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PREAMBULUM
Megrendelo, tárgyban a kÖzbeszerzésekrol szilő 2015' évi CXL|ll. tÖrvény (a továbbiakban: Kbt.)
alapján, Kbt. 81. $ szerinti nyÍlt közbeszerzési eljárást folytatott le ,,Vállalkozási szerződés Flexibilis
endoszkóp rendszerek (olympus endoszkÓpok) teljes kÖrű karbantartására, javítására, alkatrész
ellátására, gyártÓi technolÓgia által megkÖvetelt felÜ|vizsgálati szolgá|tatások nyÚjtásával'' tárgyban.
Megrendelő az eljárást megindítÓ fe|hÍvásban megjelÖlt határidőre beérkezett aján|atokat elbírálta, és
a Kbt. 76. s (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel kÖti meg a
jelen szerzodést'
A jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezik az alábbi dokumentumok:

ajánlati fe|hívás

-

kiegészÍtő tájékoztatás(ok)_ ajánlattételi Dokumentáció

-

ajánlat.

Jelen szerzodés teljesÍtése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét határozzák
meg:

a) a közbeszerzési
b)

c)

eljárás ajánlattételi DokumentáciÓja

és a kiegészÍtotájékoztatás során

feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérői vá|aszok (amennyiben releváns)
a közbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyújtott hiánypÓtlások

(amennyiben releváns)
jelen szerzódés'

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezonek tekintik, továbbá
kijelentik, hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerzódést.
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LVlZsGÁurt szolcÁlrnrÁsox ruyÚrÁsÁvnr

Megrendelő megbízza, és a VállalkozÓ elvá|lalja a szerzodés l. sz' melléklete szerinti olympus

gyártmányÚ endoszkÓpok javítását
meg kÖveteIt fel

Az

Ü

gyártói technolÓgia által

lvizsgálatát.

átalánydíjas szerzodés időtartama:

A

és karbantartását és a
a szerződés hatályba

|épésétólszámított 36 hÓnap

szerződés szerinti időtartamon belÜl VállalkozÓ kÖte|es

a

Megrendelő hivatalos
értesÍtésének(levél, telefax, telefonhívás) kézhezvételétolszámíIott 24 órán belÜl a javÍtási
munkálatokat megkezdeni, és72 órán belÜl befejezni, illetve ha ez a munka jellegétől fogva
nem lehetséges, akkor ezI a tényt köteles VállalkozÓ írásban kÖzÖlni MegrendelŐvel és
köteles megadni a javÍtás befejezésének várhatÓ idópontját' A hibabejelentésre az alábbi
elérhetőségek állnak rendelkezésre:

2)

Telefon: 06-1-789-9895; fax: 06-1-221-5531.; e-mail: olympus.service@anamed.hu

Az

3)
m

i

átalánydÍjas javítási és karbantartási szerzódés fedezetet nyújt az alábbiakra:'

ndkét laboratóri u m eszkÖzeire vonatkozÓan vonatkozÓan
. Minden munkafolyamat gyártÓ által auditált mÓdon tÖrténő e|végzésére
o VállalkozÓ legalább negyedév gyakorisággal' célmtjszerekkel a helyszíneken átvizsgálja a
szerzodés mellékletébenfoglalt készÜlékparkot abban az esetben is, ha nincs
meghibásodás.
o a kiszállás kÖltségeit korlátlanul
:

GasztroenterolÓo iai laboratÓri u m eszközeire vonatkozÓan
. az endoszkópok felújítására, és ezt követoen a megfelelő műszaki állapot fenntartására
:

endoszkÓpok mindennemű (kis-

és közepes javítás, felÚjítások) javÍtásának munka-

és

anyagköltségére;

az

endoszkópos perifériák (processzor' fényforrás, stb') javításainak munka- és
anyagköltségeire (kivétel: CV/CLV 145 teljes kÖrű javítására, mivel ezek gyártÓi támogatása
megszűnt, a javíthatÓság mértékekorlátozott)

Az

endoszkÓp fertótlenÍto berendezés (ETD) mindennemű karbantartási

és javítási

munkadíjára és ezekhez szükséges alkatrész kÖltségekre.

