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(mely az ajánlati felhívás, Dokumentáció, vége|egesen közölt

feltételek aIapján kerül

pontosításra)

mely létrejött egyrészról a

Markusovszky Egyetemi oktatókórház
Címe:9700 SzombatheIy, Markusovszky L. u.5.
Képviseli: Dr. Nagy Lajos, tőigazgaiő
KSH statisztikai számjeI: í5813860-8610-31 2-18
Adószáma: í581 3860-2-1 8
Számlaszám : 10047 0O4-oo3331 66_oooooooo, Magyar Államkincstár
a továbbiakban: Megrendeló -

másrészrőla
Ultrahangvezérelt Vese _ és Epekőzúzás Zrt.
Képviseli: Bende Tibor vezérigazgató
Címe:'1119 Budapest' Fehérvári ÚtB8/A l. em.3'
Gégjegyzékszám: 01 10 048645
Adószám: 25406269143
Számlaszám: 1'1 600006-00000000-8188737 4
- a továbbiakban: KözreműködőEgyÜttesen -Felek - között az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM
Megrendelő, tárgyban a közbeszerzésekrő| szolÓ 2015. évi CXL|ll. tÖrvény (a továbbiakban: Kbt.)
alapján, Kbt. 112. $ (1) bek. a) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le,,Testen kÍvÜli
elektromágneses úton előállított lÖkéshullámokkal (ESWL) végzett vesekózÚzásra vonatkozó
egészségÜgyiszolgáltatás nyÚjtása a szukséges berendezéssel, anyagokkal, kezelo és kiszolgálÓ
személyzettel.'' tárgyban'

Megrendeló az eljárást megindító felhívásban megjelölt határidőre beérkezett ajánlatokat elbírálta, és
a Kbt. 76. s (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat benyÚjtÓ Ajánlattevővel köti meg a
jelen szerzódést.
A jelen szerzidés elválaszthatatlan részétképezik csatolás nélkÜl az alábbi dokumentumok:
ajánlati felhívás _ kiegészítő tájékoztatás(ok) _ ajánlattételi DokumentáciÓ _ ajánlat.

Jelen szerződés teljesítése, értelmezése kapcsán a Felek az okmányok alábbi sorrendjét határozzák
meg:

a)

b)

c)

a kÖzbeszerzési eljárás ajánlattételi Dokumentációja és a kiegészító tájékoztatás során

feltett kérdésekés azokra adott Ajánlatkérői válaszok (amennyiben releváns)
a közbeszerzési eljárásban benyÚjtott és elfogadott ajánlat és a benyÚjtott hiánypótlások

(amennyiben releváns)
jelen szerződés'

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltakat magukra nézve kötelezonek tekintik, továbbá
kijelentik' hogy a fenti előzmények ismeretében kötik meg a jelen szerződést.
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1.l

Szerződés tárgya:

KozremŰködő a Megrendelovel egyÜttmŰködve komplex egészségügyi szolgáltatást nyújt ezen
^
alapján a Megrendelonek székhelyén,Ún. testen kívÜli elektromágneses úton elóállított
szerzÓdés
lökéshullámokkal (ESWL) végzett vesekózúzásra vonatkozÓ egészségÜgyi szolgáltatás nyÚjtása
Megrendelő betegeinek a hatályos jogszabályok, jelen szerződés, a szakmai protokollok alapján a
1.1.

szerzódés idobeli hatálya alatt, a működéséhez szÜkséges anyagokkal, kezeló és kiszolgálÓ
személyzettel, a szerződés részétképezs mellékletben szerepló leírás szerint. Érintett egészségügyi,
alkalmazandó speciális szabályok forrása: 96/2003 (Vll'15.) Kormányrendelet, valamint a 2003' évi
LXXXIV tÖrvény'

1.2. A

szerződés időtartama alatt, a Megrendelő igényeinek megfelelóen elóre egyeztetett
idópontban a KözreműködŐ a(z) Dornier Delta ll. készÜlékkelMegrendelő szombathelyi telephelyén

történő komplex egészségÜgyi szolgáltatást.

í.3. Megrendeló az éves várhatÓ betegszám 650 vesekőzuzás. Megrendeló jelzi, hogy az esetszám
ettól eltérhet a beérkező beteganyag fuggvényében 12 havonta + 90 db kezeléssel. MegrendelÓ

elvállalja a jelen szerzodésben meghatározott feladatok ellátását.
Megrendelő legkésőbb a szerzódéskÖtéstól számított 11. hÓnap 1S-ig írásban nyilatkozik arrÓl, hogy
megrendeli, KözreműkÖdő

az adott 12 hőnapra vonatkozÓan az alap kezelésen felÜl az opciÓs + 90 db urolÓgiai kőzÚzás
kezelésból mennyit rendel még meg az adott 12hÓnap teljesítésen felül'
1

.4. KapcsolattartÓ személyek:

Megrendelő részéről:
név: Marton Cecília
te|..941515-542
fax'. 941327-873...

e-mail : marton. cecilia@markusovszky.

