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ADÁSVETELI SZERZŐnns
(FT-1063/1. sz. szerződés)

1. részre vonatkozóan

mely létrejött egytészről a

*

XIII. Ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.)
(1139 Budapest, Szegedi űt 17.)
Képviseli: Dr. Hertzka Péter főigazgatő főorvos
Adószám: 2218282l -2-41
Számla sz.: OTP I I7 84009-2060 1 098-00000000
-

a továbbiakban: Vevő

-

másrészről a

t

Steelco Hungary Kft. (1116 Budapest, Temesvár u.19-21.)
Képviseli: Salamon József ügyvezető
Cégegy zékszám : 0 1 -09 -9283 43
Cégbíróság: Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 1497 192I-2-43
Statisztikai számjel: 1497 I92I -3320-11 3-0 1
Számlaszám : Unicredit Bank 1 09 1 800 1 -00000073 -5 4200007
- a továbbiakban: Eladó-

- a továbbiakban együttesen: Szerződő felek -

között

az alábbifeltételek szerint:

preambulum

Az Ajénlatkérő aközbeszerzésekről szóló 20lI. évi CMII. törvény (Kbt.) I22lA. § alapján
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljrárást bonyolított le a FT_1063/KIII.
KER./2015 ,rKülönféle orvosi műszerek beszerzése" tárgyában különféle gyárilag új
orvosi műszerek
1. rész -

b

eszerzésére.

Gőzsterilizáló berendezés, autokláv - 1 db

A teljesítésmagában foglalja, a gyarilag új készülék(ek) leszállítását, üzembe helyezését,5
napospróbaüzemmeglartását,valamintakeze\őszemélyzetbetanítását

.-á

{-d /
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Eladó, aki

az

Ajránlati Dokumentációban meghatarozott

termékek
gyártásabanlforgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakcég, részt velt az
eljarásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgálő szakértői bizoítságjavaslata alapjan az
Ajánlatkérő döntése szeúnt ezen eljárást a szerződés mellékletében specifikált áru(k)
tekintetében me gnyerte.

A fentiek

az alábbi szerződést kötik:

szerződés tárgva:

I./
1.1

aIapjan felek

A

szerződés tárgya a Vevő által közzétett a 2015. augusztus 26.-i keltezésű Ajánlati
Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számt mellékletében
megnevezett és specifikált diagnosztikai készülék(ek) - a továbbiakban: áru(k) adásvétele 1. rész - Gőzsterilrizálő berendezés, autokláv 1 db- ra vonatkozóan,
valamint a jelen szerződésbentészletezett kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

.

A

teljesítésmagáhan foglalja,

a

gyárilag

új készülék(ek)Ieszá|litásű.

iizembe
helyezését,az 5 napos próbaiizem megtartását, és a kezelő szeméIyzet betanítását.

Az EIadő által

száIlítandó aru(k)nak meg kell felelniiik a 1 . szátmí melléklet szerinti
a szal<rnai j ellemzőkn eW par amétereknek, melyek a
szerződés hivatkozott mellékleteihez csatolt prospektusokban/leírásokban,
orvosszakmai kérdőívben szerepelnek.

I.2.

specifi kációnak, valamint azokqak

2.1
2.I

.

Szerződéses érték:

A Vevő áItal a szerződés ellenértékekéntaz Eladónak fizetendő összeg nettó 8.944.300,HUF + ÁFA azaz nettó Nyolcmillió-kilencszáznegyvennégyezerháromszán- HUF +
ÁFA, mely DDP Vevő székhelye (INCOTERMS 2010) paritás szerint tartalmazza az
áru(k), valamint a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások
ellenértékét.

Ezen összegen felül Eladót semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg.

A tételes amkata jelen szerződés l. számú melléklete tartalmazza.

Az EIadő által megadott

szerződéses tárak az EIadő száméra a szerződés időtartama
tekintendők és ezen időtartamon belül semmilven körülménvek között
sem változtathatóak meg.

alatt kötöttnek

A

szerződés ellenértékea jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

)./

Fizetési mód. kötbér:

3.1.

