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PREAMBULUM
- mint ítjanlatkérő - a

közbeszerzésel<ről sző|ő 201,5. évi O(I-III. törvény
(továbbialóan: Kbt) ]VÉsodik része alapján uniós énéIÁaárc elérő, ,,nrűt" kőzbeszerzési eljáást
bonyolÍtott le ,,CT és MR betendezés beszerzése, beépítésselés üzembehelyezéssel, teljes

Megrendelő

gépészetiés építészeti,továbbá egyéb szakipad kialakítással, kiegészítő bútorokkal,
mob iü ákkal, valamint informatikai é s b e tegitányítás i b erendez é s ekke l" tárgyában.
A Mcgrendelő akőzbeszerzési e|jáás qánIati felhívását 201,6. okőber l,3-ánjelentene meg az
Európai Uniós Hivatalos LapjábanTED 2016/ S 198-356460 számon, valamint 2016. okób er 17én a KözbeszerzÍsiErtesítőben K.E. 12OO3 /ZOrc. számon.
Szállltő 201,6. november 15-én kelt ajániatával részt vett a közbeszerzésí elláásban, és a
benyújtott ajánlatot megvizsgálő Blrá|őbzoaság javaslata alapján az írjánlatkérő döntése szerint
ezen e|jáást aSzállítő megnyerte.

A

fentiek alaplán az íl'lartlati felhívásban és az Nlánlatételi dokumentációban (kőzbeszerzési
dokumentumolóan) és a Szál]ttő qánlatában rögzítet feltételeknek eleget téve felek az aIábbi
szerződést kötilc

1,.

1,.1,.

Szetződ,és tátgya:

A

szerződés táryya

meghatározott,

a

Megrendelő áItaI közzéteft közbeszerzési dokumentumokban

és a jelen szerződés 1,. számű mellékletében specifikált 1 db CT

berendezés és 1 db Un berendezés (a továbbiakban együtt: berendezések) adásvétele
beépí,césselés üembehelyezéssel, teljes gépészetíés éphészrti, rcvábbá eséb szakipari
kialakítással, kiegészítő bútorokkal, mobiiiákkal, valamint informatilrai és betegiányítási

1. oldal;

összesen

1

1 oldal

d\.-'

berendezésekkel. Szál]ltő vállalja továbbá, hogy a szerződés tárgyát képező berendezések
hatóságiengedéIleztetésétazilzembehe|lrzéstmegelőzőenlebonyolít ja.
1.2.

ASzállító álta| szállttandó berendezéseknek meg lrell felelnie az 1,. sÁmű melléklet szerinti
specifikacióna[ valamint azo|mak a szal<nai 1ellemzőlmeVparamétereknek, mellek a
szerződés 1,. számű melléklet leírásaiban szerepelnek

1,.3.

1.4.

A

berendezések beépítéshezés iizembe helpzéséhezkapcsolódőan Szálhtő válla\1a a
berendezések i.izemeltetési he$nek kialakftását a Műszaki Leíásban és az ajánIatában
meghatározonak szerint olyan módon, hogy a berendezések iZemeltetési helye allralmas
legyen a berendezés üemeltetésére. A Szállttő feIadata a berendezések üemeltetési és
kiszolgáló helyiségeinek épületgépészeti és épülewillamossági kialaláása, az íjonnan
telepítendó berendezések paramétereinek megfelelóen.

Szállttő feladatát képezi az ilzemeltetési-kezelési utasításolq orvostechnológiai terve[
műszaki kiviteli terve[ valamint a Műszaki leíásban meghatározott további szabáhvatok
készítése.

1.5.

Z.

Szállítő teljesítésénekrészeként36 hőnap teljes körű ,,full service" szew'uszo|gákaás Át eI,
aSzerződés 9. pontja szerint.

Szerződéseséttékrellenszolgáltatás:

2.L. A Megrendela ákal a

szerződés ellenértékekénta Szállttőnak fizetendő összeg nettó
ötszázl<tlencvennyolcmillió -hatszázl<t7encvenkilencezer598.699.998,kilencszázkilencvennyclc magyar forint + Afa, összesen bruttó 760.348.998,- HUF a 3.
számímellékletbenszerep|ő tételes költségvetés alapján, melytartalmazzaaberendezéseh
valamint az Sál]ltó qártlatában és a jelen szerződésben későbbiekben szereplő egrb
szolgákaások ellenértéI<et. Az ellenszolgáltaúsok tételes ltstáját a jelen szerződés 3. sámű
me llé klete tanalmazza.

