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mint eladÓ, a továbbiakban Eladó

Preambulum:
Vevo az EMMl ,,Csalaoo1ri! családkÖzpontú szÜlészeti és koraszÜlött intenzív
ellátás infrastrukturális
feltéte|einek fejlesztése'' cSBsZ 2018. elnevezésű pályázat keretében
hazai forrásÚ pályázatot nyert,
amelynek keretében vevŐ beszerzi l' sz. melléklet szerinti eszkÖzÖket.

a Vevő 3]tal lefolytatott ,,Eszközbes zerzés a Markusovszky Egyetemi
oktatókórház részérea Családbarát
Szjilészei pályázat keretében _ 2 részben [í' rész: cTG
készÜlék'2. rész: elektromos kórtermi agya!!'' iargy,i, Kbt' Harmadik Rész,
113. s (1) bekezdés
szerinti nyílt kÖzbeszerzési el.lárás 1. reszénók
1öro iászülék] eredményeként jött létre' EladÓ, mint
nyertes ajánlattevő a nevezett eljárás '1. részébinajánlatával átnyerte
a iargyi xoinószerzesi eljárás
keretében eloírt termékek leszállításának, uz_e.moe- helyezésének és
a Vévő által meghatározott
kapcsolÓdÓ feladatok ellátásának jogát, amely feladatellátásra a felek jelen
a
szerzáJest kotik
Jelen szerződés

1.

A szerződés tárgya:

L1.

CTG központi egység, CTG készrrlékek, valamint élesztő asztal neopuff készÜlékkel1
szállítása,
szerelése, csatlakoztatásatelepítése, beÜzemelése-beszabályozása,
technikai-orvosszakmai

prÓbaÜzem elvégzése, kezelőszemélyzet) betanítása'

1.2

A szerzódés mtjszaki tartalmát és a szállítandó termék minoségi paramétereit
az l. sz. melléklet
tarÍalmazza.

1.3.

EladÓ jelen szerződés aláírásával az eljáÉst megindítÓ felhívás
és dokumentácii, illetve a
kÖzbeszerzési eljárás során feltett kérdésekre aoolt válaszokban
rÖgzített valamennyi feladat
és kÖvetelmény maradéktalan teljesítéséta.Vevő által ertogaJotiin;J;hi;;;;i'uiii"r;".
rr"oo
válla.lja, hogy a jelen szerződés elvá|aszthatatlan
az l' számÚ mellékletben
meghatározott termék-eket az ott meghatározott mennyisejoen
'e.""iképázo, és a jelen szerzodésben
meghatározott határidőben leszállítja, ázokat telepíti' uzámoá
helyezi, a't<ezetoszemelyzetet
betanítja, a prÓbaÜzemet lefolytatjá, es jÓtállási t<otetezettsJglit
Elad;;;ll;lja azt is,
hogy a termék a dokumentációban meghátározott mriszat<i
"1ratiá.
spllÍikáciÓknak,
valamint a szakma
szabályai szerinti eloírásoknak maradéktalanul megfelel.

1.4.

Szakmai értékelésialszempontokra tett megajanlások:

CTG kÖzponti egység

1 .gI_G készÜlékképénekkÖzvetlen elérésea szoftverből [igeninem]: igen
2' Wifi hálizat esetén beteg helyének meghatározásaa
*itinp atapjan'1lgen/nem]: igen
1'Íyq i vérveszteség g rafi kus ábrazoásá, llO g raflkonon 1ig"nln
igen

CTG készÜlék
'

Az l.

rész esetében alkalma'zandó

".]:

1. Magzati mozgásprofil monitorizálása és regisztrálása automatikusan (FMP)
[igen/nem]: igen
Nyomógomb nélkÜli kialakítás az infekciÓveszély minimálisra csökkentése miátt
1igenlneÁr1, igen

2,.

UjszÜlÖtt resuscitáciÓs egység (nyitott inkubátor)
1. Kézi beavatkozás nélkÜli riasztás némítás
[igen/nem]: igen

2-

A te|jesítés helye: Markusovszky Egyetemi
Lajos utca

5.

áz,

oktatÓkÓrh

97OO Szombathely, Markusovszky

3.

Teljesítési határidő:

3'1'

A megbízás.tárgyában meghatározott va]amennyi feladat teljesítésénekhatárideje: szerződés
hatályba léöéséiól számÍfua 60 naptári nap, ámely ár"tt szá|lítást,
|ioo"ur"met és a
berendezések használatának ismertetését l oetaniiasat is" teljesítenie"kell
eladónak' Vevo

eloteljes ítéstelfogad.

3'2.

A teljesítésÜtemezése
Eladó és Vevó a szerződés aláírása után egyeztetnek és megállapodnak a részletes
szállítási
-Szállítási
és beÜzemelé.si Ütemtervben (továbbiakban:
ÜtemtJrv), metyrol Szállítási ute'te*ei
vesznek fel (lll. sz. melléklet).
EladÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a terméket a szerződéskÖtés után
egyeztetett Szállítási
Ütemtervnek megfálelően szállítja le, Üzemeli be.
A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a szállítást átÜtemezze! Erről az eladÓt
15 naptári
nappal az esedékes rész-szállítást megelőzoen írásban köteles tájékoztatni.

4.

Teljesítés, átadás-átvétel

4'1.

A teljesítésa szerzodés 2. pontjában meghatározott teljesítésihelyen történik'

4'2'

A termékek leszállításának, a megadott helyiségben történő elhelyezésének, szÜkség
szerinti
telepítésének,átadás-átvételének, ideigleáes beÜzemelése
lefolytatásának
tpioo"ii.eÁá)
írásos készre jelentésétElado az adott határioó elott 2 naptári nappal kÖteles
megtenni.

4'3'

A munka akkor tekintheto teljesítettnek, ha az eladi készre jelentette,
azaz:
' a berendezés szállÍtása, az éry9nyes szabványok szerinti kifogástalan m|nóségben
megtörtént, és azok az előírt feltételeket teljesítik:
o az adott helyiségben telepítésre,beépítésre,
beszerelésre kerÜlt
o rendeltetésszerű használatra alkalmas és
az előírt minimum paramétereket teljesíti
o Üzembe helyezésre a szÜkséges engedélyek
rendelkezésre állnak
' a zavartalan prÓbaÜzem és a betanítás lezajlott, és a berendezések használatának
ismertetését /betanítását az eladÓ biztosította,
. megtÖrtént a berendezés végátvétele
a Vevő átvette és igazolta a teljesítést a Kbt' 135. szerint'
'Vevő|ek
$
joga van az átadás-áiveteti jegyzokÖnyvÜ"n
hiányok megszÜntetésére vonatkozÓ

"

határidőket megjelÖlni.

4'4'

Az eladÓ a végátvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként
átadja:
- magyar nyelvű, legalább felelos magyar fordítással fordított, kezelési
ÚtmutatÓkat
- kezelőszemélyzet betanítását igaioli, ideiglenes púbuu."rnrol és
a betanításrÓl

jegyzokÖnyvet
- hatÓsági, forgalomba hozatali engedélyeket
- terméktől fÜggoen érintésvédelmimérésijegyzőkönyveket
- jÓtállással kapcsolatosiratokat

A

sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei az eladÓt terhelik,
amennyiben ez

érdekkÖrében felmerÜlő okra vezetheto

vissá'

az

szólÓ

eladÓ

4.5.

Kapcsolattartásra kijelÖlt személyek
VevÓ részérŐl: Sarang Péter
tel: +36-30-730-17 52 saranq.peter@markusovszky.hu

Eladó részéről:.

KÓbor Edit, +36 20 3349496, edit'kobor@'aladdin_me'.dical.hu

A

kapcsolattartásra kijelÖlt személyek kÖtelesek a teljesítést akadályozó kÖrÜlményekről
haladéktalanul írásban értesíteniegymást és kezdeményezni
SzemélyÜkről tÖrténo változásrÓl a Felék egymást értesítik.
" "rűkséges intézkedést'

4'6.