Vevő a szerződés ellenértékét, az áru(k)rtak

t-.{

a jelen szerződés 4.2. pontjában rögzítettek
szerinti maradéktalan és szetződésszerű Ieszállítását valamint üzembe helyezését és az

5 napos próbaüzemet követő jegyzőkönyvi

átadását követően,

azEladő általl<tállított, a

Vevő általi befogadásra alkalmas szátmla, valamint Vevő általklál|itott teljesítésigazolás
alapján, annak kézhezvéteíétőIszátmított 30 napon belül az Eladónak a Unicredit Bank_
nálvezetett, 10918001-00000073-54200007 számú számlá$éra történő átutalással fizeti
meg a Kbt. 130. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben megadottak szerint.

Az elszámolás HUF-ban történik.
Vevő a leszáIlításra kerülő gép ellenértékét,Eladó áItal a szerződés 4.2. pontlábart

rögzítettek maradéktalan teljesítésétkövetően, a Kbt. 130. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben
foglaltak alapjén, az itzembe helyezést, valamint az 5 napos próbaüzemet követően
kiadott teljesítésigazolás alapján Eladó áItal kiállított számla kézhezvételétőlszámított
30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) és (2)bekezdésében foglaltak szerint.

Eladó egy darab

v é gszámla

benffi tásara

j o go

sult.

Vevő tájékozatja azEladőt, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén akifizetés az
adőzás rendjéről szőIő 2003. évi XCII. törvény 36lA. §-a hatálya alá esik.

A

fizetés abban az időpontbarl szánít teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő

szémláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Vevő rögzíti,hogy az Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha aleszállított termékek
ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított szásiát Vevőnek
átadla, vagy megküldi. Ennek megfelelően a jelen szerződésben napokban
meghatározottfizetésihataridőaszétmlakézhezvételétkövetőnaptólszénnítandő.

Vevő, fizetési késedelme esetén, a szerződés időtartama alatt, a szeruődés tervezet 3.1.
pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § (1) - (2)bekezdéseiben foglaltak alapján
kiszámított mértékűkésedelmi kamat megfizetésérelesz köteles.

3.2. A Eladó

a jelen szeruődésben ógzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem
teljesítéseesetén az a\ábbi mértékűkötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:

1.

rész tekintetében:

Késedelmi kötbér: Eladó,. a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek, neki

felróható okból, történő késedelmes vagy nem teljesítése esetén, a késedelem minden
naptari napja után, a késedelemmel érintett áru(k) teljes nettó szerződéses árára vetített
IYo, Iegfeljebb azonban a teljes nettó, szerződéses érték20 (hilsz) széaalékának
kifizetéséreköteles.
megfelelő összegű késedelmr

kötbér

A

késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt napttíri
napig kerül felszémításra, eá követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú
jognyilatkozaítal elállni illetve aztfelmondali, ezt követően miár nem késedelmi kötbórt
szétmítmajd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.

§r

Hibás teljesítési kötbér: Ajanlatkérő minden hibás teljesítéssel érintett naptari

nap

után, a hibás teljesítés időpontj átőI a tényleges, hibamentes teljesítés napjáig, az érintett
készülék,szerződés szerinti, áfa nélkiil számitott ellenértékI Yo-alnaptari nap mértékű
hibás teljesítésikötbér vállalását írja eIő. Az Ajtánlatkérő a hibás teljesítésikötbér
összegét maximum 20 nap hibás teljesítésig érvényesíti.A 20 napot meghaladó
hibásteljesítés esetén -a hibás teljesítésből eredő és a hibás teljesítésselokozott károk
vonatkoző Aját,iatkérői igényeket nem érintve - az Ajánlatkérő fenntartja
megtérítésére
a szerződés felmondásanak jogát, mivel a 20 napot meghaladó hibás teljesítést az
Aj ánlatkérő súlyos szeruődésszegésnek tekinti.
Hibás teljesítésnekminősül: Amennyiben a leszállított berendezés a rendeltetésszerű
hasznáIafta nem alkalmas, meghibásodik, vagy nem felel meg az qánlatkérő
aj ánlateh an fo

glalt

p

aramétereknek.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő a késnilékszerződés szerinti áfa nélkül számított
ellenértékének30 %o-a szerínti kötbér megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér
a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér egyidejű érvényesítését.
érvényesítésetjzérla
A mar érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell számítani a

meghiúsulási kötbér összegébe.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésétakkor tekinti meghiúsultna§ ha
az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéstjogos/méltrányolható ok nélkül
megtagadja
a teljesítésktzátólag az ajánlattevőként szeruődő fél érdekkörében felmerült okból
-lehetetlenül el
a késedelem vagy a hibás teljesítés eléri a 20 napot.

