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SZOLGALTATASI SZERZODES

Amely létrejött egyrészről a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
székhely: 9700 Szombathely' Markusovszky Lajos utca 5.
törzskönyvi nyilvántartási szám: 81 3 860
adőszám: 1 58 1 3 860-2- 1 8
bankszámla szám: Magyar Államkinc star - I 00
képviseli: Dr' Nagy Lajos főigazgatő
továbbiakban Megrendelő

410 04-00 3 3 3 l 66-00 0 0 0 0

00

másrészről a(z) Varian Medical Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1124 Bud,apest, Csörsz utca 45.
adő szám: 23 5 67 818 -2 - 43
cégj egyzék szám: 0 l -09 -97 l 7 27
b ankszámla szám: 10 40 4027 -0 0 027 417 -00 0 00 0 0 7
képviseli: Fórizs Szabolcs ügywezető
a továbbiakban Szolgáltatóközött azalább felsorolt feltételek szerint:

I.
1.1./

A

PREAMBULAM

szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint a közbeszerzésekről szólrj 20]5. évi CXLIil.

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. $ (1) bekezdés c) pontja szerinti ajánlatkétő szervezet a Kbt. Második
Rész 81 $ (1) bekezdése alapján uniós eljárásrendbe tartoző, nyílt közbeszerzési eljárást indított az

,,AFTER LOADING

rÉszÜtÉrGAMMA

MED PLUS iX karbantarttűs'' tárgyban.

Az 1.1.i pontban meghatátozott kozbeszerzési eljárásban a Kbt. ]6.s Q) bekezdés c) pontja, aZaZ a
legobb ár-értékarányt megjelenítő ér1ékelésiszempontrendszer alapján Megrendelő számára a
legkedvezőbb érvényesajánlatot Szolgáltató tette, akit Megrendelő erre tekintettel a közbeszerzési
1.2.l

eljárásban az el1árás nyertesévényilvánított. Szolgáltatő által megajrínlott értékelésiszempontok:

Értékelésiszempontok
1

Aj ánlattevő megaj án lása

' nettó ajánlati ár - átalánydíjas karbantartási és javítási szolgáltatás nettó

dua

szoftverfrissítéssel,rtg

csővel

(amennyiben

releváns),

vákuumtechnikai elemekkel amennyiben releváns), kiszállási és összes
egyéb rezsi óra díjakkal t2hőnapra (Ft-ban):

2' vállalt

üzembiztonság

(a

szerzódés időtartama alatt min.

95oÁ,

legkedvezőbb szint: 100%):

3. HibaeIhárítás megkezdésének időtartama helyszíni kiszállás esetén (max.

24 őra):

U20

f

6 128 664

96

24

'

1.3.l

A

felek rögzítik, hogy jelen szerződéstiket az 1.1./ pontban rcgzített kózbeszerzést eljárás

eredményeként, az eljárást megindító felhívás, valamint a felhívást kiegészítő és egyéb közbeszerzésl
dokumentumok és a Szolgáltató mint nyertes ajánlattevő által benyújtott ajánlat tartalma szerint kötik
meg.

I.4.l A je|enszeruodés alapján fizetendő ellenszolgáltatást Megrendelő saját forrásból biztosítja.
1.5./ A felek rögzítik, hogy jelen szetződésük elválasáhatatlan mellékletétképezik az I.Il pontban
meghatározott közbeszerzési eljárás dokumentumai, így különösen' de nem kizárólagosan aZ eljárást
megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok, valamint a nyertes ajánlattevő aján|ata.

II. A szerződés ttÍrgya, hatálya, a teljesítéshelye és hatúrideje

A

je|en szerződés aláírásával Szolg áttatő elvállalja, Megrendelo pedig megrendeli a jelen szerződés
I.|.l pontjában hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában' valamint a kózbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő az 1. sZ.
mellékletben meghatátozott karbantartási, javítási és felülvizsgálati szo|gáltatásokat (a továbbiakban:
szolgáltatások).

2.r.l

A

felek kifejezetten rögzítik' hogy amennyiben valamelyik gépikészülékleselejtezésre, eladáSra' Vagy
kivonásra kerül, ugy azon berendezés karbantartása automatikusan megszűnik. Erről a Megrendelő 30
nappal korábban írásban köteles tájékortahi a Szolgáltatót.
2.2.l A felek rögzítik, hogy amennyiben a szeruődéskötésre korábban kerül sor, mint a 32012015. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanűsitvány kiállításának napja, úgy a
je|en szerződés a 320120!5. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szenntl zárő
tanúsítvány kiállításának napját követő másodikhónap első napján lép hatályba, kivéve a32012015.(X
30.) Korm. rendelet 13' $ (3) bekezdésében foglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerződés mindkét
fél általi a|áirásának napját követő második hónap első napján hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre
a 3201201,5. (X. 30') Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanusitvány
kiállításának napját követően kerül sor, úgy a szerződés a felek általi aláirásának napját - az utolsóként
a|áítő féI aláirásának napját - követo második hónap első napján lép hatályba.

2.3.l

A felek a

je|en szerződést a hatályba lépéstőlszámitott 12 hónap határozott időtartamra kötik

meg.

A felek rogzítik, hogy a Megrendelő

egyoldalúan, legkésőbb a határozott időtartam \ejáften 30 nappal
megelozően a SzolgáItatőval írásban közölt nyilatkozata iltjan jogosult a szerződést - a további
rendelkezések változatlanul hagyása mellett - legfeljebb 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbítani. A
meghosszabbított időtartam alatt a Szolgáltató köteles a szo|gáItatást a jelen szerződésben foglalt
változatlan leltételek mellett tel.iesíteni.

2'4.l Ateljesítéshelye: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.

5.

2.5.l A felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy abeszerzés tárgya központosított - országos' regionális
kozbeszerzési eljárásba is
-, i1letve fenntartó á|tal, vagy a fenntartó megbizásából indított közös ki:
Szolgáltató szerződéses
bevonásra kerülhet, ezért Szolgá\tato a következő bontó feltételt köti
6:116' $ (2) bekezdése
törvény
V.
2013.
évi
sző|ő
Törvénykönyvről
kötelezettségetkizárőlag a Polgári
vonatkozóan a
tárgyára
szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
yagy
a fenntartó által,
központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzést eljárásban,
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vagy a fenntartó megbizásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy
szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy cisszevont kozbeszerzés rendszerében kell a
beszerzést megvalósítania. Felek rögzíttk, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos
kö vetkezmény e

nem szát mazhat.

III. Fizetési feltételek

A

szerzódő felek a jelen szerződés tátgyát képező szolgáltatás díját Szolgáltatő ajánlatának
hónap+AFA,
azaz hatmillirí-egyszázhuszonnyolcezerhatszázhatvannégy forintl\2 hónap plusz általános forgalmi adó összegben rögzítik.