HUF, azaz

2.2. A

szeződéses árat (azaz a berendezések és a kapcsolódó ,gyleb áruk és szolgáltatások
ellenénékét)a szerződés teljes időtarf,ama alatt tanani kell, tehát ettő| eltémi érvényesen
nem lehet.

3.

Fizetési mód:
Megrendeló a berendezéselq valamint a kapcsolódó áruk és szolgáltatások ellenénékéta
berendezéseknek a jelen szerződés 4. pontjában rögzítettek szerinti leszálliúsát,
beszerelését, iizembe he\reűsét és betanitását követően, a SzáMtő által kiállí,cott számla
lézhezvéteLétőlsámíton 30 napon beliil a Sállftónak az MKB BankZn. banknál vezeteű
10300002-20196044-00003285 számű banLsárrlájára tönénő átutalással e5összegben
utólag fizeti meg, az esetleges garanciális visszatartás összegével csökkenten mértékben
(Kbt. 134. § (7) bekezdésben meghatároz.oamódon).

3.2.

Megrendeló tájékoztatla Szállitőt, hogy a szerződés szerinti teljesítés kifizetése az adőzás
rendjérőI szőIő 2003. évi XCII. törvény 36/ A §-a hatálp alá esik

3.1.

3.3. Megrendelő rőgzítí, hogy a SÁllttő

teljesítése akkor szerződésszerí, ha a teljesítés
jogszabálpknak
megfelelóen kiállíton szán]át Megrendelónek
ellenértélérőla számviteh
átadja, vagy megkiildi. Ennek megfelelően a jelen szenődésben napokban meghatározoa
f ueté si hatáidő a s záÁa kézhezv ételétkövető naptó l számftandő.

3.4. A

számla köte|ező mellékletétképezía szerződésszerú teljesítéstigazolő

,,Teljesítésigazo|ás" eredeti péIűnsa. Megrendelő a ,,Teljesítésigazolást" a szeződésszerű
teljesítéstkövetó 15 napon belül állítja ki, és ktildi meg a Sállltő részére(a Kbt. 135. § (1)
bekezdés szerint).

3.5. A

fizetés abban az időpontban számít teljesítettneh amikor a pénzt a Szállttő száÁáján a
SzáL]ltőszáÁavezetőbankja jővátnavagyazt jóválrellettvolnaímia.

í

-{e"

2. oldal; összesen

1

1 oldal

d",

3.6.

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a késedelem időtartamára a Ptk-ban meghatározoa,
ménékakésedelrni kamat flzetéséreköteles.

4.

Teliesítéshelve és határideie. átadás-áwételi eliárás. oróbaüzem:
aberendezésekeq és a kapcsolódó ánüat a Megrendelő 1132 Budapest, Visegrádi
u. 47 / c. címen találhatő telephe$re (továbbiaküan: teljesítésihely, vagy teljesítéshelye)
köteles leszállítani. A kapcsolódó szolgáltatásokat (épitészeti,épületvillamossági, és
épületgé pé s zeti átala\<ítás okat) is uglane ze n te le phe lp n ke 1l e\v égezni.

4.1. SÁllftő

4.2. A

berendezéseknelr és az építésianlagoknak a teljesítéshe$re való eljunatásához
alkalmas fuvaroÁsi mőd vá|asztásáért, a íuvarozás soán esetleg felrnerüló késedelemért,
kirokért a Szál]ltő felel. A fuvarozással kapcsolatos valamennyi adminisztraciós
kötelezemég teljesítése(esetlegesen E,KAER bejelentés, űtdij,behajtási engedély) aSállttő
feladata. Ebbe beleénendő az F-urőpai Uní6 tagálhmaból vagy harmadik orságbőI valő
fuvarozással kapcsolatos regisztrációs és * adon esetben vám vagy egéb illetéldizetési *
kötelezetcség teljesítése.