-

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik:
- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatérozott teljesítésihatáidő (azaz
szál|ítás, üzembe helyezés, próbaüzem együttesen, napokban) tekintetében 20 napot
meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és
az ezze| kapcsolatban felmerülő karigényét érvényesíteni.
- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szerződéskötést követően 20 napon
belül nem tudjaaz iizembe helyezést és apróbaüzemet megkezdeni.

A Ptk. 6:186 § (1)

bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító
mellékkötelezettségek akkor érvényesíthetőek, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést.

4)

Áruszállítási feltételek és határidők

4.I.

Eladó az ánlkat a,,teljesítésihelyre költségmentesen leszállítva" paritás szerint száIlítja
le

vevő részére.

Teljesítés helye: XIII. Ker. Egészségügyi Szolgálat (1139 Budapest, Szegedi űt 17.)

4.2. Eladó

e\

kötelezettséget vállal arra, hogy az árvkat a jelen szerződés aláirását követően
napos
legkésőbb 70 napon belül leszállítja, üzembe helyezi és további
próbaiizemet követően átadja Vevő részére.

5

,44

4.3. Eladó részszállításrakizfuőlag

a

Vevő előzetes írásos hozzájarulása esetén jogosult.

4.4. Eladó

az a,ru(k) tervezettleszáIlítását és iizembe helyezését megelőző 5 nappal értesítést
küld Vevő részére.

Eladó a fenti értesítéstolyan időpontban tartozik megkiildeni Vevőnek, hogy a szállitásí
hatáidő betartható le gyen.

5.)

Csomagolás:
árukat a szállítás módjanak megfelelő csomagolásban szállítja le. A
csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkékfeltíintetésre
kerülnek.

5.1 Eladó az

6.)

Az áruk átvótele

6.1.

Az

és tárolása:

aru(k) leszáIlítását az Eladő olyan módon köteles megszervezní, hogy az áruk
fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyiikön történő elhelyezése saját
költségére és veszélyóre Eladó kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozőtőI történő
átvétele és a fuvarozőval szembeni esetleges kárigények érvényesítéseugyancsak Eladó
kötelezettsége.

A

fentieknek megfelelően a száIlitmány bontását - külső sérülésesetét kivéve - a
rendeltetési helyen, illetve sziikség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést
megelőzőe n az Eladő szakemberei vé gzik Vevő j elenlétében.

A száIlítmány bontása során tapasztaIt sérülésekről vagy hiányokról a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hianyokat és sérüléseket Eladó az ilzembe
helyezésre előírthatáridőn belül utánszáIlítással vagy cserével saját költségére tartozik
orvosolni.
6.2.

A

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.2. és 4.3. pontbarr foglaltak szerint
leszállított aruk tekintetében biáosítja Eladó számára az ánlk fuvareszközből történő
lerakásakor, azok rendeltetési helyiikön valő azomali elhelyezésének és az érintett

helyisé gek zérhatő ságtínak lehető

Az

sé gét.

elveszéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az áru üzembe helyezése
tárgyáhan a szerződés 7.2. pontja szerint felvételre kerülő jegyzőkönyv keltéig Eladót
terheli.

7.)
7.1.

§Lt

árllJr-

üzembe helvezés:
Eladó az árukleszéllításátkövetően

azokilzembe helyezés ét azornalmegkezdi.

,:??
,,(

7.2.

Eladó és Vevő köteles az áruküzembe helyezéséről jegyzőkönywet

A

felvenni.

jegyzőkönyv tartalmazza az ilzembe helyezett berendezés tartozékunak tételes

jegyzékét,az azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat.

