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I.

Bevezető rendelkezések

Felek rÖgzítik, hogy Megbizó ,,Sugárterápiás rendszer teljes körű karbantartása és javitása"
megnevezéssel uniós eljárásrendben a Kbt. 81. $ alapján nyílt kÓzbeszerzési eljárást indított (ajárúati

felhívás feladásának napja: 2077. oktőber 25., hirdetmény száma'.2077/s 206-4254v5, a továbbiakban:
közbeszerzési eljárás). Felek megállapit1ák, hogy az ajánlati felhívásban és a kozbeszerzési
dokumentumokban rógzitett feltételeket Megbízott ajánlatában elfogadta; Felek a jelen szerződést a
közbeszerzésekről szó|ó 2075. évi CXLII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 131. S-ában foglaltakra
tekintettel kotik meg. A Felek közötti jogvita elbírálásához elsődlegesen a szerződés rendelkezéseit kell
figyelembe verrni. Amennyibenaszerződés a vitás kérdésre nem tartalmazrendelkezést, sorrendbenaz
ajánlat, - adott esetben _ a kiegészitő tájékoztatás(ok), az ajánl'ah felhívás, illetve a közbeszerzési
dokumentumok tartalm a az ir ány adó.

II.

A

szerződ'és tárgya

2.7. Megbizó
2.z.

2.3.

megbizza Megbízottat, hogy a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott
készülékektekintetében a teljes körú karbantartási és eseti hibajavítási tevékenységetlássa el,
amely megbizást a Megbízott jelenszerződés aláírásával elvállalja.
A teljes körú karbantartás a következó feladatokat foglalja magában: az egész rendszer vizsgálata,
a tesztek futtatása, a paraméterek ellenőrzése, beállítása a megadott gyári protokollok alapján, a
helyszíni hibajavítás, a biztonsági frissítések e|végzése, a szerződés idótartama alatt egyszeri
rendszer upgrade, valamint szükség szerint a meghibásodás elótt álló alkatrészek cseréjét.A
hibajavítási feladatot Megbtzó bejelentése alapján, azaz esetj megrendelés keretében végzi el a
Megbízott.
Fogalommeghatározások:
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rendszer:

a jelen

szerződésben meghatározot| karbantartandÓ berendezések (jelen

melléklete szerint);
tervezett karbantartás'. előzetesen/ a rendszer tekintetében időközönként és a gyártő
előírásainak betartásával végzeLt karbantartási tevékenység, melynek célja a biztonságos
működés feltételeinek megteremtése, a meghibásodás valósziníiségének csökkentése és a
f olyamatos és optimális telj esítmény biztositása;
javitás: olyan karbantartás, amely meghibásodás és annak Megbízott részéretortént
bejelentése után végzendő, továbbá amelynek célja a rendszer olyan állapotba helyezése,
hogy az meghatározott feladatát ismét betöltse;
alkatrész: azon összetevők, amelyek a rendeltetésszeríi használat során meghibásodott
ésfvagy elhasználódott technikai eszközök pőt|ására szolgálnak (a készülékhez tartozi
f o gy óany agok és fo gyóe s zkö zok nem minősülnek alkatrésznek);
rendes munkaidó: az az időtartam, amelyen belül munkanapokon reggel 08.00 óra és
délután 16.00 óra között a rendszer tervezett karbantartási ésjavítási feladatainak ellátására
sor kerül;
upgrade: olyan szoftver frissítés,melynek során a meglévő szoffuer verziót az aktuálisan
elérhető legmagasabb verziőra módosítják és a szükséges hardver elemek cseréjét is
szerződés

1. sz.

e7végz1k.

III.

A teljesítés helye, ideje

3.1. A jelen szerződés hatályba lépésétőlszámitott öt éves határozott időtartamra jön
3.2. A rendszer karbantartási gyakoriságát a jelen szerződés 1 . sz. melléklete tartalma

létre.
zza. A tervezett

karbantartást az e|őírt gyakorisággal kell teljesíteni, a rendes munkaidőn belül, a Megbízott által

javasolt a Felek által egyeztetett, egy évre elóre ütemezett ütemterv szerint. Az egyezteteft
ütemtervhez képest változás minimum három héttel előbb engedélyeztetendő a Megbizóval. Az
upgrade_ek végrehajtása rendes munkaidóben történik a Megbizíva| előre egyezteteLt

3'3'

időpontban.
Meghibásodás esetén a javitási munkát a bejelentéstől szárnitoft24 &án belül kell Megbízothrak
megkezdenie (rendelkezésre áIIási idó). Hétvégét,illetve hivatalos ünnepet rnegelőző napon

történő hibabejelentés esetén a javitás megkezdése a munkaszüneti napot követő első
munkanapon történik' Megbiző minden tóle telhetőt megtesz annak érdekében,hogy a javítások
a megkezdéstől számított legrövidebb időn belül befejezésre kerüljenek. Valamennyi említett
esetben a kiszálirást írásban (e-mailben, faxon) kell a Megbízónak kérni a Megbízott jelen
szer ző désben megjelölt

3.4. A

kapcsolattartási pontjain

teljesítéshelye: Megb:r'ő székhelye (9700 Szombathely, Markusovszky

Tömb -2. szint.

