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Adásvételi szerződés

mely létrejött egyrészről a

Markusovszky E gyetemi Okta tőkőrház
Címe:9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
Képviseli: Dr. Nagy Lajoso főigazgatő
KSH statisztikai számj el: 1 58 13860-86 10-3 12-1 8

Adószáma : 1 5813860 -2-18
Számlaszám : 10047004-00333 166-00000000o Magyar Allamkincstár
mint Vevő
másrészről
Neve: Dentalcoop Plus Kft.
Címe:9700 Szombathely, Sárvár u. 12.

Képviseli: Kenedli Flórián
Cé$egyzékszám: 18 09 106700
Adószám: 13686282218

Számlaszá mz t209 4507 -0137 2320-00 1 00009, Raiffeisen Bank Rt.
mint Eladó között

alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Preambulum

Vevő, ,,Adásvételi szerződés Digitális riintgenkészülékek beszerzésére, leszállításao
telepítése,üzembe helyezése és a kezelő személyzet betanitásával 2 részaiánlatban a
dokumentációban leírtak szerint.'' tárgyban a közbeszerzésekről szőlő 2015. évi CXLIII.
torvény (a továbbiakban: Kbt.) 81'$ alapján nyílt közbeszerzési eljárást folyatott le.

Vevő az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidore beérkezett ajánlatokat elbírálta, és
a Kbt. 76.$ (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár_érték arány alapján ajanlatot benyújtó
Ajánlattevővel köti meg a jelen szerzódést.
en szer ző dés e lvál as zthat atlan r észétkép ezik az a|ábbi do kumentumok :
aján|ati felhívás - kiegészíto tájékonatás(ok) _Dokumentáciő _ ajáilat'
Jelen szerződés teljesítése, értelmezésekapcsán a Felek az okmányok alábbi sonendjét

A

'

j el

határozzákmeg
a) aközbeszerzésí eljárás Dokumentációja és a kiegészitő tájékoztatás során feltett
kérdésekés azokra adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)

b) a közbeszerzési eljárásban benyújtott és elfogadott ajánlat és a
c)

benyújtott

hiánypótlások (amennyiben releváns)
jelen szerződés.

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek tekintik,
továbbá kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szeruődést.
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1.

sZERZooÉs rÁncya, sz ll'l'ÍrÁsr rrnrÁnroo

1.1.

EIadő eladja és 3 hónapon belül leszállitja, üzembe helyezi és sikeres próbaüzemet
követoen átadja a Vevő részéreaz EIadő műszaki ajánlatában meghatarozott MyRay
Hyperion X9 digitális panorámaröntgen berendezést (a továbbiakban: készülék) a hozzá
jótállás
tartoző tartozékokka!,betaníÍással,valamint az Eladó ellátja az á|ta|a vállalt 12 hónap
javításokat.
Előbb teljesítés
aIatt a késztilékkarbantartását valamint meghibásodás esetén a

Az

lehetséges.
1.2.

Az eladó

gyári

új késztilékeket köteles

leszál.|ítani,

az 1. sz.

mellékletben rögzitett

összeállításban és műszaki paraméterekkel.
1.3.

Az Eladó

szállítási kötelezettsége magában foglalja a készülék helyszínre szál|itását, a

szükséges szerelési munkálatokat, csatlakoztatást-te|epítést, betizemelést-beszabályozást, az
üzemeltető képviselőinek képzését.
1.4.

Kapcsolattartó személyek:
Vevő részérőI:
név: Sarang Péter
tel.: 06 307301752
fax:06 94327 873
e-mail : sarang.peter@markusovszky.hu
név: Máté Péter
tel.: 06 302635165
fax:06 94327 873
e-mai I : mate.p eter @markus ovszky. hu

Eladó részéről:
név: Strem Patricia
tel.: 06 20 251 1002
fax:06 94 318 590
e-mail: s.patricia@dentalcoopplus.hu

2.

sZERZooÉsBs ÁR, nznrÉsIFELTETELEK

2.1.