3.I.l

megfelelően 6.1z8.664,-Ftl12

A

fenti összeg tartaImazza a Szolgáltató jelen szeruődés teljesítése érdekébenfelmerült valamennyi
költségét és kiadását, különös tekintettel:
. a szeÍZődés tárgyát képező valamennyi karbantartási, javítási és felulvizsgálati szolgáltatás
ellenér1ékére;
o a javításhoz szükséges segédanyagok, alkatrészek ellenér1ékét.
. a javitáshoz, karbantartáshoz használt műszerek, eszközök használati diját
o a kiszállás költségeit és az egyéb járulékos költségeket.
o a karbantafi.áshoz sziikséges segédanyagok ellenértékét
. a javítási, karbantartási munkák dijat,
. csere készülékbiztosítását.

A

megadott szolgáltatási díj ftx ár, amely tartalmazza a Szolgáltató teljesítéskörében felmerült
valamennyi költségét és kiadását, így Szolgáltatő további dijazásra nem jogosult. A szerződéses áftól
Szolgáltató a szerzódés időlartama alatt nem térhet el, különösen nem inflációra való hivatkozással.

3.2.l Szolgáltatő az á|tala elvégzett karbantartásról és hibaelhárításról munkalapot állít ki, melyen a
Megrendelő aláirásával igazo|ja a munka elvégzésétés a felhasznált anyagokat, alkatrészeket' A felek
elfogadják a munkalap digitális formában történő elkészítésétés a|áirását.
javítás,
A
karbantartás teljesítésétigény esetén Megrendelő minoségbiztosítási rendszerének megfelelo
módon (pl. karbantartási napló stb.) is rögzítik.
kölcsönösen

3'3.l A szeruődő felek rögzítik, hogy Szolgáltató a3.1.l pontban fogalt szolgáltatási díjat havi egyenlő
részletekben a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiszám|ázni a Megrendelő felé. Megrendelo a kiállított
számla ellenértékét,a kifogásmentes teljesítéstkövetően, a jelen szeruődés l'1.i pontjában meghatározott
közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, illetve a kötelező egészségbiztosításrólszólő 1997.
évi LXXXIII. törvény 9/A. $-ban rögzitett eltérésselaPtk' 6:130. $ (1)-(2) bekezdésébenmeghatározolt
szabályok szerinti, a szám|a kézhezvételétólszámított 60 napos határidőben köteles megÍizelni a
Szolgáltató tészére,a Szolgáltató jelen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára irrténő banki
átutalás útján' Szolgáltató háromhavonta az aláírt teljesítési igazolások birtokában a teljesítéstkövető
legkésőbb nyolc (8) napon belül köteles a számlát kiállítani és megkuldeni Megrendelő részére.A
teljesítésigazolásárol a Megrendelőnek havonta kell nyilatkoznia. A számlához a munka elvégzését
ígazo|ő munkalapok másolatát Szolgáltatónak csatolnia kell. Amennyiben az adott hónapban teljesítés
nem történt, al:.ől a Szo|gáItatónak írásban, cégszerűen kifejezetten nyilatkoznia kell. Megrendelő a Kbt.
27lA. $-ban foglaltak szerint koteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság álta| az e szabványhoz
az Eur őp ai Unió Hivatal o s L apj áb an közzétett szintaxi sli stának.
Ha az adott hónapban karbantartás vagy hibaelharítás történt, ugy a Szolgáltató a számlához csato|1a a
karbantartás, ill. a hibaelhárítás elvégzésérolkiállított, a Megrendelő á|tal a|áírt munkalapokat.
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teljesített szolgáltatások tekintetében a havonta meghatározott
szolgáltatási díjat az esedékességetkövető 8 napon belül egyszeri írásbeli felszólítás ellenére sem Íizeti
meg, Szolgáltatő a Ptk. 6:l55. $-a szerinti késedelmi kttmatrajogosult.

3.4.l Amennyiben Megrendelő

a

3.5./ SzolgáItatő nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefuggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k)pontka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
3.6.l Szo|gá|tato a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelo
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 alapján rogzitlk, hogy Megrendelő a szetződésen alapuló
ellenszolgáltatásból eredo tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt
követelé sét számithatj a

b e

.

IV. Üzembiztonság
4.1./ Jelen szerzódés szerint hibának minősül a berendezés(ek) állapotában bekövetkező minden olyan
váItozás, amely a folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetés bármely fázisélt lehetetlenné teszi, vagy
veszélyhelyzetet teremt a páciensre vagy akezelóre nézve.

4.2.lÉves üzemidő (Tmax): 365 nap x24 őra:8.760 őra'

43.l Üzemkiesés (Tj): Üzemkiesésnek minősül azuzemidőnek azon egészőrákat kitevő része, amikor

a

jelen szerződés tárgyát képező készülékhiba miatt nem használható rendeltetésszerűen.

Nem minosül üzemkiesésnek:
- szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetésszerű hasznáIat, kezelési hiba, gondatlan, vagy szándékos
károkozás, vagy egyéb (különosen harmadik személyek, az ajánlatkérő mulasáása, tevékenysége,
vis maior) az ajánlattevő érdekkörén kívül eső események, egyéb külső tényezők ráhatásából
keletkező hibák miatti üzemkiesés, valamint javitásra fordított idő,
- a berendezés működését befolyásoló egyéb kiegészítő számitástechnikai-, gépészeti-,
technológiai-, építészeti-,energetikai, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, klíma ós egyéb technikai
eszköz meghibásodásából, számitőgépes vírusokból eredő leállás, és ez által a berendezésben
fellépett meghibásodás j avítására fordított idő,
- alaptalan bejelentés miatt kieső üzemórák,
- a karbantartás, update, upgrade, valamint egyéb hatósági előírás szerinti méréselvégzésére
fordított ido,
- a szerződés tárgyát nem képező anyagok esetében az árqánlat elküldése s elfogadása köZött eltelt
idő, valamint a szetződés tárgyát nem képezo anyagok, alkatrészek beszerzési és beépítésiideje,
- az az időtaúam. amely a|att a készülékrészleges hibája ellenére a diagnosztlzálás tovább
folytatható,
- rendkívüliszennyezodés,
- ajánlatkérői késedelem időtartama.

4.4.lUzembiztonság [év] : fTmax -TjlTmax] x 100
Szolgáltató jelen szeruődésben meghatározott szolgáltatási díjért96 'Á-os üzembiztonságot szavatol-
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4.5./ Amennyiben a Szolgáltató érdekkijrébenfelmerülő okból a 4.4l pontban rögzitett üzembiztonsági
mutató nem teljesül' a Megrendelo minden további kiesett IoÁ izemidőért a 3. l ./ pontban meghatározott
éves szolgáltatási dij 2%-át.jogosult hibás teljesítési kötbérként követelni.

V. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.l./ Szolgá|tatő köteles a jelen szerződéstárgyátképező a jelen szeruődés 1.1./ pontjában meghatározotÍ
kozbeszerzési eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, illetve Szolgáltató
aj ánlatáb an me ghatár o zo tt

ak s zerint

te lj

e s

íteni .

5.2.l A Szolgáltató az áItala biáosított szolgáltatás teljesítése során kártérítésifelelősséggel tartozik
Megrendelővel szemben a Megrendelőnek okozott károkért.
5.3.l

A

5.4.l

A

5.4.

.

jelenszerződés szerintiszolgá|tatás teljesítésesorán Szolgáltató elott ismert az akörülmény, hogy
Megrendelő tevékenységénekellátásában a szolgáItatás késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos
fennakadásokat és károkat okozhat, ezért váIIaIja, hogy a szerződés ieljesítésesorán kellő gondossággal
jár el. Mentesül a Szolgáltató a felelősségvállalás a1ó1, ha bizonyitja,hogy az adott helyzetben általában
elvárható módon járt el.

1

szolgáltatő elvégzendő feladatait részletesen az

l.

sz. melléklet tartalmazza.

Fogalommeghatározások:

Javítási-karbantartási szolgáltatások az alábbiak:
- gyáttő által előírt karbantartás karbantartási anyagokkal együtt
- képminőség elIenőrzés és beállítás, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni
- gyártő által kifejlesztett folyamatos software frissítés
- távdiagnosztika
- karbantartás: tervezett, eseti (kiszállással)
- teljes körű alkatrészellátás
- vákuumtechnikai elemek (amennyiben az adott gépiberendezés esetében releváns)
_

informatikai jellegű meghibásodás esetén számitástechnikai hardver elemek cseréje

r

JavÍtó karbantartás (iavítás):
A javító karbantartás (;avítás) definíciója'. a szerviz a garunciával nem fedett berendezések vagy azok
részei meghibásodásának elhárítását' újra üzemképes állapotba állitását céIző tevékenység.
Amennyiben a hibás alkatrészek nem javíthatóak, a Szolgáltató koteles a jelen szerződésben
meghatátozott vállalkozási dij ellenében valamennyi, a szerzódés tárgyátképező berendezés esetében a
cserealkatrészeket beszerczni és azokat beépítve'a készüléketüzemképesen átadni a Megrendelőnek. A
beépített, új alkatrészek a Megrendelő, a hibás és javíthatatlan alkatrészek a Szolgáltató tulajdonába
kerülnek.

A

karbantartást Szolgáltató Megrendelővel egyeztetve tervszerűen
meghatározottak szeri nt.
5t20

a

'---

végzl aZ 1. sz.

mellékletben

A karbantartás definíciója: hibamegelőzőkarbantartás, illetve folyamatos tizemképesség biztosítása, azaz

szewiz tevékenység. Annak végrehajtása az adott berendezés üzembiztonságát, a
lehető leghosszabb élettartam megteremtését szolgálja. A karbantaft.ás üzemképes, megfeleloen működő
eszköz állapotfelmérését,egyes tattozékainak, alkatrészeinek időszakos cseréjét,a berendezés és
részeinek tisztitását foglalja magában. A készülékés tartozékai á|ta|ános tisztítása, a készülékés
rendeltetésszerú használatához szükséges tartozékok mennyiségi és minőségi ellenőrzése, funkcionális
tesztelése.
Szolgáltató a karbantartást mindenkor a gyári előírásoknak, útmutatóknak és a jogszabályoknak
megfelelően végzi, illetve gyári eIőitások hiányában Szolgáltató szakmai Íapasz1alata alapján az áltaIa
szükségesnek ítéltelj árások alapján'
A gyártő minden berendezéshez meghatározza a készülék korának megfelelő, a karbantartások
alkalmával kötelezően cserélendő alkatrészek, karbantartó kitek listáját. A szerződés aláirásávaI
Megrendelő önmagára nézve e tényt kötelezőnek tekinti, s Szolgáltatő alkatrész karbantartási munkáját
semmilyen formában nem akadáIy ozza.
a karbantartás megelőző

Kötelező felü lvizseálat:
A felülvizsgálat deÍiníciója: Az adott berendezés működésének'életvédelmi és biztonságtechnikai
ellenorzése.

A készülékre jellemző paraméterek műszeres ellenőrzése azEgészségügyi Minisztérium 4l2OO9. (III. 17.)
sz. EüM rendelete alapján a rendeletben meghatátozott idoszakonként, felülvizsgáIati jegyzokönyv
kiállítása.
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l A szo l gáltat ő által elvé gzendő karb antartási feladatok
Szolgáltató a gyáttő által előírt gyakorisággal, szakszerűséggel és terjedelemben, de legalább jelen
szerződésbenftgzitett alkalommal elvégzi aberendezések tervszerű karbantartását a Megrendelővel előre
egyeztetett időpontokban. A tervszerű megelőző karbantartás időtartama nem minősül üzemidőkiesésnek.
5 . 4 .2.

:

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

&a között áll

a

Szolgáltató a jelen szerződés targyát képező készüléketa vonatkoző gyári szerviz előírások szerint
ellenőrzi, amely során érvényeskalibrálási jegyzőkönywel rendelkező mérő-' ellenőrző és vizsgáló
műszereket használ.
l A Szolgált atő által elvégzendő hibaelhárítási feladatok:
a) A jelen szeruődés tárgyát képező késztilékfolyamatos üzemeltetésének műszaki okból történő
fennakadása esetén a Szolgáltató a hiba elhárítását munkanapokon a hiba bejelentés esetén a
rendelkezésre állási idő figyelembevételével, távdiagnosáika segítségével8 órán beltil, helyszíni
kiszállást igénylő hibaelhárítás esetén 24 őrán belül megkezdi. Hétvégét,illetve hivatalos ünnepet
megelőző napon történő hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a munkaszüneti napot követo 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
5

.4.3

.

időpontiát, a bejelentett hibát és a hibaelhárítás időtartamétt és eredményét.

Szolgáltató hibajavítás céljából hétfőtől péntekig 8.30 és 11'00 ora között
rendelkezésére.A hibabejelentést non stop (24 órás) Call Center fogadja.