IV.
4.1.

4.2

u

5 )'

onkoradiológiai

Vételár

Megbiző a Megbízotfurak a jelen szerződés 1. sz. mellékletben meghatározott karbantartási díjat
köteles megfizebri. A karbantartási díj áta|ánydijnak minősül, amelyet Megbiző negyedévente,
egyenlő részletekben fizet meg Megbiző részére.Amennyiben a tervezett karbantartás
fogyőanyagot igényel, így azt a Megbízottrrak kell biztosítania az átalánydíj ellenében, míg
rnagához a rendszerheztattozó fogyóanyagok és fogyóeszkőzok pótlásának költségei aMegbizőt
terhelik.
Megbízott kijelenti, hogy az éves karbantartási díj tartalmazza mindazokat a költségeke|
amelyek a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítése során a Megbízott részéről felmerülhefurek.
Felekrögzítik,hogy azéves karbantartásidíjkötött azor.aFeleka szerződés hatályaalattnem
vá|toztathaLnak. Megbíző a szerződéskötést követóen nem érvényesítheta Megbízottal szemben
többlet díjat _ olyan többletbeszerzések, többletmunkák után, amelyek a szerződésszeríi
teljesítéshez szükségesek -, arra hivatkozva, hogy az éves karbantartási díj meghatározása soÍár
azok felmerülésével nem kalkulált' Megbízott nem jogosult kiszállási dijat, anyagköltséget stb.
felszámítani kötelezettségei teljesítése esetén. Az ellenértékmagában foglalja a rendszer esetében
az előirt gyakorisággal elvégzendő teljes kÖrű karbantartás és javítás kÖltségét'a teljes korú
karbantartás keretében az egész rendszer vizsgáIatának, a tesztek futtatásának, a paraméterek

/-)-\i"/,

ellenőrzésének, beállításának a megadott gyári protokollok alapján, a helyszíni hibajavításnak, a
biztonsági frissítésekelvégzésének,a szerződés időtartama alatt egyszeri rendszer upgrade-nek,
valamint szükség szerint a meghibásodás előtt ál1ó alkatrészek cseréjének költségé! továbbá a
minden egyéb járúékosköltséget(száLlitási, csomagolási és egyéb), továbbá minden vámot, adót
és egyéb i]letéket, amit Megbízottrrak a szerződés alapjánvagy bármely más okból kell fizetnie,
ami a jelen szerződés szerinti feladat hibamentes, hiánytalan, szabályos, szakszeríi teljesítéshez
szükséges, továbbáMegbizoftat terheli a szabadalommal védett termékek, eljárások jog dija is, igy

Megbízott Megbizóval szemben további költségigénnyel nem élhet' A szervizszoÍtverek
vonatkozásában a szolgáltatás sor.án felhasznált szoÍtverek használati joga a Megbízottat illeti,
azért külön dijazásra nem tarthat igényt.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

A Megbízott kijelenti, hogy a

Megblz'ó által rendelkezésére bocsátott információk alapján az
ellenérték kialakításához szükséges minden lényeges iníormáció rendelkezésére á|lt a
közbeszerzési eljárás során. Megbízott ajánlata tartalmazza az ősszes értékelésirésszempontra
tekintettel felmerülő költséget. Megbizó a Megbízott szemben jelen szerződéssel összefüggésben
további dijatvagy költséget nem jogosult igényelrri'
Megbizó felhívja Megbízott figyelmét, hogy nem kerülhetnek kiíizetésre, illetve elszámolásra a
szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan költségek, melyek aKbt.62. $ (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és

melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Megbiző a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő pénztartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt pénzkövetelését számíthatja be.
Külföldi adóilletőségú Megbízott jelen szerződéshez köteles meghatalmazást csatolrri arra
vonatkozóan, hogy az l7letősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Megbízotha vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
néIkül.

v.
5.1.

Megbizott jogai és kötelezettségei

Megbízott a tervezett karbantartást az adoft készülék specifikumának figyelembevételével végzi

az alábbiak szerint:
. a készülék és rendeltetésszer(lhaszná|atáhozszikséges tartozékok mennyiségi és minőségi
ellenőrzése, funkcionális tesztelése;
. a készülék működésének életvédelmi és biztonságtechnikai ellenőrzése;
. a készülékrej ellemző paraméterek múszeres eltenőrzése, beállitása;
. a gyártőmíii előirás szerinti időszakosan kötelezó alkatrészcserékelvégzése;
. igény esetén a készülék helyes kezelésérevonatkozó tájékoztatás adása;
. a karbantartás alkalmával elvégzeft javításokról, készülékállapotáról munkalapon

.

5.2.

5.3

A

rr.egállapitást tesz;
az üzemképes készülék átadása arnegbiző illetékes munkavállalójának.
teljesítés igazolása minden esetben az adoft készülék gyártőja által megkövetelt munkalapon

történik, melyet a munka elvégeztével a szervizrnérnök leigazoltat a felhasználóva|, a számla
teljesítése csak aláírt munkalap megléte esetén történhet meg. A munkalap három példányban
részletes leírással tarta7rnazza a tevékenységeket, a beépített alkatrészek felsorolásával.
Meghibásodás esetén Megbízottrrak biztosítania kell' aMegbiző minden esetben haladéktalanul
képes legyen ezt jelezni aMwgbizott felé a helpdeskre. A helpdeskkel kapcsolatos elvárások az
alábbiak:

.
.
.
.

minden esetben e-mail küldese a szerviz központi hibabejelentó címére;
sürgős esetekben telefonos hibabejelentés 0-24 őrában;
a hibabejelentésrőlvisszaigazolás küldése azajánlatkérőként szerződőfé|részére;
a hibabejelentéstől a munka befejezéséignyomon követhető legyen a folyamat.

Megbízott a helpdeskkel kapcsolatos elvárásoknak a Megbiző áltat előirt alkalmassági

követelmény teljesítésévelmegfelelt. Megbízott köteles a helpdesket az aján|atában foglaltaknak
megfelelően, a szerződés időtartama alatt folyamatosan fenntartani. A helpdesk elérhetőségei:
5g1!:}lgbg]s$}i!a]y,4J1*1]J1l1]1l

(e-mail), +361 501 2660 (telefonszám).
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5'4.

5'5.

5.6.

5.7.

