikor a
jeIen szetződés tárgyát képezo készülékhiba miatt nem használható rendeltetésszerűen.
Nem minősül üzemkiesésnek:
_ szakszenitlen kezelés, nem rendeltetésszení használat, kezelési hiba, gondatlan, vagy szándékos
károkozás, vagy egyéb (külön<isen harmadik személyek, az ajarűatkérő mulasáása, tevékenysége'
vis maior) az ajánLattevő érdekkorénkívül eső események' egyéb külső tényezők réhatáséhől
keletkező hibák miatti üzemkiesés, valamint j avitásra fordított idő'
- a berendezés működését befolyásoló egyéb kiegészítoszámítástechnikai-, gépészeti-,
technológiai-, épitészeti-,energetikai, munkavédelmi-, túzvédelmi-,klíma és egyéb technikai
eszköz meghibásodásából' számítőgépes vírusokból eredő leállás' és ez áItal a berendezésben
fellépett me ghibásodás j avítására fordított idő,
- alaptalan bejelentés miatt kieső tizemórák,
- a karbantartás, update, upgrade, valamint egyéb hatósági előírás szerinti méréselvégzésére
fordított idő,
- a szerződés targyát nem képező anyagok esetében az árajénlat elküldése s elfogadása között eltelt
idő, valamirft. a szerzodés tárgyát nem képező anyagok, alkatrészek beszerzési és beépítésiideje,
- az az időtartam" amely úatt a készülékrészleges hibája ellenére a diagnosáizáIás tovább
folytatható'
- rendkívüliszennyeződés,
4/20
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-

ajariatkérői késedelem időtartama.

4'4.lÜzembiáonság [év] : [Tmax -TjlTmax] x 100
Szolgáltatő jelen szetződésben meghatározott szolgáltatási díjért95 oÁ-os územbiztonságot szavatol.
4.5./ Amennyiben a Szolgáltató érdekkörében felmeriilő okból a 4.4l pontban rögzített üzembiáonsági
mutató nem teljesül, a Megrendelő minden további kiesett IoÁ izemidóért a 3.1./ pontban meghatározott
éves szolgáltatási díj 2%-át jogosult hibás teliesítésikötbérként követelni.

V. Szolgdltató

jogai

és kötelezettségei

5.1./ Szo1g áltatő köteles a jelen szerződés tátgyát képező a

jelen

szeruődés i.1./ pontjáb an meghatátozott
közbeszerzési eljárást megindító felhívásban' közbeszerzési dokumentumokban, illetve Szolgáltató
ajánlatétbanmeghatérozottakszerintteljesíteni.

5.2.l A Szolgáltató az általabiáosított szoigáItatás teljesítése során kártérítéSifelelősséggel tartozik
Megrendelővel szemben a Megrendelőnek okozott károkért.
5.3.l Ajelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésesorán szotgattato előtt ismert az a körülmény' hogy
Megrendelő tevókenységének ellátásában a szolgáltatás késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos
fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállal1a' hogy a szerződés teljesítése során kellő gondossággal
jar el. Mentesül aSzolgáltxó a felelősségvállalás alól' ha bizonyítja,hogy az adott helyzetben általéhan
elvárható módon járt el.
5.4.l
5

A

szolgéitatő elvégzendő feladatait részletesen az 1. sz. metléklet Íartalmazza.

.4.I' Fo galommeghatározások:

Javítási_karbantartási szolgáltatások az alábbiak:
- gyártő által előírt karbantartás karbantartási anyagokkal együtt
- képminőség ellenőrzés és beállítás, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni
- gyártó által kifejlesáett folyamatos software frissítés
- távdiagnosztika
- karbantartás: tervezett, eseti (kiszállással)
- teljes körű alkatrészellátás
- vákuumtechnikai elemek (amennyiben az adott géplberendezés esetében releváns)
- informatikai jellegű meghibásodás esetén számítástechnikai hardver elemek cseréje

A javító karbarúartás fiavítás) definíciója; a szewiz a garanciával nem fedett berendezések vagy azok
részei meghibásodásának

eLhárítását, újra iizemképes állapotba áIlításáú' célzó tevékenység.

a hibás alkatrészek nem javíthatőak, a Szolgáltató köteles a jelen szerződésben
meghatározott vállalkozási óíj ellenében valamennyi, a szerződés targyát képezó berendezés esetében a
cserealkatrészeket beszerezni és azokat beépítve, a készüléketüzemképesen átadni a Megrendelőnek. A
beépített, új alkatrészek a Megrendelő, a hibás és javíthatatlan alkatrészek a Szolgáltató tulajdonába
kerülnek.
Amennyiben
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A

karbantartást Szolgáltató Megrendelővel egyeztetve tervszerűen végzi az 1' sz. mellékletben
s zerint.
A karbantartás definíciója: hibamegelőző karbantartás, illetve folyamatos üzemképesség biáosítása, azaz
a karbantartás megelőző szerviztevékenység. Annak végrehajtása az adot berendezés üzembiztonságéú, a
lehető leghosszabb élettartam megteremtésétszolgálja. A knbarttartás üzemképes, megfelelően működő
eszkőz állapotfelmérését, egyes tartozékainak, alkatrészeinek időszakos cseréjét,a berendezés és
részeinek tisztítását foglalja magában. A készülékés tartozékai általános tisáítása, a készülékés
rendeltetésszeru hasznáIatához szükséges tartozékok mennyiségi és minőségi ellenőrzése' funkcionális
tesáelése.
Szolgáltató a karbantartást mindenkor a gyari előírásoknak, útmutatóknak és a jogszabályoknak
megfelelően végzi, illetve gyari előírások hiányában Szolgáltatő szakmai tapasrtalata alapján az általa
szükségesnek ítéltelj árások alapjén.
A gyárto minden berendezéshez meghatározza a késziIékkorának megfelelő, a karbantartások
alkalmával kötelezően cserélendő alkatrészek, karbantartó kitek listáját. A szerződés aláírásáva|
Megrendelő cinmagára nézve e tényt kötelezőnek tekinti, s Szolgáltató alkatrész karbantartási munkáját
semmilyen formában nem akadály ozza.
me ghatár o zottak

Kötelező felülvizsgálat:
A felülvizsgálat definíciója:

Az

adott berendezés működósének életvédelmi és biáonságtechnikai

ellenőrzése.

