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Preambulum:

}elen szerződés Vevő áItaI meghirdetett Markusovszky Egyetemi
oktatÓkÓrház tészéteSPECT CT készülékbeszetzés, opcionálisan PET

bővítésseltárgyú,,nyílt közbeszerzési eljárás eredményekéntjött létre. Eladó a
nevezett eljáráson a1ánlatával elnyerte a Vevő által meghatározofr. áruk
száILitására vonatkozÓ eljárást, melyre a felek a jelen szerződést kötik.

1.

Aszetződéstárgya:

Adásvételi szerződés Markusovszky Egyetemi oktatókórház tészéreSPECT
CT készülék beszerzés, opcionálisan PET bővítéssel tfugyban.
1'.2. A szetződés műszaki-szakmai tartalmát azII. sz. melléklet tartalmazza.
1.3. Eladó jelen szerződés aláirásával a Markusovszky Egyetemi oktatókórház
részéreSPECT CT készülékbeszerzés,opcionálisan PET bővítésseltárgyú nyílt
közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai, illetve a feltett kérdésekre
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adott válaszokban rögzített valamennyi feladat és követelmény maradéktalan
teljesítéséta Vevő által elfogadott ''Ajánlat'' szerint vállalja'

A teljesítés helye:

2.
2.3.

9700 Szornbathely, Markusovszky Lajos u. 5

Teljesítési határidő:

3.

Szer ződéskötéstől számított 150 munkanaP.

Résztel j e s ités/r észf' eladatok
'L.
a szerződéskötéstől számított 30 munkanap a készüIék leszáIlítása,
2. a készilékszáIlitásátÓI számitott 120 munkanap telepítés,üzembe
helyezés.
Telj esítés,átadás- áfu étel

4.

4.1. A teljesítésa szetződés 2. pontjában meghatározott teljesítésihelyen történik.
4.2. A termékek leszállításának, a megadott helyiségben történő elhelyezésének,
telepítésének,üzembe-helyezésének, próbaüzem lefolytatásának írásos készre
jelentésétEladi a teljesítési határidő előtt 5 nappal köteles megtenni. A jelzett
teljesítési határidőt követő 3 munkanapon belül Vevő, képviselője útján köteles
az átadás-átvételi eljátás időpontját kiíizni, és az átadás-átvételi etjárásokat
legkésóbb 8 napon belül lefolytatni. Az átadás-átvételi eljárás a teljesítési
határidó időtartamába nem számít bele.
4.3. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha azEladi készre jelentette, azaz:

. a

.
.

berendezések, termékek szállitása,

aZ érvényesszabványok

szerint

megtörtént
az adott helyiségben telepítésre,beépítésre,beszerelésre került
rendeltetésszerú használatra alkalmas és az előirt minimum paramétereket
teljesíti
üzembe helyezésre a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak
a 30 Órás betanítás és a72 Ótás zavartalanpróbaüzem lezajlott

o
.
. Az Eladó

kiképzett egy Vevő alkaIrnazásában áLIi míiszaki szakembert az
elsődleges hibamegállapításra, felhasználii szin(u hibaelhárításta, és ellátta az ehhez a tevékenységhez elengedhetetlenül szükséges - hozzáÍétési
engedélyekkel és Dokumentációval.

o

A Vevő igazolta

és átvette a Kbt. 135. s (1) bek szerint.
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az

átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére
vonatkozó határidőket megj elölni.
AzEIadő az átadás-átvételi eljárás keretéberu a teljesítésfelteteleként átadja:
_ Érvényesforgalomba hozatali engedély
_ Üzembe helyezési, i11. próbaüzemi jegyzőkönyv
- Kezelős zernéIyzet betanítását igazoIÓ jegyzőkonyv
- TerméktőI fúggően EV mérésijegyzőkonyv
_ Felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven
(inÍormatikai eszközök szoftverek esetében angol nyelv is elfogadhatÓ),
nyomtatott formában, ésf vagy elektronikus formában (CD_ROM).
A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei azEladótterhelik, amennyibeÍ'Lez
azEladő érdekkorében felmerülő okra vezethető vissza.
Az átadás átvételi-eljátásIezárásaként átadás-átvételi jegyzőkönyv készil, mely
a 4.3. és 4.4. pontban előírtak eredményességét(rrugy eredménytelenségét)
tattalrnazzák.Yevő eredményes átadás-átvételi jegyzőkönyvet csak a 4.3. és 4.4.
pontok maradéktalan teljesítésétkövetően állít ki az átadás-átvételi eljárás
Iezárásának napján. Az eredményes átadás-átvételi jegyzőkönyv a teljesítés

Vevőnek joga van

.4.