4.3. A

szerzőőés teljesítésénekhatárideje a szerződés aláiásátőI számfton 120 naptáti nap.
Amennyiben a haáádő munkasziineti napon jáma Ie, akkor a haáádő az azt követő
munkanapon járle.

4.4. A

szenődés akkor minósiil teljesítennek, ha jelen szerződésben (és kiilönösen

annak 3.

sámű mellékletben) szereplő árusÁlltások és kapcsolődő szolgáltatások maradékalanul
elvégűsre kerülnek SÁLlltő köteles a teljesítési haándőn beliil a berendezést a teljesítési

h.lr.

eljunatni, aberendezéseket iLembe helyezni és az iszembe helyezett berendezéseket,
a ber-,háÁs he\azínét ,,kulcsrakész" állapotban a szi.ilséges hatósági
engedélyeld<el a Megrendelőnek átadni, továbbá a Megrendelő szemé|yzetét a berendezések
használatárabetanítani.

valamint

4.5.

Szállltő a teljesítési hataidőn belül előteljesítésre jogosult, köteles azonban a teljesítés
pontos időpontjáről a Megrendelő kapcsolauanőját legkésőbb 10 mrrnkanappalavárható
teljes ítésről íásban értes íteni.

4.6. A Szállítő a Megrendeló

személyzete részérebetanftó képzésttalí a berendezések
használatáről, melynek teljesítésétjegyzőköryuvel igazol. Az betanítás időpomjára
elekronikus formában rendelkezésre bocsátja a berendezések maglar nyelvű hasznáIati
űtmutatőját

5.
5.1.

A

5.2.

A próbaüem a

5.3.

Szerződő felek rögzít,k, hogy aberendezések átad.ás-áwételéről jegyzőkőnlvet vesznek fel.
íIa az átaűs-áwétel során a Megrendelő azt álIapiga meg, hogy a berendezések nem
felelnek meg a Szeződésben foglalt feltételeknelE igy ki,ilönösen aMűszalá leíásnak vagy

berendezések átadás-áwéte|e soán a Megrendelő ,,ptőbaizem" soán győződlk meg
arrő|, hogy a berendezések a rendetetésszi rű ínsznáIatra alkalrnasah .e"delke zk-e á
Szenődésben és annak elválaszthatat|an részétképeződokumentációban - így különösen a
Műszaki Leíásban - valamint a jogszabályolrban elóírt tulajdonságokkal. ,,Próbaiizern'
alau páciensek és engedélyek nélkiili működéspróbát kell érteni, melpek során a
Megrendelő a Szállttő mnwása és felügyelete mellett beindítja a berendezéseket, sziikség
esetén lefutat rajta egy tesztijzemet, annak vlzsgá|ata céljábőI, hogy a berendezések
működőképesek-e, alkalrnasak-e betegelláús során törrénő használatra, valamint mindazon
frrnkcióknakaz elIáására, amelyet Megrendelő a Műszaki leíúsban meghatározott.

soán a szálltő köteles ellenőrizni,
kezelését
biztonságga|
e\sajátítona. Amennyiben
hog5, a |<ezelő szeméIlzet a berendezés
ezzell<apcsolatban kifogása meriil íel, azt írásban jelezrue kell a Megrendelő felé.

{+b

Szá|lító jelenlétébentörténik Ennek

3. oldal; összesen 11

oldal

Ón

az Aján|atna\r, ,agy a berendezéseh illewe annak egyes elemi hibásak vagy hányosak (a
továbbiakban: hiba), ahibát, a hiba vonatkozásábanérvéryrsíteni kívánt szavatosságiigén/t

a szavatossági igény teljesítésénekhatáidejét a Felek a közösen felvett
jeg,7zőkönyvben rögzítl< Amennyiben a Sállltő a megjelölt szavatossági igénynek a
megjelölt haúÁdőben nem tesz eleget, a Megrendelő glakorohatja a hibas teljesítésből
eredő egyéb jogait.

valamint

Az átadás-áwétel soán aSzállttő köteles aberendezések minőségét és műszaki megfelelését
tanúsíó magyar nyelvű okmánlokat és tanúsítványol<at valamint az i:zeme|tetéshez,
kezeléshez szi,ilséges magyar nyelvű dokumentációkat, a beszerelt, telepített, beépített
berendezésekhez tanoző megvalósulási dolrumentációt, a szi,ilséges mérési

5.4.

jegrzőkönyvelretéskivitelezőinlatkozatotátadni.
Szál]ltő akkor teljesíti a Szerződést, ha:

5.5.