A késztilékre jellemző paraméterek műszeres ellenőrzése azBgészségügyi Minisáérium 412009. (III. 17.)
sz. EüM rendelete a|apján a rendeletben meghatarozott időszakonként' felülvizsgálati jegyzőkönyv
kiállítása'
A fe lülvizs

g ál

at nem tarta|maz j avítás i, karb antartás i

fe

ladatokat.

l A szolgáltat ő álta| elvégzendő karbantartási feladatok
Szolgáltató a gyártő által eloírt gyakorisággal, szakszeruséggel és terjedelemben, de legalább az ]. sz.
mellékletben rogzített alkalommal elvégzi a berendezések tervszeni karbantartását a Megrendelővel előre
egyeztetett időpontokban. A tervszerű mege|őzó karbantartás időtartama nem minősül tizemidőkiesésnek.
5

.4.2.

:

Szolgáltató a karbantartás, update, upgrade céljehől hétfőtől péntekig 8'30 és 17.00 óra között
Megrendelő rendelkezésére. A hibabejelentést non stop (24 őrás) Call Center fogadja.

áll

a

Szolgáltató a jelen szerződés targyat képező készüléketa vonatkozó gyari szerviz előírások szerint
ellenőrzi, amely soriín érvényes kalibrálási jegyzőkönywel rendelkező mérő-, ellenőrző és vizsgáló
műszereket használ.

l A Szolgált atő áItal elvégzendő hibaelharítási feladatok
a) A jelen szetződés tárgyát képező késziilékfolyamatos üzemeltetésének műszaki okból történő
fennakadása esetén a Szolgáltató a hiba elhátítását munkanapokon a hiba bejelentés esetén a
rendelkezésre állási idő figyelembevételével,távdiagnosztika segítségével8 órán belül' helyszíni
kiszállást igénylő hibaelhárítás esetén 24 őrán belül megkezdi. Hétvégét,illetve hivatalos ürrrrepet
megelőző napon történő hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a munkasztineti napot követő első
munkanapon történik. Vállalkozó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a javítások a
megkezdéstől számított legrövidebb időn belül befejezésre kerüljenek. A helyszíni kiszállásról
jegyzőkönyv készül, melyben a felek rögzítik a hibabejelentés időpontját, a hibaelhárítás megkezdésének
időpontját, a bejelentett hibát és a hibaelhárítás időtartamát és eredményét.Amennyiben a Szolgáltató a
hibaelhárítást a jelen pontban figzitett időtartamon belülnem kezdni meg
5

.4.3

:

.

Szolgáltató hibajavítás céljából hétfotől péntekig 8.30 és 17'00 őra kozött á1l
rendelkezésére.A hibabejelentést non stop (24 órás) Call Center fogadja.
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Megrendelő

,(kr'' W

A távfelügyelet és a gyors beavatkozás lehetőségét Szolgáltató atávdjagnosztikára alkalmas berendezés
esetén routeren keresáül biáosítja, amennyiben Megrendelő rendelkezésre bocsátja a szerverek külső
elérhetőségét.A szoftver haszná|atáért 1árő szolgá|tatási díjaÍa jelen szerződésben megállapított
szolgáItatási díj tartalmazza. Jelen szerződés alapján a Megrendelő nem szerez semmilyen jogot a
Szolgáltató által használt bármely szewiz szoftverre. A szewiz szoftver a Szolgáltató tulajdonát képezi.

l A S zo1 gált atő á|ta| bizto sítandó alkatrészellátás
Amennyiben a hibás alkatrészek javíthatóak, aSzolgéltató
üzemképes en átad1a a Megrendelőnek.
5 .4 .4

:

.

Amennyiben

a

hibás alkatrészek nem javíthatóak,

a

a

helyszinenmegjavítja azokat, és a készüléket

Szolgáltató köteles

a jelen

szerződésben
meghatározott Szolgáltatói díj ellenében valamennyi, a szerződés tárgyát képező berendezés esetében a
cserealkatrészeket beszerczni (rtg. cső, detektor, stb. ) és azokat beépítve, a készüléketüzemképesen
éttadni a Megrendelőnek. A beépített,új alkatrészek a Megrendelő, a hibás és javíthatatlan alkatrészek a
Szolgáltató tulaj donába kerülnek.

5.5.l Aszolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik

a berendezések javítá sához, szervízeléséhezhaszn áIt mérő,

ellenórző és vizsgáló műszerekkel.

5.6.l Szeruődő felek rögzítik, hogy nem képezi a jelen szerződés tárgyat az o|yan kár, vagy hiba

kijavítása, amely szakszenitlen kezelés' nem rendeltetésszetu hasznélat, kezelési hiba, góndatlan, vagy
a munkadijat
szándékos károkozás következtében történik' Ezen hibák elháritására a Szolgáltató külön
ajánlatottesz.
és az a|katrészfuat is magában foglaló

5.6'l Szolgáltatő az általa elvégzett karbantartásról és hibaelhárításról munkalapot állít ki, melyen a
Megrendelo aláításával igazo|ja a munka elvégzésétés a felhaszná|t anyagokat, alkatrészeket. Ezen
Megrendelő által aláírt munkalap minősül teljesítésigazolásnak. A felek kölcsönösen elfogadjak a
munkalap digitális formában történő elkészítésétés aIáírását.

A

Szolgáltató helyszíni karbantartási munkája során, az abban résávevő munkatársak a saját
munkabiztonsági és sugárvédelmi egyéni védelmiikről gondoskodni kötelesek. Abban az esetben, ha a
helyi kollektív védelem, Vagy egyéb szervezési intézkedések mellett munkájukat nem tudják
biztonságban végezni, akkor az éríntett szewezeti egység vezetőjének közreműködésével kötelesek
értesítenia Sugarvédelmi és Munkabiztonsági megbízottat az e|vátrt biztonság biztosítása érdekében.

5.].l

5.8./

A

szeruódést a

Kbt. 138.

$ (1) bekezdése alapján Szolgáltatónak kell teljesítenie.