RÉszÉREsPEcT cT KÉszÜLÉKBEszERzÉs, oPcloNÁLlsAN PET

igazolását is

talrnazza.

tar

4.5. Kapcsolattartásrakijelölt személyek
Verlő részéről:

Máté Péter
Telefon: 06-94-515-508
Email :

rrtate. p

e te

rítl)rnarlqu so v fixky'htl

Sarang Péter
Telef on: 06-9 4-311-5 42 / 51'49

Email:Saresgpetet@

Elailó részérőI:
Vermes Sándor
Telefon: +36(1) 3993047
Email: sand or.vermes@mediso.corn

kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítéstakadáIyoző
körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a
szükséges intézkedést. Személyükről történő váItozásrőI a Felek egymást
értesítik.
4.6. Az Eladóként szerződő fél teljesítésében- a 4I pont szerinti kivétellel - köteles
közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a Vevő áItaI
meghirdetett Markusovszky Egyetemi oktatókÓrház részéteSPECT CT
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készülék beszetzés, opcionálisan PET bővítésseltárgyű közbeszerzési eljárásban
részt veft. az Eladó alkalmasságának igazolásában. Az Eladó köteles a Vevőnek
a teljesítéssorán minden olyan - akár a korábban megjelolt alvállalkozÓ helyett
igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet a nevezett
ajárúatában nem nevezett meg és a bejelentésselegyütt nyilatkoznia kellarrólis,
hogy az áItala igénybe venni kívánt alvállalkoző nernáll a Kbt. 62.s _ valamin!
ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt Vevő előirta, a Kbt. 63. s - szerinti
kizátÓ okok hatálya alatt.
4.7. Az Eladó fél a teljesítéshezaz alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a 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 eI, vagy helyethik akkor vonhatÓ be más (ideértve az átalaku!ás,
egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vevő e szetvezet

vagy szakember nélkül vaw a helyette bevont tlj szervezettel vaw
szakemberrel is megfelel - ameÍrnyiben a közbeszerzési eljárásban az adott
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az

ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdaságí szereplők szárnát, az
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékűmódon megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó fél a
közbeszerzési eIjfuásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt
meg. (Kbt. 138. g (2) bek).
4.8. A Vevő nem korlátozhat1a azEIadő jogosultságát alváIlalkozÓ bevonására, csak
akkor, ha az eljárás során a Kbt. 65. s (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. Az
Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában koteles a Vevőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely tészt vesz a szerződés
teljesítéséberr'és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alválIalkozót
még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arrólis, hogy az áItala
igénybe venni kívánt alvállalkoző nem álIkizári okok hatálya alatt. Az Eladó a
szerződés teljesítésénekidőtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alválIalkozÓlt előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem ál1kizárÓ okok hatályaalatt.
4.9. A 4.6 pont szerinti teljesítésikötelezettséget teljesítheti azEladÓként szetződő Íél
vagy a nem természetes személy alvállalkozÓ jogatődja, ha ezek valamelyike,
mint jogi személy átalakul, szétváIik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá
vonatkozó szabáIyok szerint más módon jogutódlással megszúnik.
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Az Eladóként szerződő féI vagy felek
v áItozhat meg (Kbt. 139.5)

személye csak

az alábbi

esetekben

:

a) ha a Kbt. 141. s (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő
egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vaw a
teljesítésbiztonsága érdekébenilyen szetződéses rendelkezés alapján a
teljesítéshezÍinanszirozást nyújtó jogi szeméIy vagy az á|talajelölt jogi személy
általtörténik; vagy
b) ha a szerződ'ő féI személyébenbekövetkező jogutidlás a jogi személy
átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutÓdlással megszűnés
más esetének következménye,vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként
következik be, ahol egy gazdasági egységként működó teljes nzletág (a hozzá
tartoző szerződésekkel, eszközokkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági
társaság jogi személyesetén az adolt tevékenységet ellátó teljes szervezeti
egység - átruházásta kerül a jogatÓdta, vagy az eredeti szerződő félre
vonatkozÓ fizetésképtelenségieljárás során kerül a szerződés áttuházásra; ha a
szerződésbe lépő jogutód nem á11 aközbeszerzési eljárásban alkalmazottkizátÓ
ok hatálya alatt, - az EIadlra trányadÓ szabályok szerin! a Kbt. 138. s (2)-(4)
bekezdésénekalkalmazásával - megfelel akozbeszerzési eljárásban alkalmazott
alkalmassági kovetelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alka7rnazásának
a me gkerüIését célozza.

fentebb fogtalt eseteken kívül csak új közbeszerzési
eljárás eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek váLtozására a
141'. S rend'elkezéseit kell alkalmazni. Az ajánlatkérőként szerződő Íé1
személyébenbeköve tkező j o gutódláS nem irányulhat e törvény alkalma zásának

Az Eladi fél személye a

megkerülésére.

5.

Szerződés értéke:

5.1. Vevő a szetződés szerint teljesítendő munkáért EladÓ tészéreösszesen
383 980 000._ Ft +

Ár'n

azaz'.