Az eladÓkéni szerződő fél teljesítésében- a 4.7 pont szerinti kivétellel köteles közremŰkÖdni
az olyan alvállalkozÓ, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az -EladÓ alkalmasságának
igazolásában. Az eladÓ köteles a Vevonek a teljesítéssorán minden olyan _
akár a korábban

megjelölt alvállalko.zÓ helyett igénybe venni kÍvánt alvállalkozÓ bevonását
bejelenteni,
a nevezett ajánlatában nem neveze|t meg és a bejelentéssel egyÜtt nyilatkóznia keli ametyet
arrÓl is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozÓ nem álla Kbt. 62.l (1)
b'ekezdés g)-k), ml es qj
pontokban meghatározott kizárÓ okok hatálya alatt.
4'7

'

Az olyan alvállalkozÓ vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó)
helyett, aki
vagy amely a kÖzbeszerzési eljárásban részt vett az eladÓ alkalmassagJnat
igazoásaoan,
csak a Vevő hozza1árulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésden
más alvállalkozó,
ha a szerződéskÖtést követően - a szerződéskötéskor elore nem láthatÓ
ok kÖvetkeztében beállott lényeges kÖrÜlmény, vagy az eladÓ bizonyíthatÓ hibás teljesitese
Áiatt a szerzódés
vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelÖlt alvállalkoióval,
és ha az elado az Új
alvállalkozÓval együtt is megfelel azoknak az alkalilassági kÖvetelményekrret<,
melyeknek az
eladÓ a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozÓval egyÜtt felelt
meg.

4'8' Az

alvállalkozÓ személye nem mÓdosíthatÓ olyan esetben, amennyiben
egy meghatározott
alvállalkozÓ igénybevétele az érintett-szolgáltaiás sajátos tulajdonságait
fijyelembe véve a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékólésekormághatározó torutáenynit

'ino"utt.
teljesítésikÖte|ezettséget teljesítheti az eladó Vagy a nem terrnészetes
személy alvállalkozÓ jogutÓdja, ha ezek vatámelyike, mint gazdasagi
tailasat at"t"t ut Vagy a
szervezet jogutÓdlással megszűn ik.

4'9' A 4'6' pont szerinti
4'

10'

EladÓ a jogosan igénybe vett alvállalkozÓkért úgy felel, mintha
a munkát maga végezte volna el,
mÍg alvállalkozÓ. jogosulatlan igénybevételeesetbn felelŐs
minden olyan kárért is, amely anélkÜl

nem kÖvetkezett volna be.

4'11' Elado

kÖtelezettség-et vállal, hogy a szerződés teljesítésének
teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét
számára megismerhetové teszi, és a Kbt. 143.
Y9yŐ
s 1s) oet<ezoes szerinti
" haladékta|anul értesíti'
Ügyletekről Vevőt

5.
5'1'

Szerződés etlenértéke:
Vevő az eladó

Összeget fizet.

részére16 510

ooo,-Ft +

Árn

azaz: tizenhatmilliÓ-ötsz

áztízezer forint + AFA

5'2- Az

e|adÓ kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát
képezo munkákat a vállalt ár
ellenében maradéktalanu1, kifogástalan -Áinőségben
árváltozásra - a
Kbt' 141' $-ban foglalt kivételekkel..-.!in99 terrötoseg.'"guálo.it;",'utotagos
Áz ar tartalmaz rrrinden, a szerzÓdéS
teljesítésévelkapcsolatban felmerÜli járulékos torffiei,
amely a rendeltetésszerű használat
teljes körű megvalÓsításához szükséges.

5'3'

Az szerződés 13'2 bekezdés szerinti felmondás esetén az
eladÓa szerződés megszűnése előtt
már teljesített szolgáltatás
szerzŐdésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

6.

Számlázási rend:

'
6.2'

Az ajánlati ár teljes körú, az tartalmaz minden járulékos költséget.

6.1

EladÓ 1 db számla benyÚjtására jogosult a 4.3 pontban foglaltak teljesÜlését és a 4'4 pontban
foglalt sikeres végátvételi eljárást követoen.

6.3. Az igazolt teljesítésellenértékénekkiegyenlítése a szerződésszerti teljesÍtéstkÖvetoen,

átutalással, számla elleneben, magyar forintban tÖrténik a Kbt. 135. (1), ('6) bekezdéseiben,
s
valamint a Polgári TÖrvénykönyvről szÓlÓ 20'13. évi V. tÖrvény továo'oiátbán: Ptk.)
6:130.
1a
(1Y(2) bekezdésében foglaltak szerint. A fizetési határido a t<otelezo óteszsegoiztosÍtás$
ellátásairÓl ézólÓ 1997' evíLxxxttl. tÖrvény 9/A. alapján az egészségÜgyi szolgáltatÓk
$
fizetési
határideje 60 (hatvan) nap. A kifizetésn eí az aaozas iendjéróT szoto-zőil evibt.
tÖrvény (a
továbbiakban: Art ), az általános forgalmi adÓrÓl szolÓ 2O(j7 évi CXXV|l. törvény,
'
valamint az

államháztartásrólszóló

6'4'

2011. évi cXcV' torvény is alkalmazandÓk.

Vevő a vételárat a számla kiállítására vonatkozÓ jogszabályoknak megfelelően, szabályosan
kiállított, és a jelen szerzodésben foglalt rendelkezéséxnet< megfelelő *étlot t"t"t
t el ellátott és
benyÚjtott számla alapján' átutalássa-i fizeti meg az ÉlaJo.i"ren ézerződés
elsŐ |apján megadott

bankszámlájára. Ennek megfelelően a - befogadott számla Összegét a Vevő kÖzvetlenÜl
fizeti
meg Eladó jelen szerzódés fejlécébenmegjeló|t pénzforgalmi számli1áratÖrténő
átutalással.

6.5.

Vevo a kifizetés során a 36812011' (Xll. 31.) Korm. rendelet és az Art. rendelkezési
szerint jár
el.

6'6'
6'7

'

6'B'
6.9.

Amennyiben EladÓ a számláját az előírt mellékletek nélkÜl vagy hiányosan,
illetve hibásan
kitÖltve nyújtja be, a számlát a Vevő kiegészítésrevisszakul-dl, es
á
1zetési határidőt a
kiegészítettés/vagy javított számla kézhezvéte|étolszámítja
A vevő aKbt.27lA. $-ban foglaltak szerintkoteles elfogadni és feldolgozni az
olyanelektronikus
számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2O1í sz' eurÓpai siabványnak
és
Bizottság által az e szabványhoz az EurÓpai UniÓ Hivatálos L'ap1aoanaz Európai
kÖzzétett
szintaxislistának.
Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk.6:'l55. (1)bekezdés meghatározott
s
mértékűkésedelmi

kamat fizetéséreköteles'

Vevő előleget nem biztosít.

6''10' Vevo felhÍvja EladÓ figyelmét, hogy nem kerÜlhetnek kifizetésre,
illetve elszámolásra a
szerzodés t"lje."i!9:9u9l összefÜggés|9n.9|yan költségek, melyek a Kbt.62.
$ (1) bekezdés kj
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleló társaság teiinteteoón
merÜlnek felles melyek EladÓ
adókÖteles jövedelmének csökkentéiere alkalmasjk.

6'11' Vevo

a jelen szerződésen alapulÓ ellenszolgáltatásbÓl
eredo pénztartozásávalszemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt perlzkovetelését
számÍthatja be.

6'12' KÜlföldi adÓilletoségri EladÓ jelen szerzodéshez kÖteles meghatalmazást
csatolni arra
vonatkozÓan' h99y. az illetosóge
szerinti adÓhatÓságtól a magyar adÓhatóság kÖzvetlenÜl
beszerezhet az EladÓra vonatko2Ó adatokat az országőkxo.ottijo-g;egély
igenybevétele nélkül.

7.

Titokvédelmi rendelkezések:

7'1'
7.2

r

Felek kijelentik, hogy szerzŐdésÜk nyilvános, annak tartalma
kÖzérdekű adatnak minősÜl

A

szerződő felek kÖtelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen
szerzodéssel szabályozott
kapcsolatok folytán tudomásukia jutott cégszerrj, Üzleti
informáciÓkat. adatokat, tenyexet a

másik fél elózetes hozzájárulása nélkÜl nem hozzák harmadik természetes vagy jogi
személy
tudomására, nem teszik harmadík személy számára hozzáférhetővé, és aooot-áooooan
kÜloá
Úzleti elony szerzésérenem törekednek.

7

'3'

8.
8'

1

A szerződő felek a jelen szerzodéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig egymás
üzleti és
erkÖlcsi előnyének kölcsÖnÖs maximalizálásáia tÖrekednek.

E|adókötelezettségei:

' EladÓ

saját ..tevékenységi körében gondoskodik

a rá

vonatkozÓ munkavédelmi,

biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és ttizúeoelml rendszabályor< uetartai?iól,
kerÜlő berendezések állagmegőrzésérol.

