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Gábor ügyvezgtő igazgató
lóJui'"ri, Faragó
a továbbiakban Szolgáltató_
között az alább felsorolt feltételek szerint:
I.

PREAMBULIJM

töruény (a
mint.a, közbeszerzésekről szótÓ 2015' évi CXLlll'
1'1.t Aszerződőfelek rogzítik, hogy MegrendelŐ.
(1)
bekezdése
a Kbt. Második Rész 81 's
p..i.tJ" ;'"1inti ajánlatkérá
továbbiakban: Kbt.) 5. s (1) bekezdés ")
Egyetemi
''á'á'"t
indított
"! Markusovszky
xa)oeszőr..e91'
.^:
rendelet
alapján uniós eljárá.i"nbo" ErIoző,, nviii
EüM
(lll'17')
"rn..t
'sre*izetási, javítási]
raiü"nt"'ta=i és 4/2009'
oktatókórház orvosi gépmíiszereinet
biztosítása'' tárgyban'
szerinti időszakos t"lti-l'í'"galatiszotgáltatásának
c) pontja' azaz a legjobb árközbeszerzési eljárásban a Kbt. 76.s (2) bekezdés
1 .2.t A,z.1 .1 ./ pontban meghatározott
a legkedvezóbb érvényes
számára
arapjan úágr"n'obr'o.
értékarányt megjelenítd ortexetesi .'"'ióo"ir""osiei
áz eljárás nyertesévé
eljárásban
ká'É"''ár'esi
árr" t"tintetteí a
ajánlatot Szolgáltató tette, akit rr/"gr"nááá
szem pontok:
.'vii"á.]t"ti. sz-otgatúto áltál megajánlott értékelési

_

Ajánlatiár (nettó FV12 hónap):60 000 000

.lll'1.3/M.2)pontszerinti1fószakembertöbblettapaszla|ata(min'0hÓnap'maximum24hónap):24,
24 hőnap): 24'
többlettapas ztalata (min. 0 hónap, maximum

iffi:Tü5i;"".k?!|Íii"'o

-

megnevezése: Gazsi Béla

szakember

perc, min. 60 perc): 60
Javításr" tórtáná ki''állás ideje (max. 300

megajánlásait a szeződés

értékelésialszempontokra tett
Amennyiben Szolgáltató az 1.2.tpontban rögzítettszakmai
Ez' esetben Megrendelő jelen szerzódést
teljesítése során nem teljesíti, az sÚlyos .i"otoe'.'egesnet<'minósül.
érvényesítésére.
iórmonorratia és jog;Sutt á meghiúsulási kötbér

az
rögzített közbes.zerzési eljárás eredményeként'
A felek rögzítik, hogy jelen szeződésÜket az 1.1.tpontban
SzolgáItató
és a
kiegészíio os .gyéükBioeszerzési dokumóntumok
eljárást megindítÓ t"rniuáá,'u"ramint a ternivást
meg'
kötik
tartalma szerint
niint nv"rt"é a;anrattevo álial benyÚjtott ajánlat
1.3./

1.4.lAjelenszezodésalapjánfizetendoellenszo|gáltatástMegrendelosajátforrásbólbiztosítja.
'1

.

meg hatá rozása"
5./. A javítás, karbantartás, felü lvizsgálat

változás' amely
a berendezés állapotában bekövetkezo minden
teremt a
Hiba: jelen szeződés értelmében hibának minosÜl
oai'árv tazisaiierróteilenné teszi vagy veszélyhelyzetet

a folyamato. |.enj"-ti"ióisieru tizemerüüs
páciensre Vagy a kezelőre nézve'

ffijo",,n,",u1".aszerviz.a',g9,?.n"i?u9|l"Ti"^9,:*"I::3:Í:::!:,:9{:Í^".[:-"".,'":!:.:Ti:í:"dásának
által az 5'5 pont
célzó tevéke"y;eg. Á];;ítást Szolgáitató Megrendelo
elhárítását, újra Üzemképes állapotba atiiiásat
szerinti hibabejelentés Útján rendeIi meg'
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Amennyiben a hibás alkatrészek nem javíthatóak, a SzolgáltatÓ kÖteles a jelen szeződésben meghatározott
vállalkozási díj ellenében valamennyi, a szerződés tárgyát képezo berendezés esetében a cserealkatrészeket
beszerezni és azokat beépítve,a készÜléketüzemképesen átadni a Megrendelónek. A beépített, új alkatrészek a
Megrendelő, a hibás és javíthatatlan alkatrészek a SzolgáltatÓ tulajdonába kerülnek.
Megrendelő további jóváhagyása nélkül anyag (alkatrész, tartozék) a javítási költség tekintetében automatikusan
nettó 100.000,_Ft értékhatárig' MegrendelŐ SzolgáltatÓ által készítettára.1ánlata alapján, annak megrendelésével
nettó 100.000,_Ft vagy afeletti értékesetén.

Szeződő felek rögzítik, hogy nem képezi a jelen szeződés tárgyát az olyan kár, vagy hiba kijavítása, amely
szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, kezelési hiba, gondatlan' vagy szándékos károkozás
a munkadíjal és az alkatrészárat is magában
következtében történik. Ezen hibák elhárítására a Szolgáltató kÜlön

-

foglaló - ajánlatot tesz.

Karbantartás:
A karbantartást Szolgáltató Megrendelovel egyeztetve tervszerűen évente négy alkalommal (negyedévente) végzi'
A karbantartás definíciója: hibamegelőzo karbantartás, illetve folyamatos üzemképesség biztosítása, azaz a
karbantartás megelőzó szewiz tevékenység.Annak végrehajtása az adott berendezés üzembiztonságát, a lehetó
leghosszabb élettartam megteremtését szolgálja. A karbantartás uzemképes, megfelelően mŰködő eszköz
állapotfelmérését,egyes tartozékainak, alkatrészeinek időszakos cseréjét' a berendezés és részeinek tisztítását
foglalja magában. A karbantartás nem irányul hibás eszköz vagy annak tartozékána( javítására, működoképes
állapotba hozására (ezen tevékenységa szeryiz feladatok körébe tartozik).
SzolgáltatÓ a karbantartást mindenkor a gyári előírásoknak, ÚtmutatÓknak és a jogszabályoknak megfelelóen végzi,
illetve gyári előírások hiányában Szolgáltató szakmai tapasztalata alapján az általa szükségesnek ítélteljárások
alapján.

gyártÓ minden berendezéshez meghatározza a készÜlékkorának megfelelő, a karbantartások alkalmával
kötelezŐen cserélendő alkatrészek, karbantartÓ kitek listáját. Aszeuődés aláírásával Megrendelő önmagára nézve
e tényt kötelezőnek tekinti, s SzolgáltatÓ alkatrész karbantartási munkáját semmilyen formában nem akadályozza.
Szolgáltató a karbantartásta2.4. pont szerintiteljesítési helyszíneken végzi.

A

A készÜlék és tartozékai (páciens kábelek és szenzorok, egyszer használatos eszközök és minden sterilizálást

igényló tartozék kivételével)általános tisztítása, a készÜlék és rendeltetésszerÚ használatához szÜkséges tartozékok
mennyiségi és minőségi ellenozése, funkcionális tesztelése.

Kötelezó felü lvizsqálat:

A felülvizsgálat definíciÓja: Az adott berendezés mŰködésének életvédelmiésbiztonságtechnikai ellenőzése.
A készülékrejellemzó paraméterek műszeres ellenórzése az EgészségÜgyi Minisztérium 4l2oo9. (lll. 17.) sz. EÜM
rendelete alapján a rendeletben meghatározott időszakonként, felülvizsgálatijegyzőkönyv kiállítása'
A fel Ü lvizsgálat nem tartalmaz javítási, karba ntartás i fel adatokat.
1'6.I Afelek rögzítik, hogy jelen szezŐdésÜk elválaszthatatlan mellékletét képezik az1.1l pontban meghatározott
közbeszerzési eljárás dokumentumai, így különösen, de nem kizárólagosan az eljárást megindító felhívás és az
egyéb közbeszerzés i doku mentu mok, va lam nt a nyertes aján lattevő flánlata.
i

listáját, amelyek vonatkozásában a 1 .5./ pontban ismertetett szolgáltatási tevékenységetel kell
1.7 'l Azon eszközök
végezni az 1. sz. melléklet (Műszaki leírás) tarÍalmazza.