Bron

h

.

r

oszkÓpiás laboratóriu m eszkÖzei re vonatkozóan
a bronchoszkÓpok kisjavításának munka- és anyagköltségére:
o bending gumi csere
o ccd és képvezetó lencse tisztÍtása' polÍrozása
o fényvezető |encse tisztítása polírozása
o konnektor csatlakozó beállítása
o biztonsági bemérésMPE teszterrel
periféria (fényforrás, processzor, stb) javÍtásának munka és anyagköltségére maximum netto
25 eFt /készÜlékiév(amennyiben a javítás a hazai szakszervizben elvégezhető)
:

JavÍtások típusainak meghatározása:
Kisjavítás: 3 nap (bending gumi, pipa, holtjáték beállítás, lencse tisztítás _ polírozás)
KÖzepes javítás: 3-5 nap (a fentieken tÚlmenően: munka-, szívó/oblító csatorna csere)

Nagyjavítás: max. 14 nap (felÚjÍtás: szÜkség szerint aszámozotUbevezető rész, fényvezető
szálak, CCD egység, CCD lencse/fényvezető lencsék cseréje, ellátó kábel cseréje
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Karbantartás meg határozása:
Flexibilis endoszkópok karbantartása

.
.
o
o
.
.
e

készÜlékkÜlső mechanikai átvizsgálása
holtjáték bemérés,beállítás
víz levegŐ rendszer átvizsgálása, tisztítása
CCd és képvezeto lencse tisztÍtása, polírozása
fényvezeto lencse tisztÍtása, polírozása
konnektor csatlakozÓ beál|ítása, biztonsági bemérésecélmtjszerrel (MPE teszter)

perifériák(processzor,fényforrás,stb)átvizsgálása,tisztítása

EndoszkÓp mosÓ berendezés karbantartása:

.
.
.
.
o
.

készÜlékekteljesátvizsgálása,biztonságtechnikaibemérése
kopÓ alkatrészek,pumpa kazetták cseréje
vegVszeradagoló csöVek cseréje
szivárgás ellenőrző rendszer bemérése,tömÍtések cseréje
ÜzemÓráhozkÖtÖttalkatrészcserékelvégzése
funkcionális teszt elvégzése

A szerződés teljesÍtésébenkizárólag új alkatrészek használhatók fel.

Az átalánydíjas javítási és karbantartási szerzódés fedezetet nem nyÚjt az alábbiakra'.
A szerződés hatá|ya nem terjed ki az EndoszkÓpiás Tartozékokra (kivétel: a fényforrásokhoz
szÜkséges izzÓk, illetve az l3n. spirálkábelek cseréje a GasztroenterolÓgiai LaboratÓriumra
vonatkozÓan)
a
a

Az ultrahangos endoszkÓpok UH vonatkozásÚ egységeinek meghibásodásaira
Az eszközÖk ,,biztosítási kár'' jellegŰ meghibásodásira - eseményeire (Vállalkozó ezek
kárrendezési előkészÍtésétilletve megrendelést követo helyreállÍtásában aktÍvan
közreműkÖdik)
A javításokhoz szÜkséges alkatrészeket a VállalkozÓ saját beszerzésben biztosítja - ezek
folyamatos raktáron tartásárÓl a folyamatos szervizháttér biztosÍtása érdekébengondoskodik.
A javÍtásokhoz a Vállalkozo kizárolag az eredeti gyártótÓl

származo, alkatrészeket használ'

A2018.0B.22-ig garanciális eszkÖzokre vonatkozÓan csak 2018. augusztus 23-átÓl kell a

szerzodéses feladatokat el|átni
4)

A Megrendelotol javításra kiszállításra kerÜlő minden készülékről szállítÓlevelet (munkalapot)
kell kiállítani' amin fel kell tÜntetni a szállítási címen túlmenoen az adott eszköz minden
lényeges azonosÍtÓ adatát (eszköz megnevezése, típusa, gyártási száma, az átado osztály
megnevezése), valamint a tartozékait is.

5)

A VállalkozÓ az endoszkópok ún. nagyjavítását a gyártÓmŰvi szakszervizben végzi el.

