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- a tovribbiakban: Elad6 -

Kozott az alibbi felt6telek szerint:

PREAMBULUM
Az Ajrinlatk6ro a krizbeszerz6sekrol sz6l6 m6dositott 2015.6vi CXLIII. tiirv6ny Harmadik
r6sz, 115. $ (1) bekezd6s alapjan aj6nlatt6teli felhiv6s megkiild6s6vel indul6 kdzbeszerz6si
eljdr6st bonyolitott le I db gyririlag rij urol5giai cytoscopos torony beszerz6s6re.
A teljesit6s mag6ban foglalja, a gyhi.lag tj k6sziil6k lesz6llit6s6t, iizembe helyezes6t, 5 napos
pr6baiizem megtartdset, valamint a kezelo szemilyzet (legalibb 2 fo orvos 6s 2 f<i asszisztens)
5 napon keresztiil tart6 betanitils6t. A k6pz6st, 2 fo orvos 6s 2 f6 asszisztens rdsz6re, 5 napon
6t, a pr6baiizem befejez6snek id6pontj6ig kell megtartani.

Elad6, aki a

K<izbeszerz6si Dokumentumban meghatiirozott term6kek
gyrirt6s6ban/forgalmazdsiban nagy tapasztalattal rendelkezo, elismert szakcbg, r€szt vett az
elj6r6sban, 6s a benyujtott aj6nlatokat megvizsgdl6 szak6rt6i bizottsrig javaslata alapjin az
Aj6nlatk6rd d6nt6se szerint ezen eljSrrist
szerz6dis mell6klet6ben specifik6lt 6ruk
tekintet6ben megnyerte.

a

A fentiek alapj6n

a K<jzbeszerz6si dokumentumban rogzitett felt6telnek eleget t6ve, a felek az

al6bbi szerzod6st kdtik
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1./

Szerz6d6s

tfrgya:

1.1. A

szerz6d6s t6rgya a Vev6 6ltal 2016. szeptember 13.-6n megkiilddtt ajiinlatt6teli
felhiv6sban 6s a Kdzbeszerz6si Dokumentumban meghat6rozott, 6s a jelen szerz6d6s I .
szrimt mell6klet6ben megnevezett gyr{rilag rij urol6giai cytoscopos torony - a
tovibbiakban: 6ruk - ad6sv6tele, tov6bb6 az e szerz6d6sben r6szletezett kapcsol6d6
szol96ltat6sok nyrijt6sa.

1.2. Az Elad6 6ltal sz6llitand6 riruknak meg kell felelnie a I . sziimri mell6klet szerinti
specifikrici6nak, valamint azoknak a szakmai jellemz6knek/param6tereknek, melyek a
szerzid6s hivatkozott mell6kleteihez csatolt prospektusokban/leir6sokban szerepelnek.

2.1

Szerz6d6ses 6rt6k:

2.1. A Vevri riltal a szerz6d6s ellen6rt6kek6nt az Elad6nak fizetend6 6sszeg nett6 6.129.000,-

HUF + AFA, azaz nett6 Hatmilli6-Egrszdzhuszonkilencezer HUF + AFA, mely
DDP Vev6 sz6khelye (INCOTERMS 2010) parit6s szeint @rtalmazza az itru, valamint
a kapcsol6d6 javitris(ok) 6s szolg6ltat6sok ellen6rt6k6t. A t6teles 6rlistet a jelen
szerz6d6s l. sz6mt mell6klete tarialmazza.

Az Elad6 riltal megadott 6rak a szerz6d6s idotartama alatt k6tdttnek tekintendok 6s ezen
id<itartamon beliil semmilyen k6rtilm6nyek kciz6tt sem vriltoztathat6k meg.
Ezen dsszegen feltil Elad6t semmilyen jogcimen dijazris nem

illeti meg

A szerzod6s ellen6rt6ke ajelen szerz6d6s 3. pontjiban foglaltak szerint keriil kifizet6sre.

3.1

Fizet6si m6d. ktitb6r:

3.1. Vevo az ellen6rt6ket a jelen szerzod6s 4.2. pontjriban r6gzitettek szerinti teljesitest
k6vet6en, a Kbt, 135. $ (1) 6s (6) bekezdeseiben foglaltak szerint, az EIad6 riltal, a
teljesit6sigazolis szerint ki6llitott sziimla alapjiin, annak k6zhezv6tel6t6l sz6mitott 30
napon beliil Elad6nak a MKB Bank Zrt.-n6l vezetett 10300002-20342465-00003285
szitmi sziml|jira t<irt6nci etutaliissal fizeti meg.
Az ellen6rt6k 6tutaliisa

a

Ptk.6:130.

S

(l)-(2)

bekezd6sben foglaltak alapj6n tdrt6nik.

Elad6 egy darab v6gszrlmla benyrijtiisiira jogosult.