Közreműködő

h

u

részéről:.

név: Bende Tibor...
tel.: 30/680-9883

fax.11790-1102
e-mail: bende@uvek.hu
1.5. EgészségÜgyiszolgáltatást végzó személy (személyek) neve, működési nyilvántartásban valÓ
azonosítója:

Vendel
József
KÖnyves Károly
Márkus Endre
Varga LászlÓ
HajÓs György
Molnár lstván Gyula
Rajnai lldikÓ

r

Engert Zoltán

4'1560

Farkas

40037
58562

43086
38047

42026
22416
69699/1
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2.

szEPzőDÉsEs Án, rlzetÉslFELTÉTELEK

2.1. SzerzÓdő felek az 1. pontban meghatározott szolgáltatás díját nettÓ 99 950 FUkezelés + 0 %o AFA
összegben, azaz bruttÓ 99 950 forinVkezelés határozták meg. A vállalkozÓi díj tartalmazza az 1.1.
pontban meghatározott tevékenység és kapcsolÓdÓ szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerÜlt összes
költséget, díjat. A kezelés dÍja a teljesítésidŐtartama alatt fix, nem mÓdosíthatÓ.

a közremíÍködői díjat a Kbt. 135. s (1) bekezdése szerint igazolt,
követően (melyet az Urológiai Sebészeti osztály vezetője ad ki), a
teljesítést
szerződésszerű
jelen szerződésnek megfelelően, havonta kiállított, szabá|yszerú számlát egyenlíti ki Közreműködő az
ERSTE Bank pénzintézetnélvezetett 1 1600006-00000000-81 887374
számú bankszámlájára történő átutalással, a Kbt. '135. s (5) bek. figyelembevételével.
2.2. Megrendelő

2.3. Az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik' Az elszámolás és kifizetés pénzneme a
magyar forint. A közreműködoi díj kifizetés a Kbt' és a Ptk. figyelembe vételévelaszámla Megrendelő
általi kézhezvételétől számított 60 napon belÜl fizeti meg az 1997. évi LXXXlll. törvény 9/A. $ a)
pontjában foglaltak szerint.. Megrendelo kizárilag a vonatkozÓ jogszabályokban, kÜlönösen az
általános forgalmi adÓra vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és formai követelményeknek
megfelelő számlát fogadja be a szerzódésszerű teljesítést követóen.

2.4. A

szerzódéses ár tartalmazza jelen szerzódés tárgyát képezó szolgáltatás elvégzését,
szerződésszerű teljesítését,csereeszköz, valamint megfelelő kezelószemélyzet biztosítását a
szerzodés hatálya alatt, készÜlék és tartozékainak árát a behozatalukkal, forgalomba hozatalukkal
kapcsolatban felmerÜlt összes költséggel együtt.

2.5' A KÖzreműködő a tevékenység ellátásához szÜkséges működési engedély keretein belÜl,
megfelelo minőségben (szerződéses feltételek maradéktalan teljesítése mellett) teljesíti jelen
szerzódéses kötelezettségeit. A Megrendelo a fizetési határidő lejártát követően a késedelemmel
megfizetett Közreműködői díj után a hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi
kamatot kÖteles megfizetni a késedelem teljes időtartamára.

2.6. A Közreműködő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt.62 s (1) bekezdés k) pont, ka) és kb) alpontjai szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a KÖzremtjkodo adÓkÖte|es jövedelmének
csÖkkentésérealkalmasak. Közreműködő ennek érdekébenvállalja' hogy a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143.
$ (3) bekezdése szerinti Ügyletekról a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

2.

ATELJESíTÉSHELYE, IDEJE, BEERNDEZÉs naÚxÖoTETÉsE, szAVATossÁGA

3.1. A teljesítés helye a Megrendeló székhelye: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5. osztály:
UrolÓgiai Sebészeti osztály.
Te lj es ítésidej e : szerződés kötéstől szám ított 1 2 hinap.
Megrendeló a teljesítés 1'1' hÓnapjának 15' napjáig nyilatkozik arról, hogy a szerzódést meg kÍvánja-e
hosszabbítani további 1 2 hónappal.

3.2. KÖzremiÍkÖdo kÖte|es a felek által meghatározott időpontban és helyen megjelenni, és az
egészségÜgyi szolgáltatást ellátni. A Megrendelo és a KözremÚködo a szolgáltatás ellátását
megelőzően legalább harminc nappal egyeztetik a kezelések kezdo- és befejezo időpontját.
Közreműködó csak indokolt esetben jogosult a Megrendelő által javasolt időpontokat elutasítani, de
csak abban az esetben, ha tizennégy napon belÜli Újteljesítési napot jelöl meg.
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A

Megrendeló kötelezettséget vállal azért, a kezelési naponkénti Üzembe helyezéséhezszükséges

mÚszaki feltételeket a saját költségére megteremti.
A Megrendeló köteles a KÖzremtjkÖdő kezeloszemélyzete számára lehetővé tenni, hogy egy őrával az
uzembe helyezés elótt a kezelóterembe léphessen, és egy iráig az Üzemelés után a kezelőteremben
tartÓzkodhasson.
3.3. A berendezés működtetés

az ellátáshoz szÜkséges eszközt, berendezést a teljesítéshelyszínéreszállítja'
Technikus kÖzreműködésével beÜzemeli, az egészségÜgyidolgozÓival a kezelést ellátja.
3.3.1. A Közreműködő

3.3.2. A Közreműködo kijelenti, hogy érvényesműkÖdési engedéllyel rendelkezik, a szolgáltatás

ellátásához használt eszkÖz(ök) hatÓsági engedéllyel rendelkeznek, a feladatot ellátÓ szakorvos az
általa ellátott egészségügyi tevékenységvégzésérejogosítÓ szakképesítéssel rendelkezik.
3.3.4.

Delta

A KözreműkÖdő biztosítja, hogy csakis a kiképzett kezelószemélyzet nyúlhasson a(z)

ll.

berendezéshez,

és hogy a készülékekkezelése a

Dornier

mindenkori kezelési utasításnak

megfelelően torténjék.