Szeruődő felek az 1. pontban meghatározott készülékvéteIárát tartozékokkal nettó
22.928.000Ft+ ÁFA ö s s ze gb en, azaz 2 9. 1 1 8. 5 6 0 forintban határ o zták me g.
,,

.,

A

vételarat a Vevő a leszáIlítást és telepítést, hibamentes beüzemelést és oktatást követően'
szabályszerűen kiállított, a Vevő képviselője által teljesítésigazolt számla alapján az Eladő
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Raiffeisen Banknál vezetett 12094507-01372320-00100009 számu bankszámlájara átutalással
teljesíti akÓzbeszerzésekről sző|ő 2OI5. évi CXLIII' törvény szerint (a továbbiakban: Kbt') a
számla kézhezv ételétő| számított 3 0 nap o s fizetési határi d őve l.
A szám\a benyújtásának feltétele: Vevő által történt teljesítés igazo|as. (2. sz' melléklet jegyzokönyv)
A Vevő eloleget nem fizet. AzB|adő részszétm1,átnem nyújthat be.
2.3.

A

szerződéses ár tarÍa|mazza az 1. pontban meghatérozott készülék árát a behozatalukkal,
forgalomba hozatalukkal kapcsolatban felmerült összes koltséggel együtt. A szerződéses ár
ugyancsak tartalmazza az átadás-átvételhez szükséges összes költséget, így különösen aZ
esetleges átalakítások, kivitelezés, szá||itás, telepítés, üzembe helyezés, kezelési oktatás,
próbaüzemeltetés' valamennyi járulékos feladat, kötelezettség és a vállalt jótállás, valamint a
jótállási idő alatti karbantartás teljes költségeit, jótállás idő alatt és az ebben az időszakban
megjelenő újabb szoftver verziók/frissítések licencének és telepítésénekdíját is.

2.4.

A

szerződő felek kijelentik, hogy az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. törvény 36lA.
figyelembe vételéveljárnak el a kifizetések során.

$

t<
A Vevő afizetési hataridő lejártát követően késedelemmelmegfizetett vételár után
Polgári Törvénykönyvben
teljes időtartamára'

a hatályos
meghatarozott késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem

2.6.

Az E|adő nem fizethet, illetve számolhat el a

szerződés teljesítésévelösszefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek azEladő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak; illetve, a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. $ (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez ar::a vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes Ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélktil'

A

3.

A TELJnsÍrÉsHELYE,IDEJE, ÜzBvrnr }JELYE,ZÉ:,S, A KÁRVESZÉLY

ATSZALLASA

3.1.

költségére szállitja a Vevő részére'A teljesítéshelye a Vevő
szókhelye: 9700 Szombathely' Markusovszky u. 5.

Az Elado a készüléketsaját

T
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3.2.

feladata a készülék \eszállitása és tárolásra, biztonságos őrzésre történő átadása a
Vevő által biztosított területen, valamint a készülék telepítése,beüzemelése és a kapcsolódó
munkák elvégzése.

Az Eladő

3.3.

szerelési munkák befejezéséről és a készülék üzembe helyezéséről
jegyzőkönyvet vesznek fel. (1. sz. jkv.)
Szerzódő felek

a

3.4.

Szerződo Felek a hibamentes próbaüzemet követóen átadás-átvételi eljarást folytatnak le,
melyről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel (2. sz. jkv'). Próbatizem a|att a két fél
együttes jelenlétében történik a készülékösszes kért és megajánlott funkciójának a
kipróbálása és használatának ismertetése. A felvett átadás-átvéte|i jegyzőkön1v keltének
időpontjátó| számit a készülékVevő részéretörténő műszaki átadása, valamint az énlk
jótállási ideje is. A Vevő a teljesítésigazolást az átadás-átvételi jegyzőkönywel egyidejűleg
ad1a át azBladő részére.
3.5.