A távfelügyelet és a gyors

ál1

a

Megrendelő

beavatkozás lehetőségét Szolgáltato a távdiagnosztikára alkalmas berendezés
esetén routeren keresztül biáosítja, amennyiben Megrendelő rendelkezésre bocsátja a szerverek külső
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elérhetőségét'A szoftver hasznáLatáért járó szolgáltatási dijat a jelen szerződésben megállapított
szoIgá|tatási díj tartalmazza' Je|en szerződés alapján a Megrendelő nem szerez semmilyen jogot a
Szolgáltató álta|használt bármely szerviz szoftverre. A szerviz szoftver a Szolgáltató tulajdonát képezi.

l A S zo l gált atő álta| bizto sítand ő alkatr észellátás
Amennyiben a hibás alkatrészek javíthatóak, a Szolgáltató
üzemképesen átadj a a Megrendelőnek.
5 .4 .4

:

.

a

helyszínen megjavitja azokat és a készüléket

hibás alkatrészek nem javíthatóak, a Szolgáltató kciteles a jelen szerződésben
meghatátozott Szolgáltatói díj ellenében valamennyi, a szerzódés tárgyát képező berendezés esetében a
cserea|katrészeket beszerczni (rtg. cső, detektor, stb. ) és azokat beépítve'a készüléket üzemképesen
átadni a Megrendelőnek. A beépített,új alkatrészek a Megrendelő, a hibás és javíthatatlan alkatrészek a

Amennyiben

a

Szolgáltató tulaj donába kerülnek.

5.5.l Aszolgáltató kijelenti' hogy rendelkezik aberendezések javítá sához, szervízelés éhezhasznált mérő,

ellenőrzo és vizsgáló műszerekkel.

5'6.l Szeruődő felek rögzítik' hogy nem képezi a jelen szerződés Íárgyát az o|yan kár, vagy hiba
kijavítása, amely szakszerűtlen kezelés' nem rendeltetésszerúhasználat, kezelési hiba, gondatlan, vagy
szándékos károkozás következtében történik. Ezen hibák e|hárítására a Szolgáltató külon
és az alkatrészárat is magában foglaló _ ajánlatot tesz.

-

a munkadijat

5.6./ SzolgáItatő az általa elvégzett karbantartásról és hibaelhárításról munkalapot állít ki, melyen a
Megrendel ő aláftásával igazolja a munka elvégzésétés a felhaszná|t anyagokat, alkatrészekeÍ.Ezen
Megrendelő álta| aláírt munkalap minősül teljesítésigazolásnak. A felek kolcsönosen elfogadják a
munkalap digitális formában történő elkészítésétés a|áírását.

5.7.l A Szolgáltató helyszíni karbantartási munkája során, az abban résávevő munkatársak a saját
munkabiao.''agi é. sugárvédelmi egyéni védelmükrol gondoskodni kötelesek. Abban az esetben, ha a
helyi kollektív védelóm, vagy egyéb szervezési intézkedések mellett munkájukat nem tudják
biaonságb an végezni, akkor az érintett szervezeti egység vezetőjének kozreműködésével kötelesek
értesítenia Sugárvédelmi és Munkabiztonsági megbízottat az elvárt biztonság biáosítása érdekében.
5.8.i

A

szerződést a

Kbt. 138.

$

(i) bekezdése alapján Szolgáltatónak kell teljesítenie.

Szolgáltató a teljesítéshezaz alkalmasságának ígazo|ásában részt vett szervez.eÍet a Kbt. 65. s (9)
uekeideseben foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni
az a1kalmasság igazolásáhozbemutatott szakembereket' E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor
maradhat el' vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlái esetéit is), ha Szolgáltató e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szerveietiel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a kozbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági
követelmény tékinteteben bemutatott adatok aIapján Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő
gazdaságí szereplők számát, az ercdeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel ázoknak az a|ka|massági követelményeknek, amelyeknek Szo1gáItatő a közbeszerzési e|jétrásban az adott
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg'
Szolgáltató legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan
alváÍakozót úejelenteni, amely részt vesz a szerzódés teljesítésében,és - ha a megelőző közbesz'erzési
hogy
eljárásban az adottalvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is,
u)áltu|uigénybevenni kívánt aIvál|alkozónem á||kizátő okokhatályaalatt(3. se. melléklet). Szolgáltató
a szeruődés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe
7t20

bevonni kívánt aIvállalkozót előZetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az
áItala igénybe venni kívánt alvállalkozó nem állkizárő okok hatálya alatt.
5 .9.l A külföldi
adóilletőségű Szolgáltató köteles a szeruődéshez atra vonatkozó meghatalmazást csatolni,
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Szolgáltatóra
vonatkozó adatokat az országok közötti j ogsegély igénybevétele nélkül.

5.10./A Szolgáltató kijelenti, hogy aszerződéskötés rendelkezik legalább 5.500.000 Ft/éves és legalább
1.000.000,_Ft/káreseménykénti kátkifizetési limit összegű. a szolgáltatás e|végzésére(egészségügyi
orvostechnikai eszközök, berendezések karbantaftása' szervízelése)vonatkozó érvényesszakmai
felelősségbiztosítással' a felelőss égbiztositási kötvény másolata j elen szerződés elválaszthatatlan 2. sztÍmú
mellékletét képezi.
VI. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő - Szolgáltat ő szerzódésszerű teljesítéseesetében _ köteles a 3.1 ./ pontban meghatározott
szolgáltatási díjat esedékességkor a jelen szerződésben foglaltak szeriirt Szolgáltatónakmegíizetni.
6'

1

'/

A

tervszerű megelőző és javító karbantartás, időszakos felülvizsgálat, update, upgrade, és a
hibaelhárítás elvégzéseérdekében Megrendelő munkanapokon (hétfőtől-péntekig) reggel 08.30 óra és
délután 17.00 óra között biztosítja Szolgáltató munkavégzésénekfeltételeit (így különösen, de nem
kizárólagosan a készülékhez valőhozzáférés, szabad munkatér, energiaellátást). Megrendelóhozzájárul
allhoz, hogy a helyszínen lévő sugárvédelmi eszközöket (ólomkötény) a Szolgáltató munkatársai a
tevékenységük során egyéni sugárvédelem céljából igénybe vegyék. Szolgáltató a berendezést vértől és
egyéb - a beteg vizsgálatok során keletkezo - szennyeződésektől megtisztított, fertőtlenített állapotban
veszi át a Megrendelotől.