Megbízott jelenszerződés aláirásávalnytlatkozza,hogy rendelkezik érvényesISo 9001:2009 vagy
azzal egyenértékű szabványnak megfeleló minőségbiztosítási rendszer tanúsítványával vagy
ezzelegyenértékíi minőségbiztosítási intézkedéseikkel' illefue vizsgálattés kutatási eszkozökkel,

amelynekokiratibizonyítékátegyszerűmáso|atban;'elenszerződésa|áirásáva|egyidejúleg átadja
a Megbiző részére.Megbizó ezen okirati bizonyiték egyszeríi másolatának áfuételétjelen
szerződés aláirásávalnyugtázza. Megbízott továbbá kötelezettséget vállal arra,hogy a jelen pont
szerinti elóírásnak való megfelelést a szerződés teljes időbelihatálya alatt fenntartja.
Megbízott jelen szerződés aláirásávalnylatkozza,hogy a lineáris gyorsító és az ARIA / ECLiPSE
berendezések esetén érvényes szeÍviz1ogosultsággal rendelkezik, amelynek okirati bizonyitékát
egyszeríi másolatban jelen szerződés aláirásával egyidejűleg átadja a}i4egbizí tészére.Megbiző
ezen okirati bizonyíték egyszerí3 másolatának átvételétjelen szerződés aláirásával nylgtázza.
Megbízott továbbá kÖtelezettséget vállal arra, hogy a jelen pont szerinti előírásnak való
megfelelést a szerződés teljes idóbeli hatálya alatt fenntartja.
Megbízott jelen szerződés a|áirásával nyilatkozza, hogy az alábbi jellemzóknek megfelelő
helpdesk rendszerrel bír:
o
minden esetben e-mail küldése a szervizközponti hibabejelen tő cirnére;
.
sürgősesetekbentelefonoshibabejelentés0-24őrában;
.
a hibabejelentésről vissza igazolás küldése az ajánlatkérőként szerződő fél részére;
.
a hibabejelentéstől a munka befejezéséignyomon követhető legyen a folyamaL
Megbízott a fenüek szerinti helpdesk rendszer leírását egyszerí1 másolatban jelen szerződés
a|áirásáva| egyidejúleg átadja a Megbiző részére.Megbiző ezen okirati bizonyítékegyszeríi
másolatának áfuételét jelen szerződés aláirásával nyugtázza. Megbizobt továbbá kötelezettséget
vállal arra, hogy a jelen pont szerinti elóírásnak való megfelelést a szerződés teljes időbeli hatálya
alatt fenntartja.

Megbízott köteles gondoskodni a rendszerrel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó hatósági
engedélyek érvényességérőla szerződés időbeli hatálya alatt.
5.8. Megbízott köteles a tervezett karbantartási során, valamint a Megbiző eseti megrendelésérea
rendes munkaidőn belül a szükséges javítási-karbantartási munkákat gondos és szakszeríi
módon elvégezni.
5.9. Megbízott feladatát képezi a tervezett karbantartások során a rendszer múkÖdésévelkapcsolatos
aktuális betanítást biztosítania a felhasznál ő személy zet r észéte.
5.10. Megbízott vállalja a rendszer üzembiztos működésének biztosítását, amelynek mértékelegalább
95

%.

Az üzemkiesés (Üt) számitása;

Ük= 100-

Tmax - Tjau
x1,000/o
Tmax

T*u" : évi maximális üzemidő: (365 nap x24 óra: 8760 őra)
: javítási idő
lu'
A T1uu a hiba rendes munkaidőn belüli bejelentésétől az izernképes átadásig

eltelt napok

üzemideje egész őrákban számolva.
Az üzemkiesés számitásába nem tartozik bele:
. a hibabejelentéstől a helyszíni hibaelhárítás megkezdéséigeltelt legfeljebb 2 őra,
. a tervszeru karbantartásra fordított munkaóra,
. a gyártő által kötelezően elóírt műszaki módosítások elvégzésérefordított munkaóra,
. az upgrade miatt bekövetkező állásidő.

Nem számít üzemkiesésnek azon tdőszak mely során az e|őjegyzett betegek

kezelése

hiánytalanul megtörténik.

5.11. Megbízott köteles minden tervezett karbantartást követően az elvégzett karbantartási munkák
részleteiről és a beépítésrekerült alkatrészekről készült jelentést aMegbizí részéreátadni.
5.72. Megbízott köteles a tervezett karbantartási munkák elvégzése során Megbiző részéreértékhatár
nélkül, külön dij fe|számitása nélkül biztosítani, illetve pótolni a rendszer minden olyan részéÍ,
melynek kicserélése a rendszerben felmerüló meghibásod ás v agy hiba folytán válik szükségessé,
feltéve, hogy a rendszer használata a vonatkozó felhasználói utasításoknak megfelelően,

G-

G.

rendeltetésszeríien történt. Megbízónak fel nem számitott cserealkatrészek esetében a hibás
darabok Megbízott saját tula;'donába kerülnek.
5.13. Megbízott köteles a szerződés teljesítésesorán az általános, eseti és helyi {tiz', munkavédelmi,
.

5.L4.

5.15.
5

.1,6.