Az iizembe helyezést követő 5 napos próbaüzem sikeres befejezéséről felvett
jegyzőkönyv időpontja tekintendő a szerződés teljesítéseszempontjából irrányadó
időpontnak, amikor Vevő a szerződés tárgyát képező aru(k)at mennyiségileg és
minőségileg átveszi és a teljesítésről szóló igazolást azBladőnak átadja. Vevő kizárőIag
iizemszerű használatra alkalmas készülékbirtokba vétele esetén ad ki teljesítésigazolást.
7.3.

Eladó az áfu(k) 7.2. pont szerinti, a sikeres iizembe helyezés tényétrögzítő
jegyzőkönyvi átadásakor köteles 2 példany magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet
csatolni. Az ráru(k) jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentációk hiányában Vevő
jogosult megtagadni.

7.4.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő megfelelő szakismerettel rendelkező
orvosait és asszisztenseit az üzembe helyezés befejezéséigkiképzik az áru(k)
rendeltetésszerű használatára. A képzést,készülékenként2 fő orvos és 2 fő asszisztens
tészére,Snapon át, aprőbailzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani.

8.)
8.1.

Garancia:

Teljeskörű garancia:

követő jegyzőkönyvi

A

teljeskörű garancia időtartama a sikeres iizembe helyezést

átadás-átvétel dátumátó| szátmítoít 48 hónap.

A

kötelező teljeskörű garancia időtartama az izembe helyezés napjától számított 48
hónap valamennyi eszközre. A garanciális időszak alatt Eladó nem számlázhat sem
karbantartási sem javítási költséget, és alkatrészköltséget sem. (a természetes használat
során elhasználódó továbbá meghibásodó alkatrészek kivételével)
Amennyiben a gaíanciaidő alatt az aruk valamelyike meghibásodik és funkciójanak
megfelelően nem hasztálhatő, az emiatt felmerülő állásidő kétszeresével árunként
megnöveks zik a gar anciaidő.
8.2.

A garancia

8.3.

Eladó kötelezi magát, hogy a garanciális feladatok ellátáséra megfelelő felkészültségű,
kellő számú magyarul beszélő szakemberrel (vagy tolmácsot biáosítva) rendelkező
szetvizt tart fenn. A garanciális időszak alatt előforduló meghibásodásokat az EIadősaJátyálasztása szerint - csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.

magában foglalja az annak a gyártőmű
munkáinak díjmentes ellátását is a garanciaidőn
költség (p1. kiszállási díj, kilométerdíj,munkadij,
berendezésekhez szükséges alkatrész díja stb.) nem

által előírt folyamatos karbantartási
belül. Ezen időszakban semmilyen
az owosi műszerek és informatikai
számolható fel.

q

Eladó

a

gararrciális kötelezettség teljesítésesorán biztosítja, hogy szakemberei a
hibabejelentéstől szrámítotí 24 óran belül a helyszínen megkezdik a hiba kijavítását és a
lehető leggyorsabban befejezikazt, beleértve a hétvégéketés tinnepnapokat is.

Ennek megfelelően Eladó az áru(k) tartalékalkattész-ellátását úgy tartozík
megszervezti,hogy az ahibák gyors kiküszöbölését ne akadáIyozza.

9.)

Eneedélvek adók. illetékek:
Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján leszáIlításra kerülő áíu(k) rendelkezik a
forgalomba hozatalhoz szi.ikséges valamennyi engedéllyel, az áíu(k) importból történő
beszerzése esetén valamennyi adót és illetéket azBladő teljes egészében megfizette.

10.) Hatálybalépés:
10.1.

A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt napig
kerül felszálmításra, ezt követően az Ajanlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú
jognyilatkozatta| elállni illetve aá felmondali, ezt követően már nem késedelmi kötbért
számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.

a szerződéshatályba

lépésétkövetően, Eladónak felróható okból,
(készülékek
\eszállítása
és üzembe helyezése) teljesítését
száIlíási kötelezettségeinek
nem tudja megkezdeni, űgy meghiúsulási kOtbér fizetéséreköteles, melynek összege a
teljes nettő szetződéses ar maximum 30oÁ-a.