.
.
.
o
.
.
6.

6.1.

a berendezéseket a

Megrendelőnek a fentiek szerint átadta,

a berendezések teljesítésihelyet a

kiviteli terveknek megfelelően lrialakítona, és átadta,

a berendezéseket iizembe helyezte és a,,prőbai,lzemeí' sikeresen lefolpatta,
a

Megrendelő szeméIyzete részérea betanítást e\végezte,

a sz.erződésben meghatározott dokumentációkat a Megrendelőnek átadta,
a

CTberende#s sugáwédelrni hatósági engedélps mérésijeg,7zőkönywel rendelkezik

Teliesítési feltételek:
Sállkő a Szenődés aláíásátől számított 10 munlanapon belül technológiai telepítési
tefvet köteles készíteniés azt jőváhagps céllábóIa Megrendelőnek átadru. AMegrendelő a
technológiai telepítésiterv elfogadásárőlatew átaűsátőIsÁmtott 3 napon belül dönt.

6.2. Az elfogadon technológiai telepítésiterv alaplán az

elfogadástó| sámiton 30
kiviteli
terveket
készíteni,
és azt jőváhagyás céljáből a
munkanapon belül Szál]ttő köteles
Megrendelőnek átadní. A kiviteli terveknek magukban l€1l foglalni az építészetí,
épi.ilewillamossági, és épiiletgépészetiés egwb szakipari átalakításokat. A Megrendela a
kiviteli tervek eWogadásáról a terv átaűsátőI szádltott 5 napon beliil dönt. Amennyiben a
Megrendelő a kiviteli terven módosításokat javasol, aSzáJ'lltő 3 napon beliil köteles a kiviteli
terveken a Megrende|ő ákAI kért riródosításokat a tewezőye| áwezrttetru, a végleges kiviteli
tervet jőváhagps céIlábőla Megrendelő résáre átadni.

6.3. A SÁllttő

tudomásul veszi, hogy

az

épitészeti,épülewillamossági és épületgépészeti

átalakítással kapcsolatos kiviteli tervek készítésesoán az épiiletrész eredeti tervezőjéveI

egyeztetnie sziilséges. A terveZő(k) közvetlen elérhetóségeit Megrendelő
s zerző désköté s ko r kö zh a s ál]ttőv a|.

a

6.4. A

Megrendelő jőváhagy!§a híányaban az épitészeti, épiilewillamossági és épiiletgépészeti
A SÁlltínak a jőváhagyon végleges kiviteli tervek
alapján\<eil, az építésimunkakat elvégeztetnie; a Megrendelóvel való fol1amatos eg)rezetés
mellett. Amennyiben az elíogadott végleges kiviteü tervek a|apján végzendő mtrnkík
hatósági engedély köteleseh azol<at az engedéIyeztetéseket a SáMtőnak kell a sajx
költségénelvégeztetniea jogszabáIyelőÁsoknakmegf elelően.

munlak nem liezdődhetnek meg.

6.5.

SzáMtő rudomásul veszi, hogy a berendezések telepítését,üembe hellezésétvalamint a
berendezések üemeltetési he$nek kialakítást/átalahtási munkíit folyamatosan működő
rendelőintézetterijletén lrell végezrue íry,hog4, a többi helyiségben folyamatosan #.gírő
tevékenpég fo$k A fentiek alaplán aSzálűtő a munkavégzésétköteles úgy megszrwezní,
hogy rendelőintézet működését ne a|<adá|yozza, és csak a ténylegesen szi.ilséges ménékig

?

zavar}a.

rt..r*

4. oldal; összesen 11 oldal

Á,r

6.6.
6.7.

Szál]tő a szerződés teljesítésekor a munkavégzésseléinten helyiségekethasznáIatra készen,
kijavíwa, kifeswe, kitatr<adwa köteles a Megrendelónek átadni.