IL

2'1.l

A szerződés tárgya, hatátya, a tetjesítéshelye és határideje

szeződés aláírásával Szolgáltató elvállalja, Megrendelő pedig megrendeli a jelen szerzódés 1.1.l

pontjában
hivatkozott közbeszezési eljárás ajánlati felhívásában, valamint aközbeszerzési dokumentumok műszaki
^jelen
leírásában részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő az 1. sz. mellékletben meghatározott karbantartási,
javítási és felÜlvizsgálati szolgáltatásokat (a továbbiakban: szolgáltatások).

2'2'l A felek rögzítik, hogy amennyiben a szerzódéskötésre korábban kerÜl sor, mint a 32012015. (X.30.) Korm.
rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanÚsítvány kiállításának a napja, Úgy a jelen szerzodés

a32012015. (X. 30.) Korm. rendelet 'l3. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításának napját
kÖvető napon lép hatályba, kivéve a32012015. (X.30.) Korm. rendelet 13. $ (3)bekezdésében foglaltakfennállását,
amely esetén a jelen szerzodés mindkét fél általi aláírásának napját követó 60. napon lép hatályba. Amennyiben a
szeződéskÖtésre a 32012015' (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány
kiállításának napját kÖvetoen kerÜl sor, Úgy a szerzódés a felek általi aláírásának napját * az utolsóként aláíró fél
aláírásának napját - kÖvető 60' napon lép hatályba.
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2.3'I Afelek a jelen szezodést a hatályba lépéstőlszámított 12 hónap határozott időtartamra kötik meg'
A felek rögzítik, hogy a megrendelő a határozott idótartam lejártát 30 nappal megelőzően az eladival írásban kÖzölt
nyilatkozata Útján jogosult a szeződést - a további rendelkezések változatlanul hagyása mellett - legfeljebb 12
(tizenkettő) hónappal meghosszabbítani. A meghosszabbított időtartam alatl az Eladó köteles a jelen
szerződésben foglalt változatlan feltételek mellett az 1.5 pont szerinti szolgáltatási tevékenységet ellátni. A felek
rögzítik, hogy az-opciÓs 12 hónap alkalmazásához a Megrendelőnek hosszabbítási igényétjeleznie kell az ÁEer
felé és egyben kérnie kell az AEEK, valamint azon keresztül az engedélyezo miniszterek jÓváhagyását legkésőbb a
szerződéses időtartam lejártáig' A jóváhagyás hiányában a szeződés nem hosszabbíthatÓ meg.
2.4.l A teljesítéshelye: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5., 9970 Szentgotthárd Hunyadi János utca 5.,
9900 Körmend Munkácsy M. utca 1.' 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 5.

2'5.l A felek rogzítik, hogy tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve
fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerÜlhet, ezért
SzolgáltatÓ a kovetkező bontÓ feltételt köti ki: SzolgáltatÓ szezódéses kötelezettséget kizárÓlag a Polgári
Törvénykönyvről szÓlÓ 2013. évi V. törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontÓ feltétellel vállal,

hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont
közbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás
keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerÜl megkötésre, a központosított, közös vagy összevont
kÓzbeszezés rendszerében kell a beszezést megvalósítania. Felek rÖgzítik, hogy ebből Megrendelőnak semmilyen
hátrányos következménye nem származhat

kifejezetten rögzítik, hogy ezen bontó feltételt kizárÓlag abban az esetben alkalmazzák, amennyiben a
központosított, közÖs Vagy Összevont közbeszerzés keretében megkötött keretmegállapodás vagy szerződés tárgya
teljes egészébenlefedi a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi terméket. A felek rögzítik, hogy abban az
esetben, ha a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés keretében megkötött keretmegállapodás vagy
szerződés kizárÓlag a jelen szerződés tárgyát képező termékek meghatározott körére terjed ki, a felek a jelen
szerződést a központosított, közÓs vagy osszevont kozbeszerzés keretében megkötött keretmegállapodás vagy
szerződésről valÓ tudomásszerzést követően haladéktalanul a KbL 141.s @ bekezdés a) pontjára figyelemmel
közösen akként midosítják, hogy az érintett termékek mennyiségét az Megrendelő által már leszállított mennyiségre
csokkentik, figyelemmel arra, hogy az érintett termékek szállítására az Megrendelő a központosÍtott, kozös vagy
Összevont közbeszerzési rendszer keretében létrejött szerződésre figyelemmel nem köteles. A felek rögzítik, hogy a
fent rögzített feltételek esetében fellépő szerződésmÓdosítás (a megvásárolni kívánt termékmennyiség csÖkkentése)
kÖvetkeztében az Megrendelő semmilyen igénfi nem érvényesítheta SzolgáltatÓvel szemben'

A felek

Il

l. F i zetési feltétel ek

3.1.l A szerződő felek a jelen szerződés.tárgyát képezo szolgáltatás díját Szolgáltató ajánlatának megfelelóen
mindösszesen 60.000'000,-Fu12 hónap+AFA, azaz hatvanmilliőforintl12 hónap plusz általános forgalmi adó
összegben rögzítik.

A fenti összeg tarIalmazza a Szolgá|tató jelen szezodés teljesítéseérdekébenfelmerÜlt valamennyi költségét és
kiadását, kÜlönös

.
.

r
o
.
o
o
.

tekintettel:

a szerződés tárgyát képező valamennyi karbantartási, javítási és felÜlvizsgálati szolgáltaltás ellenértékére;
az 1. számú mellékletben felsorolt orvosi gépmÚszerek karbantartási, javítási, felülvizsgálati munkáinak
elvégzését;
a javításhoz szükséges segédanyagok, alkatrészek ellenértékét,amennyiben az nem haladja meg a nettó
100.000,- Ft/db értéket.A megjelöltösszeg felettijavításialkatrész költség felmerÜlése esetén MegrendelŐ
kÖteles egyedi, jelen szezodés keretein kívül esó megrendelés alapján beszerezni.
a javításhoz, karbantartáshoz használt műszerek, eszközök használati díját;
a kiszállás költségeit és az egyéb járulékos költségeket'
a karbantartáshoz szÜkséges segédanyagok ellenértékét
a javítási, karbantartási munkák díját'
csere készÜlékbiztosítását.

A

Szolgáltatónak csere készÜléket minden olyan esetben biztosítani kell, amikor olyan készüléketszállít el a
szervizébe, amelyet helyben megjavítani, karbantartani nem tud és ezen készÜlék hiánya akadályozza a kőrház
illetve az adott osztály műkÖdését,szakszertl betegellátását' EKG vagy Defibrillátor esetében mindenképpen
szükséges csere készÜlék biztosítása, függetlenül attól, hogy az adott osztályon hány darab van belőle.
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A megadott szolgáltatási díj fix ár, amely tartalmazza a Szolgáltató teljes'ítéskörében felmerÜlt valamennyi költségét
és kiadását, így Szolgáltató további díjazásra nem jogosult. A szerződéses ártÓl Szolgáltató a szeződés időtartama
alatt nem térhet el, kÜlönösen nem inflációra való hivatkozással.

3'2'l Szolgáltató az általa elvégzett karbantartásról és hibaelhárításról munkalapot állít ki, me|yen a Megrendelő
aláirásával igazolja a munka elvégzésétés a felhasznált anyagokat, alkatrészeket' A felek kölcsönösen elfogadják

a munkalap digitális formában történő elkészítésétés aláírását.

A javítás, karbantartás teljesítésétigény esetén Megrendelő m!nőségbiztosításirendszerének megfelelő mÓdon (pl.

karbantartási napló stb.) is rögzítik.