5.77.
5.18.

környezetvédelmi és higiénéselőírásokat betartani, a munkavállalóival és közremíiködő
harmadik személlyel, a|vállalkozőkkal e szabályokat megtartatrri, a tú'z és munkavédelmi
tevékenységösszhangját megteremtetni'
A jelen szerződést a Megbízothrak kell teljesítenie. A szetződés teljesítéséhezMegbuottköteles
igénybe venni az alkalmasságát igazo!ó szervezete(ke)t a Kbt. 138. s (2) bekezdésében és
ajánlatábanfoglattak szerint. Megbízott jogosult aszerződés teljesítéséhezközremíiködőt (a Kbt.
szerinti értelemben vett alvállalkozót, a továbbiakban: alvállalkozó) igénybe venni. Megbízott a
szerződés megkötésekor írásban bejelenti (és ha ajánlatában nem jelölte meg az adott
alvál|alkoző! egyúttal nyilatkozik, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem ál1 a
Kbt. 62. $ szerinti kizárő okok hatálya alatt) a szerződés teljesítéséhezigénybe venni kívánt
alválta|kozőka| amely írásbeli bejelentést Megbiző a szerződés a|áirásávalnyugtáz. Amennyiben
Megbízott aszerződés teljesítéséhezannak idótartama alatt további, a teljesítésbebevonni kívánt
alváIlalkozőtvesz igénybe, köteles ezt haladéktalanul irásbanbejelenti Megbízónak'és egyúttal
nyilatkozni arró| hogy az áItala igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. S szerinti
kizárő okok hatálya alatt. A szerződés teljesítésérevonatkoznak a Kbt. 138. s (4) bekezdésében
foglaltak is, amely betartásával köteles Megbízott a szerződést teljesíteni.
Megbízott személye csak a Kbt. 139. $ szerint változhat meg, amely előírást a Megbízott a
szer ző dés aláir ásáv al fu domásul vesz.
Megbízott a jogosan igénybe vett alv áIlalkozókért úgy felel, mintha a munkát magavégezte volna
el, míg alváIlalkoző jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.
Megbízott köteles a szerződés időtartama alatt fulajdonosi szerkezetét Megbiző számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekról haladéktalanul értesíteni.
Megbízott köteles a Megbizőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,amely a
teljesítéseredményességét,vagy kellő időre valő e|végzésétveszélyezteti, illetve gáto|ja. Az
értesítéselmulasztásából eredő kárért a Megbiző felelősséggel tartozik.

VI.

Megbizó jogai és kÓtelezettségei

6.1'. Megbizó

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

köteles biztosítani a rendszer mindennapos működéséhez szükséges karbantartását, a
Felhasználói Kézikönyv és a Megbizoft e|őirásai szerint, kÖteles továbbá biztosítani, hogy
munkatársai rendelkezzenek a rendszer használatához szikséges, megfelelő képzettséggel.
Megbiző köteles továbbá a rendszert gondosan kezelni és működtetni és károktól megóvni,
különös tekintettel azidőjárásihatásokra, nedvességre és porszennyeződésekre stb'
Megbu;ó köteles a Megbízott szervizmérnökei számár a a szerződés szerint tervezett karbantartási
munkák és javítások elvégzéséhezszikséges felszerelésnek megfeleló munkahelyet és a
rendszerhez v a|ó ho zzáÍéréstés se gítséget biztosítani.
Megbiző koteles a megbizott sugárveszélyes munkavégzést végző munkavállalóit helyi
sugárvédelmi képzésbenrészesíteni,melynek során megismerteti óket a helyi Munkahelyi
SugárvédelmiSzabáIyzattal, valamint ismerteti a helyi biztonságos munkavégzéshez szükséges
ismereteket és külön felhívja a figyelmüket a helyi sajátosságokra.
Megbizó köteles a rendszer meghibásodásáról Megbízottat haladéktalanul írásban értesíteni.
Megblzó köteles aMegbizoLtírásbeli hozzájániása hiányában a rendszer bármely kiegészítésétől
v agy rnegv áltoztatásátől tartózkodni.
A jelen szerződ'és szerinti szolgá|tatás nyújtása során szükséges, hogy a Megbízott hozzáÍérésse|
rendelkezzen a rendszerhez, arrnak adatait megjeleníthesse, és/vagy arról számitógépes fájlokat
tölthessen le, melyek személyes adatot tartalmazhatrrak. Megbízott a személyes adatot kizfuól'ag
a jelen szerződésben vállalt kotelezettségeinek teljesítéséhez szikséges mértékben és szigorúan a
vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli, az adatok vonatkozásában
Megbízott titoktartásra köteles. Megbizó kijelenti; hogy rendelkezik, illetve a Megbízottnak a
Megbiző IT há|izatához való távoli hozzáférésénekaktiválását megelőzóen rendelkezni fog a
kötelezően alkalmazan dó jogszabályok, egyéb jogi jetlegű kötelezettsé gvállalások, valamint saját
belső szabályzatai alapján elóírt felhatalmazásokkal arra, hogy engedélyt adjon a Megbízott
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szálfrrára a személyes adatok kezelésérea jelen pontban szabályozoftak szerint. Amennyiben a
Megbiző ilyen engedélyt nem fud a Megbízott számára biztosítani, akkor köteles erről a

6.7.
6.8.

Megbízottat értesíteni; a Megbízott és aMegbizó jóhiszemű tárgyalásokat fognak folytabri arról,
hogy lehetséges-e, és ha igen milyen feltételekkel a szolgá|tatások nyújtása.
Megbizó köteles a Megbízottól, vagy a gyártőtől, vaw a Megbízott által irásban felhatalmazott
Íor galmazőtó| beszer zett fogyó eszközöket használni.
Megbizó a szerződés teljesítéséneksorán a Kbt. 142. s (1) és (2), illetve (4)-(6) bekezdései szerint
jár el, amely elóírást a megbízott a szerződés a|áirásával fudomásul vesz.

VII.
7

.1'. Az

7.2.

7.3.

7.4.