Az izembe

helyezés és próbaüzem alatt felmerülo hibákat, illetve hianyosságokat az Eladó
köteles haladéktalanul kiküszöbölni. Amennyiben a Vevő az átadás-átvéte|i jegyzőkönyv
a|áirását, illetve az áruk átvételét bármilyen okból megtagadja, azonban azt ténylegesen mégis
haszná|atba veszi, a jelen pontban foglaltaknak megfelelően beállnak az éltadás-átvétel
joghatásai, így megkezdodik a jótállási idő, illetve átszáI| a kárveszély.
A jegyzőkönyvet azEladő és a Vevő köteles aláírni.
Az átadás-átvétel joghatásai abban az esetben állnak be, ha a Vevő az EIadő vonatkozó
felhívását követő 30 nap elteltével sem hagy fel a készülékhasználatáva|, ebben az esetben az
Eladó jogosulttá válik a szám|a kiá||itására is. A készülék jelen pontban leírt' Vevő általi
haszná|atba vételét_ a Vevő kifojezett nyilatkozatahiányában _ nem lehet a Vevő részéről
j o glemondásként értelmezni'
3.6.

AzEladő váIlalja, hogy a

készülékhasználatára szükséges létszámú
felhasználót betanít és tovább képez a szeruődés 1. sz. mellékletébenrögzítettek szerint. A
betanítás költségeit a vételár tartalmazza, azért külrjn költséget nem számol fe| az Eladó.
1. pontban megbatározott

3.7.

A

szerződésben foglalt készüléka ptőbauzem sikeres befejezésétkövetően,
kiegyenlítésévelkerül a Vevo tulajdonába.
3.8.

A kárveszély a beüzemelést követően az
napján szá|l át a Vevőre.

l

átadás-átvételi jegyzőkönyv

-a

vételar

(2. sz. jkv.) aláírásának

l. .lÓrÁllÁS, SZAvATossÁc

4.1.

A

szerződés keretében szállított készüléknek meg kell felelnie a hatályos jogszabályokban

szereplő szabványoknak és műszaki eloírásoknak,

az

ajánlati Dokumentációban és aZ

aj án\atb an me ghatár o zott fe ltéte l eknek.

4.2.

AzEIadő a készülékrei2 hónap időre vállaljótállást. A jótálláSi idő kezdőpontja az átadás
átvételről készült (2' sz) jegyzőkönyv aláirásának a napja. Amennyiben jótállási idő aLatt a
készülék, vagy annak tartozékai rendeltetésszerúhasználat mellett meghibásodnak, vagy
valamely' a műszaki paraméterek közott megadott funkciója nem használhatő, a fennmaradó
jótállási idő azza| az idovel meghosszabbodik, mely idő alatt a meghibásodott készülék
rendelteté s szerű haszn áIatr a alkalmatlan.

4.3.

A garanciális időszak

aIati

azEladó semmilyen jogcímen költséget, díjat nem számíthat fel'

4.4.

AzEladő vállalja, hogy a jótállási idő alatt térítésmentesen e|végezi a gyélrtők által kötelezoen
előírt karbantartás jellegű beavatkozásokat. A jótállás ideje alatt történt meghibásodás esetén
azÜ|adő váIIal1a, hogy

4.5.

a

javítást a_dokumentációban

ha a készülékmérete és szállíthatósága ezt lehetővé
készüléket nem tudja megjavítani, úgy köteles csere készüléket biztosítani.

Amennyiben azEIadő 72 őrán belül
teszi - a

megadott határidőn belül megkezdi.

_

4.6.

Garanciális idő alatt, ha 30 nap alatt nem tudja a készüléket megjavítani' úgy köteles a
készüléket egy azzaI műszaki paramétereiben pontosan megegyező uj készülékkel kicserélni.

4.8.

A

Vevő köteles a készülék meghibásodását illetve hiányosságait annak észleléseután

haladéktalanul, de legkésőbb 2 napon belül írásban közölni az Eladőva|. Ezen kötelezettség
elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítésébőleredő kárért a Vevő felelős. AzEladőjótállás
illetve szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a készülékrendeltetésellenes vagy hanyag
kezelésből, üzemeltetésből, rongálásból' vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibara
vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapj án azEIadót felelősség
nem terhelheti. Mentesül az E|adő jótállási kötelezettségei alól' ha a meghibásodás a
Vevőnek, vagy az általa megbízott harmadik személynek a készüléken végzett átalakítási,
átszerelési vagy egyéb, a haszná|ati utasításba, a gépkönyvbe, a gépkönyv rendelkezéseibe,
ill' a műleírásba ütköző tevékenységébőlered.
4.9.

