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ADÁsvETELI sznRzőnns
(FT-l063/2. sz. szerződés)

2. részre vonatkozóan

mely létrejött egyrészrőI a

*

XIil. Ker. Egészségüryi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.)
(1139 Budapest, Szegedi űt 17.)

Képviseli: Dr. Hertzka Péter főigazgatő főorvos

Adószám : 22182827 -2-4I
Számla sz. : OTP I 17 84009 -2060 1 098-00000000
-

a továbbiakban: Vevő

-

másrészről a

x

OMSZOY

-

MEDIC Kft. (1081 Budapest, Kenyérmezőa.6.\

Képviseli : T őth Zoltán ügyvezető
C égegyzékszám : 0 1 -09 -3 63 43 6

Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Adószám: 10957 477 -2-42
Statisztikai számjel: 10957 47 72660 1 1 30 i
Számlaszám : K&H Bank Zrt 1 0200 83 0- 323 19039 -00000000
- a továbbiakban: Eladó-

- a továbbiakban együttesen: Szerződő felek -

között

az

alábbifeltételek szerint:

preambulum

Az Ajánlatkérő aközbeszerzésekről szóló 201I. évi CVIII. törvény (Kbt.) I22lA. § alapjan
hirdetmény közzététele nélküli közbeszeruési eljárást bonyolított le a FT-1063/)ilII.

KER./2015 ,,Különfele orvosi műszerek beszerzése" tárgyában különféle gyárilag új orvosi
műszerek beszerzésére.
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A teljesítésmagában foglalja, a gyáilag új készülék(ek) leszállítását, üzembe helyezését,5
napo s prób aüzem me glartását,

valamint a kezelő szeméIy zet betanítás át.

Eladó, aki

az Ajanlati Dokumentációban meghatánozott termékek
gyariásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal rendelkező, elismert szakcég, részt vett az
eljrárásban, és a benyújtoítajánlatokat megvizsgálő szakértői bizottság javaslata alapján az
Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljérást a szerződés mellékletében specifikált áru(k)
tekintetében me gnyerte.
A fentiek alapjánfelek az alábbi szerződést kötik:

I.1
1.1.

szerződés tárwaz

A

szerződés tárgya a Vevő áItal közzétett a 2015. augusztus 26.-i keltezésű Ajránlati
Dokumentáciőban meghatározott, és a jelen szerződés 1. számű mellékletében
megnevezett és specifikált diagnosáikai készülék(ek)- a továbbiakban: aru(k) adásvétele 2. rész Négyrekeszes galvánkád ldb- ra vonatkozóan, valamint a jelen
szerződésb en részletezett kapcsolódó szolgáltatások nyúj tása.

A

a

gyáríIag űj készülék(ek) IeszáIlítását tizembe
helyezését,az 5 napos próbatizem megtartását, és a kezelő szeméIyzet betanítását.

1.2.

2.1

teljesítés magában foglalja,

AzEIadő áItal szállitntdó áru(k)nak meg kell felelniiik a 1. számí melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a
szerződés hivatkozott mellékleteihez csatolt prospektusokban/leírásokban,
orvosszakmai kérdőívben szerepelnek.
Szerződéses érték:

2.1. AVevő által a szerződés ellenértékekéntazEladónak fizetendő összeg nettó 1.954.500,HUF + AFA azaz nettó Egymillió-kilencszázötvennéryezerőtszáz - HUF + ÁFA,
mely DDP Vevő székhelye (INCOTERMS 2010) paritás szerint tartalmazza az áru(k),
valamint a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenénékét.
Ezen összegen felül Eladót semmilyen jogcímen dijazás nem illeti meg.

A tételes arakatajelen szerződés I. száműmelléklete tartalmazza.

Az Eladó által megadott

szeruődéses arak az EIadő szétmára a szerződés időtartama
atatt kötöttnek tekintendők és ezen időtartamon belül semmilyen körülmények között
sem változtathatóak meg.

A
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szerződés ellenénékea jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kif,rzetésre.
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3.1

Fizetési mód. kötbér:

3.1.