3.3.5. A Közreműködó
ellátása'

kötelezettségét képezi a

2. sz.

melléklet

2. pontjában rogzített feladatok

helyezését csak a Közreműködó megbízottja végezheti el. A(z) Dornier
Delta ll..berendezés bárminemű hibája esetén annak javítását csak a KözreműkÖdő végezheti el.

3.3.6.

A készulékÜzembe

3.3,7. Közreműködő
végzi'

jelen szerzidés teljesítéséta Megrendeló által biztosított kÜlön helyiségben

3.3.8. A szolgáltatás nyújtása során fogyasztott energia (áram, víz, frjtés..' stb') Megrendelot terheli.
A Közreműködó a technolÓgiai illetve gépváltozás esetére informáciÓcseréket (konzultáciÓkat) szervez
a(z) berendezés alkalmazoi között, hogy lehetővé tegye számukra a tapasztalatcserét. Az ezeken a

konzultáciÓkon

valÓ részvétela Megrendelő számára ingyenes.

3.4. Szavatosság

Kozreműködo szavatol azért, hogy a szerződés időtartama alatt a(z) Delta ll. berendezések
mindenkor hiánytalanul, a rendeltetésénekmegfeleló állapotban mÚködjenek.
Üzemzavar esetén, amennyiben a kifogástalan működés helyreállításához a Megrendeló segítsége is
szÜkséges, utÓbbi köteles lehetoségeihez képest egyÜttműködni a zavari körülmény elhárításában.
Megrendelo felel a Delta ll. készulékenkeletkezett mindazon károkért, amelynek oka Megrendelő

A

mrjködési körén belül neki felrÓhatÓan

keletkezett'

3.5. A kezelésben résztvevókkel kapcsolatos feladatok

A Megrendelő feladatkörébe tartozik a berendezéssel kezelendo betegek kiválasztása.
A KözreműkÖdo feladata a beleegyezo nyilatkozatnak a beteggel valő aláíratása, a kezelésrol valÓ
tájékoztatása, a terápiával kapcsolatban szÜkséges kisegíto intézkedésekmegtétele.
A tényleges kezelés elvégzése KÖzreműködő feladata, aki ezt a feladatot saját alkalmazottja útján
végzi. Amennyiben a KÖzremÚködŐ megbízottja egyben a Megrendelő alkalmazottja, MegrendelŐ már
a jelen szerzodés aláírásával felmenti az alkalmazottat az osszeférhetetlenségiszabály alÓl és
megadja az írásbeli hozz$árulást' A Megrendelo feladata a betegek kívánatos utÓkezelése.
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A tényleges kÓzÚzás elvégzése Közreműködő feladata, aki ezt a feladatot vagy saját alkalmazottja,
vagy állandÓ, szerződéses szakmai megbízottja Útján végzi' Amennyiben a KÖzremŰködó megbízottja
egyben a Megrendelő alkalmazottja, Megrendelo már a jelen szerzódés aláírásával felmenti az

alkalmazottat az Összeférhetetlenségiszabály alÓl és megadja a írásbeli hozzájárulást.
A géphiba, Vagy a szolgáltatást nyÚjtÓ KözremÚködő hibájábÓl a kezelt betegnek, vagy 3. személynek

anyagi felelosséggel
okozott károsodásért a felelősség a KözremŰködót terheli. A KözremÚködő
károkért.
által
okozott
vagy
alvállalkozÓja
tartozik a Megrendelő tárgyi eszközeiben általa,
Közreműködő kijelenti, hogy jelen szerzödésben vállalt feladatai ellátására vonatkozÓan a szerzodés
időtartama alatt legalább 30 milliÓ Ft/év (5 milliÓ FUkáresemény) nagyságú egészségi1gyiszolgáltatÓi
felelősségbiztosítással, valamint hatÓsági engedéllyel rendelkezik'
A KÖzreműködő kijelenti továbbá, hogy a felelősségbiztosítást a szerzódés időtartama alatt fenntartja.

4. GARANGIA,

szAVATossÁG

4.1. A szerződés keretében a szolgáltatásnak, a használatos berendezésnek meg kell felelniük a
hatályos jogszabályokban szereplő szabványoknak és műszaki előírásoknak, az ajánlati
DokumentáciÓban és az a1ánlatban meghatározott feltételeknek, rendelkezniÜk kell a magyarországi
fo rg a lo m ba hozatalhoz sz ü ksé g es e n g ed é ye l'
ll

4.2. Amennyiben az Ajánlattevő az előre egyeztetett idópontban nem biztosítja a

komplex
napon
9.00
idopont
előtti
egyeztetett
(vis
kivéve),
és
ezt
az
major eseteket
egészségÜgyi szolgáltatást
Óráig írásban nem jelzi Ajánlatkérónek, úgy késedelmi kötbért fizet Ajánlatkérő részére.

A késedelmi kötbér

mértéke a berendelt betegek elmaradt kezelés utáni teljes bevételkiesés 40Áalnaptári nap. Az elmaradt kezeléseket 1 héten (7 munkanap) belÜl el kellvégeznie.
A kezelési napon esetleg bekövetkezó, azonnal el nem háríthatÓ mÚszaki hiba esetén Ajánlattevő
köteles az elmaradt kezeléseket 1-24 irán belÜl Ajánlatkéró telephelyén elvégezni'
A késedelmi kÖtbér a Ptk. 6:186 $ (1) bek. megfelelóen akkor fizetendő, ha a kötelezett felelós a

szerződésszegésért
Megrendelő jogosult a szerzodéstól egyoldalÚ jognyilatkozattal elállni vagy rendkívÜli felmondással
felmondani, ha a Nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelós, 25 naptári nap késedelembe esik.
MeghiÚsulási kötbér: Ha a KözremŰkÖdő az elmaradt kezeléseket 'l héten (7 munkanap) belÜl nem
pÓtolja a teljesítésmeghiÚsultnak tekintendo. A meghiÚsulási kötbér mértékea berendelt betegek
elmaradt kezelés utáni teljes bevételkiesés29o/o-a.
A szolgáltató sÚlyos szerzódésszegése esetén a tárgyév teljes nettÓ ellenszolgáltatás 2,SoÁ-ának
megfelelő

- az

meghiÚsulási

ajánlattevóként szerződő

fél a

kÖtbért

köteles

teljesítéstjogos/méltányolhatÓ

ok

fizetni:

nélkul megtagadja

- a teljesítéskizárolag az ajánlattevőként szerzodő fél érdekkörében felmerÜlt okbÓl lehetetlenÜl el.