6)

Vállalkozó

7)

A

a

munka megkezdését és befejezését tartozik Megrendelő megbízottjának

beje|enteni' Megrendelo megbízottja: munkaidoben az Műszergazdálkodási osztály vezetóje,
vagy annak megbÍzottja, munkaidőn kívul az adott osztály, Vagy részleg ügyeletes vezetője'

karbantartás során Vál|alkozÓ a berendezések karbantartási utasításában rögzítettek
alapján és a jelen szerződés 1. számú mellékletében - mely elválaszthatatlan része jelen
szerzodésnek-meghatározott feladatok alapján végzi tevékenységét.VállalkozÓ vállalja, hogy
a karbantartási és javítási tevékenységkapcsán a berendezés kezelőit Üzemeltetési
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tanácsokkal látja el. A berendezést az éves időtartamon belÜl Vállalkozó kÖteles négy
alkalommal, a felek által kozösen meghatározott időpontban felÜlvizsgálni és a karbantartási
feladatokat elvégezni' A karbantartás elvégzésétVállalkozÓ által kiállított munkalapon
megrendeló köteles igazolni. VállalkozÓ az igazolt munkalapok egy példányát az igazolinak
átadja és egy példányát a Megrendelo felé benyújtandÓ számlájához csatolja.

8)

Jelen szerzodés vállalkozii díja'.

í.55o'ooo,- Ft + ÁFA/hó; mely összeget a vállalkozÓ minden hó 10. munkanapján számlázki
a megrendelo felé
A jelen szerződés éves díja összesen í8.600.000 + ÁÍaazaztizennyolcmillióhatszázezer Forint + Áfatév,

9)

VállalkozÓ tudomásul veszi,

. hogy

kÖteles a megrendeló minőségugyi rendszerének kovetelményei szerinti
teljesítésre, valamint

.

a teljesítésennek megfelelő ellenőrzését.

Az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik. Az elszámolás és kifizetés pénzneme a
magyar forint' A közreműkÖdői díj kifizetés a Kbt. és az Ebtv. 9/A. $-a alapján figyelembe
vételévela számla Megrendeló általi kézhezvételétől számított 60 napon belÜl fizeti meg.
Megrendelő kizárilag a vonatkozÓ jogszabályokban, kÜlÖnÖSen az általános forgalmi adóra
vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és formai követelményeknek megfele|o
számlát fogadja be a szerződésszerű teljesítést követően.
Megrendelő tájékozatja KÖzreműködot, hogy a jelen szerzodés szerinti kifizetések az adizás
rendjéról szólÓ 2003' évi XCll. törvény 36/4. $-ának hatálya alá tartoznak'

1o)

Megrendelo nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésévelÖsszefÜggésben olyan
költségeket, melyek aKbt'62 $ ('í) bekezdés k) pont, ka)és kb) alpontjaiszerintifeltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merÜlnek fel, és melyek a KözreműkÖdo adÓköteles
jövedelmének csÖkkentésére alkalmasak. KözremŰkÖdő ennek érdekében vállalja, hogy a
szerzodés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára
megismerhetové teszi és a 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekról a Megrendelőt
haladéktalan ul értesíti.

11)

Késedelmes vagy hibás teljesítés,meghiÚsulás
Amennyiben a VállalkozÓ szerzodéses kÖtelezettségeit késedelmesen vagy hibásan teljesíti,
illetve a szerzodés meghiúsul, a vonatkozÓ jogszabályi rendelkezések alapján kÖtbér
fizetéséreköteles a Ptk 6:1 86. s (1) nek megfelelően"

Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben határidihöz kÖtötten előírt kÖtelezettségeinek
teljesítésévelneki felrÓhatÓan késedelembe esik, a késedelem minden napja után az adott
hónap - általános forgalmi adÓ nélkÜl számÍtott- ellenszolgáltatásának 1 % összegLj kötbért
köteles Megrendelonek fizetni, de Összesen maximum 30 nap késedelemig érvényesÍti.Azt
követoen a Megrendelő jogosult a szerződéstol elállni vagy azt felmondani, valamint
érvényesíthetia meghiúsulási kötbért'