3.3./A szeződÓ felek rogzítik, hogy Szolgáltató a3.1.lpontban fogalt szolgáltatásidíjat havi egyenlő részletekben
kiállított számla ellenében,
kifogásmentes teljesítéstkÖvetően, a jelen szeződés'1.1./ pontjában meghatározott kÖzbeszezési eljárás eljárást
megindító felhívásában, illetve a kötelező egészségbiztosításrÓl szÓló 1997' évi LXXXIll' tÖrvény 9/A' $-ban rögzített
eltéréssela Ptk. 6:130. s (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabályok szerinti, a számla kézhezvételétŐlszámított
60 napos határidóben köteles megfizetnia Szolgáltató részére,a Szolgáltató jelen szerzŐdés fejlécébenmegjelÖlt
bankszámlájára tÖrténŐ banki átutalás útján. Szolgáltató a teljesítéstés a teljesítési igazolás benyújtását kÖveto
legkésobb tizenöt (15) napon belül köteles a számlát kiállítani és megkÜldeni Megrendelő részére.Aszámláhoza
munka elvégzésétigazoló munkalapok másolatát Szolgáltatónak csatolnia kell' Megrendeló a Kbt. 27lA. $-ban
foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 169311:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által az e $zabványhozazEurőpai UniÓ Hivatalos Lapjában

a tárgyhónap 8. napjáig jogosult kiszámlázni a Megrendeló felé, Megrendelő a

közzétett sz ntax is istá na k'
Ha az adott hónapban karbantartás vagy hibaelhárítás történt, úgy a Szolgáltató a számlához csatolja a karbantartás,
ill. a hibaelhárítás elvégzésérőlkiállított, a MegrendelŐ által aláírt munkalapokat.
i

l

3.4./ Amennyiben Megrendelő a teljesített szolgáltatások tekintetében a havonta meghatározott szolgáltatási díjat az

esedékességet követŐ 8 napon belÜl egyszeri írásbelifelszólítás ellenére sem fizeti meg, Szolgáltató a Ptk.6:155.
$-a szerinti késedelmi kamatrajogosult'

3.5./ Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a szezidés teljesítésévelösszefÜggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merÜlnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak'

szeződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143" s (3) bekezdése szerinti Ügyletekről a Megrendelót haladéktalanul értesíti.

3.6./ Szolgáltató a

3.7./

A

felek

a Kbt. í35.s (6)

ellenszolgáltatásbÓl
számíthatja be.

bekezdése alapján rögzítik, hogy Megrendelő a szeződésen alapuló
eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt kÖvetelését

lV. SzolgáItató jogai és ki5telezettségei

4.1.l Yállalkozó köteles a jelen szeződés tárgyát képező a jelen szeződés 1.1./ pontjában meghatározott
közbeszerzési eljárást megindító felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban, illetve Szolgáltató ajánlatában
meghatározottak szerint teljesíteni.

4.2.l A Szolgáltató az általa biztosított szolgáltatás teljesítésesorán kártérítésifelelósséggel tartozik Megrendelóvel
szemben a Megrendelőnek okozott károkért'

4.3.l A jelen szeződés szerinti szolgáltatás teljesítésesorán Szolgáltató elótt ismert az a körÜlmény, hogy
Megrendelő tevékenységénekellátásában a szolgáltatás késedelmes és/vagy hibás teljesítése sÚlyos
fennakadásokat és károkat okozhat' ezért vállalja, hogy a szezŐdés teljesítése során kellő gondossággal jár el.
MentesÜl a Szolgáltató a felelősségvállalás alÓl, ha bizonyítja, hogy az adott helyzetben általában elvárhatÓ módon

járt el.

4.4.l Szolgáltató a felmerÜlt hibák elhárítását a Megrendelő bejelentésétől számított 60 percen belÜl megkezdi (az
ajánlatban vállaltak szerint)

A javításra történő kiszállás idejét MegrendelŐ az alábbiak szerint határozza meg.

Megrendelő hibabejelentést tesz e-mailen, faxon, telefonon Szolgáltató részére.Szolgáltató Call Centere az év
minden napján (0-24 őrában) folyamatos elérhetiségetbiztosít Megrendelő részére.Megrendelő a javításra tÖrténŐ
kiszállás idejét a hiba bejelentésétől számítja.
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Ezképezi egyúttala késedelmes teljesítésalapját

4/2009 (lll.17') EüM rendelet szerinti

is.

4.5.l A szerződést a Kbt. 'l38. s (1) bekezdése alapján Szolgáltatónak kellteljesítenie.

Szolgáltató a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. s (9) bekezdésében
foglalt esetekben és módon köteles igénybe Venni, valamint köteles a teljesítésbebevonni az alkalmasság
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettÍ.ik akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesÜlés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is)' ha
Szolgáltató e szervezet vagy szakember nélkül Vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
- amennyiben a közbeszerzésieljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján
MegrendelŐ szŰkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy
szakemberrel egyenértéktjmÓdon megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Szolgáltató
a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyÜtt felelt meg.
Szolgáltató legkésóbb a szeződés megkötésének időpontjában' majd - a késobb bevont alvállalkozÓk tekintetében
- a szeződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles elózetesen a Megrendelonek valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni (a megnevezésen tÚl az elérhetóség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz
a szerződés teljesítésében.A Szolgáltató a szeződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles.az ajánlatkérőt
tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról. Szo|gáltató a jelen szeződés aláírásával
nyilatkozik arról' hogy a szezodés teljesítéséheznem vesz igénybe a közbeszezési eljárásban elóírt kizárÓ okok
hatálya alatt álló alvállalkozót.
4.6. A kÜlföldi adÓilletőségű Szolgáltató köteles a szezodéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenÜl beszerezhet Szolgáltató ra vonatkozó adatokat
az országok közötti jogsegély igénybevételenélkül.

4.7. Szolgáltató rendelkezik a 4l20o9' (lll.17.) EÜM rendelet 13. melléklete szerinti eszközök (min. defibrillátor,
nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék, inkubátor, altató-lélegeztetŐ berendezés, műtéti és órző monitor, EKG,
gépi infúzió adagoló készÜlék,sterilizáló berendezés, vérmelegítő készülék,hálÓzati ÜzemŰ elektroterápiás
készülék) tekintetében az időszakos felÜlvizsgálatra vonatkozó hatósági engedéllyel (2' sz' melléklet).
V. Megrendelő

jogai és kötelezettségei

5.1./ Megrendeló - Szolgáltató szerzódésszerű teljesítéseesetében _ köteles a 3'1.l pontban meghatározott
szolgáltatási díjat esedékességkor a jelen szeződésben foglaltak szerint Szolgáltatónak megfizetni.
5.2./ Megrendelő köteles a SzolgáltatÓt minden olyan a jelen szeződés tárgyát képező készÜlékre és annak
műkÖdésére vonatkozÓ tényről, körülményről tájékoztatni, amely a rendszeres karbantartás, a hibaelhárítás
elvégzésétés a készÜlék műszaki állapotát befolyásolhatja. Megrendelő köteles a karbantartási munkálatok
elvégzésesorán, szÜkség esetén adatszolgáltatással is egyÜttműkÖdni a Szolgáltatóval.
időn belül - amennyiben az kÜlönösen a hiba jellegét
pont
szerinti eljárás során - köteles meggyózódni arrÓl'
tekintve lehetséges és elvárhatÓ, lehetőség szerint a 3.4'l
5.3./ Megrendelő a körÜlmények által lehetővé tett legrövidebb

hogy

a

teljesítés megfelelő-e. Amennyiben

az elvégzett szolgáltatások megfelelnek a jelen szezódésben

meghatározott követelményeknek, Megrendelő köteles a teljesítést igazolni.

5.4./ MegrendelŐ a teljesítéssel kapcsolatban esetlegesen észlelt hibát/hibákat köteles annak felfedezése után az
Szolgáltatóval haladéktalanul közölni, egyben szavatossági igényétmegjelölni.
5.5./ Hibabejelentés mÓdja: meghibásodás esetén a Megrendelo hibabejelentést tesz e-mailen, faxon, telefonon

Szolgáltató felé. A Call Center az év minden napján (0-24 irában) folyamatos elérhetőséget biztosít Megrendeló
részére.