Szolgáltatő a teljesítéshez az alkalmasságanak l,gazolásában tészt vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9)
bekezdésében foglalt esetekben és módon ktjteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni
az alka\masság igazolásához bemutatott szakembereket. E szewezetek vagy szakemberek bevonása akkor
maradhat el' vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útjrán
történt jogutódlás eseteit is), ha Szolgáltató e szewezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szewezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszeruési eljarásbart az adott alkalmassági
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapjan Megrendelő snikítette az eIjárásban részt vevő
gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékűmódon megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek SzolgáItatő a közbeszerzési eljátásban az adott
szew ezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
Szolgáltató legkésőbb a szerzőőés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan
alváIlaIkozót bejelenteni, amely részt vesz a szeruődés teljesítésében,és - ha a megelőző közbeszerzési
eljarásban az adott alválla|kozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy
azáItalaigénybe venni kívríntalvéilalkozó nem á|Ikizárő okok hatályaalatt(2. sz. melléklet). Szolgáltató
a szerződés teliesítésénekidőtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe
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bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkomi arról is, bogy az
áItala igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áI| kizárő okok hatály a alatt.
5.9.l A külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtÓl a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Szolgáltatóra
vonatkozó adatokat az orczágok közötti jogsegély igénybevétele nélktil'

5.I0.lA Szolgáltató kijelenti, hogy a

szeruődéskötés rendelkezik legalább 13.000.000 Ft/éves és legalább
1.000.000'-Ft/káreseménykénti karkiftzetési limit összegű, a szolgáltatás elvégzésére(egészségügyi
orvostechnikai eszközök, berendezések karbantartása, szervízelése)vonatkozó érvényesszakmai
felelősségbiztosítással' a felelősségbiztosítási kötvény másolatajelenszerződés elválaszthatatlan 3. számú
mellékletétképezi.

VL Megrendelő jogai és kötelezettségeí
6.1./ Megrendelő - Szolgáltat ő szeruiidésszerű teljesítéseesetében - köteles a 3.L.lpontban meghatározott
szolgáltatási díjat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szerint SzolgáltatónakmegÍizetni.

A

tervszerű megelőző és javító karbantartás, időszakos felülvizsgáIat, update, upgrade' és a
hibaelhárítás elvégzése érdekében Megrendelő munkanapokon (hétfotől_péntekig) reggel.08.30 óra és
délután 17.00 őra között biaosítja Szolgáltató munkavégzésónek feltételeit (így különösen, de nem
kizárólagosan a készüIéh,hez valő hozzáférés, szabad munkatér, energiaellátást). Megrendelő hozzájárul
a}lhoz, hogy a helyszínen lévő sugarvédelmi eszközöket (ólomkötény) a Szolgáltató munkatársai a
tevékenységtik során egyéni sugiírvédelem céljából igénybe vegyék. Szolgáltató a berendezést vértől és
egyéb * a beteg vizsgálatok során keletkező - szeÍrnyeződésektől megtisztított' fertőtlenített állapotban
veszi át a Megrendelőtől.

6.2.l

Megrendelő köteles a Szolgáltatót minden olyan a jelen szetződés tátgyát képező készülékre és annak
működésére vonatkozó tényről' körülményről tájékoztatni, amely a rendszeres karbantartás, a
hibaelhárítás elvégzésétés a késnilékműszaki ál|apotát befolyásolhatja. Megrendelő köteles a
karbantartási munkálatok elvégzése során, szükség esetén adatszolgáltatással is együttműkodni a
Szo1gáltatóval.
6.3./ Megrendelő a kcinilmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül _ amennyiben az különösen a
hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a3.4'lpont szerinti eljrárás során - ktjteles
meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Amennyiben az e|végzett szolgáltatások megfelelnek a
je|en szerződésben meghatározott követelményeknek, Megrendelő köteles a teljesítéstigazolni.

6.4.l Megrendelő a teljesítóssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat köteles annak felfedezése
utánaz Szolgáltatóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényétmegjelölni.
6.5./ Hibabejelentés módja: meghibásodás esetén a Megrendelő hibabejelentést tesz e_mailen, faxon,
telefonon Szolgáltató felé. A Call Centet az év minden napján (0-24 őrehan) folyamatos elérhetőséget
biztosít Megrendel ó tészére.
A Szolgáltató neve és címe: GE Healthcare Magyarország Kft
e-mail : ge.szewiz@ge.com
tel.: 06 80 205 480
fax:06 I 4793202
Hibabej elentés soriín a bej elentésnek tartalmaznia kell :
- berendezés megnevezése, valamint gyári szétma
- berendezés helye (cím, osáály szoba)
- bejelentő neve, elérhetősége
- feladat, hiba részleges, Vagy teljes iizemkiesés okoz
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feladat leírása, hiba lehető legrészletesebb megadásával
a berend ezéshez v alő hozzáférés idopontj a

6.6.l A rendszer rendelkezésre állásának optimalizálása, valamint a minőség biztosítása érdekébena
Szolgáltatónak hozzá kell femie különféle műszaki adatokhoz. Megrendelő ezért ezennel
visszavonhatatlanul engedélyezi a Szolgáltatónak a nem személyes pl. készülék tulajdonságokat,
teljesítésiparamétereket és egyéb ttsztán technikai információkat tartalmaző adatok saját célú
felhasztáIását (pl. termék_ és szolgáltatásfejlesáési célból) időbeli, helybeli és tartalombeli korlátozás
nélkül.
VII. Afelek jogai és kiitelezettségei - közös

7.Il Aszerződó felek kotelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni'amely a
jelen szerződés eredményességét,vaEY kellő időre való elvégzésétveszélyezteti, vagy gátolja, illetve

személyiiket érintő változásrőI is kötelesek egymást értesíteni.Az értesitéselmulasáásából eredő kárért a
mulasztó felfelelős.

A

felek kijelentik, hogy jelen szeruődés teljesítésesorán a másik félről tudomásukra jutott
információt üzleti titokként kezelik, és azt harmadik személy részére.nem adják tovább a másik fel
előzetes írásbeli hozzé$áruIása és a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkül. Ez a

7.2l

rendelkezés közérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.

Nem minősülnek az ijzlreli titok körébe tatlozőnak azok az adatok, információk' amelyeket Megrendelő
maga, vagy az arra feljogosított személyek' szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetőleg a
közérdekből nyilvrános adatok.