8'2
8'3'

a

leszállÍtásra

Amennyiben bizonyos tevékenységek elvégzésecsak munkaszÜneti napokon
lehetséges, azt
EladÓ minden esetben az Vevóvei egyeztetni kÖteles.
EladÓ a tevékenysége során felmerÜlo kÖltségeit ÖnállÓan viseli, ide
számítva tÖbbek között az
esetlegesen szÜkségesséválÓ átmeneti táiolás' helyszíni árumozgatás
k| és beszerelés,
jÓtállási ido alattijavítás stb. kÖltségeit is.

B'4

EladÓ tevékenysége során a tevékenységeivel érintett terÜletet köteles
a napi munkavégzését
kÖvetoen olyan állapotba hozni, hogy a Vevő uzemszerű működését

ne akadályozza

8'5

EladÓ tudomásul veszi, hogy a tevékenységéhezrendelkezésére
bocsátott terÜleten Vevó más
szerzódÖtt szállítÓi is dolgozhatnak, amelyekkel tevékenységéta Vevó
koordináciÓja

mellett

kÖteles Összehangolni.

8'6'

Az üzembe helyezést kÖvetoen az Üzemeltetéshez szÜkséges engedélyek beszerzése
Vevő
kÖtelessége,

8'7'

A termékek vámoltatása, házhoz szállítása és Üzembe helyezése, mely díjakaL
az ajánlati ár
tartalmaz: lNcoTERMS: 5.1.4.5 DDP Delivered Duty Paid
ileszállitva vámf|zetéssel)

8'8'
8'9'
9.

melyben EladÓ aktívan köteles kÖzreműkÖdni'

Az eszközök telepítese során végzett építésvonatkozásában, ha egyes munkarészeket
az
eladÓ beépít(eltakar), és ezután áz ellenjőrzés a munka egy részének
ÚjbÓli elvégzéséttenné

szÜkségessé, az eladÓ köteles elizetesen megfelelo időben á Vevőt
a beópításrol értesíteni'

Betanítási kötelezettség 2 alkalomn'tal 4 fő részéremunkaidóben,
előre egyeztetett időpontban
magyar nyelven' használati ÚtmutatÓ biztosÍtásával minden résztvevó
szaÁara.

Nem rnegfelelő teljesítés

9'1 Jótállás:

Az

eladÓ felel (szavatol) az'ért, hogy a je.len szerződés tárgyát
képező termékek rendelkeznek a
vonatkozó jogszabályokban és a szerzódésben meghatarozott"tuta;donságokkat
1ketiets=avatosság).

Az eladÓ felel (szavatol) azert, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
eszkoz per-, teher-,
igénymentes (.1ogszavatosság).

'

EladÓ

a

r[:io*"'

illetve

szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében valamennyi
gép, műszer,
eredményes műszaki' átadás-átvételének oerejá)esotol számítva
li'nanap jótállást

'

Eladó kÖteles a jÓtállási idon

'

Ha az EladÓ a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétol
számított 3 napon belÜl nem kezdi meg

belÜl keletkezett hiba kijavítását, az Írásos bejelentéstÓ
számított 24
Órán belÜlmegkezdeni.. A krjavított, kicserélt berendezéóer<reáieraoÓ
jÓtállását kiterjeszti.

a-

l

és azt folyamatosan nem végzi el, a Vevő jogosult a kijavítás érdekébena szÜkséges intézkedéseket
az eladi kockázatára és költségére megtenni anélkÜl, hogy ezzel a szerzodés szórinti bármely jogát

az eladÓval szemben elvesztené.

' Felek a jÓtállási ido elteltével ellenőrzik, hogy a szá|lított eszkÖzök, berendezések teljesítették-e az
ajánlatban foglalt specifikációt, ill. funkcionalitást. Ezen eljárást a Vevo képviselóje készítielo,
és arra
meghÍvja az EladÓt. Az ott készítettjegyzokÖnyvbón feltÜntetett í'rinax x1avitasa, iiletve
a
hiányosságok megszüntetése az EIadÓ kotelezettségét képezi.
EladÓ garanciát vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező termékek megfelelnek a tÖrvényes
és
szerzódésben kikötÖtt tulajdonságoknak, valamínt rendelkezik a ma!yarországi forgálomba

hozatalhoz és Üzembe helyezéshez szÜks_éges hatÓsági engedélyekket. ÉÍaooa s}attitaJsal
egy
idoben is kÖteles áladni vevő részérea megfelelőséget igázolÓ ianrisitvany másolatát.
9.2 Kötbér

Az eladÓ, ha olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, a késedelemmel erintett napokra
vonatkozÓan a késedelmes teljesítésnettÓ szerzodéses ellenértékének1,SoÁ-alnap
mértékÚ
késedelmi kötbért kÖteles fizetni. A késedelmi kÖtbér maximális mértéke:késedelmes
teljesítésnettÓ
szerzodéses ellenértékének15%-a' A felek rÖgzítik, hogy a vevő az eladÓ 10 (tÍz) napos
késedelmét
követően jogosult a szerzódéstol elállni, illetve}zt azoniáti hatállyal Íelmondanl.
Áz eladÓ mentesÜl a
kötbér megfizetése alól, ha a vevő mulasztása miatt esett késedelembe, Vagy
késedelméta Polgári
TÖrvénykÖnyvrol szÓlÓ 2013' évi V' tÖrvény (Ptk.) 6:186. (1) bekezdése szerirú
kimenti.
$
Az_eladÓ, ha olyan okbÓl' amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibás teljesítés
nettÓ ellenértékének
20o/o-a mértékrjhibás teljesítési kötbért kÖteles fizetni. A felek
rÖgzíti'k, nógv á Étr6:1s7. $ (2)
bekezdés alapján a vevó a hibás teljesítésmiatti kÖtbér mellett ném erveíyesíthet
szavatossági
igényt'

szerádés olyan okbÓl hiÚsul meg, amelyért az eladÓ felelos, abban az esetben az
eladÓ meghiúsulási kötbér fizetésérekÖteles] A móghiúsulási kÖtbér osszegá
a teljes nettó
szerződéses ellenérték30 o/o-a'
Arnennyiben a

í 0' Vevő kötelezettségei:
10'

1

' Vevő az

eszkÖzÖk telepítése
1orá1 a telepítésigényesberendezásekhez folyamatos
munkavégzésre alkalmas munkaterÜletet
szoígáltat] az EladÓ jelzésétől számított 5
munkanapon belul.

10'2' Az eszközök

telepítésesorán az Eladó számára bármilyen felhasználói jellegÚ koordináciÓs

tevékenységeta Vevo biztosít.

10'3' Vevő az eszközök telepítése során az Eladónak térÍtésmentesen felvonulási
anyagai részére
raktározási terÜletet, térítésellenében energiavételezési lehetőséget
biztosÍt. Ehhez a
szükséges almérő felszerelése EladÓ feladata, ennek során Vevovet"szuxieles
egyeztetnie,
miután a szállított termékek elhelyezésérekizárÓlag a telepítéshelyszínén
ván lehetőség. A
berendezést szerelésre valÓ alkaimassága előtt ní'rcs lehetoség
fuvarozni, ott

"'t'"tyiiinr"

tárolni.

í0'4' Vevő

biztosítja a prÓbaÜzem, illetve

a végátvétel lebonyolításának feltételeit' (prÓbaüzem alatt a
két fél egyÜttes jelenlétébentÖrténik az élru és tartozékáik
Összes funkciÓjának a kiprÓbálása és

használatának ismertetése, illetve a berendezés mŰkÖdtetésének
b'etanítása). A sikeres
prÓbaÜzem része a berendezés forgalomba hozatalához
és
ÜzemeltetéséhezszÜkséges
hatÓsági engedélyek beszerzése.