AzEladőt az

álta|a nyújtott teljesítések vonatkozásában felelősség akkor terheli' ha valamely

szerződésszegő magatartás vagy szerződésen kívüli károkozás neki felróható. Mentesül az

á
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Eladó a felelősség alól' ha bizonyída, hogy úgy járt el' ahogy azadott helyzetben áIta|ában
elvárható. Eladó az álta|a leszállított készülékáltal okozott' felmerült károkért vállal
felelősséget.
4.10.

Az

EIadő szavatolja a jelen szállítási szerződés tárgyát képező készülékper-, igény- és

tehermentességét.

4.tl. Az Eladó

kötelezettséget vá11a1, hogy a szerződés aláírásakor a Vevő részéremásolati
példányban átad ISo 9001 minőségbiztosítási rendszer tanúsítvány meglététigazo|ő
dokumentumot, melyet a szerződés hatályáig fenntartani vállal.

5.

Az Eladő köteles

aj

elen

S

ELADÓ KOTELEZETTSÉGEI

zerződés feltételeinek fiiggvényében:

5.1.

Gondoskodni a berendezéssel és tafiozékaival kapcsolatos tevékenységre vonatkozó hatósági
edélyek érvényes sé géről a szer ző dés i dőtartama al att.

eng

5.2.

A

tervezett karbantartási kiszállásokat időközönként teljesíteni, ezen kiszállásokat rendes

munkaidőn belül,

az Eladó által javasolt' majd az Eladó és Vevő által

egyeztetett

időpontokban telj esíteni.
5.3.

A

karbantartási kiszállások során, valamint a Vevő eseti hívására rendes munkaidőn belül a

szükséges javítási-karbantartási munkákat gondos és szakszerű módon elvégezni.

5.4.

A

szokásos tervezett karbantartási kiszállások során a készülék működésével kapcsolatos

aktuáli s betanítást biztosítani a használó

t

észére'

5.5.

Meghibásodás esetén areagálás ideje a hibabejelentéstől maximum 4 óra, a hibabejelentéstől
a javítás megkezdéséigeltelt idő max. 24 őra. Hétvégét,illetve hivatalos ünnepet megelőző
napon történő hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a munkaszüneti napot követő első
munkanapon történik. Az Eladó minden tole telhetot megtesz annak érdekében,hogy a
javítások a megkezdéstől számított legrövidebb időn belül befejezésre kerüljenek.
Valamennyi említett esetben a kiszállást írásban (faxon, e-mailben) kell a Vevőnek kérni.

Híváskor elsősorban értesítendő azEladő az

áItaIa megadott alábbi elérhetoségeken:

Tel: 06 20 956 5480

Fax:06 94 318 590
E-mail s.patricia@dentalcoopplus.hu
:

\J-'u'
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5.Ó.

AzEladő köte|es minden tervezettkarbantartási kiszállást ktjvetően az elvégzett karbantartási
munkák részleteiről és a beépítésrekerült alkatrészekről készült jelentést Vevő részéreátadni.

6.

vEVo KÖTELEZETTSÉGEI

6.1.

A Vevő köteles biztosítani a készülék"mindennapos műkodéséhez szükséges karbantartását'',
a Felhasználói Kézikönyv és az EIadó utasításai szerint, köteles továbbá biáosítani, hogy

munkatársai rendelkezzenek a készülék hasznáIatához sziikséges, megfelelő képzettséggel' A
Vevő köteles továbbá a készüléketgondosan kezelni és működtetni és károktól megóvni,
különös tekintettel azidójárási hatásokra, nedvességre és porszennyeződésekre stb.
6.2.

köteles az Eladő szervizmérnökei számára a szerződés szerint tervezett és javítási
karbantartási munkák e|végzéséhezés más tevékenységhez szükséges felszerelésnek
megfelelő munkahelyet és valamennyi Készülékhezva\őhozzáféréstés segítséget biztosítani.