A titoktaÍtásra vonatkozó rendelkezések a szerződés megszúnésétkövetően is fennmaradnak.
7.3.l Szo|gá|tatő a megállapodás teljesítése során köteles figyelembe venni Megrendelő működési rendjét'
és a tevékenységgel kapcsolatos szabáIyzatait, köteles azokat az áItala igénybe vett dolgozókkal is
megismertetni és betartatni. Szolgáltató Megrendelő székhelyének és telephelyeinek teriiletére belépő
dolgozóinak a beléptetéshezsziikséges' személyazonosságukigazolásáraszoIgálő adatokat (név, személyi
igazolv ény szám, lakcím) köteles Megrendel ő rész&e átadni.

].4.l Felek mentesülnek a jelen szerzódésből eredő kötelezettségeík nem vagy részbeni teljesítésével

kapcsolatos felelősségük alól, ha a nemteljesítés vagy a részbeni nemteljesítés oiyan előre nem látható és
rendkívüli esemóny miatt következett be, amely vis maiornak minősül (háboru' foldrengés, természeti
csapás, stb.)' és a Felek áItaI eIháríthatatlan események miatt következnek be. A vis maiorral érintett fél
köteles a másik felet a vis maior bek<jvetkezéséről, illetve megszűnésérőlhaladéktalanulértesíteni.
A felek kijelentik, hogy a fenti felelősségkorlátozás kikötésénélfigyelembe vették a Szolgáltató jó
hímevét, továbbá avál\alkazási díj összegét is a fentiekre figyelemmelhatároztákmeg

VIII. A szerződ és telj

es

ítésének biztosítékai

jelen szerződésben rögzített határidőben a hiba elhrárítását nem kezdi
meg, úgy a Szolgáltatót késedelmi k<jtbér fizetési kötelezettség terheli, melynek összege a szerződés egy
Ur2oÁ-alőra, minden megkezdett késedelmes őraután. A kötbér
hónapra számított nettó ellenéÉékének
összege azonban nem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 3.1. pontban szereplő szerződéses értékének
24%-át.
Abban az esetben, ha a Szolgáltató késedelme meghaladná az 5 napot, ugy a Megrendelő jogosult jelen
szerződéstől elállni, illetve aá felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért szálmit majd fel,
hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.Szolgáltató mentesül a kötbér megfizetése alól, ha
8.1./ Amennyiben

a Szo\gáItatő

a
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Megrendeló mulasrtása miatt esett késedelembe, vagy késedelméta Polgári Törvénykönyvről szőIő 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 6:186. $ (1) bekezdése szerint kimenti.

8.2.l Amenrtyiben a Szolgáltató hibásan teljesít, a folek hibás teljesítési kötbért kötnek ki, melynek
mértéke- kivétel a 4.5.l pontban szabályozott esetben - a jelen szerzódés vállalkozási havi díja nettó
értékének30oÁ-a.

8.3./Amennyiben a szeruődés olyan okból, melyért a Szolgáltató felelős, meghiúsul, a felek meghiúsulási
kötbért kötnek ki, melynek mértékea jelen szerződés vállalkozási díja nettó értékének30oÁ-a.
A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér egyidejű
A már érvényesítettkésedelmi kötbért be kell számítari a meghiúsulási kötbér <isszegébe.
érvényesítését.

Ajanlatkérő a szerződés teljesítésétakkor tekinti meghiúsultnak, amennyiben
o Szolgáltató a telj esítéstjogos/méltányolható ok nélkül megtagadj a,
o a teljesítéskizarólag Szolgáltató érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el'
o a késedelem eléri az 5 naptÍri napot.

8.4'l Szerződő felek elfogadjrík, hogy a

túlmenően Megrendelő a
kötbérkövetelés érvényesítésén
szerződésszegésből eredő kfu ának megtérítésétis követelheti SzolgáltatótőI, a kár összegébe azonban a
már behajtott kötbér összege beleszámít.
Szolgáltató abban az esetben is köteles a kötbér megfizetésére, amennyiben Megrendelőnek kára nem
merült fel.
A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és aú. a Szolgáltató álta| kiállított
számla nettó <jsszegéből levonni.
IX. EltÍllús, a szerződés felbontúsa, megszíintetése
9.1' A Megrendelő a szetződést a Szolgáltatő súlyos szerződésszegése, illetve a következő tényállások
valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult írásban, azonnali hatállyal felmondani:
. ha a Szolgáltató _ a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli
figyelmeztetése ellenére _ nem teljesíti bármely más, szerzódéses kötelezettségét,
o ha a Szolgáltató késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy elfogadott)
póthatáridő eredménytelenül jÍrtle, illetve ha a Szolgéitatő a késedelmes teljesítésénekesetére
kikötött maximális kötbérösszeget elérte;
. ha a Szolgáltató a titoktaftási kötelezettségét megszegi;
o haaKbt. 143. $ (1)-(2) bekezdésébenfoglaltak bekövetkeznek, nevezetesen:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. $
alapján új közbeszerzési eljarást kell lefolytatni;
b) Szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, vagy a Szolgáltatóként
szerződó fél személyébenérvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. $-ban foglaltaknak;vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljarás indult vagy az Európai Unió Bíróságaaz EUMSZ 258. cikke a|apján
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség
tekirrtetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés
nem semmis.
Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy _ a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására' hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési
eljárás soriín kizáró ok állt fenn, és ezértki kellett volna zárni akozbeszeruési eljárásból.

g.2. AMegrendelő jogosult és egyben köteles a

- ha szÚkséges olyan hatríridővel,
gondoskodni
tudjon - ha
amely lehetővé teszi, hogy a szetződéssel érintett feladata ellátásáról
szeruődést felmondani
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a) a

Szolgáltatóban k<jzvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy személyes joga szerint jogképes szetYezet, amely tekintetében ferrrráll a Kbt.
62. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
b) a Szolgáltatő közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszetez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a
Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
Az e pont szerinti felmondás esetén a Szolgáltatő aszerzódés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szetződésszeru pénzbeli ellenértékérej ogosult.