A Szolgáltató neve és címe:Aladdin Medical Kft. 9700 Szombathely, Paragvári utca 15.
e-mail : szerviz@aladd n-med ical. hu
tel.: 06 30 831 5857
i

fax: -

Hibabejelentés során a bejelentésnek tartalmaznia kell:
- berendezés megnevezése, valamint gyári száma
- berendezés helye (cím, osztály szoba)
- bejelentő neve, elérhetosége
- feladat, hiba részleges, Vagy teljes Üzemkiesés okoz
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feladat
idopontja
a berendezéshezvalő hozzáférés

5.6'/ A rendszer rendelkezésre állásának optimalizálása, valamint a minőség biztosítása érdekében a SzolgáltatÓnak

hozzá kell férnie kÜlÖnféle műszaki adatokhoz. Megrendeló ezért ezennel visszavonhatatlanul engedélyezi a
Szolgáltatónak a nem személyes pl. készÜlék tulajdonságokat, teljesítésiparamétereket és egyéb tisztán technikai
információkat tartalmazó adatok saját célÚ felhasználását (pl. termék_ és szolgáltatásfejlesztési célbÓl) idóbeli'
helybeli és tartalombeli korlátozás nélkÜl.
VL A felek jogai

és kötelezettségei - közös

6.1t A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan körÜlményrol haladéktalanul értesíteni, amety a jelen
szerződés eredményességét,vagy kelló időre valÓ elvégzésétveszélyezteti, vagy gátolja' illetve személyÜket érintó
változásról is kötelesek egymást értesíteni. Az értesítéselmulasztásábÓl eredő kárért a mulasztó fél felelős.

6'2l A felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítése során a másik félről tudomásukra jutott informáciÓt Üzleti
titokként kezelik, és azt harmadik személy részérenem adják tovább a másik fél elozetes írásbeli hozzájárulása és
a harmadik személlyel kötött titoktartási megállapodás nélkÜl' Ez a rendelkezés közérdekból nyilvános adatokra nem
vonatkozik.

Nem minŐsÜlnek az Üzleti titok körébe tartozónak azok az adatok, információk, amelyeket Megrendeló maga, Vagy
az arra feljogosított személyek, szervezetek jogszerűen hoztak nyilvánosságra, illetőleg a kÖzérdekbÓl nyilvános
adatok.

A titoktartásra vonatkozÓ rendelkezések a szeződés megszÚnését követóen is fennmaradnak.

a megállapodás teljesítése során köteles figyelembe venni Megrendelő mŰködési rendjét, és a
tevékenységgel kapcsolatos szabályzatait, köteles azokat az általa igénybe vett dolgozókkal is megismertetni és
betartatni. Szolgáltató Megrendelő székhelyének és telephelyeinek területére belépő dolgozóinak a beléptetéshez
szükséges, személyazonosságuk igazolására szolgáló adatokat (név, személyi igazolványszám, lakcím) köteles
Megrendelő részéreátadni.
6.3./ Szolgáltató

6.4./ Felek mentesÜ|nek a jelen szerzódésből eredó kötelezettségeik nem vagy részbeni teljesÍtésévelkapcsolatos
felelősségük alÓl, ha a nemteljesítésvagy a részbeni nemteljesítésolyan előre nem láthatÓ és rendkívÜli esemény

miatt következett be, amely vis maiornak minősÜl (háborÚ, fÓldrengés, természeti csapás, stb.)' és a Felek által
elháríthatatlan események miatt következnek be. A vis maiorral érintett fél köteles a másik felet a vis maior
bekövetkezéséről, lletve megszű nésérolhaladéktalanul értesíteni.
A felek kijelentik, hogy a fenti felelŐsségkorlátozás kikötésénél figyelembe vették a Szolgáltató jó hírnevét,továbbá
avállalkozási díj összegét is a fentiekre figyelemmel határozták meg
i

Vll. A

szenődés teljesÍtésénekbiztosítékai

7.1./ Amennyiben a SzolgáltatÓ az 5.5. pontban rögzített határidőben a hiba elhárítását nem kezdi meg, úgy a
Szolgáltatót késedelmi kötbér fizetési kötelezettség terheli, melynek összege 5.000.- Ftlőra' minden megkezdett
késedelmes óra után. A kötbérösszege azonban nem haladhatja meg a nettóvállalkozásidíj3.1. pontban szereplo
szerződéses értékének10 %-át.
Abban az esetben, ha a Szolgáltató késedelme meghaladná a 5 napot (120 őra)' úgy a Megrendelő jogosult jelen
szeződéstől elállni, illetve azt felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel, hanem a
meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.Szolgáltató mentesül a kötbér megfizetése alól, ha Megrendelo mulasztása
miatt esett késedelembe, Vagy késedelméta PolgáriTÖrvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:186's (1)
bekezdése szerint kimenti.

7.2.l Amennyiben Megrendeló olyan okból' melyért a Szolgáltató felelős az elállási jogával él, vagy felmondja a
szeződést ez esetre felek meghiÚsulási kÖtbért kötnek ki, melynek mértékea jelen szerződés vállalkozási dÍja nettÓ
értékének3o%-a.

A
A meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér egyidejŰ érvényesítését'
már érvényesítettkésedelmi kötbért be kell számítani a meghiúsulási kötbér összegébe.

Ajánlatkéro a szerzódés teljesítésétakkor tekinti meghiúsultnak, amennyiben
o SzolgáltatÓ a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkÜl megtagadja
. a teljesítéskizárőlag Szolgáltató érdekkörében felmerÜlt okból lehetetlenül el
o a késedelem eléri az 5 naptári napot.
6118
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elő a szerzodésszegésből
már
behajtott kötbér összege
a
azonban
a
kár
összegébe
is követelheti Szolgáltatótól,
eredo kárának megtérítééét
beleszámít.
SzolgáltatÓ abban az esetben is köteles a kötbér megfizetésére, amennyiben Megrendelőnek kára nem merÜlt fel.
A köibért a Megrendelő jogosult a benyújtott számlából visszatartani és azt a Szolgáltató által kiállított számla nettó
összegéból levonni.

7.3.l Szerzodő felek elfogadják, hogy a kötbérkövetelés behajtásán túlmenoen Megrend

Vttl. Elállás, a

szenődés felbontása, megszíintetése

Megrendeló a szerződést a Szolgáltató sÚlyos szezódésszegése, illetve a következő tényállások
valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult írásban, azonnali hatállyal felmondani:
o ha a Szolgáltató - a Megrendelő erre vonatkozl előzetes, a következményekre történó írásbeli
figyelmeztetése ellenére - nem teljesíti bármely más, szezódéses kotelezettségét,
o ha a Szolgáltató késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy elfogado'tt) pÓthatáridő
eredménytelenÜl járt le, illetve ha a Szolgáltató a késedelmes teljesítésénekesetére kikötött maximális
kötbérösszeget elérte;
o ha Szolgáltató az 1'2.I pont szerinti szakmai értékelésialszempontokra tett megajánlásait a szeződés
teljesítésesorán nem teljesíti,
. ha a Szolgáltató a titoktartási kötelezettségét megszegi;
o ha a Kbt. 143' s (1)-(2) bekezdésében foglaltak bekövetkeznek, nevezetesen:
a) feltétlenÜl szÜlséges aszerződés olyan lényeges mÓdosítása, amely esetében aKbt' 141. $ alapján Új
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni
b) Szolgáltató nám biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartását, Vagy a Szolgáltatóként szeződő fél
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139' $-ban
foglaltaknak; vagy
c) az EUMSz isa. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési
e1;aras indult vagy az EurÓpai Unió Bírósága az EUMsz 25B. cikke alapján indított eljárásban kimondta,
hőgy az EurÓpaiÚniÓ jogábÓl eredő valamely kÖtelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a
bírÓság által megállapított jogsértésmiatt a szerződés nem semmis.
Megrendeto köte-les a szeződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attÓl elállni, ha a szeződés
me!xoteset követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró
ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

8.1.