Fizetési feltételek

ellenszo lgáltatás (karbantartási díj) össze
nem biztosít.

ge: 82

325 000,-

HUF / ov

+

ÁFA. Megbizó előleget

A

számla a szerződésszeríi, negyedévenkénti(rész)teljesítést kcivetően, utólagosan kerülhet
benyújtásra. Az igazolt teljesítés ellenértékénekkiegyenlítése a szetződésszerű (rész)teljesítést
követáen, átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a Kbt. 135' s (1), (5) és (6)
bekezdésében, valamint a Polgári TörvénykönyvrőI szó|ő 2013. évi V' törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 6:130. S (3) bekezdésében foglaltak szerint, 60 napon belül, figyelemmel a kötelező
egészségbiztosításellátásairól szőlő 1997. évi LXXXIII' törvény 9/A. $-ában foglaltakra. A
szerződéskotés és az elszámolás pénzneme magyal forint. A kifizetésnélaz adőzás rendjéről
szőló 2003' évi XC[' törvény 36/A. S, az áItalános forgalmi adóról szőlrő 2007. évi CXXVI.
törvény, valamint az állarnháztartásrí| sző|ő 2011. évi CXCV. tÖrvény rendelkezései is
alkalmazandók.
A számlához mellékelni kell az adott hónapban elvégzett javítás(ok)ra vonatkozó teljesítési
igazolás(oka)t, az elvégzeLtjavítások tekintetében pedig a kiállított munkalapok egy példányát.
Megbiző az ellenszolgáltatás összegét a számla kiáL]itására vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, szabályosan kiállított, és a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelő
mellékletekkel ellátott és benyújtott számla alapján, átutalással fizeti meg a Megbízott jelen
s

zer ző dé s els ő lapj án me ga d o tt b anks z árnlájár a.

7.5. A

fizetés abban az időpontban számit teljesítettnek, amikor a Megbízott bankja a vételárat

jőváirya.

7.6.

7.7.

Amennyiben Megbízott a szároc.láját az e|őirt mellékletek nélkül vagy hiányosan, illetve hibásan
kitoltve nyújtja be, a számlát a Megblző kiegészítésrevisszaküldi, és a fizetési határidőt a
kiegészítettés / v agy javított számla kézhezv ételétő| számit1a.
Fizetési késedelem esetén Megbiző a Ptk. 6:155. S-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetéséreköteles. Megbízott számláján szereplő minden ezzel e|lentétes rendelkezés esetén
is a fenti szabá|y érvényesül a Felek viszonylatában.

VIII. A
8.1.

Megbiző vál|alja, hogy a szerződésszeríi teljesítéshez szükséges mértékben inÍormációkat és
e

8.2.

gyéb adatokat a Me gbuott alkalmazottainak rendelkezésére bocsátja.

Megbízott szavatol1a, hogy az általa elvégzett javitási, karbantartási munka megfelel az adoIt
készülékre vonatkozó előírásoknak, különÖsen a gyártői követelményeknek, továbbá a javitás,
karbantartás eredményekéntaz adott készülék rendeltetésszerí1haszná|atra alkalmas. Megbízott
szavatolja továbbá, hogy a teljesítésea szerződés rendelkezéseinek, a hatályos jogszabályoknak
és szabványoknak, hatósági előírásoknak, valamint az álta|ános szakmai szokásoknak megfelel.
A szavatosság kezdő időpontja az eseti hibajavítás, illefue az időszaki karbantartás teljesítése
igazolás ának id őp

8.3.
8.4.

szerződés megerősítése

on

tj

a.

Megbízott továbbá szavatol1a, hogy a karbantartási és javítási szolgáltatást egy szakcégtől
elvárható minőségben és szakszeríiséggel, jelen szerződésben foglaltak szerint látja el.
Megbíző a jelen szerződés szerinti tevékenységgelkapcsolatos minőségi kifogásait legkésőbb a
teljesítést követő napon belül jelzi Megbízott felé. Megbízott köteles minden hibás anyag

felhasználásából vagy bizonyítottan hibás munkavégzésből eredő kár a jelen szerződés 2.3.
pontjában foglaltak szerinti helyreállítás ára a szolgáltatás teljesítésétőlszámított 6 hónapon belül.
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Megbizott köteles továbbá saját költségére - választása szerint _ az ebből eredő hiba elháritására
vagy a meghibásodott alkatrész kicserélésére.
8.5.

8.6.

Abban az esetberL ha Megbizott olyan okból, amelyért felelős, a rendelkezésre állási

kötelezettsége tekintetében az általa vállalt rendelkezésre állási idő tekintetében késedelembe
esik, Megbízó jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni.A késedelmi kötbér mértéke 20 000,HUF / óra (a késedelemmel érintett, megkezdett óra esetén a teljes órát veszi Megbtzó
figyelembe) . Megbiző jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani, ha a Megbízott egy
hónapban 5 őrát meghaladó késedelembe esik. A késedelni kötbér mértékelegfeljebb az éves
nettó karbantartási dij 1'0%-a, amely jogszeríi érvényesítéseesetén Megbiző jogosult a jelen
szer ző dést azonnali hatállyal felmondani.
Abban az esetben, ha a teljesítésMegbiző jogszeríi elállása, Megbiző jogszefii azonnali hatályú
felmondása, illetve olyan okból meghiúsul, amelyért a Megbizott a felelős, MegbizoLt'
meghiúsulási kötbér Íizetésérekötelezett. A meghiúsulási kötbér mértéke az éves nettó
karbantartá s1 dij

8.7.

8.8.
8.9.

10

%-

a.