10'5'

A Vevő az

eszkÖzÖk telepítése során

biztosítja annak zavartalanságát.

az építésimunkákhoz a

munkaterÜletet átadja és

í1. Káresetek,

kártérítés:

Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrÖvidebb idón belül (maximum
24 Óra)
a károkozÓ, a Vevó és az Eladó jelenlétében jegyzokÖnyvet kell felvenni.
Amennyiben azEladÓ ntncs jelen, Úgy a jegyzokonyv átveteIot kÖveto 24 orán belÜl (ha
ez az
idotartam munkaszÜneti napra esik, akkoi- az ait kÖvető első munkana| végéig)
kÖteles
észrevételttenni.
Ennek elmulasztása eseten a jegyzőkonyvben foglaltak utÓbb nem képezhetik vita
tárgyát.
EladÓnak a káresemény kivizsgálásához a későbbie-kben joga van'
12. A tulajdonjog' és a kárveszély:

12'1'

A jelen szerződés

keretében szállított termékek tulajdonjoga

a

szerződés ellenértékének
az Eladő

pénzÜgyi teljesítésévelegy idoben száll át a Vevőre. ri
aziaóponÍ az a nap' amikor
bankszámláján a teljes szerzodéses díj jÓváírása megtÖrténik

12'2. A kárveszély viselése a végátvételi eljárás lezárásával egy időben száll át
a VevÓre'
12'3' A teljesítéshez szÜkséges anyagok, berendezések szál|ítása a Vevó
által jÓváhagyott módon
tÖrténik' Mind a helyszÍni tárolás, mind a fuvarozás az EladÓ felelosségi
kor"n" :nrtozik, azért
Vevo felelósséget nem vállal.

1

3. Szerződés megszüntetése:

13"l' Vevo jogosult a szerzodéstől elá|lni vagy felmondani, ha az Elado ha
olyan
felelős,

okbÓl, amelyért

megszegi a szerződést és oly mértetu késedeiembe esik' nogy
a ri'zetendo kÖtbér eléri
az áfa nélkÜl számított ellenszolgáltaiás 15 %-os mértékét.

13'2'

A

Vevő kÖteles'
egyben jogosult a szerződés felmondására
- ha szükséges olyan
határidovel' amely 95.
lehetővé teszi,-hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásjrÓl

tudjon

-

gondoskodni

ha:

- az Eladóban kÖzvetetten vagy kÖzvetlenÜl 25%-ot meghaladÓ
tulajdoni
valamely olyan jogi személy u"g{. személyes joga _szerint jogképesrészesedéstszerez
siervezet, amely
tekintetében fennálla 62. $ (1) bekei'dés k) pon't kb) alf,on!ában
meghatározottfeltétel;
- az Elado kÖzvetetten vagy kÖzvet|enÜl' 25%-oi meghaladÓ tulájdoni ré-szesedést
szerez
valamely olyan jogi személyben vagy. személyes joga "szerint jogkópes
száivezetoen, amely
tekintetében fennáll a 62. $ (1) bekezdés k) poni kbjaipontjában'méghatároiott
t"Itot"l.

13'3' Vevő köteles a szerzodést felmondani' vagy - a Ptk'-ban
foglaltak szerint - attÓi elállni, ha a
szerződés megkÖtését kÖvetően jut tudomására, hogy az EladÓ
tekintetében a kÖzbeszerzési
eljárás során kizárÓ ok állt fenn,

éi ezért ki

kellett

volű

zárni at<ozueszezJs-i et;arasnot.

13'4' Vevó a szerzódést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenul szükséges a szerződéé-olyan lényeges"máJásitása,
amely esetáLen a Kbt' 141.$
alapján Új közbeszerzési e|járást kell lefólytatni;
b) a EladÓ nem biztosítja a Kbt. 13o.$-ban foglaltak betartását,
vagy az ajánlattevóként

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutöotas kÖvetkezett
be, amely nem Íelel meg a
Kbt. 139. g-ban fogtattaknak;
vagy

c) az EUMSZ ?58 cikke álapján a
kÖte|ezettségszegési eljárás induli'vagy

kÖzbeszerzés szabályainak megszegése miatt

az EurÓpai Unio BírÓsága az EUMSZ 258' cikke
alapján indított eljárásban kimondtal- hogy az' É'ioóai UniÓ - jogábjiereoci valamely
kÖtelezettség tekintetében kötelezettség''óg". tortáni'
es
a
bírÓság
által
megállapított
jogsértésmiatt a szerződés
nern semmis.

14. Vis Maior

A felek

megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelos, illetve vétkes a jelen

szerződésben Íoglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért,amelyát vis
maior okoz Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkórében

felmerÜlo kárt

Vis maior alatt értendo minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési
jogán és érdekkÖrén kívÜlesik, előre nem láthatÓ, elkerulhétetlen, és amely megakadályozzaaz
érdekelt felet a szerződéses kÖtelezettségek teljesítésében'
Vis maior bekÖvetkezése esetén az erre hivatkozó fél kÖteles a tÖbbi szerződéses partnert
haladéktalanul (rövid úton is) írásban értesíteni,és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán
bekövetkező késedelem' illetve hibás teljesítéspÓtlólágos kit<ulzoootesere'
1 lg|".k. ne11 tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve
tlzeteSképtelenségét.

15. A szerződés hatályba lépése

15.1. Amennyiben a szerződéskötésre korábban kerÜl sor, mint a 32ol2o15^ (X. 3o.) Korm. rendelet
13. s (1) beke_z-dés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ tanÚsÍtvány kiállításának napja,
úgy a jelen
szerződés a32012015. (X' 30.) Korm. rendelet 13. $ (1)bekezáés a)vagy b) pontja szőrinti'záro
tanúsítvány kiállít_ásának napját kÖv-eto munkanapon lép hatályba,'kivéíe á'szoizols' (X.
3o.)
Korm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fennállását,'amely esetén a jelen
szerzodeé
mindkét fél általi aláÍrásának napján lép hatályba' Amennyiben a szőrződéskÖtésre
32Ol2O15.
(X.30.) Korm' rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárÓ atanúsítvány
kiállításának napját kovetoen kerÜl sor, Úgy a szerzódés a jelen'szerzodés mindkét
Fél általi
aláírásának napján lép hatályba.
't6' A szerződés módosítása

16'1. A szerződés csak írásban a Kbt' 141' $-ának figyelembevételévelmÓdosíthatÓ.

16.

Zárórendelkezések:

'16'1' A felek rÖgzítik, hogy mindennemű joglemondÓ
nyilatkozat csak írásban érvényes'Egyetlen,
egy alkalomma] előfordulÓ dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemonoo nyitatt<oá

sem
értékelheto akként, hogy ez a jÖvőben előforduiÓ hasonió dolog, ltt'etie esemány
tekintetében is
joglemondást jelentene.

16'2' Az

AlaptÖrvény 39. cikke értelmébena kÖzponti kÖltségvetésbol csak
olyan szervezet részére
nyÚjthatÓ támogatás, vagy teljesítheto szerzódes aiapján kifizetés,
ámelvner< tulajdonosi

szerkezete, felépítése,valamint a támogatás felhasználására irányulÓ
ievekeáysege

Az államháztaftásrit szÓlÓ 2a11. évi cxcv törvény 41' (6) be'kezdés erteimenen átláthatÓ.
s
kÖzponti
kÖltségvetési kiadási eloirányzatok
jogi személlyel' jogi személyiséggel nem
olyan
rendelkezó szervezettel nem kÖthető.terhére
érvényesen visézterh"s s'ei'óoés, llÉtvelétrejÖtt ilyen
szerződés alapján
teljesítheto
kifizótés, amely szervezet nem minŐsÜl átláthatÓ
!em
szervezetnek. A kÖtelezettségvállaló ezen feltétel ellenórzése céljából,
a Szerződésből eredő
követelések elévüléséigaz 54lA. $-ban foglaltak szerint jog'osult
jogi
személyiséggelnem rendelkezo szervezet áttatnatosagával'osszefuggő,
"ázszemély,
" l;ói
54/A'
$-ban
meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az s+Á. teovezmáiiázettrot
rendelkezik,
5

azon a jogi szernélyt, jogi személyiséggelnem rendelkező ézervezetet
xótl érteni.
jelen
Szerződós aláírásával^egyidejűleg n/iÉtt<ozit< arrÓl, hogy a nemzeti vagyonrÓl EladÓ
szilÓ
2O14.
január 1{ől hatályos 201'í. éVi cxcvl. tv.3. (1)
bekáése alapján atÉíÁaioszervezetnek
$
minősÜl (V' sz. melléklet). Amennyiben az eladó átÍatrratosagában jogulszony
á
időtartama alatt
változás kÖvetkezik be, köteles arrol a MegrendelŐt haladékúlanul
tajeloztatni.