Hárornszáznyolcvanhárommillió-kilencszáznyolvanezer forint + Ár'R összeget
Íizet.
A szerződéses díj egy osszegŰ' áta|ány ár.
Az ajárlattétel, a szetződés, az elszárnolás és a kifizetés pénzneme forint.
Az át tartalrnaz minden, teljes körú teljesítéshez szükséges járulékos költséget:
berendezések helyszínre száIlítását, szerelési
múszaki csatlakozások kiépítését,
munkálatokat, csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást,
próbaüzemeltetést, az izemeltető képviselőinek betanítását, magyar nyelvíi
használati utasításokat és az esetlegesen szükséges szakhatóságiegyeztetéseket.
5.2. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyátképező munkákat
a vállalt ár ellenében maradéktalanul megvalisítja, utólagqs'áÍváItozásra nincs

u
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lehetőség. Az át tartalmaz minden, a szerződés teljesítésévelkapcsolatban
felmerülő járulékos költséget, amely a rendeltetésszeríi használat teljes körű
ításáho z szüksé ges.
A szerződés 13.B bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szetződésszerii pénzbeli
ellenértékérejogosult.
me gvalós

5.3.

6.

Fizetési feltételek:

6.1'. Két részszámla (melyből az első előIegszánJ,a), és egy végszámla bocsátható ki,
melyek benyújtásának feltétele a Vevő által kiállított teljesítésigazolás.
A számlák kiegyenlítése:a teljesítésigazolás alapján kiállított szám]ákat a Vevő
átutalássalegyenlíti ki a Kbt. 135. s (1) és (5)-(6) bekezdései szerin! figyelemmel
az adÓzás rendjéről szőIÓ 2003. évi XCII. tv. 36/ A. $, a közbeszerzésekrőL szÓIő
2015. évi CVLIII. tv. előírásaira.
Vevő azEladÓ részéteelőleget biztosít, melynek mértéke: az aján7ati ár 50 %-a.

A számlák kiállításának ütemezése:
- L sz. részszámla: a szeÍződéskötéstőI számitott 8 munkanaPon belül

-

-

ajánlati ár 50 %-ának megfelelő (előleg),
2 sz. tészszám7a: a készülékek leszáIlítását követően az ajárú,ati át 90
a, melybőI az előIeg összege leszámitandő,

Yégszámla a végteljesítésután a fennmaradő10

%-

%.

A

fizetési határidő a Kotelező egészségbiztosításellátásaiúI szőIÓ 1997. évi
LXXXIII. törvény 9/ A.s alapján az egészségugyi szolgáItatók fizetési határideje
60 (hatvan) nap.
6.2.

A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint.
A Vevő hibájábóI eredő fizetési késedelem esetén azEladő a Ptk. 6:48

S

késedelmi kamat számlázására jogosult.
6.3. EladÓ a szám7ákat2péIdányban áIIít1a ki Vevő nevére és címére.
A kiállított szárr.7ának VevŐ igazolását a teljesítésről tartalmaznia kell.
Az Eladó által a Vevő nevére kiállított számláinak az alábbiakat
tartalmaznia:

o A szerződés tárgya:

szerinti

is

kell

Markusovszky Egyetemi oktatikÓrház részére
SPECT CT készül ék beszer zés, opcionálisan PET bővítéssel
o A teljesítés ideje
o VevŐteljesítésigazolása
6.4. Yevő nem fizethet illetve számolhat eI a szerződés teljesítésévelösszefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
:
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amelyek az ELadÓ adóköteles jövedelmének csokkentésére alkalmasak; Eladó a
szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
szárnára megismerhetővé teszi és a Kbt. 1'43. s (3) bekezdése szerinti
ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.A külföldi adóilletőségú Eladó
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adÓhatóságtól a Írrawar adÓhatÓság közvetlenül beszerezhet
az EladÓra vonatkoző adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül (Kbt. 136.

$ (2)bekezdés).

7. Titokvédelmi rendelkezések:
7.1'. Felek kijelentik, hogy szerződésik nyilvános, annak tartalma közérdekű
adatnak minősül.
7.2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arua, hogy a jelen szerződéssel
szabáIyozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszefii, üzleti
inÍormáciÓkat, adatokat, tényeket a másik ÍéIelőzeteshozzájárulása nélkül nem
lnozzák harmadik természetes Vagy jogi személy tudomására, nem teszik
harmadik személy szárnára hozzáférhetővé, és abból adÓdÓan külön üzleti
előny szet zésérenem törekednek.
7.3. A szeruődő felek a jelen szerződéssel szabályozotr kapcsolatokban mindvégig
maxim alizáIásfu a törekednek.
e gymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös
7.4 Felek jelen szerződés osszes részletét, illetve az azzal kapcsolatosan tudomásukra
jutott összes információt, különösen a pénzügyi feltételekre vonatkozó adatokat
üzleti titoknak tekintik és gondoskodnak annak rnegőrzésétőI. Mindez
vonatkozik az alváIlalkozókra is. Felek jogosultak a szetződés teljesítésében
közreműködő alkalmazottaikkal és esetleges alvállakozóikkal a szerződés
teljesítéséhezszükséges mértékiga szükséges inÍormáciÓkat megismertetni a
vonatkozÓ titoktartási kötelezettség betartásával. Felek vállalják, hogy a
szerződés teljesítésesorán a másik fél szervezetével, működésével kapcsolatos,
birtokukba jutott semmilyen inÍormációt nem hoznak nyilvánosságra - kivéve a
jogszabáIyi előírásokon alapuló adatszolgáltatási kötelezettséget -, azokkal
kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját bizalmas
inÍormáciÓik megvédése és megtartása érdekében.Felek egymás előzetes írásos
beleegyezése nélkül nem használhatnak fel semmilyery a szerződéssel
összefüggésben hozzájuk került dokumentumot, vagy inÍormációt, kivéve, ha
azt a szetződés végrehajtásának céljára kívánják használni.
7.5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra,hogy a teljesítés során különös figyelmet
' fordít az információs önrendelkezésijogról és az informáciÓszabadságrő| szőIi
2011'. évi CXII. törvény, valamint az egészsés"gyi és hozzá1uk kapcsolódÓ
személyes adatok kezeléséról és védelmérőlszilÓ 1997. évi XLVII. törvényben
foglalt adatkezelési, adattovábbítási és adatvédelmi rende|kfzések betartására
,
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Az Eladi kijelenti, hogy a betegnyilvántartásban szereplő
szernélyazonosító- és egészségügyi adatokba kizárőlag a szerződés