10.2. Amenny 1ben azEladó

10.3. A jelenszeruődésben foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - amennyiben a
felek a szerződésszegés megítélésénektekintetében 15 napon belül tárgyalásos úton
nem tudnak megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhezintézett írásos
nyilatkozatt a| a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Felek súlvos szerződésszegósnek tekintik:

-

Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározgít teljesítésihatártdő (azaz
száIlítás, iizembe helyezés,,próbaüzem együttesen, napokban) t_ekintetében 20 napot
meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és
az ezzeI kapcsolatban felmerülő kárigényét érvényesíteni.

- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szerződéskötést követően 20 napon
belül nem tudja az tizembe helyezést és a próbaüzemet megkezdeni.

A

felmondás, illetve elállás a másik féIhez íntézetttértivevényesajánlott levél útján
gyakorolható.

Lr

,.,\

,/Á
",(

10.5.

A szeruődő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség alőI, ha a nem teljesítésellenállhatatlan
erők következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara
által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláítását követően
felmerülő, előrelátbatatlan és a felek áItal elháríthatatlan események követkeáében
állnak be. Ilyennek tekintendők fiöképp, de nem kizarőIag a háboru, ftildrengés, űzvész,
munkaügyi vittík, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghirány.

Az

ellenáIlhatatlan erő á|tal érintett fél köteles a másik felet
bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

ll./
11.1.

Import

és eeyéb eneedélvek adók.

a vis maior helyzet

illetékek:

Eladó kötelezettsége, hogy az Ajránlati Dokumentációban előírtak szerint saját
költségére biztosítja Vevő tészérea jelen szerződés specifikációjában meghatérozotl
áru(k) forgalomba hozataléútoz és üzembe helyezéséhez sziikséges hatósági
engedélyeket.

11.2. Import száIlítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével
kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

12.1 Egvéb feltételek:
12.1. Jelen szerződés és annak mellékletei - a szerződésben foglalt kivételekkel
szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.

- csak

a

12.2. Mínden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon, vagy elektronikus formában, e-mailben,) kell
történnie. Ezen értésítésekhatálya a cimzett riltali vételkor, illetve neki történő
kézbesítéskoráll be.
12.3. Jelen szerződés 4 példanyban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 péIdánfi
kapnak.

l2.4. Jelenszerződés

1.-3. számúmelléklete aszerződés elválaszthatatlanÉszétképezí.

t2.5. EIadő jelen szerződés teljesítésesorián nem ftzet, illetve sziámol el a szerződés
teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek az EIadő adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.

§]r

12.6.

Az Eladó a

l2.7.

A

szerződés teljesítésénekteljes ídőtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Vevő számána megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondarri - ha sziikséges olyan
hatráridővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon -, ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjábarr meghatfuozott valamely
feltétel;

b) a, Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben yagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában
me ghatán o zott val amely feltétel.

l2.8. A Kbt.

125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése
előtt már teljesített szolgáltatás szeruődésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

12.9. A külfrldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződésltez arravonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtől amagyar adóhatóság
beszerezhet azEladőra vonatkozó adatokat az orczágok közötti
igénybevétele

12.10.

Az Eladő

-

teljesítésében kizárólag

közvetlenül
jogsegély
nélkül.

a Kbt. 128. §-ban foglaltak szerint - Vevő

- az

és

hozzájárulásával van lehetőség
alvállalkozó(k)
szakember(ek),
közreműködésére, vagy személyük módosításrára. Alvállalkozó(k) és szakember(ek)
igénybe vétele esetén Eladó a közreműködőért való felelősség szabályai szerint felel a
vevővel szemben.

13./

Joeviták:

13.1.

A

szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseketmindenekelőtt
ttírgyalásos úton kísérlikm'eg rendezni.
Amennyiben ez 15 napon belül nem vezetne eredményre, a jogvita eldöntése céljából
szerződő felek, perértéktől ftiggően, alávetik magukat a Veszprémi Törvényszék,vagy
a Veszprémi Jarásbírós ág kízérőIagos illetékességének.

\\

\ li
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13.2. A jelen szerződésben nem vagy nem kimedtően szabáiyozott kérdések tekintetében a
Kbt. és a20l3. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
13.3. Jelen szerződés kizarólag a Kbt. 132. § alapján, illetve az abbal foglalt feltételek
fennállása esetén módo sítható.