6.2.l

Megrendelő köteles a Szolgáltatót minden olyan a jelen szerződés Íárgyát képező készülékre és annak
mríködésére vonatkozó tényről, ktirtilményről tájékoztatni, amely a rendszeres karbantartás, a
hibaelhárítás elvégzésétés a készülékműszaki á||apotát befolyásolhatja. Megrendelő köteles a
karbantartási munkálatok elvégzése során, szükség esetén adatszolgá|tatással is együttműködni a
Szolgáltatóval.
6'3./ Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül - amennyiben az különösen a
hiba jellegét tekintve lehetséges és elvárható, lehetőség szerint a3.4.lpont szerinti eljárás során - köteles
meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e. Amennyiben az elvégzett szolgáltatások megfelelnek a
je\en szerzodésben meghatározott követelményeknek, Megrendelő köteles a teljesítést lgazolnl'

6.4.l Megrendelő a teljesítésselkapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat köteles annak fclfedezése
után az Szolgáltatóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényétmegjelolni.
6.5./ Hibabejelentés módja: meghibásodás esetén a Megrendelő hibabejelentést tesz e-mailen, faxon,
telefonon Szolgáltató felé' A Call Center az év minden napján (0-24 &ában) folyamatos elérhetőséget
biaosít Megrendel ó részére'
A Szolgáltató neve és címe: Varian Medical Systems Hungary Kft.
e-mail : robert.konc z@v arian.com
tel.: 501-2660
fax: 501-2601
Hibabejelentés során a bejelentésnek tartalmaznia kell:
- berendezés megnev ezése, valamint gy árt száma
- berendezés helye (cím, osztály szoba)
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_ bejelentő neve, elérhetősége

-

feladat, hiba részleges, vagy teljes üzemkiesés okoz
feladat leírása, hiba lehető legrészletesebb megadásával
a berend ezéshez v alő hozzáférés időpontj a

rendszer rendelkezésre állásának optimalizálása, valamint a minőség biztosítása érdekébena
6.6.l
^
hozzá kell fernie különféle műszaki adatokhoz. Megrendelő ezért ezenne l
Szolgáltatónak
visszavonhatatlanul engedélyezi a Szolgáltatónak a nem személyes pl. készülék tulajdonságokat,
teljesítésiparamétereket és egyéb ttsztán technikai információkat ártdrmazó adatok saját célú
feíhasználá'at 6t. termék- és szolgáltatásfejlesztési célból) időbeli, helybeli és tartalombeli korlátozás
nélkül'
WI. A felek jogai és kötelezettségei - közös
7.1l A szerződő felek köte|esek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul éftesíteni, amely a
jelen szerző<lés eredményességét,vagy kellő időre való elVégzéséLveszélyezteti, vagy gátolja, illetve
személyüket érintő váItozásrőI is kötelesek egymást értesíteni.Az éftesitéselmulasztásából eredő kárért a
mulasZó fél felelos.

1blek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítésesorán a másik felről tudomásukra jutott
információt üzleti titokként k.'ólik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másik fél
előzetes írásbeli hozzájáru|ása és a harmadik személlyel kötött titoktartáSi megállapodás nélkül. Ez a
rendelkezés közérdekből nyilvános adatokra nem vonatkozik.

7.2l

A

Nem minősülnek az iz\eti titok köréb e tartozőnak azok az adatok, információk, amelyeket Megrendelő
maga, Yagy aZ arra feljogosított személyek, szewezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetőleg a
közérdekbol nyilvános adatok.

A titoktartásra vonatkozó rendelkezések a szerződés megszűnésétkövetően is fennmaradnak'
venni Megrendelő működési rendjét,
.3.l Szo|gá|tatő a megállapodás
*kapósolato teljesítése során köteles figyelembe
s szabáIyzatait, köteles azokat az általa igénybe vett dolgozókkal is
és a tevékenységgel
megismertetni os t.tu'tát''i. Szolgáltató Megrendelő székhelyének és telephelyeinek területére belépő
dollozóinak a beléptetéshez szükséges, személyu'ono'ráguk igazoIására szolgáló adatokat (név' személyi
tgazoV ány szám, lakc ím) kotele s Me grendel ó r észére átadni'
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7.4.l Fe1ek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nem vagy részbeni teljesítésével
látható és
kapcsolatos fele1ősségük alól, ha a nemteljesítés vagy a részbeni nemteljesítés olyan előre nem
természeti
(háború,
földrengés,
,...'dkiutili esemény Áiutt korr.tkezett be, amely vis maiomak minosül
maiorral érintett fel
csapás, stb.), és a Felek által elháríthatatlan események miatt következnek be. A vis
ér1esíteni.
haladéktalanul
kotéles a másik felet a vis maior bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről
A felek kijelentik, hogy a fenti felelősségkorlátozás kikotésénélfigyelembe vették a Szolgáltató jó
hírnevét,továbbá a válláikozási díj osszegét is a fentiekre figyelemmelhatározták meg
VI I I. A

s ze

r ződ és

te

lj

es

ítés én e k

b

izto s íték ai

nem kezdi
8'1./ Amennyiben a Szo|gáItató a jelen szerződésben figzitett határidőben a hiba elhárítását
a szerződés egy
meg, úgy a Szo1gáltatót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek összege
A kötbér
hónapra számított nettó ellenértékének0,,2'Á-alőra, minden megkezdett késedelmes óra után.
értékének
osszege azonbannem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 3.1' pontban szereplő szerződéses
24 %-at.
9120

jogosult jelen
Abban az esetben, ha a Szo1gá|tatő késedelme meghaladná az 5 napot, úgy a Megrendelő
fel,
szerződéstől elállni, illetve u't f"l*o'' danl', ezt követően már nem késedelmi kötbéft számit majd
alól, ha
hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.Szolgáltató mentesül a kötbér megfizetése
20l3.
szóló
Megrendel ő Áu|asztása miatt esett késedelembe, vagy késedelméta Polgári Törvénykönyvrol
évi V' törvény (Ptk.) 6:186. $ (1) bekezdése szerint kimenti'
melynek
8.2./ Amennyiben a Szolgáltató hibásan teljesít, a felek hibás teljesítésikötbért kötnek ki,
nettó
_
díja
havi
jelen
vállalkozási
szerződés
mértéke- kivétel a 4.5.llontban szabá|yozsft esetben a
értékének30oÁ-a.
meghiúsulási
8'3./Amennyiben a szerződés olyan okból, melyért a Szolgáltató felelős, meghiúsul, a felek
kötbéfi kötnek ki' me1ynek mértékea jelen szerződés vállalkozási díja nettó értékének3ooÁ-a.
egyidejű
A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér
A már érvényesíiettkésedelmi kötbért be kell szétmítani a meghiúsulási kötbér összegébe'
érvényésítését.

a szerződésteljesítésétakkor tekinti meghiúsultnak, amennyiben
Ajánlatkéro
. Szolg á|tatő a teljesítéstjogos/méltányolható ok nélkül megtagadja,
o a teljesít ésktzárőlag Szolgáltató érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el,

.

a késedelem

eléri az 5 naptélri napot.

túlmenően Megrendelő a
kcitbérkovetelés érvényesítésén
összegébe azonban a
szerződésszegésből eredő karának.n"gio.iteret is követelheti Szolgáltatőtől, a kár
már behajtott kötbér összege beleszámít.
kára nem
Szolgáltató abban az esetben is köteles a kötbér megfizetésére, amennyiben Megrendelőnek

8.4'l Szerzódő felek elfogadják, hogy a

merült fel.
A kötbért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszátartani és azt a Szolgáltató által kiállított
szám\a nettó ö ssze gébő l levonni.