Vevő a szerződés ellenértókét, az fuu(k)nak a je|en szerződés 4.2. pontjában rögzítettek

szerinti maradéktalan és szerződésszení Leszállttását valamint iizembe helyezését és az
5 napos próbaüzemet követő jegyzőkönyvi átadását követően, azEIadő általkiáIlított, a
Vevő általi befogadásra alkalmas szátmla, valamint Vevő általkiáIlított teljesítésigazolás
alapján, annak kézÁezvételétőlszámitott 30 napon belül azEladónak a K&H BankZrtnél vezetett, 10200830-32319039-00000000 számú számlájfua történő átutalással
fizeti meg a Kbt. 130. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben megadottak szerint.

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

rögzítettek maradéktalan teljesítésétkövetően, a Kbt. 130. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben
foglaltak alapjín, az ilzembe helyezést, valamint az 5 napos próbaiizemet követően
kiadott teljesítésigazolás alapján Eladó áItal kizllított szétmla kézhezvételétőlszánított
30 napos átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130 § (1) és (2)bekezdésében foglaltak szerint.

Eladó egy darab végszámla benyújtásara jogosult.

Vevő tájékozatja azilladőt,hogy a szerződésésennek teljesítése esetén akifizetés az
adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. törvény 36lA. §-a hatálya alá esik.

A

fizetés abban az időpontban szémit teljesítettnek, amikor Vevő bankja Vevő

számIáj át a kifi zeté sre kerülő

ö

ssze

g

gel me gterheli.

Vevő rögzíti,hogy az Eladó teljesítése akkor szerződésszerú,ha aleszállitott termékek
ellenértékérőIa szátmviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított száltúát Vevőnek
átadja, vagy megküldi. Ennek megfelelően a jelen szerződésben napokban
meghatározott fizetési hataridő aszámlakézhezvételét követő naptól szátmitardő.

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

3
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A

Eladó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem

teljesítéseesetén az alábbi mértékúkötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:
2. rész tekintetében:

Késedelmi kötbér: Eladó, a jelen szerződésbet rögzített kötelezettségeinek, neki

felróható okból, történő késedelmes vagy nem teljesítése esetén, a kósedelem minden
naptári napja utén, a késedelemmel érintett áru(k) teljes nettó szeruődéses átára vetített
IYo, legfeljebb azonban a teljes nettó, szerződéses érték20 (hűsz) szazalékénak
megfelelő összegú késedelmi kötbér kifizetéséreköteles.

A

késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt naptári
napig kerül felszámitásra, ezt követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződé§től egyoldalú

-F-

4
l

jognyilatkozattal elállni illetve aá felmondani, ezt követően mar nem késedelmi kötbért
számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.

Hibás teljesítési kötbér: Ajránlatkérő minden hibás teljesítéssel érintett naptárt nap

után, a hibás teljesítés időpontj átőI a tényleges, hibamentes teljesítésnapjáig, az érintett
készülék,szerződés szerinti, áfa nélkül szátmított ellenértékI Yo-a/naptérrtnup mértékű
hibás teljesítésikötbér vállalását írja e|ő. Az Ajanlatkérő a hibás teljesítésikötbér
összegét maximum 20 nap hibás teljesítésig érvényesíti.A 20 napot meghaladó
hibásteljesítés esetén -a hibás teljesítésből eredő és a hibás teljesítésselokozott karok
megtérítésérevonatkoző Ajarlatkérői igényeket nem érintve - az Alánlatkérő fenntartja
a szerződés felmondásának jogát, mivel a 20 napot meghaladó hibás teljesítést az
Aj anlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti.
Hibás teljesítésnekminősül: Amennyiben a leszállított berendezés a rendeltetésszerű
hasznáIatra nem alkalmas, meghibásodik, vagy nem felel meg az ajánlatkérő
aj ánlatáb an fo

glalt

p

aramétereknek.