A meghiÚsulási kötbér a Ptk' 6:186 $ (1) bek. megfelelően akkor fizetendó, ha a kÖtelezett felelős

a

szerzódésszegésért

Fizetési késedelem esetén KözremÚködő
bekezdés rendelkezéseire figyelemmel.

5'

késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk' 6:155 s (1)

KozREMŰxÖoó KÖTELEZETTSÉGEl

Közreműködó köteles gondoskodni a szolgáltatás végzéséhezszÜkséges készÜlékkel kapcsolatos
tevékenységrevonatkozÓ hatÓsági engedélyek érvényességéróla szerzodés idótartama alatt.
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A

Közreműködó a szerzodés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Meg rendelő számára megismerhetóvé teszi.

kÜlfÖldi adÓilletőségtj KozreműkÖdÓ köteles a szerződéshez arra vonatkozÓ meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adÓhatóságtÓl a magyar adÓhatÓság közvetlenÜl beszerezhet a
KÖzreműködóre vonatkozÓ adatokat azországok közöttijogsegély igénybevételenélkÜl.
köteles egyÜttműkÖdni a
Közremrjködő _ az általa ellátott szolgáltatással összefüggésben
Megrendelovel az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenórzések során' A KÖzreműködó köteles
a Megrendelő részérea meghatározott idon belÜl megadni minden olyan informáciÓt, amelyet az

A

-

egészségbiztosításiszerv

a

Megrendeló részéreelóír, illetve köteles

a

szÜkséges eljárási

cselekményekben részt venni'
Az esetleges mŰhibával okozott kár a KözremŰkÖdő biztosítása terhére kerÜl rendezésre, mely nem
áthárítható a Megrendelore. A biztosítási összeget meghaladÓ kárrészt is a Kozreműködó viseli.
Közreműködo kijelenti, hogy a szerzŐdés teljesítésesorán a KÖzreműködo részérÓl a szerződés 4. sz.
mellékletébenmegjelÖlt személyek járnak el.

6. MEGRENDELŐ KöTELEZETTSÉGEI
Megrendeló köteles az eszközök
köteles a károktÓl megÓvni.

elhelyezéséról gondoskodni egyÜttmŰködve a KözreműkÖdővel,

és

Megrendeló köteles a KÖzreműkÖdő szervizmérnÖkei számára a szerzodés szerint tervezett és javítási
karbantartási munkák elvégzéséhezés más tevékenységhezszÜkséges felszerelésnek megfeleló
valo hozzáféréstés segítségetbiztosítani.
munkahelyet és valamennyi eszközökhöz

Megrendelő kÖteles

a

Közreműködő

kiegészÍtésétőlvagy megváltoztatásátÓl

írásbeli hozzájárulása hiányában

az

eszkÖzÖk bármely

tartÓzkodni.

hozzáféréssel rendelkezik személyes adatokhoz a kezelések során. A személyes
adat olyan, természetes személyre vonatkozÓ informáciÓt tartalmaz, amelynek alapján az érintett
természetes személy közvetve, vagy közvetlenÜl azonosÍthatÓ. A személyes adat tartalmazhat mind
egészségÜgyi adatot (például kép, monitor adat, kórlap szám) mind nem egészségugyi adatot (például
szÜletési idő, nem). SzállítÓ a személyes adatot kizárolag a jelen szerzódésben vállalt
kötelezettségeinek teljesítéséhezszÜkséges mértékbenés szigorúan a vonatkozÓ adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően a szükséges mértékbenkezelni, az adatok vonatkozásában
KÖzreműkÖdő titoktartásra köteles. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik, illetve a Közremijködó a
Megrendeló lT hálozatához valÓ távoli hozzáférésénekaktiválását megelőzően rendelkezni fog a
kÖtelezően alkalmazandÓ jogszabályok, egyéb jogi jellegű kötelezettségvállalások, valamint saját
belso szabályzatai alapján előírt felhatalmazásokkal arra, hogy engedélyt adjon személyes adatok
kezelésérea jelen pontban szabályozottak szerint. Amennyiben a Megrendelo ilyen engedélyt nem
tud biztosítani, akkor köteles errol a Közremrjködőt értesíteni,és a Közreműködó és a Megrendeló
jÓhiszemű tárgyalásokat fognak folytatni arrÓl, hogyan járjanak el.

A

KözremÚkÖdő

7. VIS MAIOR

7.1' Vis maior fellépéseesetén az érintett fél jogosult jelen Szerződés végrehajtását a vis maior illetve
az általa okozott késedelem időtartamára felfüggeszteni anélkül, hogy a vis maior által okozott
késedelemből eredó bármely kárért felelne.

1'1

t(
U
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A vis maior által érintett fél köteles a másik szerzodő felet ilyen vis maior körÜlmények fellépésérol
haladéktalanul értesíteni'

7.2.