Vevri t6j6koztatj a az Elad6t, hogy a szerzod6s 6s ennek teljesit6se eset6n a kifizetls az
ad6zds rendj6rol sz6l6 2003. 6vi XCII. tdrv6ny 36/A. g-a hatilya al6 esik.

A szerz6d6skdt6s
A fizet6s abban

6s az elsziimoliis HUF-ban

tdrt6nik

az id6pontban szamit teljesitettnek, amikor Vevo bankja Vevo sz6ml6j6t

a kifizet6sre keriil<i dsszeggel megterheli.

2

I

Vevo r6gziti, hogy az Elad6 teljesit6se akkor szerz6ddsszeni, ha a lesz6llitott term€kek
ellendrt6k6r<il a szrimviteli jogszab6lyoknak megfelel6en ki6llitott sziimliit Vev6nek
6tadja, vagy megkiildi. Ennek megfelel6en a jelen szerz6d6sben napokban
meghatarozott fizet6si hat6rido a szdmlak6zhezv6tel6t kdvet6 napt6l szrimitand6.
Vev6, fizet6si k6sedelme eset6n, a szerz6d6s id<itartama alatt, a szerzodls tervezet 3.1.
pontj6ban megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. $ (1) - (2) bekezd6seiben foglaltak alapjrin
kiszrimitott mdrt6kii k6sedelmi kamat megfizet6s6re lesz kciteles.

3.2. Szerz6d6st biztosit6 mell6kktitelezetts6gek:

K6sedelmi ktitb6r: Elad6, a jelen szerz6d6sben r6gzitett kdtelezettsegeinek, neki
felr6hat6 okb6l, ttirt6n<i k6sedelmes vagy nem teljesit6se eset6n, a k6sedelem minden
naptriri napja utrin, a teljes nett6 szerz<id6ses ar6ra vetitett 1%, legfeljebb azonban a
teljes nett6 szerzrid6ses ertek 20 (husz) sziaal€kilnak megfelel6 <isszegii k6sedelmi

k6tb6r

kifizet6s6re

k6teles.

A

k6sedelmi k<itb6r maximurn 20 eredm6nflelentl, vagy k6sedelmesen eltelt naptriri
napig keriil felszrimitiisra, ezt kcivet6en az Ajitnlalkdro jogosult a szerz6d6stol egyoldal[
jognyilatkozattal el6llni illetve azt flelmondani, ezt kdvet6en m6r nem k6sedelmi k6tb6rt
sziimit majd fel, hanem a meghirisulSsi k6tb6rt fogja 6rw6nyesiteni.

Hib:is teljesit6si kiitb6r: Aj6nlatk6r<i minden hib6s teljesit6ssel 6rintett naptdri

nap

ut6n, a hib6s teljesit6s id6pontj6t6l a t6nyleges, hibamentes teljesit6s napj6ig, a teljes
szerzSd6s szerinti, 6fa n6lkiil sz6mitott ellen6rt6k 1 %-alnapt
nap m6rt6kri hib6s
teljesit6si k<itb6r vrillal6sdt ifa el6. Az Ajrinlatk6r6 a hib6s teljesit6si k6tb6r 6sszeg6t
maximum 20 naptriri nap hibris teljesit6sig 6rv6nyesiti. A 20 napt6ri napot meghalad6
hibiisteljesit6s eset6n -a hib6s teljesit6sb<il eredo 6s a hib6s teljesit6ssel okozott kirok
megt6rit6s6re vonatkoz6 Aj5nlatk6r6i ig6nyeket nem 6rintve - az AjAnlatk€ro fenntartj a
a szerz<id6s felmondds6nak jogit, mivel a 20 naptiti napot meghalad6 hibris teljesit6st
az Ajrinlatk6ni srilyos szerz6d6sszeg6snek tekinti.

i

Hibrls teljesit6snek min6siil: Amennyiben a lesz6llitott 6ru(k) a rendeltet6sszeni
haszn6latra nem alkalmas, vagy nem felel meg az ajinlattevo ajrinlat6ban foglalt
param6tereknek, vagy a hiba kijavit6sa nem t6rt6nt meg.

Meghirisulisi kiitb6r: Aj6nlattev6 a teues szerzod5s szerinti iifa n6lktil szrimitott
ellen6rt6kdnek 20 o/o-a szeinti k6tb6r megfizet6s6re k6teles. A meghirisukisi kiitb6r
6rv6nyesit6se kizdrja a k6sedelmi vagy a hib6steljesit6si k6tber egyidejii 6rv6nyesit6s6t.

A miir 6rv6nyesitett

k6sedelmi vagy hib6s teljesit6si kdtbert be

kell szdmitani

a

meghiusul6si k6tb6r 6sszeg6be.