Meghiúsulási kötbér: Ajránlattevő a készülékszerződés szerinti áfa nélkül szétmított
ellenértékének30 %o-a szeúrúikötbér megfizetéséreköteles. A meghiúsulási kötbér

érvényesítésekizárjaa késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér egyidejű érvényesítését.
mtár érvényesítettkésedelmi vagy hibás teljesítési kötbért be kell számítani a
meghiúsulási kötbér összegébe.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésétakkor tekinti meghiúsultnak, ha
az ajanlattevőként szerződő fél a teljesítéstjogos/méltányolható ok nélkül
megtagadja
a teljesítésL,tzarőlag az ajanlattevőként szerződő fél érdekkörében felmerült okból
-lehetetlenül el
a késedelem vagy a hibás teljesítés eléri a 20 napot.

A

-

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik:
- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározoít teljesítésihatáidő (azaz
szállítás, üzembe helyezés, próbaiizem együttesen, napokban) tekintetében 20 napot
meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstőI azomtalihatálIyal elállni és
az ezzel kapcsolatban felmerülő ktárigényét érvényesíteni.
- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szeruődéskötést követően 20 napon
belül nem tudja azizembehelyezést és a próbaiizemet megkezdeni.

A Ptk. 6:186 § (1)

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

4.)

Áruszáltítási feltételek és határidők:

4.I.

Eladó az árukat a ,,teljesítésihelyre költségmentesen leszállít\Ia" paritás szerint szá|lítja
le Vevő részére.
Teljesítés helye: XIII. Ker. Egészségügyi Szolgálat (1139 Budapest, Szegedi űt 17.)

(
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4.2. Eladó

kötelezettséget vállal arra, hogy az émlkat a jelen szerződés aláítását követően
legkésőbb 70 napon belül leszállítja, üzembe helyezi és további 5 napo§
próbaíizemet követően átadja Vevő részére.

4.3. Eladó részszállttásrakizárőlag

a

Vevő előzetes írásos hozzájárulása esetén jogosult.

4.4. Eladó az

áru(k) tervezettleszállítását és ijzembe helyezését megelőző 5 nappal értesítést
küld vevő részére.

Eladó a fenti értesítéstolyan időpontban tartozik megküldeni Vevőnek, hogy a szállítási
hataridő b etartható le gyen.

5.)

Csomagolás:
rárukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban száIlítja le. A
csomagoláson a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkékfeltiintetésre
kerülnek.

5.1 Eladó az

6.)

Az áruk átvétele és tárolása:

6.1.

Az

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

A

fentieknek megfelelően a szállítmány bontását - külső sérülés esetét kivéve - a
rendeltetési helyen, illetve sziikség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést
megelőzőe n az EIadő szakemberei vé gzik Vevő j elenlétében.
száIlítmény bontása során tapasztaIt sérülésekről vagy hianyokról a felek
"
jegyzőkönywet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Eladó az územbe
helyezésre előírthatándőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik
orvosolni.

A

6.2.

A

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4,2. és 4.3. pontban foglaltak szerint
leszállított aruk tekintetében biztosítja Eladó számára az ámlk fuvareszközből történő
lerakásakor, azok rendeltetési helyiikön valő azonrtali elhelyezésének és az érintett

helyiségek zárhatőságanak lehetőségét.

Az

ánsk elveszéséből vagy rongálódásából eredő karveszély az áru i,izembe helyezése
targyában a szerződés 7.2. pontja szerint felvételre keriilő jegyzőkönyv keltéig Eladót
terheli.

üzembe helvezés:

7.)

7.I.

Eladó az ánlkleszállítását követően azokilzembe helyezését azonnal megkezdi.

7.2.

Eladó és Vevő köteles az éruk üzembe helyezéséről jegyzőkönyvet felvenni.

A

jegyzőkönyv tartalmazza az ijzembe helyezett berendezés tartozékainak tételes

jegyzékét,az azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat.

Az tizembe helyezést követő 5 napos próbatizem sikeres befejezéséről felvett
jegyzőkönyv időpontja tekintendő a szerződés teljesítéseszempontjából iranyadó
időpontnak, amikor Vevő a szeruődés tárgyát képező áru(k)at mennyiségileg és
minőségilegátveszí és ateljesítésről szóló ígazolástazEladőnakátadja. Vevő kizarő|ag
iizemszerű használatta alkalmas készülékbirtokba vétele esetén ad ki teljesítésigazolást.
7.3.