IX. EltÍlltis, a szerződés felbontúsa, megszüntetése
a következő tényállások
9.1. A Megrendel ő a szerződést a Szolgáltató súlyos szerződésszegése, illetve
valamelyik-ének bekövetkezése esetén jogosult írásban, azonna!í hatállyal felmondani:
o ha a Szo1gáltató - a Megrendelő erre vonatk ozo e|őzetes, a következményekre történő írásbeli
figyelmeztetése ellenére - nem teljesíti bármely más, szetződéses kötelezettségét,
. ha a Szolgáltató késedelembe esik és a Megrendelo által írásban adott (vagy elfogadott)
esetére
póthatáridő eredménytelenüljárt le, illetve ha a Szo1gáItatő a késedelmes teljesítésének

.
.

kikötött maximális kötbérösszeget elérte;
ha a Szolgáltató a titoktartási kötelezettségét megszegi:
haaKbt. 143. $ (1)-(2) bekezdésébenfoglaltak bekövetkeznek, nevezetesen:
141' 8
a) feItétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása' amely esetében a Kbt'
alapj án új kö zb e s z erué si e lj árást ke l l lefo lytatni ;
b) Szolgá|tató nem biztoiítja a Kbt. táa' $-uan foglaltak betartását, vagy a Szolgáltatóként
jogutódlás kovetkezett be, amely nem felel meg a
szeruódő fél személyében éivényesenolyan
Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy
1
!

a|apján a kózbeszerués szabályainak megszegése mtatt
az EUMSZ 258' cikke a\apján
kötelezettségszegési eljárás indult ,ugy urEurópai Unió Bírósága
kötelezettség
indított et;áasuan kimondta, hogy"'az Európai Unió jogából eredő valamely

c) aZ EUMSZ 258. cikke

jogsértésmiatt a szeruődés
tekintetében kötelezettségszegés toíént,és a bíióság által megállapított
nem semmis'

rol2o

Megrendelo köteles a szeruődést felmondani, vagy _ a Ptk.-ban foglaltak szerint - attől elállni, ha a
szerződés megkotését követoen jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizárő ok állt fenn, és ezértki kellett volna zárni aközbeszerzési eljárásból.

A Megrendelő jogosult és egyben koteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásárőI gondoskodni tudjon - ha
,) a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszetez
valamely olyan jogi személy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt.
62. $ (1) bekezdés k) pont1ában meghatározott valamely feltétel.
b) a Szo|gáltató közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szeryezetben, amely tekintetében fennáll a
Kbt. 62. $ (i) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
Az e pont szerinti felmondás esetén a Szolgáltatő a szeruódés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerzódésszerű pénzbeli ellenértékérej ogosult.
9.2.

X. Egyéb rendelkezések
l0.1./ A szerződő felek rögzítik, hogy

-

a

jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolattartó

Megrendelő részérol:

Név: Bognár Tamás
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u.
Telefonszám: +36 94 3II-542, 553 1 mellék
Telefaxszám: +36 94 l 327 873
E-mail cím : bognar.tamas@,markusovszky.hu

-

5.

Szolgáltatő részéról:

Név: Koncz Róbert
Cím: l l24 Budapest, Csörsz u. 45.
Telefonszám: +36-30-843-167 6
Telefaxszám : +36-1-5 0l -2601
E-mail cím: robert .koncz@varian.com

A

szerződő felek rógzítlk, hogy Megrendelő kapcsolattartőja a jelen szerzodésben meghatározott
nyilatkozatokon túl egyéb, aszerzódéssel kapcsolatos, önálló, hatályosjognyilatkozatot nem tehet.

l0'2.l Szolgáltató képviselője büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság jogképes,
bejegyzett és aZ ajánlat benyújtását mege|őző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláirási
címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt adataiban váItozás nem történt, és a jelen szerződés aláírására
telj es körű felhatalmazással rendelkezik.

I0.3.l A jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésesorán Szolgáltatő előtt ismert az a körülmény,
hogy Megrendelő tevékenységének ellátásában a szolgáltatás késedelmes ésivagy hibás teljesítése súlyos
fennakadásokat és károkat okozhat, ezért váILaIja' hogy a szerzódés teljesítése során kellő gondossággal
jár el.
TII2O

I0.4.l Szolgáltató által képviselt szervezet kijelenti' hogy 2011' évi CXCVI. törvénynek megfelelően
átláthatő szervezetnek minősül. (4. sz. melléklet'' ÁrilralrÓsÁct tlwt'qTKoZAT)

l0.5.i A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szeruődés időtartama alatl, továbbá annak
megszűnését követoen idobeli korlátozás nélkül harmadik személlyel nem közlik, nem hozzák
nyilvánosságta a szeÍződés teljesítésesorán a tudomására jutott' a feleknek a jelen szerződésben foglalt
jogviszonyával összefuggő, műszaki, jogi, üzleti információt,tényt, adatot, dokumentumot
ide értve a
know-how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számitógépes
programokat. Erre csak akkor jogosultak,ha aközléshez a másik fél előzetesen írásban hozzájárull
l0'6.l A szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést csak közös

Kbt.

1

4

1

. $ -ában

megegyezéssel, írásban, a

foglaltak f,rgyelembevételével módosíthatj ák.

lO.7.l A szerződó felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésen alapuló esetleges Vitás kérdéseiket
elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön
létre, úgy perértéktől fuggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a Szombathelyi Járásbíróság
kizárólagos illetékességét.
l0.8./ A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekbena Polgári Törvénykonyvről szőIő 2013. évi V.
törvénynek (Ptk.) speciális' illetve a kötelmekre és a szerződésekre vonatkoző általános rendelkezései,
valamint a közbeszerzésekről szó|o 2015. évi CLIII. törvénynek (Kbt.) a szerzódések módosítására és
teljesítésérevonatkozó szabá|yat, illetve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései
irányadóak.

l0.9.l A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették,annak rendelkezéseit egyezően
értelmezték,és azt, mint valós ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyólag, cégszerűen
futák alá.

A jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült' melyekből 3 (három) példány Megrendelő, 1 (egy)
példány az Szolgáltató birtokába kerül.
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[.sz. melléklet

Műszaki leírás

Információ a karbantartandó késztilékekről

AFTER LOADING KESZULEK GAMMA

2013.07 .30

MED PLUS iX

.1640853-7001-

t)

Nem releváns

Tartozékok:

BESUGARZAST TERVEZO RENDSZER 3D
LINIVERZAL I S APPLIKATOR ROG ZIT O

ASZTALHOZ
HOLEGSTERILIZATOR STING 11B

(after

loading tartozéka)

60

S

2013.07 .30

2013.07 .30
1

KAMERA FIX MONITORRAL
ULTRAHANGO

2013.07 .30 581070-7002-01

I

130064

2013.07 .30

ESZKOZTISZTITO EMMI

HC

KAMERA MOZGATHATO TAVVEZERELT

2013.07.30

+9-7r29

2013.07 .30

Műszaki leírás:
Általános feltételek:

1. Minden havonta (minden hó 5. napjáig kiállított) teljesítésigazolást követően kiállított számla
mögé munkalap csatolása szükséges (amennyiben egy adott hónapban nem volt, úgy ajánlattevő

nyilatkozat erre vonatk ozőan.)

2. Rendelkezni kell a

berendezések javításához, szeruizeléséhez használt méro, ellenőrző és

vizsgáló műszerekkel. melyről az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozni kell (megnevezve a
mérőeszközöket).

3. Ajánlatkérő által biztosított munkaidő:

munkanapokon (hétfőtől-péntekig) reggel 08.30 óra és

délután 17.0a őra'

13t20

4'

Amennyiben valamelyik gép/készülékleselejtezetésre, eladásra, vagy kivonásra kerül ugy azon
berendezés karbantartása automatikusan megszűnik. Erről

az Ajánlatkérő 30 nappal korábban

koteles tájékoztatni a nyertes Ajánlattevőt.

5.
6.
7

.

Ajánlat a meghatározott gépeVberendezések javítására- kompletten adható.
Időszakos felülvizsgálat
Javítási-karbantar1ási szolgáltatás:
- gyár1ó által előírt karbantar1ás karbantartási anyagokkal együtt
- képminőségellenőrzés és beállítás, melyről jegyzőkönyvet

kell felvenni

- gyártő által kifejlesztett folyamatos software frissítés
-

távdiagnosztika

- karbantartás

:

tervezett, eseti (kiszállással)

_

teljes korű alkatrészellátás

-

vákuumtechnikai elemek (amennyiben az adott gép/berendezés esetében releváns)

- informatikai jellegű meghibásodás esetén számítástechnikai hardver elemek cseréje

Az

Ajánlattevő helyszíni karbantartási munkája során,

az abban résávevő

munkatársak

a

saját

munkabiztonsági és sugárvédelmi egyéni védelmükről gondoskodni kötelesek' Abban az esetben, ha a

helyi kollektív védelem, Vagy egyéb szervezési intézkedések mellett munkájukat nem tudják
biztonságban végezni, akkor az érintett szewezeti egység vezetőjének közreműködésével kötelesek
értesítenia Sugárvédelmi és Munkabiztonsági megbizottat az elvárt binonság biztosítása érdekében.

Részletes szakmai specifi káció

:

KARBANTARTASI FELTETELEK

Megfelelés

Kért paraméterek
Uzembiztonság

96%

Karbantartás a szolgáltatás díjában foglalt

Igen

rész'e

Kiszállás karbantartásra ingyenes

Igen

Karbantartás gyakorisága biztosított a

Igen évente l

gyártő által e|őírtak szerint évente

6 őra

Karbantartás időtartama

14120

Felhasználó által

v

égzett karbantartás

Nem

lehetősége

Szewiz címe

1

Szerviz telefonszáma, munkaidőben

124 Budapest, Csörsz u. 45.

+3615012660

Szerv iz telefonszáma, munkaidőn túl,

hévégénés munkaszüneti napokon, ha

+3615012660

lehetséges

Telefonos hibabej elentés, és hibakezelés

+3615012660

Távdiagnosztika

Igen

Távdiagnosáika biztos ításának lehetősége,

SmartConnect

módja

Szerviz reakció idej e (hibabej elentéstől a
javítás megkezdéséig eltelt idő

Max.24 őra

munkanapokon)

A gyártó által biáosított ideig garantálnr

[gen, 5 év

kell a gyafiő általi alkatrész ellátást
Időszakos felülvizsgálatok elvégzése a
412009 (III.17.) Eüm rendeletben előírtak

lgen

szerint

15120

3.

sz. melléklet

NYILATKOZAT
AZ IGÉNYBE VENNI xÍvÁNr ALVÁLLALKoZoKnÓL
Alulírott Fórizs Szabolcs ugyvezető, a Varian Medical Systems Hungary Korlátolt Felelősségű
Társaság (ll24 Budapest, Csörsz utca 45') Szolgáltató képviseletébeneljárva, a Markusovszky
Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) Megrendelő által
lebonyolított ,,AFTER LOADII{G KESZULEK GAMMA MED PLUS iX karbantart(ÍS'' tárgyú
közbeszerzési eljárásban a Megrendelővel 202I.03.09. napján megkötött szállítási szerzodésre
hivatkozással a közbeszerzésektől szóló 2015. évi CXVIII. törvény 138.$ (3) bekezdése alapján az a|ábbt
nyilatkozatot teszem.

Nyilatkozom, hogy a közbesze rzési eljárás eredményeként megkötött'szállít ási szerződés teljesítésesorán
alábbi alvál lalkozókat kívánj uk i génybe venni
:

Alvállalkozó
(neve és székhelye)

Celitron Medical Technologies Kft., 2600
Vác, Szent Lászlő űt 36.

alvdllalkozói
teljesítésaránya

végzett tevékenység

(%)

5%

Hőlé gsteri|izátor Stin g
11B karbantartása és

javítása

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozók nem állnak a
közbeszerzésekről szőlrő 2015. évi CXVIII. törvény a Kbt. 62. $ (1) és (2) bekezdésében meghatározott
ktzárő okok hatálya alatt áIL.
Budapest, 2021.03.09.

Fórizs
Ugyve
Varian Medical S
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Hungary Kft.

4. sz. melléklet

Nyilatkozat át|áthatőságról

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

Az á|ta|am képviselt szervezet át|áthatő szervezetnek minősü|, azaz az Nvt. 3. Q (1) bekezdés 1. pont
b) alpont szerint olyan belftildi vagy külfiildi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szewezet, amely megfelel a ktivetkező feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosaI megismerhető.

Nvilatkozat tényleges tulai donosokÍól : Nincs tényleges tulai donosa.