Ajrinlatk616 a szerz6d6s teljesit6s6t akkor tekinti meghirisultnak, ha
az ajinlattev6k6nt szerzod6 f6l a teljesit6st jogos/m6lt6nyolhat6

-megtagadja

ok

n6lktil

a teljesitds kizir6lag az ajdnlaltevokdnt szerzod6 f6l drdekkdr6ben felmeriilt okb6t

-lehetetlentil
-

el

C

a k6sedelem vagy a hib6s teljesit6s el6ri a 20 napt6ri napot.

l

I

Felek srilyos szerz6d6sszeg6snek tekintik:
- Amennyiben Elad6 a jelen szerz<id6sben meghatArozott teljesitdsi hatririd6 (azaz az
urol6giai cytoscopos torony) hatiirid6re tdrt6n6 iitad6sa 6s a zavartalan pr6batizem
befejez6se napokban) tekintet6ben 20 napt6ri napot meghalad6 k6sedelembe esik, Vev6
jogosult a szerz6d5stol azonnali hat6llyal elSllni 6s az ezzel kapcsolatban felmeriil6
k6rig6ny6t 6rv6nyesiteni.
- Amennlben Vev<inek felr6hat6 okb6l, Elad6, a szerz6d6sk<it6st kdvet5en 20 naptiti
napon beliil nem tudja a teljesit6st megkezdeni.

A Ptk. 6:186 $ (1)

bekezd6s6nek megfelel<ien a szerz6d6st biztosit6
mell6kkdtelezettsegek akkor 6rv6nyesithetoek, ha a nyertes Aj6nlattev<i olyan okb6l,
amely6rt felel6s, megszegi a szerzSd6st.

4.1

Szrillitisi felt6telek

4.1.

Elad6 az Antkat a ,,teljesit6si helyre kdlts6grnentesen leszdllitva" parit6s szerint szrillitja
le Vev6 r6sz6re.

6s

hat6rid6k:

Teljesit6s helye:

XIII. ker. Eg6szs6giigyi Szolgrilat Ktizhasznri Nonprofit Kft.,
Visegrfdi utcai szakrendel6 (1132 Budapest, Visegrddi u. 47lc)

4.2.

Elad6 k6telezetts6get vdllal arra, hogy az 6rukat a jelen szerz5dds aliiiriisiit k6vet<ien
Iegk6s6bb 35 napon beliil leszdllitja, iizembe helyezi 6s tovdbbi 5 napos
p16baiizemet ktivet6en 6tadja Vev6 r6sz6re.

4.3.

Elad6 r6szszillitdsra kizir6lag a Vev6 el<izetes ir6sos hozz6j6ruklsa eset6n jogosult.

4.4.

Elad6 az 6ru(k) tervezelt lesz6llit6s6t 6s tizembe helyez6s6t megekiz<i 5 nappal 6rtesit6st
kiild Vev6 r6szdre.

5.)

Csomasolds:

5.1

Eladb az irukat a sz6llit6s m6djrinak megfelel6 csomagol6sban szAllitja le. A
csomagol6son a megfelel6 kezel6sre 6s trirol5sra vonatkoz6 cimk6k feltiintet6sre
keriilnek.

6.)

Az 6ruk 6tv6tele 6s trirolisa:

6.1. Az 6ru(k) leszellites az Elad6 olyan m6don

kdteles megszervezni, hogy az 6ruk
fuvareszkdzb<il t6rt6n6 lerakrisa 6s rendeltet6si helyiikdn t<irt6no elhelyez6se saj6t
kdlts6g6re 6s vesz6ly6re Elad6 kdtelezetts6ge. A lesz6llitott riruk fuvaroz6t6l t6rt6n6

o
I

I

6tv6tele 6s a fuvaroz6val szembeni esetleges k6rig6nyek 6rv6nyesit6se ugyancsak Elad6
k6telezetts6ge.

fentieknek megfelel6en a sz5llitm6ny bont6s6t - kiils6 s6riil6s eset6t kiv6ve - a
rendeltet6si helyen, illetve sziiks6g eset6n rendeltet6si helyen t6rt6n6 elhelyez6st
megeloz<ien az Elad6 szakemberei v6gzik Vev6 jelenl6t6ben.

A

A

a

sz6llitmriny bont6sa sordn tapasztalt s6rtil6sek6l vagy hirlnyokr6l
felek
jegyz<ikdnyvet vesznek fel. A meg6llapitott hi6nyokat 6s s6rtil6seket Elad6 az tizembe
helyez6sre el6irt hattlrid6n beliil utrinszrillit6ssal vagy cser6vel saj6t k6lts6g6re tartozik
orvosolni.

6.2. A Vev<i k6telezetts6get v6llal arra, hogy a 4.2. 6s 4.3. pontban foglaltak

szerint

lesz6llitott 6ruk tekintet6ben biztositja Elad6 szimdra az iiruk fuvareszk<izb6l t<jrt6nci
lerakrisakor, azok rendeltetesi helyiikdn val6 azonnali elhelyez6s6nek 6s az 6rintett
helyisegek ziirhat6srig6nak lehet<is6g6t.