A

kivitelezési munkák a fentiek figlrlembe vétele mellett

a

nap

2a őájában, és a|ár

héwégénis végezhetőh a helyi za1védelemre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

7.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek íkötbét. teliesítésibiztosíték)...vis
maiof":

7.L.

szerződésben rögzitea kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy nem
teljesítése esetén az a|ábbiménélc" katbéőizetési kötelezettséggel tanozka Ptk 6:186. § (1)
bekezdése szerint.

7.2.

késedelmi kötbér

Szállttő

a jelen

A

7.3.

kötelezettségek Msedelmes teljesítése (azaz a teljesítési hatáidő túllépése)esetén a
Szálhtőt késedelrni kötbéx{betési kötelezenség terheli. A kötbér alapja: a teljes nenó
szerződéses ellenszolgáltatás. A kötbér mértéLe:az eredmérytelenül eltelt teljesítési
hatáÁdőt követő minden megkezden napái nap után a teljes neftó szerződéses
ellenszolgáltatás 0,1, o/o-a, de min. 100.000 Ftlnap), illewe maximum 5 %.
Megrendelő a Szállttí 50 napos késedelmét követóen jogosult a szerződést rendkívüli
felmonűssal megsziintetni, amely ezákal a SÁMtő nem teljesítésénekminősül, és
megalapozza a me ghiű ulás i (ne mte lj e s ítés ) kötb é r é rvé nye s ítés ét.
Hibás teljesítésikötbér

Hibás teljesítésnek minősül a nem az aján|atban foglalt minőségben tönénő teljesítés,vagy
mennyiségi hibában szenvedő teljesítés.A kötbér a|apla a hibás minóségben tönénő
teljesítés,yagy ahiányző eszközöWberendezések netíő szerződéses ára. Akotbér mértéke:
a hibás minőségben tönénő teljesítés,yagy a hiányző eszkőzöIJberendezések nettó
szerződéses árának 5

o/o-

a.

A teljesítésihatáidőn beliil

kicserélt hibás termék (a cseretermék megfelelősége esetén),
alaplát.
illewe ahatáádőnbeliil pótolt mennyiségi hiánynem képezíköúéí+'aeés
A hibás termékek áwéte|& a Megrendelő megcagadja, amennyiben az nem alkalmas a
re

7.4.

nde lteté s s zerű has ználatra.

Meghiúsulási kötbér

A

szerződésnek a Szállttő érdekkörében felmerült lehetetlenülése, a teljesítésmegtagaűsa,
az 50 napot meghaladó eladói lrésedelenu valamint a szerződés Szál|ttő általi felrnondása
esetén, továbbáha a Megrendelő a szerződéstőIaSzál]ttő szerződésszegő magatartása miatt

azonnah hatállya| felmondja

a

szerződést,

a

SzáMtőt meghiusulási kotbérfizetési

kötelezetcség terheü.

7.5.

7.6.

Szállltő nem köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha a Megrendelő szeruődésszegése olán
kénytelen a szerződést felmondani.
A meghiúsulási kötbér mé4ékea teljes neűő szerzódéses ellenszolgáltaás 5 o/o-a, de
minimum 30 M Ft.
Az ánartási kötelezenség be nem taftása szerződésszegésnek minősiil, ami egyrészt a
szerződés azonnah haályő felmondásának indokául szo|gá|, rtiasrészt megalapozza a
meghiúsulási kötbér érvénlesítését.
Megrendelőnek jogában á17 az esedékessé vált kötbén a véte|árből visszatartani. A kötbér
megfizetése nem érinti Megrendelőnekazt a jogát,hogy a kötbéren feltiü kant érvényesítse
a Szál]ltőval szemben. A kötbérek v'usgáIata soán az időtanamokat naptáá napban kell
vizsgálni.
Jólteljesítési biztosíték

Megrendeló a szeruődés hibás teljesítésévelkapcsolatos igények biztosítékakentjólteljesítési
biztosítékot kötön ki a teljes szerződéses ellenszolgáltatás 5 o/o-ával megeryező mértékben.
5. oldal; összesen

''

oril^'Ó,,
_,

A

7.7.