A

;

8.2. A Megrendeló jogosult és egyben köteles a szerzodést felmondani - ha szÜkséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon - ha
a) aSzolgáltatóbáÁ közvetetten vagy közvetlenül 25%_ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez valamely olyan
Kbt' 62. s (1) bekezdés k)
;ógi szeméty személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a
pontjában meg határozott valamely feltétel.
'b)
a'Szolgáltaió közvetetten vagy közvetlentjl 2ío/o-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszelez valamely olyan jogi

személybénvagy személyes jóga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. s (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.
Az e pont'szeriÁti felmondás esetén a Szolgáltatő a szerzodés megszűnése elótt már teljesített szolgáltatás
szezodésszerÚ pénzbeli el lenértékérejogosult.
IX.

Egyéb rendelkezések

g.1't Aszezodo felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatosan kapcsolattartó

-

Megrendelo részérŐl:

Név: Bognár Tamás
Cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

Telefonszám: +36-94/31

1

-5421

5449

E-mail cím: bognar.tamas@markusovszky.hu

-

Szolgáltatórészéról:

Név: Fülöp Nikolett
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Cím: 9700 Szombathely, Paragvári utca 15.
Telefonszám : +36_70_602_9387
Telefaxszám: -

E-mail cím: nikolett.fulop@aladdin-medical.hu

A szeződő felek rögzítik, hogy Megrendelő kapcsolattartója a jelen szeződésben meghatározott nyilatkozatokon
egyéb, a szeződéssel kapcsolatos, önállÓ, hatályos jognyilatkozatot nem tehet.

tÚl

9.2.l Szolgáltató képviselóje bÜntetójogifelelossége tudatában nyilatkozik, hogy a társaság jogképes, bejegyzett és
aza1ánlat benyÚjtását megelőző 15 napnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával)
igazolt adataiban változás nem történt, és a jelen szezódés aláírására teljes kÖrŰ felhatalmazással rendelkezik.
9.3./ Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális - közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontÓ feltételt köti ki: Megrendelő szeződéses kötelezettséget
kizárőlag a Polgári TörvénykÖnyvről szÓlÓ 2013' évi V. törvény 6:116' $ (2) bekezdése szerinti' arra vonatkozó bontÓ
feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben
Vagy Összevont közbeszezési eljárás keretében keretmegállapodás Vagy szeződés kerul. megkötésre, a
központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik' hogy
ebból Meg rendelő nek sem m lyen hátrányos következ ménye nem szár mazhat.
i

9.4./ Szolgáltató által képviselt szervezet kijelenti, hogy 20'l1. évi CXCVI: törvénynek megfelelően átláthatÓ
szervezetnek mi nősü l. (3. sz. me l té kt et : Ár tÁr u nr Ó s ÁG l NY l LATK)ZAT)
9.5./

A szeuódő felek megállapodnak, hogy

felek jogaira és kötelezettségeire
vételévelmódosíthatják.

-

szeződést - kÜlönös tekintettel a vételárra, illetve a
megegyezéssel, írásban, a Kbt. 14'1. $-ában foglaltak figyelembe

a jelen adásvételi

csak közös

A szeződő felek megállapodnak, hogy a jelen szeződésen alapulÓ esetleges vitás kérdéseiketelsősorban
peren kívÜli tárgyalás Útján kívánják rendezni. Amennyiben ennek során egyezség nem jön létre, úgy perértéktől
fÜggően kikötik a Szombathelyi Törvényszék, illetve a SzombathelyiJárásbíróság kizárólagos illetékességét.
9.6./

.l Ajelen szezŐdésben nem szabályozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyvről szÓlÓ 2013. évi V. törvénynek
(Ptk.) az adásvételi szeződésre vonatkozÓ speciális, illetve a kötelmekre és a szeződésekre vonatkozó általános
rendelkezései, valamint a közbeszezésekről szólÓ 2015. évi CLlll' törvénynek (Kbt.) a szezŐdések módosítására
és teljesítésérevonatkozó szabályai, illetve a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.
9.7

9'8./

A szeződő felek a jelen adásvételi szeződést elolvasták,

megértették,annak rendelkezéseit egyezően
cégszerűen írták alá.

értelmezték, és azt, mint valós Ügyleti akaratukkal mindenben megegyezót, jÓváhagyÓlag,

A jelen szezódés a (négy) eredeti példányban készült, melyekból 3 (három) példány Megrendelő' 1 (egy) példány
az Szolgáltató birtokába kerül.
ALAEDIN MEDICAL

KFT.

9700 Szombathely, Paragvári u. 15.
AdÓszeim : 1 a252246-2-1 8
QIH B: 1 04047 42-474 1 0 1 36-00000000

Aladdin

Szolgáltató ké pvise leté be n
Faragó Gábor
ügyvezetŐ igazgató
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1.

sz. mel!éklet

MÚszAKl LEíRÁS
FELÜLV|ZSGÁLATl EsZKÖZcsoPoRT LlsTA
Megnevezés

Felülvizsgálati darabszámok éves bontásban

összes

készüIék
darabszám

2020

202',1

2022

2023

2024

Osszesen

Defibrillátor

41

41

41

41

41

41

205

Nagyfrekvenciás vágó

68

68

68

68

68

68

340

Csecsemő inkubátor
Altató-lélegeztető
Műtőlámpa
DializáIó berendezés
lnvazív és intervenciós rtg.
berendezés

15

B

15

15

15

15

68

54

26

41

54

54

54

229

37

37

37

37

37

37

185

2

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1

1

1

5

29

12

17

12

17

12

70

22

I

14

8

14

8

52

170

106

56

106

64

106

438

92

47

44

47

44

47

229

5

5

0

5

0

5

í5

lnfúzió adagoló

274

175

63

36

175

63

512

Vérmelegítő

5

3

2

0

3

2

10

HőlégsteriIizátor

10

6

2

2

6

2

13

I

í8

4

0

9

4

26

206

78

31

97

78

31

315

29

6

20

3

6

20

55

1073

638

458

534

634

5í8

2782

MűtőasztaI
Röntgen átvilágító és felvételi

munkahelv
Betegőrző monitor

EKG
Lézer

Autokláv
Fitikoterápiás készü lék
Képalkotó ultrahang_
diaonosztikai készülék
összesen
Karbantartási, javítási eszközcsoport

Műtéti készü!ékek

lista:

osszes darabszám

Naovfrekvenciás váqó
ERBE ICC 350; ERBE ICC 200; ERBE ICC 300;
ERBE VIO 300D; ERBE ERBOTOM T400C;
ERBE ERBOTOM T240; ERBE ERBOTOM
T175E; oMsZÖV oE116; ERBE ERBoToM Acc
410; ERBE ICC 80; MEDICARE CAUT-R; KLS
Martin ME 402 maximum; BOWA arc300; ERBE
VIO 100 C; ERBE VIO 200 S;

33

osszes darabszám

AItató_léleqeztető

MAQUET Servo s; Stephan Sophie; SLE SLE
2000; GINEVRI GIULIA 8007; GE
CARESTATION 650C 41; Care Fusion lnfant
Flow Sipap; Care Fusion Avea; Carescape
Carescape R860; Stephan F-120 Mobil; MAQUET
Servo i; GE Avance CS2 Pro; EXCEL EXCEL
210SE; BREAS PV 102 Plus;Acutronic mousoon
lll: HOEKLOOS DORMODUL 600:

53
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osszes darabszám

lnfúzió adagoló

BRAUN Perfusor Space; ALARIS Asena GW;
BRAUN Perfusor compact S; ALARIS Signature

Edition Gold; ALARIS Asena GH; Braun lnfusomat
Space; ALARIS Asena CC plus; ALARIS Vital
Alaris GH guardrails plus; MEDATRON Modus lP
10'1; ALARIS Alaris PK; ALARIS GP Guardralis
plus; Carefusion Alaris GW ; Carefusion Alaris
plus GH; IVAC P3000; ALARIS Asena CC;
ALARIS Alaris CC Plus Care Fusion; BRAUN
lnfusomat fm; ALARIS Asena CC MKlll; ALARIS
Vital Asena GH MK lll; MEDICOR MODUS 1P301;
TERUMO STC-521; BRAUN Secura FT;