A Vevő

6.3.

A Vevő köteles

a

Készülékmeghibásodásánál azEIadőt haladéktalanul írásban értesíteni.

6.4.

A Vevő köteles azElradő írásbeli hozzájárulása hiányában
Vagy me

gv á|toztatásátó

1

a készülékbármely kiegészítésétől

tartóZkodni.

b.5.

A Vevő

köteles minden karbantartási munkát, kizárőIag az Eladőval vagy az E|adő által
elfogadott harmadik személlyel végeztetni.
6.6.

A

Szolgáltatás nyújtása során szükséges' hogy az Eladó hozzáférésselrendelkezzen a
készülékhez, annak adatait megjeleníthesse, és/vagy arról számítőgépes fájlokat tölthessen le,
melyek személyes adatot tartalmazhatnak' A személyes adat olyan, természetes személyre
vonatkozó információttartaImaz, amelynek alapján az értntetÍ természetes személy közvetve,
vagy közvetlenül azonosítható. A személyes adat tarta|mazhat mind egészségügyi adatot
(példáulkép, monitor adat, kórlap szám) mind nem egészségügyi adatot (például születési idő,
nem). AzElradő a személyes adatot kízárőIag a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítéséhezszükséges mértékbenés szigoruan a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően kezeli, az adatok vonatkozásában az Eladó titoktartáSra köteles. A Vevő kijelenti,
hogy rendelkezik, illetve az Eladónak a Vevő IT háIőzatához valő távoli hozzáférésének
aktiválását megelózően rendelkezni fog a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, egyéb jogi
jellegű kötelezettségvállalások, valamint saját belső szabályzatai alapján eloírt
felhataImazásokkal aÍTa' hogy engedélyt adjon az E|ado számétra a személyes adatok
kezelésérea jelen pontban szabá|yozottak szerint. Amennyiben a Vevo ilyen engedélyt nem
tud az Eladó számára biztosítani, akkor köteles errőI az Eladót értesíteni'és az Eladó és a
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Vevő jóhiszemu targyalásokat fognak folytatni arról, hogy lehetséges-e, és ha igen milyen
feltételekkel a szolgáltatások nyújtása.
6.7.

A Vevő

köteles az E\ad,őtől, vagy a gyártótól, vagy az EIadő által írásban felhatalmazott

f or ga|mazőtől
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7. A SOFTWARE Ésa FELHASZNÁIoI

Jelen Szerzódés alapján a Vevő szélmáta hozzáférhetővé tett software és információk (a
felhasználói kézikönyvek kivételével) nem keriilnek a Vevő tulajdonába, azEIadő biztosítja
azonban a Vevő számára a software illetve a felhasználói kézikönyvek nem kizárólagos
használati jogát. A Vevő nem jogosult a software illetve a felhasználói kézikönyvek
reprodukálására, módosítására vagy kiegészítésére'kivéve saját back-up másolat készítése
céljából közvetlen azza! a készülékkel való összefuggésben, amely száména a software-t
rendelkezésre bocsátották. A Vevő köteles továbbá tartózkodni az E|adő előzetes írásbeli
engedélye nélkül az i|yen software-ek vagy felhasználői kézikönyvek barmely nyilvánosságra
hozata}átő| és semmilyen módon nem teheti ezeket hozzáférhetővé harmadik személyek
számára. A Vevő ezen kötelezettségét a Szerződés bármely okból történő időkozbeni
megszűnése sem érinti.

8.

VIS MAIOR

8.1.

Vis maior fellépéseesetén az érintett fél jogosult jelen Szerződés végrehajtását a vismaior

okozott késedelem időtartamára felfuggeszteni anélkiil, hogy a vis maior által
okozott késedelemből eredő bármely kfuért felelne.
A vis maior által érintett fél köteles a másik szerződő felet ilyen vis maior kortilmények
fellépésérőlhaladéktalanul értesíteni'

illetve az

áIta|a

8.2.