16'3' Amennyiben
azzá vál|k,

a jelen szerződés bármely.része érvénytelenvagy végrehajthatatlan,
illetve utÓbb

a

szerződés további rendelkezései

változatlanul órvényben maradnak, és az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a
felek olyan r""áoutk"ieiekkel pÓtolják,

amelyek eredeti szándékaikhoz legkÖzelebb állnak' Amennyiben az erre
tárgyalások
nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a birÓságtÓl azirányulÓ
érvényteleíVagy
végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megáliapítását.

16'4' Minden' a jelen szerzodés keretében a felek által egymásnak

kÜldÖtt értesítésnekírott
formában (e-mail és/vagy ajánlott levél és/vagy fax) xeti tortennie' A
faxon kÜldÖtt sÜrgős
értesítéseketajánIott levélben is meg kell ismétéini. Ai ajánlott irat
átvételére a2OO4' évi CXL'
tv. 79 g
vonatkozik.

16'5'

A

kÖzbeszerzési szerzodés teljesÍtése érdekébenaz eladÓ (nyertes
ajánlattevő(k))

projekttársaságot nem hozhat(nak) iétre.

16.6. Felek nyilatkoznak, hogy

-a

kÖzÖttÜk teljesített Ügylet az AFAtÖrvény 142.
s (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
_egyikÜknek sin'cs olyan, az ÁFA
torvényben szabályozott jogállá.",
alapján az adi
fizetése ne lenne kÖvetelhető,
"'ölyn"k
- amennyiben a jogállásukban bármilyen változás kÖvetkezik be, kötelezettséget Vállalnak
a
másik fél azonnali értesítésére.

16'7

'

A szerződésből eredo jogvitákat a felek békésúton tárgyalás keretében
kívánják rendezni. A
tárgyalás alapja az a1ánlattételi felhívás és ajánlattételi"áokume
ntacio, a) ajanlat, valamint a

jelen szerzodés.

16'8' Amennyiben a vitás kérdésa fenti dokumentumok alapján
nem rendezhető, felek kÖzös
megegyezéssel, illetve mediátori kozremŰkÖdéssel próoatnat<
jutni. Ezek
il?'iT:|1n'"lensé9e

esetére Felek a Vevo székhelye szerinti bírÓság ki;á;eú;""'
"gy"i*gr"illetékességét

16'9' EladÓ jelen szerzodés aláírásával tudomásulveszi,
hogy a szerződés a Kbt.43. (1) bekezdés
$
alapján kÖzérdekből nyilvános, és azt a Vevo
megkÖtését kÖvetően közzéteszi a
honlapján, illetve a Közbeszerzési HatÓság által "működtetett
"r"rrÍdé.xozbes zerzésiAdatbázisban.
16''10'A jelen szerződés nem, Vagy nem kielégítően
szabályozott kérdéseitekintetében a Ptk' és az
egyéb hatályos jogszabályok vonatkozÓ jzabályai az iiáiyaaor'.

'A szerzódés e|választhatatlan részétképezik, a szerződés csak azokkal
egyÜtt érvényes:
számÚ melléklet:
szakmai specifikáciÓs táblázat (EladÓ ajánlata szerint)
számú melléklet:
A kÜlföldi adÓilletőségű E|adó koteleé a szezőáeshez
arra vonatkozÓ meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatÓsáqtÓl a magyar'aoóÁáiosag
közvetlenÜl beszerezheti a ia vonattőzo
országok kÖzÖtti jogsegély igénybevételenélkÜl'
"J"io["t ",
lll. számÚ melléklet:
Szállítási Ütemterv
lV. számÚ melléklet:
Nyilatkozat
16'

11

alvállalkozÓkrÓl
Nyilatkozat átláthatÓságról
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Megnevezés
Elesztő asztal neopuÍf készülékkel

Megajánlott termék típusa :
Gyártó:

Minimum műszaki előírás

Mennviséo

ldb

Panda iRes Warmer
Datex Ohmeda lnc

Elvárás

Megajánlott paraméter

Alkalmas legyen kis súlyú

koraszü öttek szám. ár a
(klimatikus körülmények és
ellátási feltételek biztos Ítása)
mín. 500 o

lgen

lgen, alkalmas kis sÚlyú koraszÜlöttek
számára (klimatikus körülmények és ellátási
Íeltételek biztosítása) 500 g_tól

Min' 0" színes kéoernvő

loen

lgen, 10'' színes kéoernvő

kezelofelÜlet

lgen

lgen, magyar nyelvű szoÍtver és kezeloÍelÜlet

lgen

lgen, manuális beállítás és szervo

lgen

lgen, elektromos magasságemelés, kétoldall

lgen

lgen, Íejegységbeintegrált kezelolámpa

loen

lgen, kezelőlámpa Íénvereie állítható

lgen

lgen, graÍikus kijelző a beállítások, mért
értékek, riasztások' üzenetek, trendek

l

'1

Magyar nyelvű szoÍtver és

Manuális beállítás és szervo
hőmérséklet szabálvzás
EleKtromos magasságemelés,
kétoldali lábpedállal
Fejegységbe integrált
kezelőlámpa
Kezelőlámpa Íénvereieállítható
GraÍikus kijelző a beállítások,
mért értékek,riasztások,
üzenetek, trendek
meqielenítésére

hom érsékletszabálvzás

lábpedállal

megjelenítésére

Rendelkezzen adatkimenettel

klinikai inÍormáciÓs rendszerhez

történő csatlakozáshoz

Bőrhómérséklet szabályzás és
mérés,szervo
Szabályzás tartománya min. 3437,5 "C
Bórhőmérséklet mérés

Iehetőséoe
lntegrált Spo2 monitorozás
Szatu ráció mérésitartomány
min. 1-'100%
Pulzus mérésitartomány 20_
300bpm
lntegrált mérleg opcíó min. 5009tól 8kq testsúlVio
lntegrált, 02 és AlR keveréssel'
garat szívóval ellátott újraélesztő

egyséq
Manuális lé|egeztetésÚjszülött'

csecsemő páciensek számár a
Központi gázbemenet min. 02,
AIR számára
A resuscitator készÜlékgáz
meghajtásÚ

Készülékbeintegrált gázkeverő
csap (blender) a beérkező gázok
keverésére

Készülékbeintegrált, beérkező

gázok hajtotta váladékszívó
Fokozatm entesen szabályozhaüo

szíváserősséo

Í

lgen

lgen, rendelkezik adatkimenettel klinikai
informác|ós rendszerhez történő

lgen

lgen, bőrhőmérséklet szabályzás és méres'

lgen

lgen, szabályzás tartománya 34-37,5 "C

lgen

lgen. bőrhőmérséklet méréslehetősége

loen

lgen, inteqrált Spo2 monitorozás

lgen

lgen, szaturáció mérésitartomány 1-1oo%

lgen

lgen, pulzus mérési tartomány 20_3OObpm

lgen

lgen, integrált mérleg opció 5009_tól 8kg

lgen

lgen, integrált, 02 és AlR keveréssel, garat
szívóval ellátott újraélesztőegység

csatlakozáshoz

lgen

szervo

tocÍcri lrlin

lgen

lgen, manuális lélegeztetés újszulötl
csecsemő páciensek számár a
lgen, központigázbemenet min. 02, AlR

lgen

lgen, a resuscitator készülék gáz meghajtású

lgen

lg-en, készÜlékbeintegrált gázkeverő csap

lgen
lgen

számára

(blender) a beérkező gázok keverésére

lgen' KesZUlékbe integrált, beérkező gázok
hajtotta váladékszívó
gen' loKozatmentesen szabály ozható
l

szÍváserőssécr

Vákuu merősség megjelen ítése

min' manométeren keresztÜl
Gáznyomás megjelen ítésemtn.
manométeren keresztÜl
Maszkos, vagy orrkanÜlön
végzett oxigenizáláshoz a
készÜlékbe integ rált gázad agoló

lgen, vákuumerosség megjelenítése
manométeren keresztÜl
lgen, gáznyomás megjelenítése
manométeren keresztül

lgen
lgen

lgen

lgen, maszkos, Vagy orrkanülön végzett
oxigenizáláshoz a készülékbe integrált
gázadagoló Ílowméter

lgen

lgen, T-elemes légzőkörrel alkalmazható

Ílowméter

T-elemes légzokörrel
alkalmazható
Manométer mérésitartománya
min. (-10)