A szerződés hibás teljesÍtésénekminősÜl a 95% -os (ajánlat szerint) átlagos Üzembiztonsági
követelmény teljesítésénekelmulasztása' Ennek megállapítására legkésőbb a tárgyévet
követő 30 napon belÜljogosult a Megrendelő. Az e pontban fogalt szerzodésszegés esetén a
Vál|alkozÓ '1'900.000 Ft összegű kÖtbér megfizetésérekÖteles.
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A teljesÍtés meghiúsulása esetén VállalkozÓ a teljes - általános forgalmi adó nélkÜl számítottellenszolgáltatása 30 %-nak megfelelo összegű meghiÚsulási kÖtbér fizetéséreköteles'
A teljesítés meghiúsulásának minosÜl, ha a Vál|alkozÓ szolgáltatása két egymást kÖvető
évben nem éri el a 95%-os átlagos Üzembiztonságot, és a szerzodésszegés VállalkozÓnak
felrÓhatÓ. A teljesítés meghiúsulása esetén Megrendelő a szerződéstől azonnali hatállyal
elállhat.

A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerzodésszegéssel okozott és
a kÖtbér Összegével nem fedezett kárának megtérítésétkÖvetelje.

Amennyiben Válla|kozó bármely okból nem teljesít, az ellátás biztonsága érdekében
Megrendelo jogosult a kialakult helyzet surgóssége fÜggvényében saját hatáskörben a
Vál|alkozó költségére - szÜkség esetén harmadik személy bevonásával - biztosítani
karbantartási, javÍtási szolgáltatást. A Megrende|inél erre tekintettel felmerÜlt
többletköltségeket VállalkozÓ 5 banki napon belul köteles Megrendelonek számla ellenében
megtéríteni' A fenti költségeket Megrendelő jogosult a VállalkozÓ esedékes követeléseibe
Vállalkozó elmulasztja. Megrendelő a
beszámítani, amennyiben azok megtérítését
VállalkozÓva| szembeni kötbérigényétjogosult a Vállalkozó szolgáltatási díj követeléseivel
szemben beszámítani.

12)

Megrendelo a szerződést fe|mondhatja, vagy -

a Ptk'-ban foglaltak szerint - a szerzodéstol

elállhat, ha:

a) feltétlenÜl szÜkséges a szerződés olyan lényeges mÓdosÍtása, amely esetében
a|apján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

a 141.

$

b) az ajánlattevő nem biztosít1a a 138. $-ban fog|altak betartását, Vagy a Vállalkozó

személyében érvényesen olyan jogutÓdlás következett be, amely nem felel meg a 139. $-ban
foglaltaknak; vagy

c) az EUMsZ 258' cikke

alapján

a

közbeszerzés szabályainak megszegése miatt

az Eurőpai UniÓ BÍrósága az EUMSZ 258' cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai UniÓ jogából eredo valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bÍrÓság által megállapított
kÖtelezettségszegési eljárás indult vagy

jogsértésmiatt a szerződés nem semmis.

Megrendeló köteles a szerzódést fe|mondani' vagy - a Ptk'-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkÖtésétkÖvetóen jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizárÓ ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásbÓl.

Megrendelő jogosu|t és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szÜkséges olyan
határidovel, amely lehetové teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásárÓl
gondoskodni tudjon - ha
a) a nyertes Ajánlattevóben kÖzvetetten vagy kÖzvetlenúl 25o/o-ot meghaladÓ tu|ajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt.62. s (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meg határozott feltétel

b) a nyertes

;

Ajánlattevő közvetetten Vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni
szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
részesedést
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.62. s(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meg hatá rozott feltétel.

Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a közreműködő a szerződés megszŰnése
előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

vÁlrnlroást szrRzŐoÉs FLEXlBlLls eruooszrÓp RENDsZEREK (oLYMPUs ENDoSZKoPox; reules rcÖRÚ
KARBANTARTÁsnRn' lnvírÁsÁnn, RlxnrnÉsz rllÁrnsnnn, oYÁRrot rncHruolÓctn ÁL-rnl MEGKÖVETELT
relÜlvtzscÁL_nrt szolcÁlrnrÁsorc ruyÚ.lrÁsÁvnl

12)

Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális _, illetve
fenntartÓ á|tal, vagy a fenntartÓ megbízásábÓl indított közös kÖzbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerÜlhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt kÖti ki:
Megrendelo szerzodéses kötelezettséget kizárÓlag a Polgári TÖrvénykÖnyvrol 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 e|járás keretében' keretmegállapodás vagy szerződés kerÜl
megkÖtésre, a központosított, közÖs vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a
beszerzést megvalÓsÍtania. Felek rÖgzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat'"
A szerződés csak a Kbt. 141. $ -ban foglaltaknak megfelelően módosíthatÓ.

13)

Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket etsősorban egymás kÖzÖtti elgyeztetés

14)

Jelen szerzódésben nem érintett kérdések tekintetében

útján egyezséggel kísérlikmeg rendezni. Ennek meghiÚsulása esetén a jogvita eldöntésére a
megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességétkÖtik ki.

a

Magyar Köztársaság Polgári

TörvénykÖnyvének vonatkozÓ hatályos rendeIkezései érvényesek.

Amennyiben a szerződéskötésre korábban kerÜl sor, mint a 32012015. (X. 30.) Korm. rendelet
13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanúsítvány kiállításának napja, Úgy a jelen
szerződés a32012015. (X.30.) Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti
zárÓ tanúsítvány kiállításának napját követő napon lép hatályba, kivéve a 32012015. (X. 30.)
Korm' rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fennállását, amely esetén a jelen szerzódés

15)

mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a szerződéskÖtésre a
32012015 (X 30.) Korm' rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ
tanÚsítvány kiállításának napját követően kerÜl sor, úgy a szerződés 201B' május 2-án lép
hatályba, és 36 hónap, határozott időtartamra marad érvényben'

Jelen szerzodést felek elolvasás és kÖzÖs értelmezésután, mint akaratukban mindenben

16)

megegyezőt jÓváhagyólag

aláírnak'

Mellékletek:
t.

il.

sz melléklet: Felolvasólap (Kbt. 131. s (2) bekezdés szerintitartalom)
sz melléklet: KészÜlékekfelsorolása
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Megrendeló: Markusovszky Egyetem
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sz melléklet

1144 BLrdapesi, Kciszeg uica 79
Tel,:(06-] ) 22ÍJ-9736, Fax(06' 1 ) 22 1 "553
e-maii: posta@anarr:tl.hu, wvrw-anamed.hLt

,.::::.

-''.,,,,::-.,.,'.

1

5z*x.vrz,,Üz,_tfÁG

Felolvasó lap

Ajánlattevő neve: Anamed Kft.
AJánlattevő cime {székhelye)l 'l144 Budapest' Kószeg u' 29.

AJánlat tárgya: VÁLLALKozÁsl SZERZÖDÉS FLEX|BlLls ENDosZKÓP RENDSZEREK
1ór_wrus Éi'rooszxopoK) TELJEs KoRU KARBANTARTÁsÁRA, JAVITÁsÁRA, ALKATRÉsZ
illÁrÁsÁnn, GYARTÓ| TECHNoLÓGlA Álrnt MEGKÖVETELT FELÜtVlZsGÁLATl
szoLGÁLTATÁsoK NYÚJTÁsÁvnu
1.
2.

Nettó ajánlati ár/éV (nettó FÍ/év}; 18.600'000 HUF

Biztosított iizembiztongág' vaIamenny| eszközre vonatkoztatva,'/o-ban megadva

(minimum 94 %-maximum 100 %l: 95 %

Budapest, 201B. február 7.
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VÁLLALKoZÁSl sZERZŐDÉs FLEXlBlLls ENDosZKÓP RENDsZEREK (oLYMPUs ENDosZKÓPoK) TELJEs KÖRÚ