jólteljesítési biztosítéka Kbt. 1,34. § (7) bekezdésben meghatározou módon,
visszatartásként kerül biztositásra és a vállalt jőtállási kötelezenséglejánát követő 10. napig
érvénlasnek és haúlpsnak Lell lennie. A visszatarcás a Kbt. 134. § (8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően kiváltható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt
biztos ítékmódozatokkal.
Vis major

A

SÁllttó nem sújthatő kánéátéssel vagy a szerződéstőI valő elállással, ha a késedelmes
teljesítés,,vismajo1' eredménye.
Jelen pont értelmezése szempontjából a ,,vis r.rur,lot'' olyan esetekre vonatkozik, melpk a
SÁl]ttő érdekkörén kíviil következnek be, és amely ellenállhatatlan erók következménla.
Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülrnényeket
keli érceni, melyek a jelen szerződés aláíÁsát követóen felmerülő, előreáthatatlan és a felek
által elhááthataílan eseméryek következtében állnak be. Ilpnnek tekintendők főképp, de
nemhzárőlag aháborű, sztÁjh> földrengés, tőzvész, árviz,, járvány, karantén, korlátozások
és szállí,rási embargó, utak járhatatlansága, terrorcselekmény, robbanás, áItaános anyag- és
inemanyaghiány.
Vis majorra a Szállttó csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesítia Megrendelőt a vis major
tényerőI, okáról és várhaó időtanarrárő|.
Amennyiben a Megrendela egyéb lrán,yű írásos utasíústnem ad, a SáIlttlnaktovább kell
teljesítenie szerződéses kötelezenségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell
keresnie minden ésszerű altemativ módot a teljesítésre, me\et a vis major esete nem gátol.
A szerződésben foglalt határidők a vis major ídőtanamával meghosszabbodnak
Amennyiben a vis major időtanama meghaladja a 60 napot, a Megrendelőnek jogában álla
szeruődés nem teljesített részétől elállni a hátÁnyos jogi következménpk nélktil oly
módon, ho gy a Sálhtőnakerró l é rtes ítéstkiild.

8.

Alvállalkozók

8.1. ASál.lttő a szerződés teljesítésébeaz a|ábbi alvállakozőkat
A teljesítés azon tésze, melyre az Alvállalkozó neve, címe
a|v

állalko zó bevonás ra

ke

vonhatja be:
Teljesítés

rül

Betanítás

SzabáIyzatok ellészítéseés
eneedélyeztetése

ménéke

GE

Hungary Kít., 1044 Budapest, Váci
lut//.
Juhász és Nagy Vállalkozási Mémökiroda
Kft., 1238 Budapest, Szitás utca 16.

e/"\
0,32069484o/o

0,2557561,40/o

8.2. A Szállltő nyilatkozih hogy a

megnevezett alvállalkozók nem állnak a Kbt. 62. és 63.
szerinti kizárő okokhatá\a alan.

8.3.

A

8.4.

A

9.

Szavatossáo. iótállás. szewizszolgáltatás:

§

Szállttő a szerződés teljesítésénekidótartama alatt köteles a Megrendelőnek minden
további, a teljesítésbebevonni kívánt alvállalkozőt elózetesen bejelenteni, és a bejelentéssel
együn nyilatkozni arról is, hógy az általa igén/be venni kívánt aVállalk<oző nem áll a Kbt.
62. és 63. § szerinti kbárő okokhatálp alau.

SáMtő az ilválIalkoző által elvégz.ett mrrnkaérc úgy felel, mintha azt maga teljesítette
volna. Jogszerótleniil igénybe ven alvállalkoző esetén azEIadő felelós minden olyanlárén,
amelyalvállalkoző igén/be vétele nélkiil nem követ|rezett volna el.

9.1.. Szállttő a jelen szenődés alaplán lesál]ttásn kerülő berendezéseb áruh valamjnt az
e\végzeu' llegészitő szolgáltatások vonatkozásában az ijzembe helyezéstőI számitott 36
hónap teljes kör,i,,full service" ganncátvál7al, melyidőszakalat köteles biztosítani saját

fr+*

6, oldal; összesen 11

ríL

oldal /
^

koltségére 24 őrás rendelkezésre állasí idővel a ,,full setvice" szolgáltaás biztosítása rantl
inté zke dé s e inek me gke zdését.