Az

itrr;,k elvesz6s6b6l vagy rongil6d6s6b6l ered6 kirvesz€ly az itnt izembe helyez6se
tdrgyiban a szerz6dds 7.2. pontja szerint felv6telre keriil6 jeglz6k6nyv kelt6ig Elad6t
terheli.

7.)
7.

1

.

7.2.

0zembc helyez6s:
Elad6 az 6ruk leszbllitirs6t k<ivetoen azok iizembe helyez6s6t azonnal megkezdi.
Elad,6 6s Vev6 k6teles az 6ruk iizembe helyez6ser61,

ill.

a teljesit6sr6l jegyzok6nywet

felvenni.

A

jegyz6k6nyv artalmazza az izembe helyezett berendezds tartoz6kainak t6teles
jegyz,6kdt, az azokon fellelhet6 esetleges kiils6relmi nyomokat, valamint az eloirt
javit6sok marad6ktalan elv6gz6s6t.

helvez6st kdvet6 5 nanos rrrribaiizem sikeres befeiez6s6rol felvett
kcin
ido nt a tekintendo a szerzod6s tel esit6se szem
a li
idooontnak. amikor Vevo a szerz6d6s trirsy6t k6pqz6 riru(k)at mennyis6gileg 6s
minos6siles 6tveszi 6s a iavitris elv6sz6s6t i s masiiba foelal6 teliesit6sr<il sz6l6 isazoliist
az Elad6nak etadia. Vev6 kiz6r6las iizemszerii hasznSlatra alkalmas term6kck
birtokba r'6tclc,6s a iavit{s elr,6gz6se eset6n ad ki telicsit6sisazol:ist.

Az izembe

7.3. Elad6 az 6ru(k) 7.2. pont szerinti, a sikeres iizembe helyez6s ttnydt

rogzito
jegyz6k6nyvi atad6sakor kdteles 2 p6ld6ny magyar nyelvri felhaszn6l6i k6zik<inyvet
csatolni. Az 6ru(k) jegyzok<inywi Atvetel6t a fenti dokumentrici6k hiriny6ban Vevo
jogosult megtagadni.

7.4.

Elad6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy Vev6n6l a kezelo szemblyzetet (legal6bb 2 fti
orvos 6s 2 fti asszisztens) az izembe helyez6s befejez6s6ig (5 napon keresztiil) kik6pzik
az iru(k) rendeltet6sszerii haszniiatdra. A k6pz6st az 5 napos pr6batzem befejez6snek
id<ipontj6i g kel I meglartani.
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8.) .litfll:is:
8.1

Teljeskiirii j6tdl}ls: A teljesk<irii j6trill6s id6tartama a sikeres iizembe helyez6st k6vet6
jegyzokdnyvi 6tad6s-6tv6tel dritum6t6l sz6mitott 48 h6nap.
A kdtelez6 teljesk<ini j6t6ll6s id6tartama, valamint tartal6kk6szlet biztosit6sa az tzembe
helyezes napjrit6l szrimitott min. 48 h6nap valamennyr eszkozre. A garancirilis id6szak
alatt Elad6 nem szbml|zhar sem karbantartdsi sem javit6si k<ilts6get, 6s
alkatr6szkdlts6get sem. (a termeszetes haszn6lat sor6n elhasznSl6d6 tov5bbri
meghibrisod6 alkat16szek kiv6tel6vel)

Amennyiben a j6trill6si id6 alatt az iiruk valamelyike meghib6sodik 6s funkci6j6nak
megfelel6en nem haszn6lhat6, az emiatt felmeriil<i 6ll5sid<i k6tszeres6vel riLrunk6nt
megn6vekszik a j6t6lLlsi ido.

8.2. A j6tilLis magiban foglalja az 6runak a gyrirt6mii eltal elSirt folyamatos karbantart6si
munkiiinak dijmentes ellitrisrit is a j6t5ll6si id6n beliil. Ezen idoszakban semmilyen
kdltsdg (pl. kisz5lkisi dij, kilom6terdij, munkadij, az orvosi mtiszerek 6s informatikai
berendez6sekhez sziiks6ges alkatr6sz dija stb.) nem szrimolhat6 fel.

8.3.

Elad6 kotelezi magilt, hogy a garanciiilis feladatok ellAtAsAra megfelelo felk6sziilts6gii,
kell<i szrimrl magyarul besz6l<i szakemberrel (vagy tolmdcsot biztositva) rendelkez6
szeryizt tafi fenn. A garancirilis id6szak alatt el<ifordul6 meghibrisodrisok at az Elad6saj6t vrilasztrisa szerint - csere vagyjavit6s ritj6n sajSt k6lts6g6re kiisz<ib<ili ki.

a j6t6ll6si

kdtelezetts6g teljesit6se sorrin biztositja, hogy szakemberei a
hibabejelent6st6l szdmitott 24 6r6n beliil a helyszinen megkezdik a hiba kijavitds6t 6s
azt lehet<ileg m6g azon napon be is fejezik, bele6rtve a h6tv6g6ket 6s iinnepnapokat is.