Eladó az áru(k) 7.2. pont szerinti, a sikeres üzembe helyezés tényétrögzitő
jegyzőkönyvi átadásakor köteles 2 példany magyar nyelvú felhasználói kézikönyvet
csatolni. Az áru(k) jegyzőkönyvi átvételéta fenti dokumentációk hiányában Vevő
jogosult megtagadni.

7.4.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő megfelelő szakismerettel rendelkező
orvosait és asszisztenseit az tizembe helyezés befejezéséigkiképzik az áru(k)

rendeltetésszerúhasználatára. A képzést,késnilékenként2 fő orvos és 2 fő asszisztens
részéte, 5 napon át, a prőbaúzem befej ezésnek időpontj áig kell megtartani.

8.)

Garancia:

8.1. Teljeskörű garancia: A teljeskörű garancia időtartama a sikeres üzembe
követő

j

egyzőkönyvi

helyezést

átadás-átvétel dátumától szétmított48 hónap.

A

kötelező teljeskörű garancia időtartama az izembe helyezés napjától szétmított 48
hónap valamennyi eszközre. A garanciális időszak alatt Eladó nem számlénhat sem
karbantartási sem javítási költséget, és alkatrészköltséget sem. (a természetes használat
során elhasználódó

továbbá meghibásodó alkatrészek kivételével)

Amennyiben a garuíraiaidő alatt az ámlk valamelyike meghibásodik és funkciójának
megfelelően nem használhatő, az emiatt felmerülő állásidő kétszeresével arunként
me gnöveks zik a gar artciaidő.
8.2.

A

8.3.

Eladó kötelezi magát, hogy a garanciális feladatok ellátására megfelelő felkészültségű,
kellő számú magyarul beszélő szakemberrel (vagy tolmácsot biztosítva) rendelkező

garancia magában foglalja az á.nnak a gyántőmí áItaI eIőírt folyamatos karbantartási
munkáinak díjmentes ellátását is a garanciaidőn belül, Ezen időszakban semmilyen
költség (p1. kiszállási díj, kilométerdíj, munkadíj, az orvosi múszerek és informatikai
berendezésekhez sziikséges alkattész díja stb.) nem számolható fel.
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szervizt tart fenn. A garancíális időszak alatt előforduló meghibásodásokat az Eladősajátválasztása szerint - csere vagy javítás útján saját költségére küszöböli ki.

Eladó a garunciális kötelezettség teljesítésesorán biztosítja, hogy szakemberei a
hibabejelentéstől számított 24 óran belül a helyszínen megkezdik a hiba kijavítását és a
lehetó leggyorsabban befejezik azt, beleértve a hétvégéketés iinnepnapokat is.

Ennek megfelelően Eladó az áíu(k) tartalékalkattész-ellátását úgy tartozik

megszervezni,hogy az ahíbák gyors kiküszöbölését ne akadá|yozza.

9.)

Eneedélyek adók. illetékek:
Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapjan leszállításra kerülő áru(k) rendelkezik a
forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi engedéllyel, az áru(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 felszátmításta, eá követően az Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú
jognyilatkozaltal elállni illetve aá felmondani, ezt követően mar nem késedelmi kötbért
szélmít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.

10.2. Amennyíben az Eladó a szerződéshatáIlha lépésétkövetően, Eladónak felróható okból,

szállításí kötelezettségeinek (készülékek leszáIIttása és üzembe helyezése) teljesítését
nem tudja megkezdeni, úgy meghiúsulási kötbér fizetéséreköteles, melynek összege a
teljes nettő szerződéses ár maximum 30%o-a.

10.3. A jel en szeruődésben foglalt renjekezések súlyos megszegése esetén - amennyiben a
felek a szerződésszegés megítélésénektekintetében 15 napon belül tárgyalásos úton
nem tudnak megegyezni - a sérelmet szenvedő fel jogosult a másik féIhez intézett írásos
nyilatkozatt aI a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Felek súlvos szerződésszegésnek tekintik:

-

Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározott teljesítésihatáidő (azaz
száIlitás, üzembe helyezés, próbaiizem együttesen, napokban) tekintetében 20 napot
meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szeruődéstől azornali hatrállyal elállni és
az ezzel kapcsolatban felmerülő kárigényét érvényesíteni.
- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szerződéskötést követően 20 napon
belül nem tudja az iizembe helyezést és a próbaüzemet megkezdeni.
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felmondás, illetve elállás a másik félhez intézett tértivevényesajánlott levél útján
gyakorolható.