és megvalősitására.

teljesítéséhezszükséges mértékben tekint be (p1. a leszállított termékek üzembehelyezése során szükséges mértékig).Ennek során az Eladő az adatokba
kizátilag a feladat ellátása érdekébenelengedhetetlenül szükséges mértékben
és körben jogosult betekinteni. Az Etadó kötelezettséget vállal arra, hogy a
kezelésébenIévó adatokat nyilvánosságra nemhozza, azt harmadik félnek át

nem adja. A szerződő felek kijelentik, hogy a szetződésben válla1t

tevékenységekelvégzése során

az EladÓ

egészségügyi adat nem kerülhet átadásra.

tészéreszernélyazonosító- és

7.6. Felek kötelesek minden intézkedést megtenni annak érdekében,hogy
alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik a titoktartás és adatvédelem
tátgyában

jelen szabáIyozás szerint járjanak el.
7.7- Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben rendszerhiba,
rendkívü1i
esemény, stb. miatt szeméIyazonosító- és egészségugyiadat kerül a birtokába,
a

így azokat

haladéktalanul, nem reprodukálható módon, a lehető legrovidebb
idŐn belül megsemmisíti. Amennyiben bizonyíthatóan azEIadÓ miatt azEIadő
birtokába került adat nyilvánosságra kerül, il€y azEladÓ köteles ennek kapcsán
felmerült, valamennyi kár megtérítésérea jelen szerződés rendelkezései szerint.
A felek egymás üzleti titkainak megtartására kötelezettséget vállalnak, továbbá
kotelezik magukat arra,hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán fudomásukra
jutott, titoknak minősített inÍormációkat megtartják. }elen rendelkezés
vonatkozásában üzleti titoknak minősül a Ptk. szerinti adat. Ez a rendelke zés a
jelen szerződés megszűnte esetén is hatályban marad.
7.8. Az fentiekben ismertetett, elkövetett bűncselekményekértaz elkövető
büntet őjog
felelősséggel is tartozhat. Törvényes megkeresés alapján az Eladi mindery a
bűncselekmény elkövetésének gyanűja aIá eső felhas znáIi adatait' valamint
naplózott forgalmi adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében
köteles lehet a nyomozóhatÓságnak kiszolgáltatni.

8. EIadókötelezettségei:
8.1.

8.2
8.3:

Eladó saját tevékenységikorében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi,
biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és túzvédelmirendszabályok betartásárÓl, a
Ies zállításra kerül ő b erendezés ek álla gm e gőr zésétőI.
Amennyiben bizonyos tevékenységek elvégzésecsak munkaszüneti napokon
lehetséges, aztBladÓ minden esetben az Vevővel egyeztetni köteles.
Eladó a tevékenységesorán felmerülő költségeit önállóan viseli, ide számitva
többek között az esetlegesen szükségesséválÓ átmeneti tárolás, helyszíni
áturnozgatás ki és beszerelés, takarítás stb. koltségeit is.
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8.4 EladÓ

tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzését
követően olyan állapotba hozni, hogy az Intézrnény üzemszerri míiködését ne
akadáIyozza.
8.5. EladÓ tudomásul veszi, hogy a rendelkezésérebocsátott munkaterületen más
Eladók is dolgozhatnak, így tevékenységüket kötelesek összehangolni.