Elad6

Ennek megfeleloen Elad6

az

6ru(k) tartal6kalkatr6sz-ellet6s6t

lgy

tartozik

megszervezni, hogy az a hib6k gyors kikiisz6b6l6s6t ne akad|lyozza.

9.

Import

9.1.

Elad6 az Ajdnlatt Dokumentrici6ban el6irtak szerint sajrit k6lts6g6re biztositja Vevo
r6sz6re a jelen szerz6d6s specifikrici6j5ban meghatirozott 6ruk forgalomba hozatalithoz

6s egy6b enged6lyek,

adrik, illet6kek:

6s iizembe helyez6s6hez sziiks6ges hat6sdgi enged6lyeket.

eset6n a jelen szerz6d6ssel vagy az abban foglaltak teljesit6s6vel
kapcsolatban Magyarorsz6gon kivtil felmeriilo ad6kat 6s illet6keket Elad6 viseli.

9.2. Import sz6llitSs

e
6

7

10./ Hatilvba

l6o6s:

10.1. Jelen szerz1d€s

a felek 6ltali

al6irrist kdvet5en l6p hat6lyba 6s az Elad6 riltali

marad6ktalan teljesit6sig marad 6rv6nyben.

10.2. A jelen szerz6d6sben foglalt rendelkezesek sflyos megszeg6se eset6n - amennyiben a
felek a szerz6d6sszeg6s megit6l6senek tekintet6ben 20 naptriri napon beliil t6rgyal6sos
tton nem tudnak megegyezni - a s6relmet szenvedci f6l jogosult a m6sik f6lhez int6zett
iriisos nyilatkozattal a szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondani.
10.3.

szerz6d6 felek mentesiilnek a jelen szerz<id6sb6l fakad6 k<jtelezetts6geik nem vagy
r6szleges teljesit6s6vel kapcsolatos felel<issdg al6l, ha a nem teljesit6s ellendllhatatlan
er6k kdvetkezm6nye. Ellenrillhatatlan enin olyan, az illet6kes Kereskedelmi Kamara
6ltal igazolt k6riilm6nyeket kell 6rteni, melyek a jelen szerz6d6s aliirisit kdvet6en
felmer0l6, el6rel6thatatlan 6s a felek 6ltal elhSrithatatlan esem6nyek k6vetkezt6ben
6llnak be. Ilyennek tekintend<ik f6kepp, de nem kiz6r6lag a h6boru, fiildreng6s, tizvdsz,
munkaiigyi vit6k, robban6s, iiltaliinos anyag- 6s tizemanyaghi6ny.

A

Az ellenrillhatatlan erci 6ltal 6rintett f6l kdteles a m6sik felet a vis maior hellzet
bek<ivetkeztdr6l illetve megsziint6rol 15 napon beltl 6rtesiteni.

I
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Ee\,6b felt6telek:

11.1. Jelen szerzcid6s 6s annak mell6kletei - a szerz6d6sben foglalt kivdtelekkel
szerz6db felek k<iz<is megegyez6s6vel, irrisos form6ban m6dosithat6k.

-

csak a

11.2. Minden, a jelen szerz<id6s keret6ben a felek riltal egym6snak kiilddtt 6rtesit6snek irott
form6ban (ajdnlott lev6lben, telefaxon, vagy elektronikus form6ban, e-mailben,) kell
tort6nnie. Ezen 6rtesit6sek hatdlya a cimzett 6ltali v6telkor, illetve neki t6rteno
k6zbesit6skor 6ll be.
Az egym6ssal kialakult gyakorlat szerint a szerzbdo felek ett6l eltdrhetnek, s az 6rtesit6s
sz6ban is t6rt6nhet.
11.3. Jelen szerz<id6s 4 p6ldanyban magyar nyelven k6sziilt, melyb<il a felek 2-2 peldir:,>4
kapnak.
I 1.4. Jelen szerzodds

l.-5. sz6mi mell6klete

a szerz6d6s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezi

11.5. A Kbt. 136. S (l) bekezd6s alapj6n Vev6 k6teles szerz6d6ses felt6telkent el6imi, hogy a
nyertes aj6nlattevo (Elad6)

a) r,em fizethet, illetve szrimolhat el a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefligg6sben olyan
k<ilts6geket, amelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek

nem megfelel6 t6rsas6g tekintetdben mertilnek fel, 6s amelyek az Elad6 ad6k6teles
j6vedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak;

,7,

V

4
(

b) a

szerzod€s teljesit6s6nek teljes id<itartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Vev6
szim ra megismerhet6v6 teszi 6s a 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyletekr6l az

aj6nlatk6r<it halad6ktalanul 6rtesiti.