KARBANTARTÁsÁRA, JAVíTÁSÁRA, ALKATRÉsZ ELLATÁSÁRA, GYÁRTÓt rEcHNolÓotn
rE

lÜ lvtzscÁL_Rrt

ll. számú melléklet

szolcÁltntÁsorc nyÚlrÁsÁvnl

Árrnl

MEGKÖVETELT

ÁrnlÁHyÁRAs JAVíTÁsl És
KARBANTARTÁSl szERzŐDÉs
Készü lékek felsoroIása

Megnevezés
1

2

KolonoszkÓp
KolonoszkÓp

Típus
Gasztroenteorológiai Labor
cF-o165t
cF-Q1651

Gyáriszám
2002704
2701626
2902291

5

Kolonoszkóp
KolonoszkÓp
Kolonoszkóp

6

KolonoszkÓp

cF-Q165t
cF-H185t
cF-H185t
cF-H185t

7

Kolonoszkóp

cF-H1851

8
o

kolonoszkÓp
kolonoszkÓp

cF-H185r
CF-H185I

2400384
2400343
2610842
2721214

DuodenoszkÓp

TJF-145

2300634

Duodenoszkóp
Duodenoszkóp
Duodenoszkóp

IJF-145
rJF-145
TJF.145

2300630

GrF-Q165
GtF-Q165
GtF-H185
GtF-Q165
GtF-H185

2006217
2005887

8

GasztroszkÓp
GasztroszkÓp
Gasztroszkóp
Gasztroszkóp
gasztroszkóp
terápiás gasztroszkÓp
gasztroszkÓp
gasztroszkÓp gyerek

1

ballonos enteroszkóp

5

4

1

2
5

4
1

2
J

2300051
2300053

2901628
2712154

2500967

GIF-2TH1BO

2803994
2511382
2611610

GIF-H185
GIF-XP190N

2722702
2732887

1a

stF,o180
OBCU

2732949

ballon pumpa

1

fényforrás

CLV-190

7337021

2

fényforrás

CLE-145

7312319

2

fényforrás

cLE-145

7302413

4

fényforrás

CLE-145

7302410

1

video processzor

cv-190

7366999

2

video processzor

cv-'145

7312710

J

video processzor

731 301 0

4

video processzor

cv-145
cv-145

EndoszkÓp fertőtlen ítő
End oszkÓp fertotlen Ítő
EndoszkÓp fertotlen íto

ETD3
miniETD2
miniETD2

4
5

o
7

1

2
J

7722685

7313011
3110181

16943072
17943236

vÁL-wxoást szeRzŐnÉs FLEXIBlLls rruooszrÓp RENDSZEREK (oLYMPUs rruooszxÓpox)rrues rcÖRÚ
xnRsnNrnRrÁsÁnn lnvÍrÁsÁRR' nrxnrnÉsz e lúrÁsRRR, cvÁRrÓt recHNolocln Árrnl MEGKoVETELT
FELÜLVlZsGALATI szoLGALTATASoK NYUJTASAVAL

4

Endoszkóp fertőtlen ító

17943238

miniETD2

Bronchoszkópiás Labor
BronchoszkÓp
BronchoszkÓp

1

2

BronchoszkÓp
1

fényforrás

1a

video processzor

1

Monitor

.

BF-Q1BO

26001 93

BF-XT160
BF-1T180

12001 18

2755778

cLV-180
cv-180
NEOVO X19

750T039

7610632
c1x1 9QV6C2300686

A fentiek közül 2018.08.22-ig garanciális eszközök:
megnevezes

típus szám

9ysz

garancia kezdete

garancia vége

Kolonoszkóp

cF-H185t

2721214

2017.08.22

2018.08.22

DuodenoszkÓp

TJF-145

2712154

2017.08.22

2018.08.22

GasztroszkÓp

GIF-H185

2722702

2017.08.22

2018.08.22

GasztroszkÓp - gyerek

GIF-XP190N

2732887

2017.08.22

2018.08.22

Ballonos enteroszkÓp

stF-Q180

2732949

2017.08.22

2018.08.22

Enteroszkóp pumpa

OBCU

7722685

2017.08.22

2018.08.22

Endoszkóp fertotlen ítő

miniETD2

17943236

2017.08.22

2018,08.22

EndoszkÓp fertőtlen ítő

miniETD2

17943238

2017.08.22

2018.08.22

Bronchoscope

BF-1T180

2755778

2017.08.22

2018.08.22