Amennyiben a vis maior által okozott visszatartás Vagy késedelem idótartama meghaladja a
három egymást követó hÓnapot, mindkét fél jogosult a jelen szerzódést felmondani anélkul, hogy a
szerzódés felmondásával eredó bármely kárért felelne, kivéve a szeződésben megállapított díj
arányos részének Megrendelő részéretörténő visszatérítését.

7.3.

A "vis maior" kifejezés magában foglal és tarlalmaz minden olyan történést vagy eseményt

amely nem tartozik a felek ésszerŰ ellenorzése körébe és amely következtében bármelyik fél nem tud
eleget tenni kötelezettségeinek vagy ésszerűen nem várhatÓ el, hogy ezen kötelezettségeinek eleget
tegyen. llyen kÖrÜlmények ktrlÖnÖsen' de nem kizárÓlag természeti katasztrÓfák, polgárháború,
felkelés, túz, áradás, sztrájk, járvány, szállítási embargÓ, bármely szÜkséges engedély, jogosítvány,
és/vagy meghatalmazás beszerezhetetlensége, fuvarozási lehetóség ellehetetlenÜlése.

8.

ALVÁLLALKozo

Szerzodő felek rögzítik, hogy Közremtjködó a jogosult alvállalkozÓt igénybe venni. Az alvállalkozÓ
igénybevételéérta Közreműködő Úgy felel, mintha a tevékenységetmaga végezte volna el.

9.

szEMioÉs MEGszŰNÉsÉNEKFELTÉTELEI

A

9.1.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés azaláírásnapján lép hatályba, és
12 hÓnapig érvényes,mely további 12 hÓnappal meghosszabbíthatÓ.

9.2. Szerződő Felek

megállapodnak abban, hogy a jelen szerzodést a felek a másik fél sÚlyos
szerzódésszegése esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják.

9.3. A KÖzreműködó részérőlsúlyos szerzodésszegésnekminősul:
- amennyiben a késedelmi kötbér mértékemeghaladja a 25 napos késedelmet,
- amennyiben magatartásával a megrendelŐnek vagyoni, illetve nem Vagyoni kárt okoz,
- amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti,
- amennyiben a szerződést, vagy abbÓl adÓdÓ bármely jogát, illetve kötelezettségét harmadik
személy részérea Megrendeló elózetes hozzájárulása nélkÜl átruházza,

'

9.4. Megrendelő részérőlsúlyos szerzódésszegésnek minősül:
- ha az eszközök telepítésénektöbbszöri _ minimum 2 alkalommal

-

-

elmaradásának oka

egyértelműen a Megrendelónek felrÓhatÓ magatartása'
amennyiben a számla megfizetésénél90 napot meghaladÓ fizetési késedelembe esik és fizetési
kötelezettségétaz erre történő írásbelifelszÓlításban megjelolt határidőig nem teljesíti,
amennyiben a titoktartási kötelezettségét megsérti

9.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés megszűnésekor kötelesek egymással
elszámolni, és ennek keretében Közremtjködo kÖteles a Megrendelő részéremindazon termékeket és
helyiségeket visszaadni, amelyeket a szerzódés teljesítésecéljábÓl Megrendelotól átvett.
9.6. Megrendelő kiköti' hogy Közreműködő

jelen szerzódés tekintetében nem köthet engedményezési

szerződést.

/s
(
Í

TESTEN KíVÜL| ELEKTRoMÁGNEsEs ÚToN ELÓÁLLíToTT LÖKÉSHULLAMoKKAL (ESWL) VEGZETT

veserózÚású vorunrroí353'i:^t'-??Elb??lié'"-trA'.JJ'i'ilÉi+á?í:f,"Es

BERENDEZÉssEL,

szerződést felmondani - ha szukséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerzódéssel érintett feladata ellátásárÓl gondoskodni tudjon

9.7. Megrendelo jogosult és egyben koteles

a

-ha

a) a nyertes Ajánlattevőben kÖzvetetten vagy közvetlenÜl 2io/o-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi személy Vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennálla Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb) alponÍ1ában meghatározott feltétel;
b,) a nyertes Ajánlattevo kÖzvetetten Vagy közvetlenÜl 25o/o-ot meghaladÓ tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennálla Kbt. 62. $(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározottfeltétel'
Az a) és b) bekezdések szerinti felmondás esetén a közreműködő a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerzódésszerű pénzbeli el lenértékérejogosu lt.
9.8. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya kÖzpontosított _ országos, regionális -, illetve
fenntartÓ által, vagy a fenntartÓ megbÍzásábÓl indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra
kerÜlhet, ezért Megrendeló a következő bontÓ feltételt kÖti ki:
Megrendelő szerzodéses kötelezettséget kizárÓlag a Polgári TÖrvénykönyvről szÓló 2013' évi V'
törvény 6:116. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozÓ bontÓ feltétellel vállal, hogy amennyiben a
beszerzés tárgyára vonatkozÓan a központosított kÖzbeszerzési rendszerben, összevont
kÖzbeszerzési eljárásban, Vagy a fenntartó által, vagy a fenntartÓ megbízásából indított kÖzös
közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás Vagy szerzódés kerül megkötésre, a
központosított, közös vagy Összevont kÖzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalÓsítania'
Felek rÖgzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
Továbbá a szerzódés hatályát veszti abban az esetben, ha kozpontilag, jogszabály útján
árszabály ozásra kerÜ lne sor.