,Jlrdapest, 2015. okíóber l 2.
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Ellenjegyzem:

1 sz. Mellé klet: Ártáblazat
2. sz. Melléklet: Orvosszakmai kérdőív
.

További Mellékletek:
Aj ránlati felhívás, Aj ánlati dokumentáció
Nyertes Aj anlattevő ajánlat
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2. sz. melléklet a FT-1063/1. sz. szerződéshez

ORVOSSZAKMAI ELVÁnÁSOX
1. rész. Gőzsterilizá|ő berendezés
készülék megnevezése: Autokláv
Igénvelt mennviség:

1

db

Felhasználási terület: Különböző

fajta orvosi eszköz, csomagolt és csomagolatlan, porózus

és üreges termék sterilizálásara alkalmas.

A készülékkel szemben támasztott követelmények
Műszaki paraméterek
Aianlattevő neve:
Gvártó neve:
szátrmazási orszás:
készüléktípusa:

Súlyszám

Minimum feltétel
kériük mesadni
kériük mesadni
kériük mesadni
kériiik mesadni

Ajánlattevő válaszai
Steelco Hunsarv Kft.
Steelco S.p.A.

olaszorszás

VS1,5/1 E

kamra kialakítása:
Téglatest alakú, rozsdamentes acél,
szögletes kamra,

Igen

Igen

Kamra méretek (szélesség,
magasság, mélység)

Kérjük megadni

Befo glaló méretek (szélesség,
magasság, mélység)

Kérjtik megadni

[gen, 800x1700x1300
ínm

Súly kg

Kérjük megadni

[gen, 650 kg

Elektromos ellátás igénye

Kérjiik megadni

Igen, 3x400

Igen,

420(3l0x310)x1082 mm

Beépítettnyomtató

Igen

Igen

Vezérlés: Beépítettszélmitő gép

Igen

Igen

Színes érintőképernyős vezérlőpanel

Igen

Igen

Beépítettvákuum szivatbru

Igen

Igen

Tartozékok:

V, 50 Hz

Gőzfqlesztő gőzgenerátor
Légsűdtő kompresszor

Yízlágyítő berendezés

Igen

Igen

[gen

Igen

Igen

Igen

Kosár(ak) szátma és mérete
Igen
Kérjük megadni

SD memóriakárty a olvasóval

Igen,ldblSTE

60x60x30 cm
1 db % STE 30x30x30 cm

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Szerviz és garanciális fettételek
Magyarországi szewiz
24

őr

ás szerv íz- szolgáIat

Szerviz címe, telefonszáma
munkaidőben

Munkaidő
Szerviz telefonszáma ügyeleti időben
Ugyeleti időszak
Szerviz reakció ideje

Igen, 1116 Budapest
Temesvár u.I9-2l.

Kérjtik megadni

Igen, 8-16.30 óra

Kérjük megadni

Igen,

Kérjük megadni

Igen, szerződés szerint

Igen,

Max.24 őra

Ajanlott készülékrekiképzett magyar
nyelven beszélő szewizszakemberek
száma

Min.

Kérjük megadni

kériiik mesadni

f36 l 37I 0257

Igen,24 őra
[gen,4 fő

Igen,
Kérji,ik megadni

1

Karb ariartás gyako

ri

sága

Alkatrész utánpótlás módj a
Alkatrész utánpótlás garantált ideje
Min. 10 év
Garanciális időben a karbantartás és
syéb szolsáItatások in svene sek

e

Kérjük megadni

Igen,3 hónap

Kérjük megadni

Igen, raktárról

Igen
Igen

Igen, 10 év
Igen

Garanciális időn túli szerviz
avítási
szolsáItatás éves ára. alkatrész nélkül
Atalany díjas karb antartás i é s j avítási
szolgáltatás éves étra, alkatrésszel
esyütt
Atalarry díjas karbantartási

í\

\--+

és

j

Kérjük megadni,
táiékoztatő adat
Kérjük megadni,
tájékoztatő adat

Igen,200.000 Ft+Afa
Igen, 1.000.000 Ft+Afa

,1