276

nosztikai_ és Monitorozó készülékek

Philips lntelliVue MP20; ANALOGIC Lifegard '1;
Contec CMS6800; AGILENT Aí; AG|LENT A3;
PHILIPS lntelliVue MPs ; PHILIPS C1; NIHON
BSM-2310K; PHILIPS lntelliVue MPS M81054;
HP 78352C; PROTOCOL PROPAQ 100;PHILIPS
M2 M3046A; Philips Avalon FM 20; Philips M3
M3046A; INNOMED INNOCARE-S; BIONICS
Guardian BPM-700; HP 78352C; GE 8450-01;
PHILIPS M2703A; HP VlRlDlA 50A; AGILENT
Series 50A; GE ProOare B20 Patient Monitor; GE
CARESCAPE 8450 Monitor ; GE CARESCAPE
8650 Monitor; Bionics BFM-800; HP 78352C;
COROMETRICS 145 FetalMonitor; HP OmniCare
24C M1205A: HELLIGE Servomed SMSI 81
:

MEDlCOR..Babylife BLF-2001; Vickers lsolette
C200; DRAGER T1500-1C; GINEVRI ATHENA
PLUS; GE Giraffe Basic; DUTCHMED Atom
Perinatal lncubator VBO; Fisher&Paykel CosyCot;
ife ICB'1145; Komed BBY'I30;

Philips DFM100 ; Philips Heartsart XL M4537A;
GE Responder '1000; Burdick DC200; ZOLL
Mseries CCT; GE Responder 3000; GE
Cardioserv; Medtronik Lifepak 20e; HP Code

Master XL; Philips Heartsart XL M4537A;
CardiacScience PowerHeart AED G3; Hellige
SCP 912; SCHILLER Defigard 5000; Mediana
D500; HP Codemaster XL; HELLIGE Cardioline
EP700; Hellige-Marquette Responder 1000;
Medtronic Lifepak 1000; Medtronic Lifepak 500;
Philips Efficia DFM 100; Mediana D500;

MORTARA ELl21O; PHILIPS PageWriter TC200;
BTL BTL-08 SD ecg; Mortara X-Scribe; PHILIPS
PageWriter Trim ll.; MORTARA ELI 250; HP
PageWriter í00; PH|L|PS PageWriter 200 ; GE
MAC 2000; GE MAC 600; GE MAC 1200ST;
lnnomed Heart Screen HSBO G; MORTARA ELI
150; Mortara ELI 230;CARDIOLINE Delta 1 Plus;
CARDIAX Handy 6; CARDIOLINE AR 600; HP
PageWriter Xle; SCHILLER AT-2 plus; GE MAC
1100; Burdick EK10; GE MAC 500; INNOMED
Heart Screen HS60G; Schiller AT-104 PC;
SCHILLER CARDIOVIT AT-1/S; HP
10/18
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PageWriterl00 M1772A; GE MAC 2000;
INNOMED HeartMirror 60lKO; MARQUETTE
CardioSmart; GE CASE Radi-sys; GE CAM-USB
lnterface

A,/T;

készüIékek
Fizikoteráoiás készü!ék
OMSZOV MYOTESTSCOPE OE 65; ENRAFNONIUS ENDOMED 581lD; BEMER BEMER
3000; HAGY Pulsatron F20A; ENRAF-NONIUS
ENDOMED 482; BEMER BEMER 3000;ZIMMER
SoleoSono; NOVA KKT CorpoSano KS 1/A2;
GY&B MAGNETOTHERAPY A 02: KONDI BT
soNosTlM KLM 2o1; oMSZÖV MED|NTHER
oE 308;oMsZÖV Nervostim /A; KondiNervostim
KLM 200; oMsZÖV Vacuther oE127; oMsZÖV
Ultron OE-302; ENRAF-NONIUS ENDOMED 982;
OMSZOV INTERFERATOR OE 201; BTL BTL
4000; BTL BTL Vac; oMSZÖV Ministim oEés

160/8;

oMsZÖV SoNoTHER coMBl oE

osszes darabszám

309;

oMsZÖV VAoUMAT oE 2O2;oMsZÖV 4 cELLs
BATH OE 2o8lA; INNOMED INNO-IFC ME9340;
oMsZÖV ULTRoN oE992; oMsZÖV

206

ELEKTROTHER COMBI OE 307; KONDI
Vacustim KLM 2038; SIEMENS NEODYNATOR
625; TEMED STYMAT S-21 0; oMsZÖV ULTRoN
oE992; oMsZÖV ULTRoN AUToMAT oE 991;
oMsZÖV NERVoSTAT/A oE 552; ENRAF-

NoNlUs ENDOMED 682V;

oMszÖV

MYOTESTSCOPE OE 65; ENRAF VACOTRON
560; MINEL TENSEL ME2001; ENRAF-NONIUS
SONOPULS 464; Temed Stymat S-210; BOSCH

4; ZIMMER Soleo Galva;
SUBAQUA GIVZ; |NNOMED ingeráram
INTERFERENZ

SUBAQUA GF-WA; oMSZÖV ULTRoN oE992;

DUOTER ME9302; OMSZOV NERVOSTAT OE
55;

Vérmeleqítő
plus; NUOVA B/BW25;
ASTOTHERM
STIHLER
MEDIROLL VH-1; STIHLER ASTOTHERM

osszes darabszám

Autokláv

osszes darabszám

Egyéb azonosítás né!küli monitorozó,
fizikoterápiás és kezelő készülékek
Spoz- illetve NlBP monitorok, fizikoterápiás
végtagmozgatÓ szerkezetek, vérnyomásmérő
késztjlékek

összes darabszám

AFP2OOEU;

5

6

Statim 5000

240

Karbantartási tevékenvséo:
Műtéti készülékek
Naqvfrekvenciás váqó
Külzeti szemrevételezéses ellenőzés. KészÜlékburkolat, tartozékok, kezelószervek épségénekellenőzése.
FÖldelés, EPH ellenórzése szemrevételezéssel és műszeres méréssel.Működiképesség ellenőzése' Monitor
áramkör, fény-, hang- és egyéb figyelmeztető jelzések működóképességének ellenŐrzése' Kimeneti teljesítmény
maximum értékeinekellenózése megfelelő mérőmŰszer segítségével.Semleges elektrÓda állapotának,
használhatóságának ellenőzése. Nagyfrekvenciás szivárgÓ áram értékekellenőzése'
Az idószakos felÜlvizsgálat lejáratának ellenőzése'
Altató-léleqeztető
11/18

''A Markusovszky Egyetemi oktatókórház

4/2009 (lll.17.) EüM rendelet szerinti

"Tr":::f3i:,r?r,::;:;í"::ő:;:,!:::2r'rr:{::.Í:::Í'iés

Külzeti szemrevételezéses ellenózés' KészÜlékburkolat, tartozékok, kezelőszervek épségénekellenőrzése.
Földelés, EPH ellenőzése szemrevételezéssel és műszeres méréssel. A készÜlékáltal biztosított önteszt elvégzése.
Működőképesség, riasztások ellenőzése kÜlönbözó ÜzemmÓdokban. Lélegeztetési paraméterek ellenőrzése
megÍelelő ellenőző műszer segítségével.Akkumulátorral rendelkezó készÜlék esetén az akkumulátoros üzemmÓd
ellenőzése'
Altatógép esetén - amennyiben csatlakozik a géphez - a reduktorok ellenőrzése. Áramlásmérók, túlnyomásgátlÓ
szelep működőképességének ellenőzése' Narkotikum párologtatÓ(k) mtlikÖdóképességének ellenózése.
Az időszakos felÜlvizsgálat lejáratának ellenozése'
lnfúzió adaqoló