Amennyiben a vis maior által okozott visszatartás vagy késedelem időtartama meghaladja a
három egymást kovető hónapot, mindkét fél jogosult a jelen szerzódést felmondani anélkül,
hogy a szerződés felmondásával eredő bármely kárért felelne' kivéve a szerzodésben
megállapított díj arányos részéneka Vevo tészére történő visszatérítését.
8.3.

A "vis maior'' kifejezés magában foglal

és tarta\maz minden olyan történést vagy eseményt
amely nem tartozik a felek ésszerű ellenőrzése körébe és amely következtében bármelyik fél
nem tud eleget tenni kötelezettségeinek vagy ésszerűen nem várható €1' hogy ezen
kotelezettségeinek eleget tegyen. Ilyen körülmények különösen, de nem kízárőlag: természeti
katasztrófák, polgárháború, felkelés, túz, áradás, sztrájk, járvány, szállítási embargó, bármely
szükséges engedély, jogosítvány, és/vagy meghatalmazás beszerezhetetlensége, fuvarozási
lehetőség ellehetetlenülése.

z lnuvt,
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9.

ALVÁLLALKoZD

Szeruődő felek rögzítik, hogy azEladőjogosult alvállalkozót igénybe venni' Az alváIlalkoző
azB|adő úgy felel, mintha a tevékenységetmaga végezte volna el'
igénybevételéért
10.

A SZERZODÉs uncszÚNÉsnNEK FELTÉrnr,Er

10.1.

Szeruódő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzódés,
aIáírásánaknapján lép hatályba, és a jőtállási ido leteltéig érvényes.

a

támogatói szetződés

10.2.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést a felek a Kbt. 143. $.- a
szerint, valamint a másik fel súlyos szetződésszegése esetén írásos ér1esítéssel,azowtalt
hatállyal felmondhatj ák.
10.3.

Az Eladő részérolsúlyos szerződés szegésnek minő sül

_
-

különö sen:
a szerződéses értékI5%-át (50 nap).
meghaladná
amennyiben a késedelmi kötbér mértéke
amennyiben magatartásával a Vevőnek vagyoni, illetve nem Vagyoni kárt okoz,
amennyiben a titoktartáSi kötelezettségét megsérti,
amennyiben a bíróság á|tal felszámolási- vagy törlési eljárás van folyamatban ellene,
amennyiben a szetződést, vagy abból adódó bármely jogát, illetve kötelezettségét
harmadik személy részérea Vevő előzetes hozzájáru|ása nélkül átruházza,

10.4.

A Vevő

részérő| súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

- ha a
-

készüléktelepítésénektobbszrjri minimum

2-szet

elmaradásának oka

egyértelműen a Vevő indokolatlan magatartásának róható fel,
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladó fizetési késedelembe esik és
fizetési kötelezettségét az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidoig nem
teljesíti,
amennyiben a titoktafiási kötelezettségét megsérti,

10.5.

'

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy bármelyik fél ellenőrzési körén kívül eső
események (vis maior) mentesítik az éríntettfelet a szerződésből eredo kötelezettsége
teljesítésealól, ha egy ilyen esemény 3 egymást követő hónapon át brt. Ebben az esetben
bármelyik fel jogosult a szetződést egyoldalúan, azonnali hatállyal, a másik féIhez tntézett,
aj ánlott levélben elküldött íráso s értesítésselfelmondani.
10.6.

A

szerződés egyik fél által kezdeményezett bármilyen okból történő felmondása nem
mentesíti a Szerződő Feleket az egymás által kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétőlés
ezek ellenértékénekkiegyenlítésétő1'
10.7.

A

szerződés érdekmúlással,azonnali hatáIlya| megszűnik,
megsemmisül, használhatatlanná válik és j avítása lehetetlen.
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Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerzodés megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni, és ennek keretében az Eladő köteles a Vevő részéremindazon eszközöket és
helyiségeket visszaadni, amelyeket a szerződés teljesítésecéljából a Vevotől átvett.