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettség:
Teljesítési biztosíték
9.1.1.Eladó kötelezettséget válla1 arÍa, hogy a szetződésszefli teljesítési
kötelezettségei biztosítására teljesítésibiztosítékotnyújt a szerződés szerinti,
általános forgalmi adó nélküI számitott ellenszolgáItatás 5 oÁ-ának megfelelő
összegben, a szerződésszer'í teljesítésvégéig.A teljesítésibiztosítékotaz
eredményes műszaki átadás-átvételi eljátás lezátását követően (eredményes
átadás-át:réteIi jegyzőkönyv) 10 napon beltil szolgáItatla vissza azYevő.
9.1".2.E1adó a teljesítési biztosítékotszetződéskötéskor köteles rendelkezésre
bocsátani és azt a Kbt. 134. s (4) bekezdése szerint meghatározott mértékben
fenntartani a teljesítés időtartama alatt.
9.']'.3.E1adónak a Kbt. 134. s (6) bekezdésének a) pontja alapján történő váIasztása
szerint a biztosítékteljesíthetŐ: az aján|attevőként szerződő fél választása
szerint nyújthatóak óvadékként az előfut pénzösszegnek az ajáIúatkérőként
szetződő féI Íizetésiszámlájára történő befizetésével, átutalásával, pénziJrgyi
intézményVagy biztosító által vállalt garancia vagy készÍizető kezesség
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készÍizető
kezessé gvállalást tartalrnaző - kötelezvénnyel. EladÓ kötelezettsé get v áIIaI an a,
hogy a teljesítési biztosítékösszegét a fenti módok valamelyikén a szerződéses
jogviszony teljes időtartama alatt fenntartja
9.1'.4. A Vevő a teljesítési biztosítéknaka jőtáIlási biztosítékmértékénekmegfelelő
felhasználására jogosult abban az esetben is, ha azEIadÓ az átadás-átvételi
eljárás lezárását követően, a jótállási kötelezettség kezdetekor nem nyújtja
Vevő részérea megfelelő mértékűjótállási biztosítékot.
9.1.5. Amennyiben bankgaranciafbiztositási/banki szerződés alapján kiállított készÍizető kezességet tartalmazó kötelezvény formájában nyújt1ák, a
biztosítéknakfeltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozÓ
kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgáIata nélküli
fizetési kötelezettsé gre az alábbi minimális tartalommal
- hivatkozás a közbeszerzési eljátásra,
- azt, hogy a biztosíték az Eladi szetződésben foglalt kötelezettségei
kifogástalan teljesítésénekbiztosítékáulszolgáI,
- a Vevő, mint Kedvezrnényezett/Jogosult megjelölését,
- a vállalt fizetési összeget (a szeruődés szerinti, tartalékkeret és általános
forgalmi adó nélkülszámított 5 %-ánakmegíelelő összeg}

9.1.
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aZ érvényességiidejét,

nyilatkozatot,hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlaru
nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére
kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatárigbárrnilyen összeget,
vagy összegeket kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a
követelés alapját v agy indokát bizonyítania kelljen.
9.1'.6. Amennyiben biztosítási szerződés alapján kiállított - készÍizető
kezességvállalást tartalmazi - kötelezvény formájában nyújt1ák, ugyancsak
tartalrnaznia kell a 9.1.5. pontban meghatározott adatokat.
9.1'.7. AzEIadő a9.']'.3. pontban foglalt egyik biztosítéki formárÓl a másikra áttérhet,
a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
9.2.
9.2.1'.

I

Cftellási Biztosíték:

Eladó a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében valamennyi
gép, rníiszer, berendezés eredményes műszaki átadás-átvételének befejezésétől
12 hőnap jÓtállási időt biztosít.

Minden leszállított tételről Eladó jótállási dokumentáciÓt köteles rendelkezésre
bocsátani'

9.2.2EIadó köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, a munkaidőberu
írásos formában történő bejelentéstől számitott következŐ munkanapon
megkezdeni. Amennyiben a javítás a kéthetes időtartamot meghaladná, ttgy
igény esetén cserekészüléket kell biztosítani.
Amennyiben a leszállított, megajánlott készüléket EladÓ, olyan okból, amelyért
felelős, 8 héten belül nem tudja kijavítani, úgy köteles az ajánlott készülékkel
megegyez ő / egy enértékűkészülékre cserélni.
9.2.3. Ha az EladÓ a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétőlszámított 3
munkanapon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Vevő
jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket azEIadÓkockázatára
és koltségére megtenni anélkül, hogy ezzel aszetződés szerinti bármely jogát az
EladÓval szemben elvesztené. Amennyiben Eladó hibáján kívül eső dolog miatt
nem tudja a hiba javítását megkezdeni, Vevővel a bejelentés kézhezvételétől
számitot 3 munkanapon belül ezt jeleznie kell, és a hiba javításáravonatkozian
meg kell adnia az űj hibajavítási határidőt.
9.2.4. Felek a jőtáIlási idő elteltével ellenőrzik, hogy a szállított eszközök,
berendezések teljesítették-eaz ajánlatban foglalt specifikációt, ill.
funkcionalitást. Ezen eljárást a Vevő képviselője készítielő, és arra meghívja az
EladÓt. Az ott készítettjegyzőkönyvben felttintetett hibák kijavítása, illetve a
hiányosságok megszüntetése az EIadő kötelezettségét képezi.
10