A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség alől, ha a nem teljesítésellenállhatatlan
erók következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara
által tgazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően
felmerülő, előreláihatatlan és a felek áItal elháríthatatlan események követkeáében
állnak be. Ilyennek tekintendők föképp, de nem l<tzfuőIag a háboru, ft)ldrengés, tumész,
munkaügyi viták, robbanás, általános arryag- és üzemanyaghiány.

l0.5.

Az

ellenáIlhatatlan erő által érintett fel köteles a másik felet
bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

I1.1
11.1.

Import

és eevéb eneedélvek adók.

a vis maior helyzet

illetékek:

Eladó kötelezettsége, hogy az Ajanlati Dokumentációban előírtak szerint saját
költsógére biztosítja Vevő részérea jelen szerződés specifikáciőjáhan meghatározott
áru(k) forgalomba hozataláútoz és tizembe helyezéséhez sziikséges hatósági
engedélyeket.

11.2.

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

I2.1 Eeyéb feltételek
12.1. Jelen szerződés és annak mellékletei - a szerződésben foglalt kivételekkel
szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.

- csak

a

I2.2. Mínden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon, vagy elektronikus formában, e-mailben,) kell
történnie. Ezen értesítések'hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő
kézbesítéskoráll be.
12.3. Jelen szerződés

4 példrányban magyaí nyelven készült, melyből a felek 2-2 péIdényt

kapnak.

I2-4. Jelen szerződés 1.-3. számú melléklete a szerződés elválasrthatatlanrészét képezi.
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I2.5. Eladő jelen szerződés teljesítésesorán nem fizet, illetve számol eI a szerződés
teljesítésévelösszefi.iggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek az Eladő adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.
12.6.

Az Eladó a

I2.7.

A

szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Vevő számáramegismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha sziikséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáíől
gondoskodni tudjon -, ha

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szeryezet,
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely
feltétel;

b) u Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szewezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában
me gbatár o zott valamely feltéte l.

l2.8. A Kbt.
előtt

125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megsziinése
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

l2.9. A külföldi

adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
jogsegély
beszerezhetazBladőravonatkozó adatokat az országok közötti
nélkül.
igénybevétele

I2.I0.

Az Eladő

-

teljesítésében kizárő|ag

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

- az

és

szakember(ek),
alvállalkozó(k)
hozzájárulásával van lehetőség
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.

-/.,
\1/

-l

A

szerződő felek a jelen szerződésbőI eredő vitás kérdéseketmindenekelőtt
tárgyalásos úton kísérlikmeg rendezni.

Amennyiben ez 15 napon belül nem vezetne eredményre, a jogvita eldöntése céljából
szerződő felek, perértéktől fliggően, alávetik magukat a Veszprémi Törvényszék,vagy
a Veszprémi Járásbírós ág kízarőlagos illetékességének.

l3.2.

A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabáIyozott kérdések tekintetében a
Kbt. és a20l3. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irrányadók.

13.3. Jelen

szeruődés l<tzaúlag a Kbt. 132.
fennállása esetén módosítható.

§

alapján, illetve

az abban foglalt feltételek

Budapest, 2015. október 12.
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2. sz. melléklet a FT-1063l2. sz. szerződéshez

ORVOSSZAKMAI ELVÁRÁSOX
2. rész. Négyrekeszes fürdő
Készülékmegnevezése: Négyrekeszes galvánkád
Igénvelt mennyiség:

1

db

Felhasználási terület: Végtagok vízalatti galvánarammal, illetve 4-féLe diadlnamikus
árammal történő kezelése.