11.6.

A kiilfttldi

ad6illetos6gii Elad6 k6teles a szerz6d6shez ana vonatkoz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar
ad6hat6s6g kdzvetleniil beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orszdgok
k6zdtti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil.

11.7.A Kbt. 143. $ (3) bekezd6s alapj6n Vevo jogosult 6s egyben k6teles a

szerz<id6st

felmondani - ha sziiks6ges olyan hatdrid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel
6rintett feladata ell6t6srir6l gondoskodni tudjon -, ha

a) a

nyertes Elad6ban k6zvetetten vagy k<izvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni
r€szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely tekintet6ben fenn6ll a 62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban
meghatarozott felt6tel

;

6) a

nyertes Elad6 k6zvetetten vagy kdzvetleniil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint
jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb)
alpontj6ban meghatiirozott felt6tel.

11.8.A 11.7. pont fennrilLisa

eset6n Elad6

a

szerz6d6s megsziin6se el6tt mar teljesitett
jogosult.

szolg6ltat6s szerzod€sszeri p6nzbeli ellen6rt6k6re

a jelen szerzod6s al6ir6srival kijelenti, hogy az Afrt. +t. g (6) bekezd6s6re
figyelemmel, az 6llamh{ztarl6sr6l sz6l6 t<irv6ny v6grehajt6s6r6l sz6l6 36812011.

11.9. Elad6

(XII.3 1 .) Korm. rendelet 50. $ ( la) bekezdese alaplin a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 I .
6vi CXCVI. t<irv6ny 3. S (1) 1. pontja szerinti 6tliithat6 szervezetnek minoslil.

12./

Joevit{k:

12. I

. A jelen szerz6d6sb6l ered6 jogvitrikat a szerz6db felek megkis6rlik b6k6s tton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beliil nem vezet eredm6nyre, a szerzodo felek a vita elbirrlkisa
c6ljib6l al6vetik magukat, per6rt6ktSl fligg6en, a Vev<i sz6khelye szerinti bir6s6g
illet6kess696nek.

12.2. A jelen szerz5d6sben nem vagy nem kimerit<ien szabd,lyozotl k6rd6sek tekintet6ben a
Kbt. 6s a 2013. 6vi V. tdrv6ny (Ptk.) vonatkoz6 rendelkez6sei az iinyad6k.

,n
8

1

12.3. Jelen

szerzod€s kizir6lag a Kbt.
fenn6ll6sa eset6n m6dosithat6.

l4l.

g alapj6n, illetve az abban foglalt feltetelek

Budapest, 2016. oktober 24.

r--)
\.-G--z-

h-=

(

Vevri

1,,'.,li*tx,}i,*$:;*:"'
Ellenjegyzern:

-lflrtffi*$ffitry::

Tovdbbi Mell6kletck:
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4. Kozb eszerz€si dokumentum,
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2.

sz. mell6klet a FT-110412016. sz. szerz6d6shez
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AnrAnrAzar
04/XIIL ker / 2A16 -,,Urol6giai
cytoscopos torony beszerz6se"

FT-11

Ajdnlattevd megnevez6se: Anamed l(ft. 1144 Budapesl K6szeg u. 29.

"
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AiADlott

eyirt6

S25rmazlsi

aermik/dlustzrm

Itlegnevezdse

orsz-{g

ir

E*5e8net!6 EUF

osszir nett6

AFA

1

Urol6giai rytoscopos torony

1

A20911t.

sc2)

2
lap6n, Namet,

0lympus

Angol, Korea

6 129 000.00 Fr

r, r 29 000.00 Fr

I

r, 129 000.00 Fr
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1.
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Az

C6gs2erI alairils

elldr6se eset6n az egysaS;r

a?

irinyadd

Ka.lik, kiz{r6lag az irt;inl:zarban lnegadon tebltrzato!

ill

oszlopokal r5lts6k

Az egys6gei

3.

--+

6i

a vagosszeg

ki

irj,k

itl

4.

A re,;6.er ns

5,

Aiin:!tr k6iaitts6g: 30 nap
,1z ltjanlaftev6 {ltal metadottiir az AJinlatlcv6 s2imira a szaiz5d6ses
kbtelezetts6gejn.k teljesitise sorin llx, lrem valrczta!ha16.

6.