,,MARKUsoVszKY EGYETEM| oKTATÓKÓR'*

*Tái[=r355iJ cT KÉszÜLÉKBEsZERzÉs, oPcloNÁLlsAN

PET

g.2.5. Eladó a teljesítéstkövetően vállalt jótállási idő teljes tartamára jótállási
kötelezettségei teljesítésénekbiztosításárajótállási biztosítékot köteles nyújtani
(a szerződés teljesítésekor), amelynek mértékea szetződés szerinti, általános
forgalmi adó nélkül számitott ellenszolgáltatás 5 %-a a jÓtáIlási idő végéig
fennállÓan, amely teljesíthető a Kbt. 134. s (6) bekezdéséneka) pontjában
meghatározottak szerint. A jótállási biztosítékot a vonatkoző jrtáIlási idő teljes
időszakábary a Kbt. 134. s (4) bekezdése szerint kellbiztosítani.
Eladó a jótállási biztosíték nyíjtására vonatkozó kötelezettségét

az

átadás-

átvételi eljárást követően a jótállási kötelezettség kezdetekor (a szerződés
teljesítésekor) a Kbt. 134 S (6) bekezdés a) pontja alapján - váIasztása szetint - az
alábbl'

b

izto sítékokval ame lyikév el ny

új tj a

:

az

aját'ú'aftevőként szerződő ÍéIváIasztása szerint nyújthatÓak óvadékként az
e\őírt pénzösszegnek az a1ár'i'atkérőként szerződő Íé1fizetési szám|ájára történő

befizetésével,átutalásával, pénzngyi intézményVagy biztositÓ által vállalt
garancia vaw készÍizető kezesség biztositásával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított -készÍizető kezességvállalást tartalrnazÓ - kötelezvénnyel.
A jótállási biztosíték összege felhasználhatő az Eladó jótáIlásikötelezettségeinek
nem teljesítése esetén a hibák kijavítására.
9.2.6. Amennyiben bankgaranciafbiztositási/banki szerződés alapján kiállított készfizető kezességet tattalrnazÓ - kötelezvény formájában nyújtják, a
biztosítéknak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó
kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgá7ata nélküli
fizetési kötelezettségre.

Az

alábbi minimális tartalommal

:

- hivatkozás a közbeszerzést eljátásta,
- azt, hogy a biztosítéka EladÓ

jótállási kötelezettségei teljesítésének

biztosítékáuI s zolgáI,
a Vev ő, mint Kedv ezmény ezett/ Jo gosult me gj elölését,
a vállalt fizetési összeget (a szerződés szerinti, általános forgalmi adÓ nélkül
számított ellenszolgáltatás 5 %-a),
az érv ényessé gi idej ét,
nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlaru
nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésérekifogás
és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen osszeget,vagy
összegeket kifizetnek a KedvezrnényezeLtnek anélkül, hogy a követelés alapját
vaw indokát bizonyítania kelljen.

11
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Amennyiben biztosítási szerződés alapján

kiállított

készÍizető
kezességvállalást tattalrnazó - kötelezvény Íormájában nyújtják, ugyancsak
tartalrnaznia kell a 9 .2.6. pontban meghatározott adatokat.
Vevő a jótállási idő lejártakor a jÓtállási biztosítéknem érvényesítettösszegével
Eladó felé elszámol, a nyilatkozatot Vagy kötelezvényt 10 napon beltil
visszaadja.
9.2.7. AzEIadő a9.2.6. pontban foglalt egyik biztosítéki formáróla másikra áttérhe! a
biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak
megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

9.3. Kötbérek
Késedelmi kötbér
9.3.1 Eladő tészéről olyan okból történő késedelmes teljesítéseesetén, amelyért
felelős, a Vevőnek kotbérfizetési kötelezettséggel tartozik. Késedelmi kotbér: az
érintett termék beszerzéskori nettó ellenértékének0,5 %/késedelmes naptári nap.
9.3.2 A késedelmi kötbér az esedékes számla illetve a teljesítésibiztosíték értékéből
is érvényesíthető. Vevő a kötbérigényétaz adott számlábabeszámíthatja. Igénybe
vétele esetén a szám7a kiegyenlítése a kotbérrel csökkentett mértékú,illetve a
teljesítésibiztosítékotbiztosító bankgarancia igénybe vétele a Vevő részérőI a
bankgarancia feletti egyoldalú rendelkezési joggal történhet.
Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt az Eladő - Vevő
felszőIításátÓI számitott - 10 munkanapon belül történő átutalással köteles
rendezni.
9.3.3 Sikertelen átadás-átvételi eljárás esetén a kötbérfizetési kötelezettség kezdeti
idópontja a készre jelentés (teljesítési időpont), amennyibell ez a teljesítési
határidőnél korábbi, itgy a teljesítésihatáridő időpontja.
9'3.4 A kötbér a Ptk. 6:186 $ (1) bek megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett
felelős a szer ződésszegésért.
9.3.5 Vevő jogosult a szerződéstőI elállni,ha az Eladó olyan okból, amelyért felelős,
20 naptári nap késedelembe esik.

Meghiúsulási kötbér
9.3.6 Ha a teljesítésVevőnek

- Eladó a jelen

szerződésben foglalt

szerződésszegésérealapított - elállása miatt, akár más olyan okból, melyért Eladó
felelős, meghiúsul, Eladó a jelen szetződés nettó ajánlati át 30 %-ának megfelelő
összegű meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles.
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Üzembiztonság, hibás teljesítésikötbér

a

PET

jótállási idő alatt:

9.6.1'./ Jelen szerződés szerint hibának minősül a SPECT/CT berendezés, és
amennyiben ajánlatkérő é1 az opcii megrendelésével, a PET kiegészítés
állapotában bekövetkező minden olyan váItozás, amely a folyamatos és

rendeltetésszerű üzemeltetés bármely Íázisát lehetetlenné teszi, vaw

veszélyhely zetet teremt.
9.6.2./ Üzemidő (Tmax): 365 nap x24 őra= 8.760 őra
9.6.3. / Üzemkiesés (Tj):
Üzemkiesésnek minősül az izemidőnek azoÍ1 egész Órákat kitevő tésze, amikor a
jelen szerződ'és tátgyát képező készülék hiba miatt nem használhatÓ

-

-

rendeltetésszerűen. Nem minősül üzemkiesésnek:
szakszerútlen kezelés, nem rendeltetésszeríihasznáLat, kezelési hiba, gondatlary
vagy szándékos károkozás, elemi károk miatti üzemkiesés, valamint a javításra

fordított idő,
a SPECT / CT berendezés (és PET kiegészítés)működését befolyásoló egyéb
kiegészítő számitástechnikai-, gépészeti-,technológiai-, épitészetí',energetikai,
munkavédelmi-, tíizvéde\mi-, klíma és egyéb technikai eszköz
meghibás od'ásábőI, számítógépes vírusokból

eredő

1eá11ás,

és ez által

a

SPECT/CT berendezésben (é' PET kiegészítésben)fellépett meghibásodás
javitásár a f ordított idő,
- alaptalan bejelentés miatt kieső izernÓrák,
- a karbantartás, update, upgrade, valamint egyéb hatósági előírás szerinti mérés
elv égzéséref ordított idő,
- az az időtartam, amely alatt a készülékrészleges hibája ellenére a diagnosztizáIás
tovább folytatható,
- a Vevő késedelménekidőtartama.
9 .6.4. / Ú zernbiztonság:
Eladó jelen szetződésben meghatátozott vállalkozási díjért96
szavatol a jótállási időtartam alatt.

o/o-os

izernbiztonságot

9.6.5./ Kötbér:

Amennyiben a Eladónak felrÓható okból a fenti 96 %-os izernbiztonsági mutatÓ nem
teljesül, a Vevő minden további kiesett 1% üzemidőért a szerződés nettó
ellenértékének 1'% -át j ogosult hibás teljesítésikötbérként követelni.
10.

Vevő kötelezettségei:

10.]..

Vevő a telepítésigényesberendezéshez, folyamatos munkavégzésrealkalmas

munkaterületet szolgáltat, azEladÓjelzésétőlszámított 3 munkanapon belül.
10.2. EladÓ számára bármilyen felhasználÓi jellegű koordinációs tevékenységet a
Vevő biztosit1a.
13
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10.3. Vevő az EladÓnak térítésmentesenfelvonulási anyagai részéreraktátozási
területet' térítésellenében energiavételezési lehetőséget biztosít. A szállított
termékek elhelyezéséte kizárőlag a telepítéshelyszínénvan lehetőség. Annak
szerelésre valÓ alkalmassága előtt helyszínte Íuvarozás nem lehetséges.
10.4. Vevő biztosítja az átadás-átvétel, illetve zavattalanprÓbaüzem lebonyolításának
feltételeit.

11.

Káresetek,kártérítés:
Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül
(maximum 24 fua) a károkozÓ, Vevő és EIadó jelenlétében jegyzőkönyvet kell
Íelvenni.
Amennyiben Eladó nincs jelerr' úgy a jegyzőkonyv átvételétkövető 24 fuán
belül (munkaszüneti napok kivételével)koteles észrevételttenni.
Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik
vitatárgyát. Eladónak a káresemény kivizsgéiásához a későbbiekben joga van.
A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szetződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítésétkövetelje. Az
Eladónak rendelkeznie kell a szetződés teljes időtartama alatt, Iegalább a
szerződés nettÓ értékénekmegfeleló, a teljesítéssorán az érdekkorében
felmerülő nem megfelelő teljesítéskövetkeztében keletkező károk megtérítésére
vonatkozó felelősségbiztosítással

12.

A tulajdonjog és a kárveszély:

12.1'.

A

jelen szerződés keretében száIlított termékek fulajdonjoga

a

szerződés

ellenértékénekpénzü gyi telj esítésévele gy időbe n száII át a Vevőre.
12.2.. A fuvarozás az Eladó felelósségi körébe tartozik, azért Vevő felelősséget nem
vállal.

L3.A Szerződéstől elállás:
13.A.1. Vevő jogosult a szerződéstől elállni, ha az EIadÓ neki felróhatÓ okbó1 oly
mértékúkésedelembe esik, hogy a fizetendő kötbérrel, és hibás tejesítési
kötbérrel érintett időszak eléri a 20 naptári napot.
13.B Szeruődés f elmondása:

A Vevő jogosult

a szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszt, hogy a szetződéssel érintett feladata

13.8.1.