X. Egyéb rendelkezések
10.1./ Aszerződó felek rögzítik, hogy ajelen szerzódés teljesítésévelkapcsolatosankapcsolattartó

-

Megrendelő részéről:

Név: Bognár Tamás
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
Telefonszám : +36 94 3l1-542,553+mellek 5L' l1t
Telefaxszám: +36 94 l+7+7+ 90- 4cLr
E-mail cím : bo gnar .tamas@markusovszky. hu

-

\.*-

*úto/

Szolgáltatő részérőI:

Név: Hatfaludiné ÉlesAnikó
Cím: 1138 Budapest, Bence u. 3.
Telefonszám : +3 6 -3 0 -47 9 -37 7 4
Telefaxszám : +3 6 - Í -47 9 -3202
E-mail cím: eles'hatfa1udine@ge.com

A

szerződő felek rcigzítik, hogy Megrendelő kapcsolattartőja a jelen szerződésben megbatározott
nyilatkozatokon túl egyéb, aszerzódésselkapcsolatos' önálló, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

nyilatkozik' hogy a társaság jogképes,
bejegyzett és az aján|at benyújtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási
címpéldánnyal (aláirás-mintával) igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szerződés aláírására
telj es köni felhatalmazással rendelkezik.
1O.2.l Szolgáltató képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában

I0.3.l A jelen szerződés szerinti szolgá|tatás teljesítésesorán Szolgáltató előtt ismert az a korülmény,
hogy Megrendelő tevékenységénekellátásában a szolgáItatás késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos
fennakadásokat és károkat okozhat, ezért váIIaIja' hogy a szerződés teljesítése során kellti gondossággal
jtár el'
I0.4.l Szolgáltató által képviselt szervezet kijelenti,}ogy 20}l..évi CXCVI. törvénynek megfelelően
át|áthatő szervezetnek minősül. (4. sz. melléklet: ATIATHATOSAGI NWLATKOZAT)
10.5./ A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alaÍt, továbbá annak
megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül harmadik személlyel nem közlik' nem hozzák
nyilvánosságra a szerződés teljesítése során a tudomására jutott, a feleknek a jelen szerződésben foglalt
jogviszonyával összefi'iggő, műszaki, jogi, uzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot
ide értve a

-

X'ia"

BolnoLHt
'-*h
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know_how-t' költségekre, eljárásokra, tervekre' adatrendszerekre vonatkozó információkat, sztámítógópes
programokat. Erre csak akkor jogosultak,ha aközléshez a másik fél előzetesen írásban hozzájáruIt.

A

szerződő felek megállapodnak, hogy a jelet szerződést csak közös
Kbt. 1 4 1 . $_ában foglaltak fi gyelembe vételével módosíthatj ák.
10.6.l

megegyezéssel, írásban, a

A

szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges vitas kérdéseiket
elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön
létre, úgy perértéktől fiiggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Jrírásbíróság
kizárólagos illetékességét.

I0.7.l

A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szőLő 2013. évi V.
törvénynek (Ptk.) speciális, illetve a kötelmekre és a szerződésekre vonatkoző áItalános rendelkezései,
valamint a közbeszerzésekről szőlő 2015' évi CLIII' törvénynek (Kbt') a szetződések módositására és
teljesítésérevonatkoző szabáIyai, illetve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései
10.8./

irányadóak.

I0.9.l A szerzódo felek a jelen szerződést elolvasták, megértették' annak rendelkezéseit egyezően
értelmeáék, és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen
írtákalá.
A jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban késztilt, melyekből 3 (három) példány Megrendelő' 1 (egy)
példány az SzolgáItató b{lokába kerül.

KELT: Budapest,

2020, december 30. napján

,)t

re Magyar ország Korláto
Felelősségű Társaság
Szolgáltató képvi s el et é b e n
Tellinger Sándor és Széll Gábor
szerviz igazgató Country Manager

ipviseletében

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Műszaki leírós
2. sz. melléklet: Nyil atkozat alv áll alkozó i génybev ételéről
3. sz. melléklet: F el el ős s égbizto sítási kÓn ény
4. sz. melléklet: Atlótható sági nyilatko zat

Jogi
tr(elt:

eII
-._

tUÉ)|3\'::ö:

Kelt:

,*tc

,1A {,u

12120

L

sz.

melléklet

ELVÍIGZENDO KARBANTARTÁSI FELADATOK

RONTGEN KESZULEK DSA GE INNOVA IGS 530
Tartozékok:

PACIENS ASZTAL MATRACCAL

LÁBKAPCSoLÓ
VlZSGÁLÓLÁupa
LELETEZÓ MUNKAÁLLoMÁS
MONITOREIZO 6GF6211
MONITOR EIZO 6GF6211
I. félév:

LC vizsgálő szerkezet

- Funkcionálisellenőrzés

VCIM konzol

Konzol tisztítás
Hangelzó szett funkcionális ellenőrzése
Digitális detektor kondicionáló (hűtő-fritő) egység
- Ellen&zés - feltciltés
_

-

Röntgencső hűtő
- Hűtő ellenőrzés
Kapcsoló szekrény (PDB)
- Vészleállító funkció ellenőrzése
Monitortartó
- Ellenőrzés
3D forgatás - opcionális
- Kalibráció, ellenőrzés

Képminőségi ellenőrzési feladatok:
Detektor kalibrálás
- Bad pixel kalibrálás
- Gain kalibráció
- Konverzációs tényező (rtg. Dózis- detektor kim. Jelszint)
- mfumAs (rtg Generótor cső óram) kalibráció
_ Fluoro taper (max átvilágitási csőáram) kalibráció
II. félév:

LCvizsgáIő szerkezet
Funkcionális ellenőrzés
C-Arc (C-ív deformáció) ellenőrzés
_ Detektor lift fék beállítás
- Detektor lift bordás szíj és szíjfeszítő ellenőrzés
- Csúszó felületek isrtftása
- LC grid/f,rnomrács lpozíciő ellenőrzés
Cl szekrény
_ DL/RTAC venti l l áto r tisztításl S zámító gépek
- Jedi generátor - ventillátor tisztítás
- Jedi generátor - olaj folyás ellenőrzés
_

-
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PDU - elem csere
mA hitelesség ellenőrzés - rtg generátor ellenőrzés
- kV hitelesség ellenőrzése - rtg generátor ellenőrzés
C2 szel<rény

-

_

Szűrő és ventillátor tisztítás

VCIM konzol
- Konzoltisztítás

Röntgencső hűtő
- Hűtőfolyadék, szűrő csere
DetekÍor hútő
- Hűtőfolyadék csere, szurő tisztítása
Kapcsoló szekrény (PDB)
- Vészleállító funkció ellenőrzése
Sugrírrekesz
- Sugárrekesz ventillátor ellenőrzése
Röntgencső
- 70o biztonsági és C1-Kl relé ellenőrzés
- 70o biztonsági - &zékelő ellenőrzés
Dosimeter - opcionális
_ Tisztítás, megelőző karbantartás
Sugárvédelem
_ Sugarvédelmi eszközök
ellenőrzése
3D forgatás - opcionális
- Kalibráció, ellenőrzés
IVUS (ha van)
- IVUS ellenőrzés