Megbiző jogosult a kötbér összegét az esedékes szám|a ősszegéből visszatartani. A késedelmi
kötbér megfizetése, a kötbérigény érvényesítésenem mentesíti a Megbtzoftat a teljesítésalól.
Megbizó póthatáridőt {úzhet ki a teljesítésre, amely a Megbízott kötbérfizetési kötelezettségét
nem érinti. A póthatáridő eredménytelen elteltével Megbizó a javitási vagy karbantartási
feladatot Megbízott költségére megrendelheti, vagy a szerződést azorrnali hatállyal felmondhatja
a meghiúsulás esetére kikötött jogkövetkezmények alkalmazása mellett.
A Megbizó a Megbízottal szemben érvényesíthetia kötbért meghaladó kárát és a
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.
Megbízott a jelen szerződés szerinti minőségben történó teljesítésétteljes körú kártérítési
felelősséggel tartozik Megbizőval szemben. Jelen szerződés teljesítése során Megbízott előtt
ismert az a körülmény, hogy Megbtzó tevékenységének ellátásábana késedelmes teljesítéssúlyos
fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott
gondossággaljár el.

x.
9.7.

Megbiző jogosult- választása szerint _ a szerződéstől _ az érdekmúlásbizonyitása nélkül - elállni
vagy azt azonnali hatállyal felmondani a Megbízott súlyos szerződésszegése esetén, igy
különösen az alábbi esetekben:
9.1.7. Megbízott olyan okból, amelyért felelős' a rendelkezésre állási kötelezettsége
tekintetében az általa vállalt rendelkezésre állási idő tekintetében egy hónapban 5 órát
meghaladó mértékben késedelembe esik;
9'1.2. Megbízott olyan okból, amelyért felelós az izembiztonsági kötelezetbsége tekintetében
az előirtizembiztonsági szintet egy hónapban 5 órát meghaladó mértékben nem teljesíti;
9'L.3. Megbízott a Megbiző által kitízött póthatáridőre sem teljesít (Megbízott ismételt
késedelmes vagy hibás teljesítése);
9.1.4. Megbízott szerv iz1o gosultságát elv eszit:';
9.1.5. Megbizott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
9.1'.6. hali4egbtzobt ellen felszámolási eljárás indul;
9.7.7. Megbízottal szemben Megbizó a késedelmi kötbér maximális értékétjogszerúen

9.1'.B.

9.2.

9.3.

Azonnali hatályú felmondás

érvényesítette;

a Kbt. 143. s (1)-(3) bekezdése szerinti bármelyik eset bekövetkeztében.
A Megbízott súlyos szerződésszegésére alapitottazonnali hatályú megrendelói felmondás, illetve
Megbiző felmondása / elállása esetén a Megbízott vállalja a meghiúsulási kötbér megfizetését. A
meghiúsulási kötbér mértékéta már érvényesítettés teljesített késedelmi kötbér összege
csökkenti. A fentieken túlmenően a Megbiző a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint
kártérítéstkövetelhet'
Tekintettel arra,hogy aszerződéstárgyaközpontosított- országos' regionális -, illetve aMegbiző
fenntartója által, vagy a fenntartó megbizásából indított közös közbeszerzési eljárásba is
bevonásra kerülhet ezért Megbízó a következő bontő feltételt köti ki: Megbizó szerződéses
kötelezettségetkizárőlae Ptk. 6:116. S (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel
vállal, hogy amerrnyiben a szerződés tárgyára vonatkozóan központosított közbeszerzési

9.4.

rendszerben, összevont kÓzbeszerzési eljárásbalu, vaw Megbtző ferrrrtartója áltaL, vagy a
fenntartó megbizásából indított közcjs közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy
szerződés kerül megkötésre, a központosított' közos vagy összevont közbeszerzés rendszerében
kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy Megbízónak ezen körülményből adódóan
semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Megbízott a Megbiző súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés azonnali hatállyal
történő felmondására, igy különösen, ha Megbtzó fizetési kötelezettségének ismételt írásbeli
Íelszóktás ellenére sem tesz eleget.

9.5.

9.6.

Az

azonnali hatályú felnrondásnak írásban kell történnie. A szerződés megszűnéséneknapja a
felmondásről szóló értesítéskézbesítéséneknapja. Az azonnali hatályú felmondásnak írásban
(tértivevényeslevél formájában) kell történnie a jelen szerződés elején megjelölt, az érintett felet
képviseló személy részérecímezve. A szerződés megszűntéséneka napja az errő| szőló értesítés
kézbesítéséneka napja. Az értesítésabban aZ esetben tekinthető átadottnak, amikor azt a
tértivevény tanúsága szerint Megbízott / Megbiző székhelyérekézbesítették.Megbizott /
Megbiző székhelyérepostai úton továbbított küldemény az elküldéstől szárnitott 5. napon akkor
is kézbesítetb:rek minősül, ha aZ ,,Ítemketeste", ,,elköltözötí' , ,,elkóLtözött, utánküldést nem kérí'
vagy ,,nem vette át" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
Azonnali hatályú felmondás vagy elállás esetén a Felek egymással elszámolnak, a Megbiző a
kötbérigényét és egyéb kárának megtérítésétkövetelheti.

X.

Vis Maior

A Megbízott érdekkörén kívül bekcivetkezett, elháríthatatlan külsó ok (természeti katasztróÍa,háboru,
blokád, export- illefue importtilalom stb.) esetén Megbízott kártérítési,illetve kötbérfizetési
kötelezettsége nem ál1 be. Megbízott az i|yen jellegií eseményről haladéktalanul köteles Megbizőt

írásban értesíteni'Amennyiben az elhárithatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése három hónapot
meghaladó késedelmet szenved, Megbiző jogosult a szerződéstól elállni. Ebben az esetben a Felek a

felmerült kárukat maguk viselik. Ezen okból fakadó szerződésmegszíinésesetén a Megbízott
kötbérfizetési kötelezettsége nem áll fenn.

XI.