és egyben köteles

ellátásárÓl gondoskodni fudjon -, ha
14

,,MARKUsoVszKY EGYETEM| oKTATÓKÓRHÁZ

RÉSZÉRESPECT cT KÉszÜLÉKBEszERzÉs, oPcloNÁLlSAN PET

BÓVíTÉssEL'

a) az EladÓban közvetetten Vagy közvetlenüI 25%-ot meghaladó fulajdoni
részesedéstszerez valamely olyan jogi szeméIy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatár ozoft. valamely feltétel;

b) az Eladó közvetetten vaw közvetlenüI

25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. s (1) bekezdés k)
pontjában meghatár ozoft.valamely íeltétel.
13.B.2.Vevő a szerződés azonrtali hatályú felmondásfua jogosult ha felügyeleti
szervének döntése vaw jogszabáIyi rendelkezés aIapján sorra kerülő működési
szetvezetének átalakítására tekintettel a szetződés teljesítéselényeges, jogos
gazdasági érdekétsértené,vagy lehetetlenné tenné.
13.B.3.Tekintette1 arta,hogy abeszerzéstárgya központosított - országos, regionális

- közbeszetzési

eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő

bontő

feltételt koti ki:
Vevő szerződéses kötelezettséget kizáriIaga Polgári Törvénykönyvről szÓIő
2013. évi V. törvény 6:11'6. s (2) bekezdése szerinti, arra vonatkoző bontÓ

a

beszetzés tárgyáta vonatkozóan a
központosított közbeszerzési rendszerbenvagy összevont közbeszerzési eljárás
keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a
központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rögzitik, hogy ebbőI Vevőnek semmilyen hátrányos

feltétellel vállal, hogy amennyiben

következménye nem származhat.

74. Vis Maior
'],4.1'.

A

felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve
vétkes a jelen szerződésben foglalt kotelezettségek azon hibáiért, vaw
amelyet vis maior okoz' Vis maior bekövetkezése
késedelmes teljesítéséért,
esetén minden Íé1magaviseli asaját érdekkörében felmerülő kárt.
1'4.2. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a
Íelek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem láthatÓ,
elkerülhetetlen, és amely megakadáIyozza az érdekelt felet a szetződéses
kötelezettsé gek teljesítésében.

bekövetkezése esetén az eÍre hivatkozó fél köteles a többi
szerződéses partnert haladéktalanul (rovid úton is) értesíteni, és egyidejííleg
javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés
pótlólagos kiküszöbölésére.
'L4.4. A felek nem tekintik vis maior esetének bármely Íé1rátalakulását,
felszámolását, illetve fizetésképtelenségét.

14.3.

Vis maior
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Aszetződéshatálybalépése:
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet akozbeszerzések központi ellenőrzéséről és
engedélyezésérőL15. S és 16. S -ban foglaltak teljesülését, miniszteri jóváhagyást
követően,

15.

a felek

kölcsönös

aláításanapjával lép hatályba.

Aszerződésmódosítása

A

szetződést a szetződő felek, csak a Kbt. 141. S-ának megfelelően írásban

mÓdosíthatják.

17.

Zárőrendelkezések:

17.1.

A

felek rogzitik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban
érvényes.Egyetlerr, egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel
kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem értékelhetó akként, hogy ez a jövőben
előforduló hasonlÓ dolog, illetve esemény tekintetében is joglemondást
jelentene.

17.2.

Amennyiben

a jelen

szerződés bármely tésze érvénytelen vaw

végrehajthatatlan, illetve utÓbb azzá váIik, a szetződés további rendelkezései
váItozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelenVagy végrehajthatatlan
szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti
szándékaikhoz legközelebb állnak. AmennyiberL aZ erre irányulő tárgyalások
nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bitőságtil az érvénytelen
vagy végrehajthatatlan tész tekintetében a szerződés tartalmának
megállapítását.

17'3. Minden, a jelen szetződés keretében a felek áItal egymásnak küldött
értesítésnekírott formában (ajánlott levél, fax, e-mail) kell történnie. A faxon
küldött sürgős értesítéseketajánlott levélben, Yagy e-mailben is meg kell
ismételni. Az aján7ott irat átvételérea 2004. évi CXL. tv. 79 S vonatkozik.
17.4. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békésúton tárgyaIás keretében kívánják
rendezni. A tfugyalás alapja az ajánlattételi Íelfuvás és ajánlattételi
dokumentáciő, az ajánlat, valamint a szerződés.
17.5. Amennyiben a vitás kérdésa fenti dokumentumok alapján nem rendezhető,
felek közös rnegewezéssel, illetve mediátori közremúködéssel próbálnak
egyezségre jutni. Ezek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a
Szombathelyi JárásbirÓság, illetve a Szombathelyi Törvényszék (mint állandó
bir őságok) illetékességétkötik ki.
17.6. A jelen szerződés nem/ Vagy nem kielégítően szabáIyozott kérdései
tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb hatályos jogszabályok
vonatkozó szabáIy ai az ir ány adÓ.k.
16
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tészétképezi:

Mellékletek
I szárnú' melléklet: Felolvasólap
II. számú Mellékleil Szakmai ajánlat

]elen szetződés öt (5) egyező eredeti példányban készült, melyből egy (1) példány az
Eladót, négy (a) példány a Vevőt illeti.
szetződésbe egyebet belefoglalni nem kívántak, az abban foglaltakat
közos értelmezésutáru mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyÓlag
írták aIá.

A felek jelen
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Pénzüsvi elleniewző:
Szombath ely, 2017 . december 8
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Szakmai ellenjegyző:
Szombathely,2017 . december 8
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