1o. EGYEB RENDELKEZÉSEK
1o.1. A szerzodés csak írásban, a Kbt. 141. $-ban meghatározott esetekben mÓdosíthatÓ. Minden, a
jelen szerződés keretében a felek által egymásnak kÜldött értesítésnekírott formában (ajánlott levél,
fax) kell történnie' A faxon kÜldött sÜrgős értesítéseketajánlott levélben is meg kell ismételni. Ezen
értesítésekhatálya a címzett általi átvételkor (kézhezvételkor) áll be'

10.2. A Szerződő Felek

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott
kapcsolatok folytán tudomásukra jutott Üzleti informáciÓkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes
hozzá)árulása nélkÜl nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik
harmadik személy számára hozzáférhetóvé, és abbÓl adódÓan kÜlön Üzleti előny szerzésére nem
tÖrekednek.

Szerződó felek tudomásul veszik, hogy jelen szerzodés a Kbt' alapján nyilvános adatnak.minősÜl, s
e2ért Megrendelo honlapján kozzéteszi.
{0.3. Szerzodött Felek kijelentik' hogy

-

egyikÜnknek sincs olyan, az ÁrA torvenyben szabályozott jogállása, amelynek alapján az adÓ
fizetése ne lenne kÖvetelhetó
amennyiben a jogállásunkban bármilyen változás következik be, kötelezettséget vállalunk a másik
fél azonnali értesítésére.

'l0.4. A szerződésből eredó jogvitákat a felek békésÚton tárgyalás keretében kívánják rendezni' A
tárgyalás alapja az a1ánlati felhívás és Dokumentácio, az ajánlat, valamint a szerzodés. Amennyiben a
vitás kérdésa fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös megegyezéssel prÓbálnak
egyezségre jutni.

b
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Ezek eredménytelensége esetére értékhatártol fÜggoen Szombathelyi Torvényszék, illetve
Szombathelyi JárásbírÓság kizárólagos illetékességétkötik

a

ki.

't0.5. A szerződő partner tudomással bír róla és hozzájárul, hogy az intézménnyelkötött jelen
szerzódés az Attt< Agazati Szerződéstárába feltöltésre kerÜljön. A szerződő partner hozzájárul
ahhoz, hogy a szerződés tartalmi elemei, ideértve a szerződésben szereplő, szerződéses partnerre
vonatkozÓ személyes adatokat is, hozzáÍérhetővéváljanak és azokon célhoz kötötten
adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek a Szerzódéstár adatkezelói, adatfeldolgozii, az
lntézményes az ÁEEK (Állami Egészségügyi EllátÓ Központ) arra feljogosított személyei.

10.6. Ezen szerződésben nem, Vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári
TörvénykÖnyv, a Kbt', továbbá az ajánlati felhívás, a DokumentáciÓ és az a1ánlat rendelkezései,
feltéte lei az irány adÓak.
Jelen szerződés 4 azonos érvényűmagyar nyelvű példányban készÜlt, melyből Vevő 3,' EladÓ

1

példányt kapnak.

A Felek a jelen szerződést,

mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kÖtelezónek

ismerik el, kijelentik, hogy annak aláírásárajogosultak és azt helybenhagyólag aláírták.

A szerződés elválaszthatatlan részétképezik a kÖvetkezó mellékletek:
1. sz. melléklet _ kitöltött felolvasÓlap
2. sz. melléklet - Szakmai specifikációs adatlap
3. sz. melléklet - Ktjlön csatolás nélkÜl: Az eljárást megindítÓ felhívás,
Kiegészítő informáciÓk/tájékoztatás, Ajánlati DokumentáciÓ
4. sz. melléklet - KÖzreműködó részéroleljárÓ személyek
.'.-."
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1.

sz me!léklet: feloIvasólap

Felolvasólap
Ajrínlattevő adatai
neve
széxhelyiráÍyjtósám
váms
Cím
Adószám
Hivatalos

UltralrangpezéreltVese

- ós Epekózrlzás

1119

Budapest
Fehérvári Út 88/A l.erÍ. 3.

2il06269143

Felolvasólap
99950
Aiánlati ar (nethí FtJrezetés;

ZÉ
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2.

sz meI!ékIet: specifikációs adatlap

NYILATKOZAT
ESWL szolgáltatás nyújtásá hoz ltapcsoltádo

m Íieza

ki köv€telménytkr6l

illegnevezés: I
ESWL vesekőzúzó készÜlák
i'lgg{ánlott termék tlpusa: DoÍnier Compact Dolta ll
GváÉó: Dornier MedTéch GmbFl
93/42 EEc szerinti osáályba soroláe / tanúsífuány száma: HD 60098144 Ü00í
ElőiÉ paraméterek
A késztilék rnind a RÖntgen, mind az Ultrahang
célzó műveletre képes

TeljesÍtott paraméterek
IGEN, BK Medical Flex Focus 1202 uftrahang,
izooentrikus UH kar és FS 2000 röntgen

beréndezés egyitttesen és kÜlÖn-külön is képes

A készÜlékvesekÖ és uréterkÖ zúzására alka|mas
EKG jellel szinkronizálva képes a készülék a
lokésh ulHmok leadására

a célzásra

IGEN' a berendezés vese uréter és hr}yagkÖvok
zÍlzására alkalmas
IGEN. a DRAEGER lnfinity Gamma XL EKG
monitorozÓ és vezérló szinkronizáló) képes ség gel
(

rendelkezik
Egy beteg kezalése folyamatos, azaz a kezelés
alatt a lókéshul|ám kelti egység cseréje ne
szakÍtsa meg a beavatkozás rnenetét.
A !ökéshullám intenziÉs mín. 6 Íokozatú
A ÍrntgsnképeÍösítö rendelkezzen min, 3db
képmemÓliával (a kÚlÖnbség látható az
alapálláshoz képest, a kezelés külÖnbÓzÖ fázisait
Össze lehsssen hasonlÍtani)
Az ultrahang berendezés rendelkezzen
nyomtatÓ kimenettel és/vagy dig itátis
rnemóriávál, amellyel a beteg pillanatrryi állapot
dokumentálnÍ lehet
A rÖntgenkészülék rendelkezzen több
fokozatban állítható sugárnyaláb szrikítő blendével
A lopuzási idöt (nem EKG vezérlés esetén} tÖbb
fokozatban lehessen állitani
A rÖntgenkészÜlékképernvömérete min. 9''
Tartozék: a beteg elhelyezésére szolgáló
kezelÖasztal