-

80 cmH2O

Csúcs belégzési nyomás (PlP)

maximuma min. 45 cmH2O
02 koncentráció min. 21 és
100% között

Riasztások

állítható

lgen
lgen
lgen

lgen, Manométer mérési tartománya (-1o)
80 cmH2O
lgen, csúcs belégzési nyomás (PlP)
maximuma 45 cmH2O
lgen, 02 koncentráció 21 és 100% között
állítható

lntelligens alarm rendszer, hang
és fényjelzéssel, szöveges
kijelzéssel (monitorozás és
Üzemeltetés adatai, paraméter
határátlépés, technikai
eseménvek)

lgen

Beállítások meoielen ítése
Mért paraméterek meoielen ítése

loen
loen

lgen, n]ért paraméterek meoielenítése

meg jelenítése

lgen

lgen, riasztások' Üzenetek megjelenítése

Trendek meqielenítése

loen

lgen, trendek meoielenítése

Könnyen kezelhető, állítható
gurulós állvány, min' 2 Íékezhető
kerékkel

lgen

-

lgen, intelligens alarm rendszer' hang és

Íényjelzéssel,szöveges kijelzéssel

(monitorozás és üzemeltetés adatai,
paraméter határátlépés, technikai

események)

Meqielenítés

Riasztások, üzenetek

Mechanikai kialakítás

mozgatnato,
^errranyoan
zárhato, dupla Íiókos kivitel a
komÍortos hozzáÍ érhetőségm iatt
(a szÜlő képes az inkubátorhoz
székkel hozzáÍérni, mintha egy

asztalhoz ülne)
Lehaitható kezeló aito
Akadálymentesen hozzáÍérhető

Íekvó felület

Matrac mérete min. 64 x 48 cm.
kériÜk meoadni
Fekvő Íelület kétirányú
dönthetóséoe min. +'1 29-ban
Beépítettröntqenkazetta tartó

ApolÓ személyzet által könnyen
tisztítható, Íertőtlen íthető

kialakítás

lgen

szÜkséoes tartozékokat

lgen, könnyen kezelhető, állítható gurulós
állvány, 2 t ékezheIő kerékkel

lgen' kétirányban mozgatható, zárhatÓ,
dup|a fiókos kivitel a komfortos
hozzáÍérhetőségmiatt (a szÜlő képes az

inkubátorhoz székkel hozzáÍérni, mintha egy

asztalhoZ Ülne)

lqen
lgen

lgen' lehajtható kezelő aitó
lgen, akadálymentesen hozzáÍérhető Íekvo

lgen

lgen, matrac mérete 66 x 48 cm

lgen

lgen, Íekvő Íelület kétirányú dönthetősége

ÍelÜlet

+129-Áan

loen

lgen, beépített röntqenkazetta

tartó

lgen

lgen' ápoló személyzet által könnyen
tisztítható, fertőtleníthető kialakítás

lgen

lgen, a megajánlott konÍiguráció Iartalmazza
a fentiekben Íelsorolt Íunkciók
alkalmazásához szükséges tartozékokat

Tartozékok
A megajánlott konÍiguráció

tarIalmazza a Íe ntiekben Íelsorolt
Íunkciók alkalmazásához

Iqen, beállítások meoielenítése

Szom bathely, 2019. júl i us 29,
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Megnevezés
CTG központi egység
Megajánlott termék típusa:
Philips lntelliSpace Perinatal Central
Gyártó:
Philips
Származási ország:
Hollandia
Minimum műszaki előírás
Szakmai elvárások
SzÜlészeti és Nőgyógyászati inform ációkezelő
rendszer

Megajánlott paraméter

lgen

lgen

A szoftver kompatibilis ezen ajánlatban
lgen

A hálózatba kötött kardiotokográfokról
paraméterek és görbék megjelenítése,
riasztások megjelenítése, a regisztrátumok
elektronikus archiválása

lgen

PC és/vagy virtuális környezet támogatása

lgen' képes a következőkre: PC
vagy virtuális környezet támogatása

lgen

lgen, lehetséges a rendszerbe a
pályázaI keretében szállítandó 4 db
CTG készülék adatainak egyidejű
megjelenítése,a késóbbiekben
licencvásárlással akár 32 CTG

web alapú kliens a rendszerhez való
hozzáÍéréshez

lgen

Egyedi Íelhasználói jogosultságok kezelése

lgen

Klinikai szolgáltatások
ÚjszÜlött állapot adminisztrációs felÜlet

fe|Ület
adatok

Anyai Állapot adminisztrációs
Terhességgel kapcsolatos

adminisztrációja

lgen
l
I

i

l

lgen

készi]lók ac1eÍainak manioloníiáca
lgen, web alapú kliens a
rendszerhez v aló hozzáÍéréshez
lgen, lehetséges aZ egyedi
Íelhasználói iooosr rltsáonk k ez aló
lgen, van újszÜlött állapot
adm inisztrációs Íelület
lgen, van anyai Allapot
adm in|sztrációs Íelü|et

lgen

lgen, terhesség gel kapcsolatos
adatok adm inisztrációia

lgen

lgen, opcionálisan egyéb medikai
rendszerekhez illeszthető

I

Kommunikáció
Opcionálisan egyéb medikaí rendszerekhez
illesztheto

lgen, a megajánlott termék egy
Szülészeti és Nőgyógyászati
információkezelő rendszer
lgen, a szoÍtver kompatibilis ezen
ajánlatban beszerzendő CTG
készÜlékekkel
lgen, képes a következőkre: a
hálózatba kotött kardiotokográÍokró|
paraméterek és görbék
megjelenítése,riasztások
megjelenítése,a regisztrátumok
elektronikus archiválása

lgen

A rendszerbe a pályázat keretében szállítandó 4

db CTG készÜlékadatainak egyidejű
megjelenítése, a késobbiekben licencvásárlással
akár 32 CTG készÜlékadatainak megjelenítése

Nyomtatás
lgen

Egyedi igények szerint kialakítható ÍelÜlet
lehetősége

1db

Elvárás

lgen

beszerzendő CTG készÜlékekkel

Mennyiség

-lgen,
lgen

Színes lézernyomtató 44

lgen, egyedi igények szerint

kialakítható ÍelÜlet lehetősége

,! ./ t'
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komoatibilis.
azokkal hálózatba köthető
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uegnevezés

I

.roen lI

,n:T, R.iportok,és Statisztikák

KeszrleseneKreneloseoe
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készülékekkel kompatibilis,
azokkal
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hálózatba köthető
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uennyiség
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Minimum műszaki előírás

Elvárás

Megajánlott paraméter

Szakmai elvárások
Antepartu m vizsgálatokra alkalmas

készÜlék

Anyai HR monitorizálásának lehetősége
UH Íej automatikusan ráÍókuszál amagzaI

szívére

lgen
lgen
lgen

lgen' Antepartum vizsgálatokra alkalmas
készÜlék
lgen, Anyai HR monitorizá|ásának
lehetőséoe
Igen' UH Íej automatikusan ráÍókuszál a

maozat szívére
lgen, Detektálható magzati szívÍrekvencia

Detektálható magzati szívfrekvencia
tartománva min' 50 _240 blmin

lgen

Egyszerű kezelhetőség

lgen

lgen, Egyszerű kezelhetőség

KÖnnyű tisztíthatóság

lgen

lgen' Könnyű tisztíthatóság

min. 6''-os átmérójű színes kijelző

lgen

lgen, 6,5'' átmérójű színes ki)elző

Érintő képernyő

lgen

lgen, Érintő képernyő

A kijelzo dőlésszöge 0-60 Íokig állítható

lgen

Magzati szÍvÍrekvenciák kijelzése

lgen

lgen, Magzati szívÍrekvenciák kijelzése

lgen

Igen, SzívÍrekvencia riasztás alsó és Íelso
határérték Beáll ítási lehetőséooel

tartománva 50

-

240 b/min

Kijelző

lgen, A kijelző dőlésszöge 0-60 Íokig
állítható

Ríasztások
SzívÍrekvencia riasztás alsó és Íelső
határérték Beállítási lehetőséooel
Riasztási késleltetésbeállíthatósága
(riasztási határérték átlépése után csak a

beállított ido után riaszt)

SzÍvhang kihangosítás lehetősége

lgen

lgen, Riasztási késleltetésbeállíthatósága
(riasztási határérték átlépése után csak a
beállított idő után riaszt)

lgen

lgen, Szívhang kihangosítás lehetósége

szívhano méréshez

lgen

Vízhatlan UH és Toco Íej kialakítás
Bemerítéssel Íertőtleníthető UH és Toco

lgen, 7 kristályos coppler íej a szívhang
méréshez

lgen

lgen' Vízhatlan UH és ToCo fej

lgen

lgen, Bemerítéssel Íertőtleníthető UH és

Műszaki jellemzők
Minimum 7 kristályos doppler Íej a

Íei

UH je| minőségjelzése minimum három

fokozatban

lgen

Méh aktivitás kijelzés

lgen

TOCO fei
lgen, UH jel minőségjelzése három
fokozatban

lgen' Méh aktivitás kijelzés

/'é'