\

Virdg Krisztna

engedlly misolati ndid6nyenak.satol{sa kiitelezdl

,l-:'
(i)

wA2T412A, WA03310A)
Ltd. [TC-xE

?014 sz€ptember -i Megfelei6s.gr
nyilatkozat (FS-L2403D)

6 129 ooo,0o Ft

Megiegyz6s€k:

Cnbll

k6sziil6killviry, nam orvosi dstkilz)
3. D&T lrc:

wA033104

Iiitumi Budapesl, 2015. szeptumber

t'ah

oLympus winter and Ibe

HD 60103917 001, (CLL-VI, OES
Elite, oES P.o, A2091 1A, WA2'r4;0A.

l. 0lympur-(eymed

I

wA2',r470A,
wA2 1412A,

1 r6sz 6sszesen

.!8!idy\rdttr!&
1. olympus :q.dical Systerns
Corporatlon: H0 60078827, ioTV

OI,YMPUS

Endouicl6glai
!orony, az alrbbi
r6sze$,sigekkel:
FS-L2403D. OTVsc2, cLl--v1, rc-NE,
OES Elite.0ES Pro,

Mln6saSl/tn!8:t llldra&i taDn<ii'anr

%

cdgvezet6

ORVOSSZAKMAI ELVARASOK
Urol6giai cYtoscoPos torony
Term6k megnevez6sc: [ndourol6giai torony komplett
lg6nyelt mennYis6g: I db

A torm6kkel szemt'en timasztott kiivetelm6nyeh:
Ajdnlattev6 vilasz-ai
Miniurunr feltr6tcl
lVftlszaki Param6lerek
Anamed Kfl, I 144
Aj6nlattev6 neve 6s clme:

I

Budapest, K6szeg u. 29

OLYMPUS Endouro16 giai
torony, az al6bbi
I

r6szegys 6gekkel:

FS.L24O3D, OTV.SC2,

Megajinlott term6k tipusa:

CLL-VI,TC-NE. OES

I

Elite, OES Pro, A2091 1A,

WA2T470A, wA2T4l 2A'

I

wA033l0A

i

OLYMPUS Medical
Systems Corporation:

I

(orv-sc2)
OLYMPUS Witter and
Ibe:

(CI,L-V1. OES Elite, OES
Pro, A2091lA,
WA2T4?0A, wA2T4l2A'

A gyirt6 megnevez6se:

wA033l0A)
OLYMPUS KeYmed ('l'CNE)

D&'I

,a
Szirmazisi orszig:

Inc. F'S. 12403!L_

Jap{n, N6rnet, Korea

_1_---

Anamcd Kft. I

Hivatslos belfiildi szervizpartnere:

I

144

Budapest, Koszeg u. 29.

I

Elviris

Minimunt milszaki el6 lriis

Aj6nlott Param6tcr

Endourol6giai toronY r6szei
trs-t.24011)

Medikai hivitel( Illonitor

24"-os

Min 24' -os 'IFT LCD( LED) kijelz6
I

I

_l

T!'T t.CD( t-Et) )

kijelzo

H
\,
C1

.l
L

Ajinlattev6

Minimum felt6tel

Miiszalti param{tcrcl(

Anamed

Ajinlattevd ncve

6s cime :

v6lasz.ai

Kfl,

I 144

Budapest, K6szeg u. 29

lgen, Orvosi kivitelti,
Orvosi kivitelii, folyamatos tizemrc

folyamatos iizemre
alkalmas

Igcn

alkalmas

min. 1920 x 1080
pixel vagy

felbont6s

Felbont6s : 19?Ox lZ00

1920x 1200 Pixel

l!'

Kqr ariiny: l6:10

l6:9 vagy l6: l0

Kdp ariny:

L6t6sz5g: vcdiktrlis es

mur. 178 lbk

L6t6szdg: vertik6lis es horizont6lis

honzontAlis
Igen, Bemcnetek: 2xDV t-

Bernenetek: 2xDVI-D, I xSDiHD/3GSDI ( BNC), lxC-video ( BNC) I xSvideo ( DIN)

D, lxSD/HD/3G-SDI (
BNC), l xC-video ( BNC)
I xS-video ( DIN)

Igen

Igen, Kinrenetek 2xDV[-

i

Kimenetek 2xDVl-D, 1 xSD/HD/3GSDI ( BNC), lxC-video ( BNC) I xSvideo ( DIN)

lgen

l

D, lxSD/HD/3G-SDI (
BNC), 1xC-video ( BNC)
I xS-video ( DIN)

I

I

Igen, KepemY6 menii,
Kepemy6 rnenii, mely megk6nnyiti
kill0nb0z-6 funkci6k kiv6lasztrisit

a

Igen

ds

mely megk<lnnlti

kiildnbozi funkoi6k

be6llitis6t

kiv6lasztis6t

Kompakt digil6lis kamera vez6rl6
€gys6g

a

es

be6llitris{t

01'v-sc:2

___t_

Kimenetek: DVl, Y/C
Karntxafej kdnnltett minimum 40
gramm - maximum 300 gramm

kiizott

Ige:r

Kimenetek: Dv I, YiC

l

lgen, Kamerafej ktinnltett
lgen

i

I

40 gramm
k6bel hossza 3met<r

k{bel minirnum }n6ler'
Igcn. AR1'-10 EA,
I

Igen

Videosdaptcr ktiltintblc optik6khoz

Videoadapter kiilonfele

optikdkhoz
I

I

,c.t

a\

lt

t

AjinlnttevO vdlBszai

Minirrrum lilt6tcl

Miiszaki param6terclt

Anamel Kli, I 144
Ajdntattevd neve 6s cime:

I

l

i

I

Budapest, K6szeg u. 29

Fdnyforr6s LED

cLr.-v1

LED-es f6nyfonas 6lettartam minimutn

lgcn, LED-cs fdnyiorrds
elsttartam minimum: 2000

lgcn

2000 6ra

6ra

K6sztil6ktart6 6llvdnY:

1'C].NE

Igen, A t'entfelsorolt

A fentfelsorolt eszktiz<ik biztonsAgos
tirol6sdra alkalmas 6llvinY

lgcn

LCD monitor tart6val

lgen

es'zk<izok brztonsdgos

tdroldsdra alkalmas rillvdnY

\{

Igen, LCD monitor
tart6val
OES Ulile. OES Pro

Cystoscope

cystoscope tubus

l

17

Cystoscope tubus 17

Fr

Diagnosztikus 2 db
Autokldvozlatd, Obtur6tonal,
hiddal kompletten

Igcn

A209lrA

optit., I
idb
L

Opdka 4 mm2db

lgen

Lalorrany
I lgen.
o-os
| ?0
,

r-

I

:

Igen

autokl6vozhat6,
sterilizdci6s dobozban
I

I

lgea

l

Optika 4mmldb
o-os
Igen, Lit6irdny: 12
,

sterilizSci6s dobozban

F6nykribel 2 db minimum 3 tn hosszu

z

lsteriliz6ci6s
ldobozban
:WA2T470A

Optika 4mmldb
"'os, autokl6vozhatd,

.^

i autokLivozhat6,

autoklavozhat6, steri liz6ci6s
dobozban

12

I

Autokl$vozhat6,
Obtuftitorral,
hiddal komplettcn

I

L6t6ir6ny :

2

Igen,

I

Ldt6ir6ny : 70 o-os .

Fr

Diagnosztikus
db

wA2T4l2A
li'dnykribel [gcn, 2 db 3 m
hossz[ autokl6vozhat6
f6nyk6bel

wA033104

I

E

A
5

a"l

Ajinlattcv6 vdhszai

Minimum lclt6tel

Miiszaki parrm{tcrek

Anamed

Ai:intltteY6 neve 6s clme

Szerviz 6s

I

fetj

I

I 144

Budapest, K6szeg u. 29

I

Igen,

id6tarlama mtn. 48

szefvlz

24 6rds szerviz-szol

t

48 h6nap

lgcn

i

lgen

]cgn

ll

Szerviz cime, telefonszfuna
munkaid6ben

Kirj iik megadni

06-t -220-92-36

Munkaidti

K6{iik megadni

8-00- 16.00 6ra

S zerviz

K

dni
megadni
iik
lgen,

K

uk

telefonsz6ma tlgye leti idoben
id<iszak

Szerviz reakci6 ideje
Max. 24 6ra
Ajdnlott k6sziil6kre kik6pzett magyar
nyelven beszdl6 (vagy tolmfccsal)
szervizszakember szAma

Min. I
KarbantartAs

tlds m6d a
Aikatrcsz u
Alkatresz utAnp6tl6s garantalt

ide.1e

Min. l0 6v
Garanci6lis idoben a karbanta(es 6s
esck
szol tat{isok

(iaranciilis id6n

c-

Kli,

ranciilis fcltdtcltli

est<ortt jOratUs

M

€

:

-

+36 30 927 77 42
l6:00-08:00

1ik

I

\ 24 6ra

Igen, I 16 kikdpzctt
magyal nyelven besz6l6

Igen,
K6rjiik megadni

t(

111

K.6rJnk

ne

szervizszakember
karbantart6st
gi raktA,16l

nem I

dni
dni

ma

lgen l0 ev

Igcn

Igcn

lgen
I

ttli

szetviz
talinydijas karbantart6si 6s javittist
szol tat6s 6ves Ara, alkatresz n0lkiil
javit6si
szolgdltatAs 6ves 6ra, alkatresszel egyiitt

Atal6nydijas karbantart6si

6s

K6{iik megadni,

ti 6koztati) adat

Ke4iik megadni,
tlij6koz,tat6 adal

karbantartiist ncm igenyel
karbantanast ncm rg6nycl,
rneghibtisodSs eset6n a
sltikseges alkatreszeke
eseti ara ilnlatot adunk.

Ai!AMI,)D Kft.
Budapcst, 2016. okt6ber
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I 144 Endapcsr, Kdszrg u. 29.
(l) 22 I -5531
:2{19216
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