9.2. A

vállalt jótállás-időszaka|att

a ,,full

service" szo|gáltatás részelént aSállltő

a

e\végztaberendezésektervszerűmegelőző|<atbantarcását(megelózőlarbantartás);

a

sziilség esetén elvégzi a berendezés hibaelhádtását;

o

sziilség esetén biztositla aberendezések működéséhez szi.ilséges összes tanozéh f"syokopó alkatrész tédtésmentes ellátását;

valamint sziikség esetén elvégziaberendezésheztanoző szofwer Lűgazítását,,,jogkövetó"
frissítéseit.
9.3.

Mege\őző l<atbantanás

A

Szál]ttő vállaIja, hogy a berendezések ryárcői protokolljaiban meghatározott
időintervallumoknak megfelelően, a Megrendelővel előre eyeztetrlű időpontban elvégzi a
b e re nde zé s ek mege|ő ző katbantanás át.
Megelőző |<arbantanás magában foglalja a berendezesek működési helyen tönénő
munkavégzést, a berendezés működési helyen tartott szemlét és tanalmazza a
sugárvédelmi mérést,képminőség (I/Q ellenőruést, és a gyáá udgrade ill. update-k
elvégzését.

ASzáltró a megelőző lgrbantanás során aberendezéseket a rajuk vonat kozó gyán szrrvb.
előírások szerint el7enőrzí, amely soán kizárőlag éwényes kalibálási 1eg,7zőkönyvvel
rendelkező mérő-, ellenőrző és vbsgáIő múszereket használhat.

SÁllttő köteles a megelőző I<arbantanás tervezett időpontja elótt legkesőbb 10 nappal
megelőzően a Megrendelő kapcsolananőját lrásban értesíteni és veIe egyeztetni a
mege\őző l<atbantatás pontos ldőpontját. Az énesítéselmaraűsából eredő Lárokén a
Szállltő felelős.
Szállttő a mege\őző lgtbantartást köteles úgy megsze wezti és elvégezni, hogy a megelőző
IgrbantatÁs legfeljebb 2 mrrnkanapnak megfelelő tizemidat vehet igénibe.

Szá|Itő a megelőző l<atbantartás soán elvégzrn feladatokról, a felhasznált és beépített
all<atrészel<ről és a íelhasznáIt,aryagolrról részletes listát köteles készíteniés azt a
megrendelőnekazakuáüsl<atbantanásimunlralappalegyütcátadni.
9.4.

Hibajavítás

A berendezések esetleges meghibásoűsának esetére a Szállltő a hét minden napján O:OO
őátőI 24:00 őáíg terledő időszalrban e-mail és telefonos ügyfélszolgálatot köteles
iizemeltetni a Megrend e|ata| érkező hibabejelentések fogadása érdekében.

A
be

j

fent megjelölt időszakban történő hibabejelentés esetén a Szállltő a hibaelhádtást
elentést követő 24 őán be ltil kote les me gkezde ni.

a

Megrendeló a hibabejelentést elsósoóan íásban (faxon, e-mailen) köteles megtenni.
Telefonos hibabejelentését a Megrendelő köteles 1, őán beliil íásban megerősíteni. A
hibajavításra rendellrezésre állő ídő az íásos megerősítéstól számitődk
Bármilyen működési zavar észIelése esetén Megrendelő haladékalanul köteles kapcsolatba
lépni a Sákő üp{élszolgáIatával.
9.5.

Alkatrészelláús

Szál]ttő

a

mege|őző karbantartás, illewe

tédtésmentesen köteles biztosítani

-tT
fr

a

a mege|őző

hibaelhádtás

soán

énél.lrratár nélki.il,

l<arbantanás, illewe a hibaelhádtás

soán

7. oldal; összesen 11

oldal

Áa

beépítésrekerüló alL<atrészeket (és tanozékokat), ame\ek aberendezések rendeltetésszerú
has zná|atához s ziils é ge s ek
a

A cserealkatrészek

a

A

pőtlása eseÉben a hibás alkatrészek aSál]ttő tulajdonába kerulnek

tédtésmentes alkatrészellátási kötelezenség nem vonatkozik a berendezések azon
al7<atrészetre
taííozéL<ain',amelltk a Megrendelő személyzete által végzett hibás
,lvag}r
rcvékenpégel<revag5rsÁndékoslárokoásáravez,ethetővissza.