KÜlzeti szemrevételezéses ellenőzés. KészÜlékburkolat, tartozékok, kezelószervek épségénekellenőzése.
Földelés' EPH ellenórzése szemrevételezéssel és műszeres mérésselamennyiben a készülék villamos
biztonságtechnikai besorolása indokolja' A készÜlék által biztosított önteszt elvégzése.Működőképesség, riasztások
ellenŐzése. Adagolási sebesség és beadott mennyiség ellenózése mérŐműszer segítségével.
Akkumulátorral rendelkező készülékesetén az akkumulátoros uzemmÓd ellenőzése.
Az idősza kos fel ü lvizsgálat lejáratának e lenŐzése'
l

Diagnosztikai_ és Monitorozó készülékek
Beteqőrző monitor

KÜlzeti szemrevételezéses ellenozés. KészÜlékburkolat, tartozékgk, kezelőszervek épségénekellenózése.
Földelés, EPH ellenőzése szemrevételezéssel és mŰszeres méréssel. A készülék által biztosított önteszt elvégzése.
MűkÖdőképesség, riasztások ellenőzése a szükséges fiziológiás paramétereket biztosító mÚpáciens segítségével
a készülékáltal biztosított (EKG-RESP, NlBP, Spoz) Üzemmódokban.
Akkumulátorral rendelkezó készÜlék esetén az akkumulátoros üzemmód ellenőrzése.
Az idősza kos fel ü lvizsgálat lejáratá nak e lenózése'
l

Csecsemő inkubátor
KÜlzeti szemrevételezéses ellenózés. KészÜlékburkolat, tartozékok' kezelőszervek épségénekellenozése'
Földelés' EPH ellenózése szemrevételezéssel és műszeres mérésselamennyiben a készülék villamos
biztonságtechnikai besorolása indokolja. Buratéri hőmérséklet - és amennyiben van ilyen üzemmód -, páratartalom
ellenőzése mérőműszer seg ítségével.
Az időszakos felÜlvizsgálat lejáratának ellenózése.
Defibrillátor

KÜlzeti szemrevételezéses ellenŐzés. Készulékburkolat, tartozékok, kezelőszervek épségénekellenirzése'
Földelés, EPH ellenozése szemrevételezéssel és mŰszeres mérésselamennyiben a készülék villamos
biztonságtechnikai besorolása indokolja. Energia feltöltés műkÖdoképességénekés pontosságának ellenózése
legalább a maximális energia értéken.
Akkumulátorral rendelkezó készülékesetén az akkumulátoros ÜzemmÓd ellenőzése.
Az időszakos felÜlvizsgálat lejáratának ellenőrzése.

EKG
Külzeti szemrevételezéses ellenőzés. KészÜlékburkolat, tartozékok, kezelőszervek épségénekellenórzése.
Földelés' EPH ellenŐrzése szemrevételezéssel és műszeres mérésselamennyiben a készülék villamos
biztonságtechnikai besorolása indokolja' Papírtovábbító mechanika ellenórzése.
ek9 görbe rajzolás
^z
zajosságának ellenózése.
Akkumulátorral rendelkezó készulék esetén az akkumulátoros ÜzemmÓd ellenőzése. Az időszakos felÜlvizsgálat
lejáratának ellenőzése.
CTG
Külzeti szemrevételezéses ellenŐrzés. KészÜlékburkolat, tartozékok, kezelószervek épségénekellenorzése'
Földelés, EPH ellenőrzése szemrevételezéssel és műszeres mérésselamennyiben a készülék villamos

biztonságtechnikai besorolása indokolja.
Szívfrekvencia kijelzés pontosságának és a papírtovábbítÓ mechanika működésének ellenőrzése.
Az időszakos felÜlvizsgálat lejáratának ellenőzése.

Terápiás és egyéb gyógyítást segítő készülékek
F izi kote rá p i á s ké sz tj l é k
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Külzeti szemrevételezéses ellenőzés. KészÜlékburkolat, tartozékok, kezelőszervek épségénekellenőzése.
Földelés, EPH ellenózése szemrevételezéssel és műszeres méréssel amennyiben a készÜlékvillamos

biztonságtechnikai besorolása indokolja.
Készülék fajtától függően a páciensköri kezeló áram vagy a kimenl maximális ultrahang teljesítmény ellenőrzése.
Vákuum terápiás készülék esetén a vákuum szívÓteljesítmény ellenőzése. Mágnesterápiás készülékesetén a
készÜlék által előállított mágneses térerosségellenőzése, mérése.
Az időszakos felulvizsgálat lejáratának ellenőzése.
Vérmelegítő

Külzeti szemrevételezéses ellenőrzés. Készulék burkolat, tartozékok, kezelószervek épségénekellenőzése.
FÖldelés, EPH ellenőzése szemrevételezéssel és műszeres mérésselamennyiben a készülék villamos

biztonságtech nikai besorolása indokolja.
Alacsony hőmérséklet riasztás mŰködőképességének ellenőzése'
Az idószakos felülvizsgálat lejáratának ellenőzése.

Autokláv

Külzeti szemrevételezéses ellenózés' Készülék burkolat, tömítés, tartozékok, kezeloszervek épségének
ellenőzése. Földelés, EPH ellenózése szemrevételezéssel és műszeres méréssel'
RiasztÓ rendszer mŰkÖdésénekellenózése. MűkÖdés közben a sterilizálási hómérséklet és nyomás műszeres
ellenŐzése'
Az idószakos felülvizsgálat lejáratának ellenőzése.
Reanimációs asztal

KÜlzeti szemrevételezéses ellenórzés. KészÜlékburkolat, tartozékok, kezelőszervek épségénekellenózése.
FÖldelés, EPH ellenózése szemrevételezéssel és műszeres mérésselamennyiben a készulékvillamos
biztonságtechnikai besorolása indokolja.
Az idószakos fel Ü lvizsgálat lejáratának el lenórzése'
Eqvéb azonosÍtás nélkuli monitorozÓ, fizikoterápiás és kezelő készülékek
KÜlzeti szemrevételezéses ellenózés. Készülék burkolat, tartozékok, kezelőszervek épségénekellenőzése'
MűkÖdés ellenőzés'
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oruosi gépműszereinek szervizelési, javításÍ, karbantarlási és 4/2009. (llI'17') EüM rendelet szerinti
időszakos feI ülvizsgá lati szolgáltatásának biztosítása''
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3.

sz. melléklet

NYILATKOZAT

Az IGÉNYBE VENNl rívÁrur ALVÁLLALKoZÓKRÓL

Alulírott

., a

'.' (székhely

.........

)

Szolgáltató képviseletébeneljárva, a Markusovszky Egyetemi oktatókórház (székhely: 9700 Szombathely,
Markusovszky Lajos utca 5.) Megrendelő által lebonyolított ,,A Markusovszky Egyetemi oktatókórház orvosi
gépmÍiszereinek szervizelési, javítási, karbantartási és 4/2009. (lll.í7.) EüM rendeIet szerinti időszakos
feIülvizsgálati szolgáltatásának biztosítása'' tárgyú közbeszerzési eljárásban a Megrendelóvel
... .. napján megkÖtött szállítási szezódésre hivatkozással a közbeszezésekről szÓlÓ 2015' évi
cXVlll' törvény 138.s (3) bekezdése alapján azalábbi nyilatkozatot teszem.
Nyilatkozom' hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött
alv

állalkozőkat kívá nj u k igénybe ven

n

szállítási szezodés teljesítésesorán alábbi

i :

AlváIlalkozó

alvál I alkozói teljesítés

(neve és székhelye, képviseletre jogosult

aránya (%)

elérhetőséaeil

végzett tevékenység

Nyilatkozom, hogy fent megnevezett és általunk a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók nem állnak a
közbeszerzésekrol szőlő2015' éviCXV|ll' törvény a Kbt. 62. $ (1)és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alatt áll.
Kelt:

...

napján

Szolgáltató
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orvosi gépmúszereinek szervizelési, javítási, karbantar7ási és 4/2009. (lll.17.) EüM rendelet szerinti
idószakos feI üIvizsgálati szolgáltatá sának biztosítása''