Képviselet, együttműködés

11.1. Megbiző kapcsolattartója:

Név, beosztás: Bognár Tamás igyintéző, lo gisztikai osztályv ezető helyette
Telefon: +36 30/730-1755 és +36 94/311-119
Telefax: +36 94 / 320-106
E -mail : !f US116J", !a n q_L,p m a r ku Llrv s zk,v. hg
71.2. Megbizott kapcsolattartója:
Varian Medical Systems Hungary Kft.
Név, beosztás: Fórizs Szabolcs, igyvezető
Telefon: +36 30 / 257-1870
Telefax: +36 1 / 501-2601
E-mail: 5 Z{ L]!] lqs. f oíi s
Fototronic Kft.

Név, beosztás: Dr. Csokonay |őzsef Péter,igyvezető
Telefon: +36 30 / 311-6944
Telefax: +36 1 / 501-2607

E-mail:

rrcÍtlr.r':s_cr kolra}'_rtiiÍi;tr:

trtlnir:.|ru

11'3. Felek megállapodnak abban, hogy a megvalósítás során, a közöttiik

felmerült értelmezési,
műszaki jellegú stb. viták nem adhatnak alapot abefejezési határidó módosítására. Ezeket a Felek
menet közben, illetve az átadás-áNételt követóen megegyezéssel,vagy jogi úton rendezik.
11,.4. Felek aZ előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyébenvagy a megadott
elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul írásban jelezni a
másik félnek, mely tájékoztatást a vá|tozástől számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül
írásban is kötelesek megismételni. A kapcsolattartók személyébenbekövetkező változást a Felek
nem tekintik a Kbt. 141. $ szerinhszerződésmódosításnak
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11.5. Felek továbbá megállapodnak, hogy a közöttiik a szerződés teljesítésesorán történó
kommunikáció során igyekeznek kerülni a nyomtatott papíralapúközléseket, illetve ha ez
elkerülhetetlen, úgy újrahasznosított papírt használnak.

XII.

Titoktartás

1'z'1,' A szerződés teljesítésesorán bármely Fél fudomására jutott olyan információk, amelyek a másik
Fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, íJrzlett tevékenységeire, termékeire, szo|gáltatásaira,
alkalmazottairavagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a

Felek bizalmasnak minősítik. Megbízott kötelezettséget vállal atra, hogy a jogszabá|yi
kötelezettségek keretei között, a szerződés időtartama alatt - továbbá annak bármely okból
történő megszűnése esetén idóbeli korlátozás nélkül, a továbbiakban is - harmadik személlyel
nem közli, nern hozza nyilvánosságra/ nem reprodukálja semmilyen formában a szerződés
teljesítése során tudomásra jutott - legyen az akár szőbeli, akár írásos - muszaki, jogi, iúzleti

1'2.2.

123.
72.4.

12.5.

inÍormáció! tényt, adatot, dokumentumot, információt - ideértve, de nem csak erre korlátozva a
know_how-g kóltsegekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat,
számitőgépes plogramokat kivéve, ha a közléshezMegbizó előzetesen, írásban hozzájárultvagy
ha azok jogszabályi, valamint birősági vagy más hatósági rendelkezés a|apján közérdekűnek
v agy ko zér dekből nyilvános adafurak minósülnek.
A másik Fél bizalmas iníormációjáról fudomást szerző Fél aztkizárólag a szerződés teljesítése
során használha\a fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt harmadik féllel nem
közölheti, nyilvánosságra nem hozhat1a, nem másolhatja, nem reprodukálhatja.
}elen pont szerinti titoktartási kötelezettséga szerződés megszúnésétkövetően korlátlan ideig
fennmarad.
Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés e|őkészitése, teljesítésevagy megszüntetése
érdekében rendelkezésre bocsátott dokumenfumokról másolatot nem készíthet,a felesleges
munkapéldányokat köteles megsemmisíteni, továbbá az átveLt dokumenfumokat a teljesítésután
Megbzónak köteles visszaadni.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség - amennyiben
van(nak) - az alválla1kozó(k)ra, és aMegbizottal munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban álló szakemberekre is kiterjed.

XIII. Zfu6rendelkezések
13.1. Megbízott kötelezettséget vállal afta,how aMegbízőt haladéktalanul értesíti abban az esetben,
ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd-,
végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.
73.z. Megbizott ugyancsak haladéktalanul köteles aMegbizőt értesíteni, ha saját szervezetében Vagy
alváIlalkozőjánál a je|en szerződés teljesítésétmege|őzően fulajdonosvá7tozásra, illetőleg
jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétlrálásra, összeolvadásra vagy beolvadásra
kerül sor. A Megbízott felelós az értesitéselmulasztásából eredő kárért.
"l3.3. A jelen szerződés módosítása csak a Kbt. 141. S-ában foglaltak szerint történhet irásban, közös
megegyezéssel az arra jogosultak aláirásával. Felek fudomásul vesz7k, hogy a Kbt. 142. s (3)
bekezdése szerinti szerződésmódosítás a semmisség jogkövetkezményeit vonhatja maga után.
73.4. Felek kötelezettségetvállalnak arra,hogy amennyiben a jelen szerződésben megjelölt adataikban
váLtozás kovetkezik be, aztírásban haladéktalanul közlik a másik Féllel.
13.5. Megbízott jelen szerződés aláirásával fudomásul veszi, hogy a szerződés és arrnak teljesítésére
vonatkozó adatok a Kbt. 43' s (1) bekezdés d) és f) pontja, valamint (2) bekezdése alapján
közérdekból nyilvános, és azt a Megbizó a szerződés megkötését követóen közzéteszt a
honlapján, illetve aKözbeszerzésiHatőság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban.
13.6. Megbízott a jelen szerződés aláirásáva| fudomásul veszi a 321'/2075. (X. 30.) Korm. rendelet 1522. S-aira alapján Megbizó adatszolgáltatási és engedélyeztetési köte]ezettségét, valamint a
Kozbeszerzési Hatóság ellenőrzési hatáskörét a szerződés teljesítésés módosítása körében a
308 / 2015. (X. 27.) Korm. rendelet szerint.
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73.7. Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelennéválna, ú'gy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességétnem érinti,
kivéve, ha a Felek a szetződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
13'8. A Megbízott jelen szerződést csak a Megbiző írásos hozzájárulásával használhatja fel
referenciaként.