Képminőségi ellenőrzési feladatok:
Detektor kalibrálás
- Bad pixelkalibrálás
- Gain kalibráció
- Konverzációs tényező (rtg. Dózis- detektor kim. Jelszint)
- mR/mAs (rtg Generatot cső áram) kalibráció
- Fluoro taper (max átvilágítási csőríram) kalibráció
- IQST - képminőségauto. Tesztek
- QA (kalibrációk ellenőrzése felhasználó kömyezetben)
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2.

sz. melléklet

NYILATKOZAT
AZ IGÉNYBEvENNr xÍvÁNr ALvÁLLALKoZÓKnÓr
Alulírott Tellinger Sándor és Széll Gábor a GE Healthcare Maryarország Korlátolt Felelősségű
Társaság (1138 Budapest' Bence utca 3. (Vaci Greens). C.ép.) Szolgáltató képviseletébeneljárva' a
Markusovszky Egyetemi Oktatőkőrháu (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.)
Megrendeló á|ta| lebonyolított,,GE Innova IGS angiográfiás készülékteljes karbantartása, időszakos
felülvizsgálata" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Megrendelővel2020. december 30. rypján megkötött
szállítási szerződéste hivatkozással a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXVIII. törvény 138.$ (3)
bekezdése aIapjan az alábbi nyilatkozatot teszem.

Nyilatkozom' hogy akizbeszerzési eljfuás eredményeként megkötött
alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni

szállítási szerződés teljesítésesorán

:

o

A teliesítés során nem kívánunk alvállalkozókat igénybe venni
Alvúllalkoaj

(neve és székhelye)

alvdllalkozói
teljesttés aránya

végzett tevékenység

(%)

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozók nem állnak a
közbeszerzésekről sző|ő 2015. évi CXVIII. törvény a Kbt. 62. $ (1) és (2) bekezdésében meghatározott
kizárő okok hatály a aIatt áI|.
Kelt: Budapest,2020. december 30. napján

Wt
Tellinger Sándor
szerviz igazgató
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4. sz. melléklet

Nyilatkoza t áttláthatőságról

az Nvt. $ (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint

képviselt szewezet át|áthatő szervezetnek minősül., azaz az Nvt. 3. $ (1) bekezdés L. pont
b) alpont szerint olyan belfiildi vagy kiilfiildi jogi személy vary iogi személyiségeel nem rendelkezi
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

Az

áilrtalam

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás ós a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadá|yozásárő|szólrí törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosal megismerhető.

Nvilatkozat tényle ges tulai donosokról
o Cégünknél ténvleges tulaidonos nincs csak vezető tisztségviselők az a|ábbiak szerint.:
:

Név

Adőszarnl
adóazonogító jel

Lakcím
IA27 Budapest, Garas utca7.
1. em.3.
2145 Kerepes' Gyulai Pál
utca 30.

Vámos Tamás
Ferik Attila

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazatijog
mértéke

8381010861
8394300480

IIl2. az államo amelyben az általram képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magvarország

egyéb:

..,vűg!

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
vagy

-

a Gazdasági Eryüttműktidési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ........................'
vügy

-

olyan áúlam, amellyel Magyarországnak a kettős adőztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van:

(a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az orszógot

megnevezni)
II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külfiildi társaságnak2.

Nyilatkozat az ellenőrzött külftildi társasági minősítésről

:

Az általam képviselt szervezet magvarországi székhellvel rendelkezik. ígv nem ellenőrziitt
külÍiildi társasáel
vogy

1
2

A tényleges tulajdonos fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza (www.somogy.katasárofavedelem.gov'hu).
Az e|lenőtzott külfildi tarsaság fogalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza (www.somogy'katasárofavedelem.gov.hu).
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Az

áItalam képviselt szetvezet nem rendelkezik magyato$Zági székhellyel. (A megfelelő
aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő óltal képviselt szervezet nem mag)arorszógi székhelyű,
úgy felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzött külftldi társasógnak minősül-e, ezért szükséges az
ellenőrzött küWldi tórsaságnak minősítéssel kapcsolatos kovetkező rész kitöltése')

Az áItalam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szólő 1996. évi
LXXXI. törvény 4. $ 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a tarsasá gi és azosáalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött kiilflöldi társaságnak
vagy
a trírsasági adóról és az osztalékadóról szóló

törvény szerint meghatátozott ellenőrzött
külföldi társaságnak min<ísül. (A megfelelő alóhúzandó)
Amennyibe t az általamképviselt gazdálko dő szLerv ezetkiilfiöldi személy, illetve az
izletvezetés helye alapján külfrldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság),
de székhelye, illetősége azEurőpai Unió tagállramában, az OECD tagáIlamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adőztatás
elkerülésére, nyilatkozom aZ adott államban a valódi gazdaságijelenlét tekintetében' az
alábbiak szerint:

Adóév

Gazdálkodó
szervezet neve,
székhelye

A külfrldi tarsaság és adott állambarr lévő
kapcsolt vállalkozásl által együttesen saját
eszkizzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal v égzett termelő, feldolgozó,
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységéből
származő bevételénekar ány a az ö s szes
bevételhez képest

IIl4. az általam kópviselt gazdálkodő szewezetben ktizvetlenül vary kiizvetetten több mint 25oÁ-os
tulajdonnal' befolyással vagy szavazatijoggat bíró jogi személy, jogi személyiséggelnem rende|kező
gazdálkodő szervezet tekintetében a llll..rIIl2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdáIkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten

több mint 25 Yo - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szetvezet megjelölése (név' székhely) (Ezen pontban a gazdálkodó
szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szeryezet
esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25oÁ-os tulajdonnal, szavazati joggal vag,l
befolyással bír, fiiggetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyikfukan található, nyilatkozni
kell.)

1.

Neve: GE Hungary Kít'
adószáma: 1 3 1 1 3 267-2-44

2.

Neve:GE Infrastructure Hungary Holding Kft.
Székhelye: I 138 Budapest, Bence u.].
adószáma: ]4907199-2-44 Cégjeg,,zékszáma: 0]-09-92551]

3.