10.9.

Vevo kötel es a szerzódést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szeruődő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizárő ok állt fenn' és ezértki kellett volna zárni aközbeszerzési
eljárásból:
a) Az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szeÍvezet, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpondában meghatározot feltétel;

b) Az EladÓ közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szetez
valamely olyan jogi személyben Vagy Személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott feltétel.

1
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11.1.

Az Eladó a száI\ítási ütemeknek
kötb érfi zeté s i kö te

le

zett

s

ég g e 1

a terhére felróható késedelmes teljesítéseesetén a

tarto zik az alábbiak

s

z

erint

Vevőnek

:

11.2

A Vevo a

felül a késedelemből, illetve hibás
szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén
gényét
síti.
i
s
érvénye
kári
te lj e s ítésb ő | származő
11.3.

A

felül
Vevő a szerződésben foglalt kötbér érvényesítésén
karigényét is érvényesíti.

a meghiúsulásból

származő

A Késedelmi kcitbér: a berendezésltartozékok késedelmes leszállitása, izembe helyezése és a

próbaüzem lefolytatása esetén a késedelemmel érintett berendezés ltartozékok általános
forgalmi adó nélküli egységárának0,3oÁ-a naponta. Aleszá||itásra, üzembe helyezésre és a
próbaüzem lefolyatására meghatározotÍ határidők késedelmes teljesítésétide nem értve, a
szerződés szerinti kotelezettségek felróhatóan késedelmes teljesítéseesetén a késedelmi
kötbér mértékeaz áItalános forgalmi adó nélküli nettó ajanlati ár 0,5Yo-a naponta.

A késedelmi kötbér

mértéke összességében nem haladhatja meg a késedelemmel érintett 20
napot, amennyiben meghaladja, úgy ajánlatkérő jogosult a szerzódést azonnali hatállyal
lelmondani.

Hibás teljesítésikötbér: A Vevő hibás teljesítés esetére, a hibás teljesítésidőpontjától a
tényleges, hibamentes teljesítésnapjáig a szerzódés szerinti, áfa nélkül számított

z
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ellenszolgáltatás 3oÁ-át köti ki. A Vevő a hibás teljesítésikötbér összegét maximum 20 napi
hibás teljesítésig érvényesíti.A 20 napot meghaladó hibás teljesítésesetén - a hibás
teljesítésúőleredő és a hibás teljesítésselokozott károk megtérítésérevonatkoző vevői
igényeket nem érintve - a Vevő fenntartja a szerződés felmondásának jogát, mivel a20 napot
meghaladó hibás teljesítést a Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti.
Hibas teljesítésnek minősül, ha az Eladó nem a szerződésben és az ajánlatában szereplő
feltéte1eknek megfelelően teljesít, azaz ha a |eszál|itott/te1epített/üzembehelyezett
berendezés ltartozékok nem felelnek meg az e|őirt műszaki követelményeknek éslvagy a
szeruó dé sben é s/v a g y a j o gszab ály o kb an fo gl alt fe ltéte l eknek.
Meghiúsu|ási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés olyan okból szűnik meg, amely az
Elaáónak a Ptk. 1:4. $-ának (1) bekezdése alapjan felróható' Eladónak meghiúsulási kötbétt
kell fizetni.
A meghiúsuláSi kötbér mértékeaz á|talános forgalmi adó nélkül számított nettó ajánlati ár 30
oÁ-a.

A

meghiúsulási kötbér érvényesítésekizárja a késedelmi vagy a hibás teljesítésiktitbér
A már érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell
egyidejű érvényesítését.
számítani a meghiúsulási kotbér összegébe

12.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1.

A

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy teljesítésüksorán a Kbt. és a Ptk' előírásaival
összhangban mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek
magatartásáért

saj átj

aként fe l el.

12.2.