Toco Íej tartomány 0

-

100 relatív egység

lgen

Jelen kiírásban szereplő központi CTG

megÍigyelő rendszerrel kompatibilis, abba
bekötheto'

nyomtatása
1, 2 illetve 3 cm/perc sebességű
hőnyomtatás
Beépített,nyomtatásban is megjelenő
dátum és időpont
opcionális kÜlső esemény marker
kapcsoló

lgen

lgen

lgen, Beépített többcsatornás hőírófejes

lgen

lgen, SzívÍrekvenciák, méhaktivitás, Anyai
szívÍrekvencia, FMP param éter Íolyamatos

lgen

lgen, 1, 2 illetve 3 cm/perc sebességű

lgen

lgen, Beépített,nyomtatásban is megjeléno

A KesZÜlék mclnitorozó rendszerbe

lgen

lgen, A készülék opcionálisan
akkumulátoros működésre képes 4 óra
Üzemidő

Íejjel bővíthető

lgen

Jelen kíírásban szereplő központi cTG

megÍigyelő rendszerrel kompatibilis' abba
beköthető'

lgen

a késobbiekben opcionálisan bővíthető
vezeték nélkÜli CTG készÜlékké

lgen

Jelen Kllrasban mega1ánlott CTG készÜlék

Tartozékok
A KeszureKnez az ataoot tartozeKokat kell

Szombathely,

201 9

"

lgen, A készÜlékmonitorozó rendszerbe
szcrvezhatő
lgen, A készülék vezeték nélkÜli UH és

Toco

feiiel bővíthető

lgen, Jelen kiírásban szereplő közporrti

CTG megÍigyelő rendszerre| kompatibilis,

abba beköthető
lgen, Jelen kiírásban megajánlott cTG
készÜléka későbbiekben opcionálisan
bővíthqtő vezeték nélküli CTG készÜlékké
lgen, szállításra kerül:
1 db magzati UH fej

szállítani:
1 db magzati UH Íej

transducerek rögzítésére,
1 csomag/tekercs rekorder papír

cÍátrrm éq irlőnnni

lgen

lgen

1 db ToCo Íej
1 db Rugalmas abdominális heveder a

hőnyomtatás

lgen, opcionális kÜlső esemény marker
kaocsoló

szervezhető

A készÜlékvezeték nélküli UH és Toco

nVomtató Íel[_rontása R nnnt/mm

nvomtatása

Egyéb
A készÜlékopcionálisan akkumulátoros
működésre képes min. 4 óra Üzemidő

eoVséo

lgen, Jelen kiírásban szereplő központi
CTG megÍigyelő rendszerrel kompatibilis,
abha hoköthpiő

Nyomtatás
Beépítetttöbbcsatornás hőíróÍejes
nyomtató Íelbontása min. 8 pontimm
SzívÍrekvenciák, méhaktivitás, Anyai
szívÍrekvencia, FMP paraméter folyamatos

lgen, Toco Íej tartomány 0 _ 100 relatív

lgen

1 db ToCo Íej
1 db Rugalmas abdominális heveder a

transducerek rögZítésére,
1 csomag rekorder papír

július 29.
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MEGHATALMAZÁS

Alulírott Faragó Gábor (szÜletési hely, idő: Budapest, L977.10.06., anyja neve: Rácz Katalin,
személyazonosító igazolványának száma: 0321_08RA, lakcím: 9700 Szombathely, Angolkert utca 3. fsz.
2.), mint az Aladdin Medical Kft' (9700 Szombathely Paragvári u. 15.) aláírásra jogosult képviselője

-

meghatalmazom

Kóbor Edit-et, (születésihely, idő: Budapest, 1967.05.L2, anyja neve: Hortolányi Magdolna,
személyazonosító igazolványának száma: 340881LA, lakcím: 1L08 Budapest, Szőlővirág utca12'), hogy
az ,,Eszközbeszerzés a Markusovszky Egyetemi oktatókórház részérea Családbarát SzÜlészet pályázat
keretében - 2 részben" tárgyÚ Kbt. 113. $ (1) bek. szerint lefolytatott nyílt közbeszerzésieljárásban
helyettem és nevemben teljes jogkörben eljárjon.
Jelen meghata lmazás visszavonásig érvényes.

Ke lt. : Szom

bathe ly, 2OL9.1O.3L.

meghatalmazott

meghatalmazó

Előttünk, mint tanúk előtt:

lanu l.:
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szÁt-lírÁst Ürrvrenv

A MARKUSoVSZKY EGYETEM l orrnrÓrÓnHÁz

,,eszrözgrszenzÉs e MeRrusovszry revrrrMl orrRrórÓRxÁz

nÉszÉnrn csnúoennÁr

RÉszBEN" tárgvú Kbt. 113 5 (1) bek. szerint lefolvtatott nvílt

szÜLÉszET PÁLYÁZAT KERETÉBEN -2
közbeszerzési eliá

rásá hoz'

Szállító:AtADDlN.MEDlcAt KFT. 9700 Szombathely, Paragvári utca
Vevő: MARKUsoVszKi EGYETEMt oKTATlrÓRHÁz,9700

Tételsám

Megnevezés
1 db

1

Tételszám

1

1 db

Szállítás ideje

Mennyiség (db)

élesztő asztal

neopuff készülékkel

Megnevezés
Elektromos kórtermi
ágy

Szombathely, 2OI9.

L1,.

Korábbi teljesítés
lehetséges

Szerződéskötést
követően 60 napon
belül

1

készülékkel
2.

Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.

cTG központi

egység 4 db cTG

15.

ioen. 2019.12.31-io

Szerződéskötést
követően 60 napon
belül

1

Mennyiség (db)

Szállítás ideje

20

követően 60 napon
belül

ioen, 2019.'12.31-io

Korábbi teljesítés
lehetséqes

Szerződéskötést

04.

í5.

szá

llító

ioen. 2019.12.31-io

lV. sz. melléklet

Ny

il

atkozat a szerződ és kötés

i

d

őpontjá ba n az alv álla| kozókra vo natkozóa n

AlulÍrott Faragó Gábor, mint az Aladdin Medical Kft. (9700 Szombathely Paragvári u. '15.) ajánlattevo

jogosult képviselóje nyilatkozom, hogy a ,,Eszközbeszerzés a Markusovszky
9égjegyzésre
Egyetemi oktatókórház részérea Gsaládbarát Szülészet pályázat keretében - 2 részben'' tárgyú
Kbt. 113. $ (1) bek. szerint lefolytatott nyílt kÖzbeszerzési eljárás eredményeként létrejÖtt szerződés
teljesítésében az alábbi alvállalkozÓkat veszem igénybe:
Alvállalkozó neve,'szókhelye,
kapcsolattartó neve,

A teljesítés%-os aránya

Aszámlázandó Összeg

elérhetoséoe
NEM VESZÜNK lGÉNYBE

ALVÁLLAKoZÓT

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent nevezett alvállalkozók nem állnak a Kbt.62.

m) és q) pontjai szerint meghatározott kizárÓ okok hatálya alatt.

Ken

fu.t.:o.['r.-Lfuk1

,

&n:tq it

"c]r{

AIÁDBIN MEDICAL KFT.
97ffi Szombatr ery, P aquán |'
1,

AdÓszám :

1

o2522Ae7'1'F

OKHB: 1MOt742474fi1

//

s

(1) bekezdés g)-k),

V. SZ. MELLÉKLET

Nyilatkozat átláthatóságró|

az Nvt. $ (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősüI, azazaz Nvt.3. $ (1) bekezdés 1'

pontb)alpontszerint-olyanbelföldivagykülföldijogiszemélyvagy;@

rendelkező gazdáIkodó szervezet, amely megfelel a következő fenetelernlr:

ll/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadáIyozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa iregismerhető.
Nvilatkozat tén{leqes tulajdonosokrÓl:
Név

Adószám/

Lakcím
2461Tárnok,
Sziqatvári utca 5

Kovács Gábor

'1

Kondás LászlÓ

182 Budapest,

Kossuth Laios u. '191.
2120 Dunakeszi,

PendliGábor

Gizella utca 71.