IGEN' A lokeshulÍárn keltö egység trbb mint 300
beteg kéz€lés elvégzéséreaÍkalmas, csere nélktll
A lÖkéshulÍám intenzitás g fokozatban ál|íthatÓ

A rrntgenkép erősítl 5 képrnemóriáva| rendetkezik

IGEN' BK Flex Focus berendaaés rendotkezik USB
nyorntatÓ kimenettel
1'_9" kÖzótt 9

bkozatban állíthatÓ a sugárnyaláb a

blende segltségével
A kapuzási idó EKG vezériés esetén 60-180Hz
kÖzött g fokozatban állÍtható
a képernyó mérete g"
ÍGEN, Domier Relax Plrrs 4 irányban állíthatÓ

kezelóaszial

a.} az adatrÖgzítő rendszerre vonatkozó elvárások:

Technológiai

leírás: A

keze|ések során alkalmazott adatrogzÍaÍ rendszer képes a kezelések során
kgletkezett adatok és a betegadatok azonos idejŰ kezelésére, Úgy, hogy
Aján latkérÖ ahhoz szabadon hozzáférhessen

Elóirt paraméterek
Kezelések orvos-szakmai jellemzői:
zúzandó kö legnagyobb méfete
zúzandÓ

kl

pozíciÓja (rninimum: vese
felsö-kÖzépsÖ_alsó kelyhe, uréter fe]söközépsÓ-alsÓ szakasza, hÓlyas)

-

-

Te ljesÍtett

paramótorek

|GEN . bármilyen adet beíÍható (mm-ben)

IGEN,Jobb/satvesá@

Pyelon, PU határ, uréter felsÖ.kÖzéps&alsl
szakasza, szájadék hólyag

EKG vezérlós alkalrnazása

ÍGEN' jelÖlhető az EKG vezéilésalkalmazása

ztjzás legmagasabb intenzitási foknzata
leadrti Útásszárn

lGEN, bármi|yen adat beírható az Ütésszámiói

|GEN +.b-c-1-2_3_5-6 fokozat beirhatÓ

r

VEGZETT
TESTEN KiVÜLl ELEKTRoMÁGNESEs ÚToN ELÓÁLLíTorr LÖKESHULLAMoKKAL.(ESWL)
szÜKsÉöEs eeRrNoezÉsseL'

VEsEKÓZÚZAsRA

VoNATKoZÓ EGÉszsÉGÜGYl.b2óiaÁliÁrEs-úVÚJrÁsÁ A
ÁúVncoxxnl, rezelŐ ÉsrtszoloÁlÓ szenaÉlvzETTEl'

iEN
Betegadatok:

u][TH,n-ron

Vesyes mÓd je}Ölhetö

lort{, rogzitnető

az aaatokbÓl vtzssálhatÓ, az adott betegen
végzeft bsavatkozások száma

a

TAJ szám

ffiliídéseszÜrhetőadat

A szolgáltatás nyújiásához t{epcso!9dó szakmal
A berena;zéssel töilén6 kezelést kiképzett
szakorvos végzi, aki a kezeléseket a szákma
szabályainak és az érvényben lévö irányelveknek
és ezért orvosi felelősséget vállal

iffi.kez€lésenként minimum t fö

kezetésent<éntminimurn 1 fö

dezés m Üködésére vonatkozó utasításait a
szolgáltatÓ által biztosított, bővltett sugárvédelmi
tanfólyami Végzettséggel rendelkezó technikus haj$a

beren

@Tsz,oRn;r*ttan
elvégzi, a sziikságes
engedélyeztetését
engedélyeket beszerzi

eiFg'ffi hezEÚ

ksé ges be

rratosagok átati engedélyeztetésekBt
elvégezzük,szükséges engedélyeket

beszerezzük

re n d

ezés

Íraiyamatos karbantartásárÓl, ilzemkész állapÖtban
trrténö leszáÍl ttásárÓl gondoskodik
ÁTaeresi napon azonná el Áem hárltható múszaki
hiba lépne feÍ, a cég tartaték géppel rendelkezzen'
melyet 1-24 ÓÍán belül a keze!és helyén üzemképes

áltapotban rendelkezésre tud bocsátani, és az
elmaradt kezetéseket elvégezheti
gforgalom,

6a;na6zés6[et fotyamatosan

karhantiartJuk'

üzemkész állapotban trrténö teszállÍtásárÓl

@usamegegYeaKa

i6Eil,

a társaság 6 téhergépjármüVel éS 6

berendezéssel rendelkezik
tovauta akut ellátási igény mlatl $zül€égessé
A társáság a bejelentést kÖvetö bármely napon' a
válhat, hogy a heti beosztáson kÍvÍllis kőirrésre
heti egy kezelési napon tÚlmenően, további
kerÜljÖn sor, ez esetben elözetes igénybejelentés
kezelési napokon is biztosítja a berendezé$t és
esetén, a hetíegy kezelesÍ napon túlmenöen további
annak kezelószemélpzetét'
kezetési napokon is biztosítja a berendezést és

xdffi'szem$zet teljes körüen
szátlítási és íizembe helyezési feladatokat'
a berendezés száltítása'
a berendezésnek az intézmény
helyiségeiben tÖrtónó elhelyezése'
a berendezés üzembe helyezése a
Megrendelónél'

a berendezés leszerelése és elszállítasa

Budapest, 2018. augusn*s?7

í\

'

ÜL^
lBende Tibor

//vezérigazgató
wgti z.t.