A

szerződés csak a Szeruődő Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. $-ban
meghatározott esetekben módosítható' Minden, a jelen szerződés keretében a felek által
egymásnak ktildött értesítésnekírott formában (ajanlott levél, fax) kell ttirténnie. A faxon
ktildött sürgős értesítéseketajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen értesítésekhatálya a
cimzett á|tali átvételkor (kézhezvételkor)áll be.
t2.3.
Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott
kapcsolatok folytán tudomásukra jutott iJizlreti információkat' adatokat' tényeket a másik fel
előzetes hozzéljáru|ása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy
tudomásara' nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön
iz|eti előny szerzéséte nem törekednek.
A Szerzodő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Kbt. alapján nyilvános adatnak
minősül' s ezért a Vevő honlapján közzéteszi.

A

12.4.

szerződésből eredő jogvitákat a felek békésúton tárgyalás keretében kívanják rendezni. A
tárgya|ás alapja az ajénirati felhívás és Dokumentáció' az ajánlat, valamint a szeruódés.
Amennyiben a vitás kérdésa fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek kozös
me gegy ezéssel próbálnak egyezsé gre j utni.
Ezek eredménytelensége esetére érték}raártól fiiggően a Szombathelyi Törvényszék, illetve a
S zombathelyi Jarásbír ő ság kizár ől ago s i l letéke s s é gét kötik ki.

A
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12.5.

Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabáIyozott kérdések tekintetében a Polgári
Törvénykönyv, a Kbt', továbbá az ajánlati felhívás, a Dokumentáció és aZ ajánlat
rendelkezései, feltétel ei az ir ány
12.6.

A szerző

adó ak.

dés elvál aszthatatlan részétképezika következő mellékletek:

sz. melléklet - Szakmai specifikáció' eladó értékelésiszempont
megajánlásai
2. sz. mellékl et - jegyzókön1v
1.

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyő|ag
a1áírásukka| |átták el, 4 db egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban,
melyből 3 (három) példánya a Vevőt, 1 (egy) példány azBladőt illet meg.

Szombathe|y, 2017 .június 30.

Dr. Nagy Laj
( Kötelezettségvállaló)
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sz. melléklet

részaiánlat:

Digitális panoráma röntgen

MyRay Hyperion X9

Megaján lott termék típusa

CEFLA S.C.

Gyártó

Minimum elvárások
szerinti
követelménr'ek

Megnevezés

Ajánlatban szereplo
paraméterek

3D teljes alsó-és felső állcsont
felvétel. 2D panoráma felvétel.
CEPH felvétel. TMJ, MAXILA
fe1vétel.

megléte kötelező

lgen

megléte kötelező

rgen

megléte kötelező

igen

megléte kötelező

lgen

megléte kötelezo

lgen

megléte köte1ező

rgen

meg1éte kötelező

lgen

megléte kötelező

rgen

meg1éte ktjtelező

rgen

5 db ráharapó pipa

megléte köteleZő

igen

KőrLlázi illesztő szo ftver
{ A digitátis rÍintgcrrnel készíÍett
felvÓtel a KÓrház által
nrűkiidtctett Yerlr* típusú

meg1éte kötelezo

igen

A krer*ndezésnek tudni*r kell

nrint nz *ilsó, nrint a felső teljes
állkapocs {'etrvótelt' de nem ke!!
egy felvételen láthatrin*k lenne.

Minimum 3 méretű FoV állítási
lehetőség.

Rokkant kocsis páciens
felvételére legyen alkalmas.

Külön szenzor legyen a CEPH
oldalon.

Rendelkezzen

magyarországi

engedélyekkel. (nyilvántar1ási
szám)

Anód feszültség 60-90 kV
tartományban legyen.

Anódáram 1-10 mA között
legyen.
Automatikus értékállítása
feszültségre és áramra
vonatkozóan.
A műkodéshez szükséges magyar
nyelvű PC szoftver, billentytizet,
egér, monitor' (Minirnum 22''\
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PÁCS rendszerbe ttirténő

továbbítás a SzáIIÍtó feladata az
nhlroz szükséges licensszel
íitt)