Név

Lakcím

Adőszáml
adóazonosító
iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mér1éke

IIl2. az állam, amelyben az á|ta|am képviselt gazdálkodő szervezet adóilletőséggel rendelkezik:
az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország

egyéb:

......., vűg!

-

az Európai Gazdasági TérségrőI szóló megállapodásban részes állam:
vűgy

-

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagá|lama: ...
vagy

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak
egyezménye van:

a kettős

adőztatás elkerüléséről szőlő

(a megfelető aliihúzandó, itlene amennyiben nem Magyarors'zag, kérjük rlz orszógot

megnevezni)
[I/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott

ellenőrzött

külfi'ldi társaságnak2.

N}'ilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésrol

:

Az általam képviselt szervezet mag}'arországi székhellyel rendelkezik. íey nem ellenőrzött
külföldi társaság;

l A tényleges tulajdonos Íbgalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tarta|mazza (wwr'v.somogy.katasztroÍ'avedelem.gov'hu)'
Az ellenőrzött külföldi társaság Íbgalmát a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza (www.somogy'katasztrot'avedelem.gov.hu)

2

17120

r

vagy

Az általam képviselt szetvezet

nem rendelkezik magyaroIszági székhellyel. (A megfelelő
aláhúzandó. Amennyiben a nyilatkozattevő iÍltal képviselt szervezet nem magyarorszógi székhelyű,
úgy.felmerül annak kérdése,hogy ellenőrzöft küaildi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az
ellenőrzÓtt kulfoldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kircltése.)

Az

áItalam képviselt szetvezet a társasági adóról és az osztalékadóról szolő 1996' évi

LXXK.

törvény 4. $ 1 1. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szólÓ törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak
vagy

adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
külÍöldi társaságnak minősül. (A megfelelő aláhúzandó)
a társasági

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az
izletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság),
de székhelye, illetősége azBurőpai Unió tagállamában, az OECD tagállamában Vagy olyan
államban van, amellyelMagyarországnakhatályos egyezménye van a kettős adőztatás
elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdaságtjelenlét tekintetében, az
alábbiak szerint:

Adóév

Gazdá1kodó
szervezet neve,
székhelye

A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
eszközze| és munkaviszonyban foglalkoáatott
munkavál l al ókkal v é gzett termelő, fe ldo l g ozó,
mezó gazdasági, szol gáltató, befektető i,
valamint kereskedelmi tevékenységéből
származő bevételének aránya az összes
bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben köZvetlenül vagy közvetetten több mint 25yo-os
tulaidonnal. befolyással vagy szavazati ioggal bíró iogi személy' iogi szeméIyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1.. II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.
oÁ - os
általam képviselt gazdáIkodő szewezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet megjelolése (név, székhely) (Ezen prlnÍban a gazdólkodri

Az

szervezet nem lermészetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezel
esetében, amely akárcsak közveve, de tobb, mint 2S%o-os Íulaidonnal, szavazaÍi.joggal vagy
befolyással bír,.fuggetlenül attr5l, hogy a tulaidonosi szerkezet melyik.fokán Íalálható, nyilaÍkozni

kell.)
1 .
Varian Medical Systems, Inc, US-94304 Cctlifornia, 3I00 Hansen Way, Palo Alto
2.
3.
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Nvilatkozat az á1
%, - os tulaid
IIl4.1.

közve
bíró i

o

vagv szav

közv
o

bb mint

jlvisé

Az

általam képviselt gazdáIkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
vagy szavazatijoggal bíró jogi ,r"^ély,jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodő szervezetek tényleges tulajdonos ai(tabb arűrettlazc1ólkodó SZervezet
e s e t é b e n s z e rv e z e t e nké nÍ s züks ége s kt t a}t e ii)
%o

- os tulajdonnal, befolyással

Nyilatkozat tényleqes tulai donosokIól: Nin cs tényleges tulai donosa.

Név

Adószáml
adóazonosító
iel

Lakcím
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Befolyás és
szavazati jog
mértéke

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi szemé1y, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (tabb érintett gaz(tak()dó szervezet eSetében
szeryezetenként szükséges az adóilletőséget megj elotni)
IIl4.2.
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az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország

egyéb:

.,., vilg!

az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes áIIam:
vagy

a Gazdasási Egvütt
Allamok vagy

-

: Amerikai E

a kettős ac]őztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van:
(A megfelelő aláhúzandó, illene amennyiben nem Magyarország, kérjük az orszítgot megnevezni)
olyan állam, amellyel Magyarországnak

IIl4.3. Az á|talam képviselt gazdálkodő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
tulajdorinal, befolyássalvagy szayazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külfi'ldi társasági minősítése (tobb érintett
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Magyarországi szélútellyel rendelkezik' így nem ellenőrzött külföldi társaság.
vagy
(A medelelő aláhúzandó. Amennyiben a
nyilatkozattevő iiltal képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %o - os
tulajdonnal, befolydssal vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarorszógi székhelyű, úgy.felmerül annak kérdése'hogy
19t20

ellenőrzött kulfoldi társasdgnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzötÍ külföldi tórsaságnak
minősítéssel kapcsolatos következő rész kircltése.

Az

álta|am képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenüI

vagy közvetetten több mint

25oÁ_os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdálkodő szervezet a társasági adőről és az

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX. törvény 4. $ 1 1. pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvén}, szerinti meqhatározott
ellenőrzött külfoldi társaságnak
vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött
me gfel el ő dl áhúz andó..)

külföldi társaságnak minősül. (A

Amennyib en az áItalam képviselt gazdálkod ő szervezetben közvetlenül vagy közvetetten
több mint 25oÁ-os tulajdorrnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggelnem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az
izletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külfrldi társaság),
de székhelye, illetősége azBurőpai tJnió tagáIlamában, aZ OECD tagá|Iamában Vagy olyan
államban van, amellyel Magyarországnakhatályos egyezménye van a kettős adőztatás
elkerülésére, nyilatkozom aZ adott államban a valódi gazdaságtjelenlét tekintetében)) aZ
alábbiak szerint:

Az

Adóév

álta|am képviselt

gazdálkodó szervezetben
A külföldi társaság és adott államban lévő
kapcsolt vállalkozási által együttesen saját
közvetlenül vagy
e szkö zze| é s munkavi szo nyban fo gl alko ztatott
közvetetten tcibb mint
munkavál l al ókkal v é gzett termelő, feldo l go zó,
25Yo-os tulajdonnal,
mezo gazdasági' szol gáltató, befektetői,
v
agy
szav
azati
befolyással
joggal bíró jogi személy,
valamint kereskedelmi tevékenységéből
jogi személyiséggelnem
származő bevételének aúny a az ö sszes
bevételhez képest
rendelkező gazdálkodó
szervezet
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