73.9. Amennyibenaszerződéskötésrekorábbankerülsor, minta 320/2015. (X.30') Korm. rendelet13.
$ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanusitvány kiáLlitásának napja, úgy a jelen
szerződés a320/2075. (X. 30.) Korm. rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerintt záró
tanúsítványkiállításának napját követő napon lép hatályba, kivéve a320/2075. (X. 30.) Korm'
rendelet 13. s (3) bekezdésében foglaltak ÍennáIlását, amely esetén a jelen szerződés mindkét Fél
áItali aláirásának napján lép hatályba. Amennyiben a szerzódéskötésre a320/ 2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. s (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő tanísitvány kiállításának napját
követóen kerül sor, úgy a jelen szerződés mindkét Fél általi a|áirásának napján lép hatályba.
13'10. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredó esetleges vitás kérdéseket elsősorban
tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Felek a jelen szerződéssel összefüggő vagyonjogi
jogvitáik elbirálására - a pel tárgyának értékétőlfuggően - kikÖtik a SzombathelyiJárásbitóság
v aw a Szombathelyi Törvénysz ék klzár óIagos illetékességét.
13.11. A szerződésben nem szabályozottkérdésekben a mindenkor hatályos Ptk., a közbeszetzési eljárás
megindításának napján hatályos Kbt., a vonatkozó egyéb jogszabá|yok, valamint - adott esetben
- a közös ajánlattételre vonatkozó megállapodás rendelkezései az irányadóak.
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SugárteláPiás rendszer telies kÖrű karbanfartása és javítása

MEGÁLLAPoDÁs
közös

aiánlattételrő'l

Alulírott FÓrizs Szabolcs, mlnt a Vilim Medical Sytems Hungary KÍ| (7124 Budapest, CsöÍsz u' 45.} ,,A cég"
cégiegyzésle jogosult képviselője, valamint Dr. Csokonay }rrcÍ Pélet, mint a FototÍonic Kereskedelmi és
szoigáltatÓ KÍt.' 1112 Budapest, oltvány u. 7. -B cég" kijelenijük. hogy a Markusovszky Egyetemi
rendsz
oktatókórház (970a Szontbatltly, Mar}usooszky I'ajos u. 5.) által
"sugártgáoíás
karbantrtása és iavitás.a" táÍwt közbeszerzési eljárásban a KbL35- 5_a alapján kÖzösen tesz{ink aiánlatot.
Kiielentjük, hogy jelen nregállapodás az ajánlat benyűjtásának napián éroényes és hatályos és hatálya, teliesítése,
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felÍüggesztó (haiályba léPtető), il]etv€ bontó feltételtrl es
harmadik szeméIy, ilIetve hatÓság iÓváhagyásátÓl.
Tudomásul vesszük, hogy a Kbt 35. s (ó) bekezdése alapján a szerződés teliesítésééÍt
egyetenrlegesen felelünk'
továbbá az egymás közötti és kiilsó iogviszonyunkía a Pik. 6:29 $_ában és ó:30' $_ában foglaliak az irányadóak.

Közrs akarattal ezemel úgy nyilatl'oaunt, hogy FÓrízs Szabolcs mint a kizÓs aiánlattevók nevében eljárni
iogosult képviseló a Varian Medical Systeru Hungary KÍt' (1124 Budapest, csörsz u- 45.) cégiegyzésre jogosult
képviseiőie, korlátozás nélkül és kizárólagmm iogosult a közö.s ajánlaltevők valamenrryi tagjái kéPviselní,
egyÍésztaz aiánlatJ<érlvel szemben a közb€!.zerzési eljárásban. másreszt a külÓnböZr, Íelek által megteentló,
illetve megiehetÖ iognyilatkozatokbary továbbá teljs körűerr döntést honi.
Nyertességiink esetén a szerzŐdésben foglali valamennyi kötelerettsé8 telies'téséi8 a koztrs aiárrlatételi
nregállapodás ezen taltalmi elemein Ós a la8ok sz€mélyén nem váItoztatunk.
A bszerz.és tárgyának megvalÓsítása során felmerütŐ feladatokat egymás kc1zött az alábbiak szerint osztjuk íel
,,A'. cég"

feladatkörébel

.B' céd'feladatkörében

Lineáris gyorsító, ARIA/ECLIPSE tcljes körű
.iavitása és

karbantaÍtása.

Zárt vizhútő rerrdszer, Motoros

mozgatású

sugárvédelmi ajto (2 db)' lonkamák (ó db), Napi
minóségellenÓrzó műszer, vízfantom, In-vivo

rendszer, IMRT méróíantom, FiIm
dozimetriai szoftve1 Függetien monitoregység

Feladatokteljesítésébenszázalékosarány:79oÁ dozinetriai
Számla bcnyújtásra

jogosult'

:lilIó;ff#j:::f'

lézernyomtatÓ' teljes körú iavítasa

Ieladatok teljesítésóben szá a!ékos arány:
Számla benyújtásra

jo

?1'?"

gosult

]elerr megállapodás hatálya legaldbtl a kÖzbeszerzési eliárás alapján megkö'tött
tart-

szeTzótlés hatáIyának lciártáig

BudapesL 2018.01.25.

i'r-'
Dr. Csokonay Józseí Péter

FÓrizs $zabolcs
Ügyvezerő í11azgatÓ
Varian Medical Sybterns l-iurgary Kft

Ugyvezeró igazgató
FototÍon.ic KÍt.

'1U.

(
13

j'

(/"
( L/''