4. sz. melléklet

az Nvt.s (1) bekezdés

Nyilatkozat átláthatóságről

í' pont b) alpont szerint

Azáltalamképviseltszervezetátláthatószervezetnekminősül,azazaz
szerint olyan belföldi vagy kÍilföldi jogi személy vagy jogi személyiséggeI nem rendelkező gazdálkodó
szervezet' amely megfelel a következő feltételeknek:

flnanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáríl szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosal megismerhető.
ll/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus

Nvilatkozat ténvleqes tu laidonosokról

:

Adószám/
adóazonosító

Lakcím

Név

182 Budapest, Kossuth
Laios utca 191.
2461 T árnok, Szigetvári
utca 5.
21 20 Dunakeszi, G izel la

'1

Kondás László
Kovács Gábor

PendliGábor

uÍca71'

iel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazatijog
mértéke

83941 831 90

33,33%

33,3i%

83943731 86

33,34%

33,340/o

83871 70305

33,33%

33,330/o

lll2' az állam, ameIyben az áltaIam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggeI rendelkezik:

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Maqvarország

egyéb:

.............., vagy

állam:
tagállama:

az Európai Gazdasági Térségrőlszóló megáIlapodásban részes
a Gazdasági EgyÜttműködési és FejIesztési Szervezet

..., vagV

........, vagY

olyan áIlam, amelIyeI Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüIéséről szóló egyezménye
van: .........
(a megfelelő aláhÚzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

ll/3. nem minősüI a társasági adóróI és az

külfö!di társaságnak2.

Nvilatkozat az ellenőzött

osztalékadórólszóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött

kÜlfÖldi társasáoi minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőzött kÜlföldi
társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel' (A megfelelő aláhúzandÓ.
Amennyiben a nyilatkozattevŐ által képviselt szeruezet nem magyarországi székhelyű' Úgy felmert)l annak
kérdése,hogy ellenőrzÓtt külfölditársaságnak minősül-e, ezért sztjkséges az ellenőrzött ktjlföldi
tá rsasá g n a k m i n ősíté sse l ka pcsol atos következŐ ré sz kitÖ lté se. )
Azáltalam képviselt szervezet a társaságiadórólés az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXX|.

törvény 4'

s

11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minÓsÜl a társasági és az osztalékadÓról szÓló törvény szerinti meghatározott ellenózött
kÜlföldi társaságnak

1
2

A tényleges tulajdonos fogalmát

Az

a nyilatkozattal kapcsolatos segédlet tarta|mazza (www.somogy'katasztrofavede1em.gov.hu).
el|enőrzótt külföldi tarsaság fogalmát anyi|atkozattal kapcsolatos segédlet tartalmazza (www.somogy.katasztrofavedelern.gov'hu)
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''A Markusovszky Egyetemi oktatókorház orvosi gépmŰszereinek szervizelési, javítási, karbantartási és 4/2009. (III'17.) EüM rendelet szerinti

időszakos

feI

iilvizsgálati szolgáItatásának

biztosítása"

vagy
a társasági adórÓl és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ törvény szerint meghatározott ellenŐzÖtt kÜlfÖldi
társaságnak minősül. (A megfelelő aláhÚzandÓ)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet kÜlföldi személy, illetve az Üzletvezetés
helye alapján kÜlföldi illetékességű(a továbbiakban egyÜtt: kÜlfölditársaság), de székhelye,
illetősége az EurÓpai UniÓ tagállamában, az OECD tagállamában Vagy olyan államban Van,
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye Van a kettős adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom
az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében , az alábbiak szerint:

A kÜlfölditársaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszközzel és
Adóév

Gazdálkodó szervezet
neve, székhelye

munkaviszonyban foglal koztatott mu nkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozÓ, mezőgazdasági,
szolgáltatÓ, befektetó i' va lam nt kereskedelm i
tevékenységébőlszármazó bevételének aránya
i

az összes bevételhez képest

lll4. az áltaIam képviselt gazdáIkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25o/o-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi szeméIyiséggel nem rende!kező
gazdálkodó szervezet tekintetében a Il/í., ll/2. és ll/3. pont szerinti feltételek fennáIlnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten több mint 25

% - os
jogi
jogi
nem
rendelkező
személyiséggel
bírÓ
személy,
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal

gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely) (Ezen pontban a gazdálkodi szervezet nem
természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak
közvetve, de több, mint 25%o-os tulajdonnal, szavazatijoggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a
tulajdonosi szerkezet melyik fokán taláIható, nyilatkozni kell')
1.

2.
3.

Nvilatkozat az általam képviselt qazdálkodó szervezetben közvetlenül vaqv közvetetten több mint 25 % - os
tulajdonnal, befolvássalvaoy szavazati ioqqal bíró ioqiszemély. iooiszemélyiséoqelnem rendelkezó
qazdálkodÓ szervezet átláthatósáoáról

lll4''l. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜlvagy közvetetten több mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezó
gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (tt'bb érintett gazdáIkodó szervezet esetében
szervezetenké nt szüksége s kitölte ni) :

Nvilatkozat ténvleoes tulaidonosokról
Név

Lakcím

:

AdÓszám/

adóazonosító jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

lll4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten több mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezó
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4/2009 (IIl.17.) EüM rendelet szerinti

gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodÓ szervezet esetében szervezetenként
szükséges az adÓilletőséget megjelÖlni) :

-

az Európai Unió valamely tagállama:

o
o

Magyarország
egyéb: ...........

..., vagy

-

az Európai Gazdasági TérségrőIszóló megállapodásban részes állam:

-

a Gazdasági EgyÜttműködési és Fejlesztési Szervezet

tagáIlama:

..., vagV
........, vagY

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás eIkerüléséről szóló egyezménye
van: .........
(A megfelelő aláhÚzandÓ, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

lll4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 o/o - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező

gazdálkodó szervezetek ellenőrzött
e setébe n szervezete

n

ké nt

ki'ilföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet

szü ksége s

m e gje l öl n

i) :

Magyarországi székhellyel rendelke zik, így nem ellenózött kÜlföldi társaság.
vagy
Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelelő aláhÚzandó. Amennyiben a nyilatkozattevl által
képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazatijoggal bíri jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet nem
magyarországi székhelyű, Úgy felmertil annak kérdése,hogy ellenőrzÓtt kijlfölditársaságnak minőstjl-e,
ezért szükséges az ellenőrzött külfölditársaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten több mint 25%-os

tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezo gazdálkodÓ szervezet a társaságiadÓrÓlés az osztalékadÓrÓl szÓló 1996. évi LXXX|.
törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősül a társasági és az osztalékadÓrÓl szólÓ törvény szerinti meghatározott ellenózött
külföldi társaságnak

vagy
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenózÖtt kÜlföldi
társaságnak minősÜl. (A megfelelő aláhÚzandÓ.)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenÜl vagy közvetetten több mint
2io/o-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet kÜlfÖldi személy, illetve az Üzletvezetés helye alapján kÜlföldi
illetékességű(a továbbiakban egyÜtt: kÍjlföldi társaság), de székhelye, illetősége az EurÓpai Unió
tagállamában, az oECD tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak
hatályos egyezménye Van a kettős adÓztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi
gazdasági jelenlét tekintetében,, az alábbiak szerint:

Az általam képviselt

gazdál kodó szervezetben

Adóév

közvetlenÜl vagy közvetetten
több mint 25o/o-os
tulajdonnal, befolyással vagy

A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszközzel és

munkaviszonyban foglalkoztatott mu nkavállalókkal
végzett termelő, feldolgozÓ, mezógazdasági,
szolgáltatÓ, befektetői, valam nt kereskedelm i
szav azaIi jogga l b író jog i
személy, jogi személyiséggel tevékenységébólszármazÓ bevételének aránya
az összes bevételhez képest
nem rendelkező gazdálkodi
i

szervezet
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Markusovszky Egyetemi ol<tatókórház orvosi gépműszereinek szervizelésÍ, javítási, karbantartási és 4/2009. (Ill'17') EüM rendelet szerinti
idősz akos fel tilvizsgáIati szolgáltatásának biztosításp''-
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