TESTEN KÍVÜLl ELEKTRoMÁGNESES ÚToN ELÓÁLLÍToTT LÖKÉSHULLAMoKKAL (ESWL) vÉczETr
VoNATKoZÓ EGÉsZsÉGÜGYl szoLGÁLTATÁs NYÚJTÁSA A sZÜKsÉGEs BERENDEZÉSSEL,

VESEKÓZÚáSRA

3.

ANYAGoKKAL, KEZELl És xtszot-oÁt-Ó szeuÉIYzETTEL.

sz melléklet: KözremíÍködő részéről e$árő szeméIyek

Bacsa Gergely

ESWL technikus

Bögre Balázs

Szerviztechnikus

Farkas Gréta

ESWL technikus

Gémes György

Gépjárművezető

Fokiné Marton Györgyi

Asszisztens

Hidvégi Katalin

ESWL technikus

Márkus Attila

Gépjárművezető

Márkus János

ESWL technikus

Molnár György

Sze rviztech

Nayg józsefné

Asszisztens

orosz József

Gépjárművezető

Orosz Norbert

Gépjárművezető

Pohánka Zsolt

ESWL technikus

Puzder Attila

Gépjárművezető

Puzder Balázs

ESWL technikus

Stéger Péter

Sze rviztech

Tóth József

ESWL technikus

varga Ádám nttila

Sze rviztech

Zima Péter

Gépjárművezető

n

n

n

ikus

ikus

ikus

VÉGZETT
TESTEN KíVÜLl ELEKTRoMÁGNEsEs ÚToN ELÓÁLLÍToTT LÖKÉSHULúMoKKAL.(ESWL)

VEsEKoZLiasnn

vórüik'o2ó''ÉcÉszsi";1:i5*óirg*gffe;,1'ilÉi++i+gf

További mellékletek:

A

TEcHNlKAl
reenoól

'-"Es

BERENDEzÉssel'

ÉsonvosszAKMAl wezetőszeuÉlyzer ÉsoRvos

KoNzuLENs

kiképzett
A SzolgáltatÓ technikai személyzete egy, az Üzemeltetésre és a BERENDEZÉS kezelésére
mtiszerészből, technikusbil áll, aki a kÖvetkező teendőket látja el:
1.

Szállítás és üzembe-helyezés

-

a BERENDEZÉS szállítása
a BERENDEZÉS-ner a Megrendeló helyiségeiben történó elhelyezése,
a BERENDEZÉS uzembehelyezése a Megrendelőnél,
a BERENDEZÉS leszerelése és elszállítása.
lenne'képes az
Amennyiben a SzolgáltatÓ személyzet a Megrendelő helyiségbéliadottságai miatt nem

1'

pontban megjelÖlt tevékenykedéseket elvégezni, Úgy

a

MegrendelÓ köteles segéderoról

gondoskodni.
2.

Kezelés

-

//^Í|
,l

il

t_

U

végzi.
a BERENDEZÉS-sel történo kezelést, a SzolgáltatÓ által biztosított és kiképzett orvos
ezen felÜl a Szolgáltató orvosi konzulenst biztosít, aki urolÓgiai szakterÜleten a SzolgáltatÓ
speciális teljesítésévelÖsszefÜggésben kimagaslÓ szakmai ismeretekkel rendelkezik.

TESTEN KíVÜL| ELEKrRoMÁGNESES ÚToN ELÓÁLLíToTT LÖKÉSHULúMoKKAL(ESWL) VÉGZETT

VEsEKozÚásRA VoNATKozÓ EGÉszsÉGÜGYlsZoLGÁLTATÁs NYÚJTÁSA A sZÜKsÉGEs BERENDEZÉSSEL,
ANYAGoKKAL, KEzELl ÉsrlszoloÁlÓ szeHlÉt-yzETTEL.

ÜzruelreTÉsl TERV

A

konkrét üzemeltetési tervet

számított 5 napon belül'

r

a

szerződő felek együttesen dolgozzák ki

a

szerződés aláírástól

(ESWL) VEGZETT
TESTEN KíVÜL| ELEKTRoMÁGNESES ÚToN ELÓÁLLíToTT LÖKÉSHULLAMoKKAL
BERENDEzÉssrl,
n
szursÉöEs
VoNA;k'ö2ó'Ea-É;2éEóüoiib7örcElrÁrEs-úVÚJrEsn

VEsEKlzÚásM

Áúinooxxnl' xezelÓ ÉsxtszoloÁlÓ szeuÉlvzETTEL'

MÚszAKl
BERENDEZÉS ÜzeMerHrLYEzÉsÉNEKÉsMÚKoDTETÉsÉner
ELŐIRÁsAl

A xőzÚzo

Elektromos áramellátás

230V
Fogyasztás: 2,0

kwh

164

Súty
Főmodul
Röntgen modul
UH modul
Kezelő fekhely

550 kg
180 kg

40 kg

220kg

Méretek
Hosszúság

Főmodul
Röntgen modul

UH modul

Keze|ő fekhely

tl
(t
i/
v

200cm
62cm
51cm
224cm

Szélesség
76cm
96cm
61cm
66cm

Magasság
185cm
180cm
135-160cm
1 14cm