A készülékkel szemb en támasztott követelmónyek
Műszaki paraméterek
Aiánlattevő neve:
Gyártó neve:
származási otszág:
Készülék típusa:

Súlyszám

Minimum

feltétel
kériük mesadni
kériük meeadni
kériük meeadni

Kérjiik megadni

A lábak kezelésére2 darab
e

gymástó l e|v álasztott lábkád

Alkarok kezelésére1-1 db
karkád
A kádakban elhelyezett
elektródapárok anyaga
rozsdamentes acél
karkádak csuklós röszítése
A karok, illetve lábak
kezelésére szánt galv ánér arrt
vagy diadynamikus áram
szabály ozható é s polaritása
változtathatő
Kezelőár artok beállítása e gy
vezérlőpulton történik
Magasságában állítható
műanyag kezelőszék
fékezhető görgőkkel,
rozsdamentes vázzaI
Beépítetttermosztát és
hőmérő

Keze|őáramok faitáia:

Galvanáram: DC

Igen
Igen
Igen

Isen

Igen

Igen

Igen

Igen

Ajánlattevő válaszai

OMSZOV-MEDIC KFT.
OMSZoV-MEDIC KFT.
MAGYARORSZAG
oE 208 NEGYREKESZES

GALVÁNFÜnnÓ

igen, a lábak kezelósére 2 darab
egymástól elválasztott lábkád áIl
rendelkezésre.
igen, azalkarok kezelésére1-1 db
karkád szolsál
igen, a kádakban elhelyezett
elektródapárok anyaga rozsdamentes
acé|
isen, karkádak csuklós rögzítése
igen, a karok, illetve lábak kezelésóre
szánt galv énár an v agy di adynamikus
éran szabályozhatő és polaritása
változtatbatő
igen, a kezelőátarrtok beállítása egy
vezérlőpulton történik
i gen, magas ságáb an álIíthatő
múanyag kezelő szék fékezhető
görgőkkel, rozsdament es v énzal
igen, beépített termosáát és hőmérő

Igen
Igen, Galvtínaram: DC
kérii,ik mesadni

F1,

Diadynamikus áramok: LP,
CP, MF, DF
kezelő ár am o k in ten zitása z
min 0-120 mA DC, ill. AC
csúcs, min. 0-1,2 A DC, ill.
AC csúcs
Kezelőfeszültsés max. 3 0V
Automatikus oáciens védelem

Igen
Igen, Diadynamikus áramok: LP, CP,
kériiik mesadni MF. DF
Igen, Kezelőáramok intenzitása: 0120 mA DC, ill. AC csúcs, 0-1,2 A
Kérjiik megadni
DC, ill. AC csúcs

kéritik mesadni Isen" Kezelőfeszültsée max. 30V
Isen
Igen, automatikus páciens védelem

Szerviz és garanciálís
feltételek
Masvarorszási szewv
24 őr ás szerviz-szo|sálat
Szewiz címe, telefonszáma
munkaidőben
Munkaidő
Szerviz telefonszáma ügyeleti
időben
ueyeleti időszak
Szervizreakció ideje
Max.24 őra
Aj ánlott készülékrekiképzett
magyar nyelven beszéIő
szerv ízszakemberek száma
Min. 1
Karbantartás gyakorisága
Alkatrész utánpótlás módj a
Alkatrész utanpótlás garariáIt
ideje
Min. 10 év

Igen
Isen

Kérjük megadni

Igen, Magy atországt szetv:rz
Is.en- 24 órás szervi z-szolsálat
Szewiz címe : OMSZOV-MEDIC
KFT. (1081 Bp., Kenyérmező u. 6.)

telefonszáma: munkaidőben: 3 3 3 9756
kéritik mesadni Igen, Munkaidő: H-Cs: 8-15h
Szerviz telefonsztíma ügyeleti időben:
Kérjük megadni
30-9306937
kéritik mesadni üsveleti időszak: P-V: 8-15h
Igen, Szerviz reakció ideje
Igen,
kériiik mesadni Max.24 &a
Igen, Ajanlott készülékrekiképzett
Igen,
magyar nyelven beszélő
Kérjük megadni szewizszakemberek száma 3

Kérjük megadni Karbantartás gyakorisága: évente 1 x
Kérjük megadni
Igen

Alkatrész utanpótlás módj a: postai
úton vaqy személyesen
Igen, alkatr ész uténpőtlás garantált
ideie 10 év
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