Befolyás és
szavazati jog

adóazonosítÓ jel

Tulajdoni
hányad

8394373'186

17,740/o

33,47oÁ

8394183

90

17,63%

33,265%

83871 70305

17,63%

33,265%

1

mértéke

lll2. az állam, amelyben az áltatam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőségget rendelkezik:

-

az Európai Unió valamely tagálIama:

o
o

Maqvarorszáq
egyéb: ......''....'.

::....?.:::::].., ?3;o^"^n'

,

vagy

Térségről szóló megállapodásban részes állam:

i....:.:::.::::]...,n!g#t,'urooe"i

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van:
(a megfelelő aláhÚzandÓ, ittetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megnevezni)
ll/3' nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerint meghatározott
ellenőrzött kütföldi társaságnak.

vagy

Az

á]talam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel'
(A megfetető
aláhÚzandÓ. Amennyiben a nyilatkozattevő áltat kéfíiseltszeruezet
nem magyarországi
székhelyÚ, Úgy felmerül annak kérdése,hogy ettenŐrrótt *uroui társaságnak
minősül-e, ezért
szukséges az ellenőrzÖtt külfÖldi társaságnak minősítésset kapcsolátos
kovetkezo
rész
kitÖltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adÓról és az osztalékadÓrÓl szÓlÓ 1996. évi
LXXX|. törvény 4. s 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével
nem minősÜl a társasáoi és az osztalékadórÓl szÓlÓ tÖrvénv szerinti meqhatározott

ellenőrzÖtt külföldi társasáq nak

vagy

a

társasági adórÓl

és az

osztalékadÓrÓl

szÓlÓ

törvény szerint meghatározott

ellenórzÖtt kÜlfÖldi társaságnak minosül. (A megfelelő aláhÚzandÓ)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet kÜlfÖldi személy, illetve az
Üzletvezetés helye alapján kÜlföldi illetékességrl (a továbbiakban egyÜtt: kÜlfÖldi
társasQg), de székhelye, illetősége az EurÓpai Unió tagállamában, az oEcD
tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyarországnak hatályos
egyezménye Van a kettős adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom az adott államban a
valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:
A kÜlfÖldi társaság és adott államban lévo kapcsolt
által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
Im vállalkozási
u nkaviszonyban fog lal koztatott m un kavál la lÓkkal
GazdálkodÓ szervezet Ii
végzetttermelo,feldolgozÓ' mezőgazdasági,
neve,

székhelye l

^-^,^*,.^r:
gáltatÓ' L^!^l-l^ra:
szol
befektetői, ..-l___:_a
va|am int kereskedelm

i

tevékenységébolszármazÓ bevételének aránya
az összes bevételhez

ll|4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül

vagy közvetetten több mint 25%-

os tulajdonnal, befolyássat vagy szavazati joggaI bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendeIkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ll/1., ll/2. és ll/3' pont szerínti ióltoteIet

fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetetten több mint 25%-os
tulajdonnal, befolyással Vagy Szavazati joggal bÍrÓ jogi személy' jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodÓ szenrezet megjelÖlése (név, székh ely) (Ezen pontban 'a gá)aa*oaa
szervezet nem természetes személy tulajdonosairót kelt nyitatkozni. Minden olyai szeruezet
esetében, amely akárcsak kÖzvetve, de tÓbb, mint 25oÁ-os tulajdonnat, szavazati joggat vagy
_találhaíó,
befolyással bír, fuggetlent)l attÓl' hogy a tutajdonosi szerkezet metyik fokán
nyilatkozni kell.)

1.

2.

Aladdin Medical Kft' (9700 Szombathely, Paragvári u' 15.)

3.

a|' beto|Vassa| VaqV szavazati ioooal bí
személviséqqel nem rendelkezo oazdálkodÓ szervezet átláthatÓsáoárÓl
\l!.1. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜl vagy kÖzvetetten több mint
25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bírÓ jogi szeméty, jogi személyiséggel

nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek tényleges tulajdonosaa (töób'eíintett gaiaaúoao
szervezet esetébe n szervezetenként szükséges kitölteni) :

Nvilatkozat tényleqes tulajdonosokrÓl:
Név

LakcÍm

2461Tárnok,
Sziqatvári utca 5

Kovács Gábor

1182 Budapest,

Kondás LászlÓ

Kossuth Laios u. 191.
2120 Dunakeszi,
Gizella utca71.

Pendli Gábor

Befolyás és
szavazati jog

AdÓszám/
adÓazonosítÓ jel

Tulajdoni
hányad

83943731 86

17,74%

33,47%

8394'183190

17,63%

33,2650/o

8387'170305

17,630/o

33,265%

mértéke

lll4.2. Az általqm képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl vagy közvetetten több mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazaIijoggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó
szervezet esetében szervezetenként szukséges az adoilletŐséget megjelolni):

-

az Európai Unió valamely tagáIlama:

o
o

Maqvarország
egyéb: ...........

?:....::::::]..,?3;or'^n,
i'... :.:::::i:j''., n:n#u'n

..., vagy

Térségről szóló megállapodásban részes állam:
ű

ködési

és Fejlesztési Szervezet

tagállama:

-

olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóIó
egyezménye Van:
(A megfelelÓ aláhÚzandó' illetve amennyiben nem Magyarország, kérjuk az országot
megnevezni)

lll4.3. Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜ| vagy közvetetten tÖbb mint
25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bÍrÓ jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdálkodÓ szervezetek eIlenőrzött külföldi társasági minősítése (Ícibb
érintett gazdálkodÓ szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelÓlni):
Maqvarorszáqi székhellyel rendelkezik' íqv nem ellenőrzott kulfÖlditársasáq.
vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel. (A megfelető atáhÚzandi. Amennyiben

a

nyilatkozattevő áItal képviselt szervezetben kÓzvetlenüt vagy közvetetten tobb mint zb % - os
tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggal bírÓ jogi személy, jogi személyiséggelnem
rendelkezÓ gazdálkodÓ szervezet nem magyarországi székhelyű, Úgy fetmerül annakkérdése,
hogy ellenirzott külfÖldi társaságnak minosul-e, ezéft szt)kséges az ellenőrzÓtt kÚtfÖtdi
társaság nak minősÍtéssel kapcsolatos következő rész kitÖttése.

Az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben közvetlenÜl vagy kÖzvetetten több mint
25oÁ-os tulajdonnal, befolyással Vagy szavazati joggal bÍrÓ jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodÓ szervezet a társasági adórÓl és a}
osztalékadóról szÓlÓ 1996. évi LXXXI. tÖrvény 4 s 11' pontjában meghatározott
feltételek figyelembe vételével
!.9_!1--|!1nósÜl.9 társasáqi és az osztalékadÓrÓl
ellenőrzött kÜlfÓldi társasáqnak

vagy

szÓlÓ

törvénv szerinti meohatározott

a társasági adÓról és az osztalékadÓrÓl szólÓ tÖrvény szerint meghatározott
ellenőrzöttkÜlfÖlditársaságnakminősÜl.
(AmegfetelőatáhÚzandó.) az általam képviselt gazdálkodÓ szervezetben kÖzvetlenÜl Vagy
kÖzvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal birÓ jjgii

Amennyiben

szemely, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet t<úttóioi
illetve az üzletvezetés helye alapján kÜlfÖldi illetékességű(a továbbíakban"'emet!,
egyuít:
kulfÖldi társaság)' de székhelye, illetősége az Europai UniÓ tagállamában, az otco

tagállamában Vagy olyan államban Van, amellyel Magyárországnak hatályos
egyezménye Van a kettős adÓztatás elkerÜlésére, nyilatkozom az adótt államban a
valódi gazdaságijelenlét tekintetében ,, az alábbiak szerint:
Az általam képviselt
gazdálkodÓ szervezetben

AdÓév

t<ett:

A kÜlfÖlditársaság és adott államban lévő kapcsolt
vállalkozási által egyÜttesen saját eszkÖzzel és
munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal
tulajdonnal, befolyással vagy
végzett termelő, feldolgozÓ, mezogazdasági,
szavazati joggal bírÓ jogi
szolgáltatÓ, befektetői, valam int kereskedelm i
személy, jogi személyiséggel tevékenységébőlszármazó bevételének aránya
nem rendelkezo gazdálkodó
az összes bevételhez képest
szervezet
kÖzvetlenÜ| vagy kÖzvetetten
tÖbb mint 25o/o-os
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