Neve: GE Energy Switzerland GmbH

Székhelye:1 138 Budapest, Bence u'].
Cégjegyzékszáma: 0 ] -09-7 ] 93 47
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Székhelye: CH-5400 Baden, Brown Boveri Strasse
Nyilvántartási száma: CHE' 1 60'7 00. 3 9 5

iselt

7.

ben

vapv sza
nem rendelkezo eazdálkodó szervezet átláthatóságáról

bíró

álta|arnképviselt gazdálkodó szervezetben közvetleniil vagy közvetetten több mint 25
- ostulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szeryezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet
esetében szervezetenként szükséges kitolteni) :

Az

II/4.1.

oÁ

Nyilatkozattén@
o

Tényleges tulajdonos nincs csak vezető tisztségviselők az alábbiak szerint.:

Lakcím

Név
Gyórfi Zo|tán
Simon

Bogár Miklós

Zoltán

Tulajdoni
hányad

Adőszáml
adóazonosító jel

Befolyás és
szavazatijog
mértéke

1141 Budapest,

Komócsy utca 38.
2. em.6.
1037 Budapest,

Tündérvirág utca 12

8416140251
838s491 783

gazdálkodő szewezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
tulajdonnal' befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (tobb érintett gazddlkodó szervezet esetóben
s zerv e z e t enként s züks ége s az adó ill e t ő s ége t me gj el alni) :
IIl4.2.

Az áItalamképviselt

-

az Európai Unió valamely tagállama:

oÁ - os

o
o

Magvarország

eryéb:

..lva{!

-

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam:
vügy

-

a Gazdasági

Együttműkiidési és Fejlesztési Szervezet tagállama: Sváic

vűgy

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak

a

kettős adőztatás elkerüléséről szríló

egyezménye van:
aláhúzandó, illetve amennyiben nem Maglarorszdg, kerjük az országot megnevezni)
mesíítelő
@

szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
oÁ - os tulajdonnal, béfolyással vagy szavazatijoggai bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett
gaz dál ko dó s z erv e z et e s e t éb en S Z erv e Z e t enként s zülrs ége s m e gj el ölni) :
IIl4.3.

Az áIta|amképviselt gazdá|kodő

Magyarországí szék'hellyelrendelkezik, így nem ellenőrz<jtt külft'ldi társaság.
vagy

r8120

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhúzandó' Amennyiben a
oÁ os
nyilatkozattevő által hépviselt szervezetben kÖzvetlenül vagl közvetetten tÖbb mint 25
jogi
joggal
jogi
nem
személyiséggel
személy,
bíró
tulajdonnal, befolyással vag3l szavazati
rendelkező gazdálkodó Szervezet nem magyarorszógi székhelyű, úgyfelmerül annakkerdése, hogy
ellenőrzott küWldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött küWldi tórsaságnak
minő s ít és s e l kap c s o l at o s köv e tke z ő r é s z kit a l t és e.

Az áIta|anképviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint
25%o-ostu1ajdonna1, befolyássaIvagy szavazatijoggal bíró

jogi személy, jogi

személyiséggelnem rendelkező gazdá|kodő szewezet a tarsasági adőrő| és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX. törvény 4. $ 11' pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osáalékadóról szóló torvény szerinti meghatározott

ellenőrzött

külfiöldi társaságnak
vűgy

a trírsasági adóról és az osztalékadóról

szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külfiöldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó')
Amennyibe n az áItalamképviselt gazdá|kodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25oÁ-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggalbíró jogi személy, jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdálkoőő szervezetkülft'ldi személy, illetve az
izIetvezetés helye alapjánkülfrldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külfrldi társaság),
de székhelye, illetősége az Európai Unió tagáIIanaban, az OECD tagáIlamában vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnakhatályos egyezsnénye van a kettős adő*atás
elkerülésére, nyilatkozom aZ adott államban a valódi gazdaságijelenlét tekintetébellD az
alábbiak szerint:

Az

Adóév

általarrt képviselt

gazdálkodó szervezetben
A kiilföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási áItal együttesen saját
közvetlenül vagy
esrkozzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
kozvetetten több mint
munkavállalókkal v égzett termelő, feldolgozó,
25oÁ-os tulajdonnal,
mezó gazdasági, szolgáltató, befektetői,
befolyással vagy szav azati
jogi
joggal bíró
valamint kereskedelmi tevékenységéből
személy'
jogi személyiséggel nem
szétrmaző bevételének aránya az összes
bevételhez képest
rendelkező gazdáikodő
szervezet

Kijelentem, hogy az á|ta|am képviselt szervezet alapító (létesítő) okiratao illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazolő okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és
cégiegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek
alapj án társ asá gom át|áthatő szerv ezetnek m inő sül.
Jelen nyilatkozat alapjén tudomásul veszem, hogy
19t20

nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Markusovszky Eryetemi
oktatókórház kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzetí vagyon
haszrrosításában részt vevő bármely a haszrosítóval kozvetlen vagy közvetett módon

- a

jogviszonyban á1ló harmadik fel - szervezet anemzeti vagyon hasznosítására vonatkozo szerződés
megkötósét követően beállott körülmény folytán már nem minősül át|áthatő szewezetnek Qrlvtv.

-

_

1

1.$ (12) bek.);

központi költségvetési kiadási e\oirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezeltel nem kötheto érvényesenvisszterhes szerződés, illetve létrejott ilyen
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szewezet nem minősül átlátható szervezetnek.
A Markusovszky Egyetemi oktatókórház ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből
eredő követelések elévüléséigaz Átrt. 55. $-ba'' foglaltak szerint a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet át\áthatőságával összefiiggő, az Áht. 55. $_ban
meghatátozott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az t+ht.55. $ kedvezményezeltről rendelkezik,
azon ajogi személyt' jogi személyiséggelnem rendelkező szewezet et kell érteni 1Átrt. +t. $ (6)
bek.);

Eg;retemi oktatókórház felmondja vagy
szerződéstól eláll.

-

visszterhes szerzódést a Markusovszky
ha a szerződés teljesítéséremég nem keriilt sor - a

a valótlan tartalmú át|athatősági nyilatkozat alapján kötött

-

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adato\ tekintetében bármilyen változás
ál1 be, akkor a módosult adatokkal kiállított átLáthatősági nyilatkozatot a változás bekövetkeáétől
számított 8 napon belül megküldöm a Markusovszky Egyetemi oktatókórház részére,vagy
amennyiben az á|talarn képviselt szewezet már nem minősül át|áthatőrck, ugy aú' haladéktalanul
bejelentem.
I

1,"

ii

Kelt. Budapest,2020. december 30.
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Tellinger Sríndor Széll Gábor
GE Healthcare Magyarország Kft.

20DA

*

3

.se . m, ikb d,.e

Chubb European Group SE
roo Leadenhall Streét

London
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Public and Products Liability Certificate of
Insurance
Certifrcate Request Number: 2o-oBSS4
it
concern

To whom

Policy Number:
Policyholder:

UKCAUD29o88
Genóral Electric Company' including any entity or
partnership in which General Electric Company either
directly or indirectly owns So% of the voting stock or has a
50% interest, respectively providing in either instance there
is also managemeni control by the General Electric
Company. Furthermore, any other entities andlor
partnerships owned in whole or in part by either
aforementioned type entity are likewise included provided
General Electric Company has management control

Including GE Healthcare Magyarország l(ft.

Period ofinsurance:
Limlt of Liabiliry:
Territorial Limits:

r January 2021 to 81 December zozr, both days inclusive

Certificate Holder:

Markusovszky E5letemi oktatókórház
H-97oo Szombathely
Markusovszlry Lajos utca 5.
zozolS 2L3-s2L9o9

USp 45roóo any

one occurrence and in the aggregate

Slovakia, Slovenia, Sweden, Romania, Portugal, Poland,
Norway, Netherlands, Malta, Latvia, Luxembourg,
Lithuania, Italy, Iceland, Republic of lreland, Hungary,
Croatia, Greece, Gibraltar, United Kingdom, France,
Finland, Spain, Estonia, Denmark, Germany,
Czech Republic, Cyprus, Bulgaria, Belgium, Austria

Contract Number:
Contract Name/Description:

Nothing herein contained shall in any way be held or construed to vary alter or waive any
of the terms, Exclusions, limitations and Conditions of this Policy.

Signed on behalfofChubb European Group SE
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Sara Mitchell
Division President UK&I

Chubb European Group SE (CEG) is an undeftaking governed by the provisions of the French insurance code
with legistÍation number 45o 327 374 Rcs Nanterre. Registeled office; La Tour Carpe Diem, 3r Place des
Corolles, Esplanade Nord, 9z4oo Courbevoie, France. cEG has fü]ly paid share capítal of€,896'176,662.
UK business address: roo Leadenhall Street, London ECAA gBP. Supenised by the French Prudential
Supenision and Resolution Authority (+, Place de Budapest' Cs 92459, 75436 PÁRIs cEDEx og) and authorised
and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Details about the extent of our regulation
by the Financial conduct Áuthority are available from us on request. You can find details about the firm by
searching'Chubb European Group sE' online at https://register.íca.org.uk/.
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Polgár.iogi és Termék Felelősség Biztosítási Kötvény
Tanúsítványigénylési száma: 20-03554
Akit érint,
Kötvény száma:

Biztosított:

UKCAUD29088
General Electric Company, beleértve mindazokat a gazdálkodó egységeket
vagy társaságokat, amelyekben a General Electric Company közvetlenül vagy
közvetve birtokolja a szavazati jogot biztosító részvények so%-áL, vagy 50%-os

érdekeltsége van, azzal a feltétellel, hogy mindkét esetben vezetőségi
ellenőrzéssel is rendelkezik a General Electric Company. Emellett
hasonlóképpen ide tartozik minden olyan más gazdálkodó egység és/vagy
társaság, amely teljes qgészébenvagy részben a fentiekben említett típusú
gazdálkodó egységek tulajdónában vannak, amennyiben a General Electric
Company vezetőségi ellenőrzéssel rendelkezik, beleértve a GE Healthcare

Magyarország Kft_t.
Biztosítási időszak:

2o2L január L-től 2027. december

Kártérítésikorlát:

45 00o UsD eseményenként és osszesen

Földrajzi

korlát:

lgazolás

tulajdonosal

Szerződéí száma:

31"-ig,

mindkét napot beleértve.

Szlovákia, Szlovénia, Svédország, Románia, Portugália, Lengyelország,
Norvégia, Hollandia, Má lta, Lettország, Luxemburg, Litvánia, olaszország,
lzland, ír Köztársaság, Magyarország, Horvátország, Görögország, Gibraltár,
Egyesult Királyság, Franciaország, Finnország, Spanyolország, Észtország,
Dánia, Németország, Cseh Köztársaság, Ciprus, Bulgária, Belgium, Ausztria

Markusovszky Egyetemi oktatókórház
H-9700 Szombathely
Markusovszky Lajos utca 5.

202ols 213-52t909

Szerződés neve/leírás:
Ezen biztosítási igazolásban foglaltak semmilyen módon nem értelmezhetők úgy, hogy az megváltoztassa vagy lemondja
a szabályzat feltételeit, kizárási eseteit, korlátozásait és előírásait.

A Chubb European Group SE nevében:

Sara Mitchell

osztály igazgató, Egyesült Királyság és írország

Chubb Ewopean Group sE (CEG) olyan vállalkoás, amclyrc a francia biztosítási kódex rendelkezésci vonatkoznak; be.jegyzésí száma 450 3z'l 374 Rcs Nantene. székiely:
La Toul Carpe Diem, 3 l Place des Corolles, Esplmade Nord, 92400 Courbevoie, Frmciaország' A CEG teljes mértékben befizetet aiaptőkéje: 896 176 662 EtJR'
Egyesiilt Királyság iizleti cím: lo0 Leadeúalt StÍeet, London Ec3A 3BP. A Francia Prudenciális Felügyeleti és Szanálási Hatóság felügyelete alatt áll (4, Place de tudapest,
cs 92459' 75436 PARIS CEDEX 09) ós a Pénziigyi Magatartási Hatóság cngedélyével és szabályozásával. A Pénágyi Magatarási Hatóság szabályozásának ürértékéÍől
Íészl€tek kérésre nálunk elérhetók' A cégről további részleteket találhat á 'Chubb Europen Group SE' kereséssel a https://registeI'fca'oIg'uld honlapon'
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