10.

Imooft és egvéb engedélvek. adók- i
10.1. SÁlkő saját költségére biztosftja Megrendelő részére a jelen szrrződés specifikációjában
meghatározott berendezések áwételéhez, üembe helyrűséhez és ilzemeltetéséhez
sziikséges jogokat és hatósági engedélyeket.

10.2. Imporc. s,zállltás esetén _ a jelen szerzódésse| vagy az abban foglaltak teljesítésével
'
kapcsolaóan iVlagyarországonkíl,ril felrnerüló adókat és illetékeketSÁllttó viseli.

11.
11.1,.

IL.z.

Hatálvba lépés.messzűnés. felmondás:
A szerződés haározott időtartamű szeruődés, mely a szeződés mindMt fél áltah alálrásátőt
a szerződésszerű teljesí,risig, illewe a jőtállási kötelezetcség tekintetében a vállalt jőtánási
időszak leteltéig van hatálshan.lelen szerzódés a lejárata naplán a Felek kiilön n7,1latkozata
nélki.il, automatih§an megszúnik

A szerződésben foglalt kötelezettségek sűycs megsénéseesetén a sérelmet szenvedó fél
jogosult a szerződést a rrásik íélhezntézett ajánlow levélben azornalihatállyalfelmondani.
ASÁllrrő sűyos szerződésszegése miatt a Megrendelőt megilleti a szenődéstől való elállás
joga,,amennyiben a Szállitő a szerződéskötést követó 1 hónapon belül nem kezdi meg a
te lj es Ítést.E bben az e s etben Me grende lő me ghiusulás i kötbérrs j o gos ult.

11.3. A Megrendelő a korulrnényeiben beállt - a szerződés lényegét élirntő - váItozasrutekintetel
bármikor elálihat a szerződéstőI, köteles azonban a Sál]ttő ezzel összefüggésben
ke letke zen háát me gcédte ni.
11.4. SÚbcs szeződésszegés esetén azomahhatáIyű felmondásnak van help. Ebben az esetben
a Megrendelő a szrrződést, Íásban jogosult felmondani. A szeruődés az íásbeli
felrnondásban megjelölt napon szűnik meg. A rendkívüli felmondás esetén a Szál]ttő
köteles ellátni feladatait addig, amig a Megrendelő nem gondoskodik a feladatok ellátásárőI.
11.5.

.
.
.
.

A

szerződésszegésre vonatko zőan a Ptk szabályai az Ányadóah de azon kívül jelen eljár,ás
alaplán kötött szerződés súllos megszegésénekminősi.il kiilönösen

ha aszállttő a szenődéskötést követő 1 hónapon beliil nem kezdi meg a teljesítést; vagy
az 50 napot meghaladó sáIlttőikésedelem; vagy
ha

a sÁllttő a szerződésben foglalt együnműködési kötelezenségét (ktilonös tekintenel

technológiai telepítési tew és/vagy a kiviteli tervek egyeztetésérQ megszegi;vary

a

ha a sÁlllr.ő a szerződés teljesítése soán a rendelőintézet működését olyan mértékben
al<adályozza, mely a Mggryndelőnek anyagi vagy eszmei lán okoz. é, aÁe$ állapotot a
Megrendelő íásos felszőlttására sem szi.intet meg, vagyismételten megvalósítja.

11.6. Megrendelő a meghiúsulási kötbér felszámítására jogosult továbbá minden olyan esetben,
melynél a szeruőűs megszúnésea Sálltíra visszavezethető oknak minósü| kiilönösen
például:

.
.

szálhtő súlps szerződésszegést követ el;
szállttő jogutód nélkiili megszűnéséthaározza el;
8. oldal; összesen 11 oldal

/.ü_

.

szál]ltő

a jelen

közremúködót

.
Il,.7.

szerződés rendelkezéseivel ellentétesen alvállalkozőt yag\/ egyéb
von be a teljesítésbe;

SzáLlltó a szerződést egyoldalinn, kiilönös indok nélkiil felmondja. ASÁl]ttő felmonűsa
esetén nem minősül elfogadhaó indoknak a szerződés gazdasága|an teljesítésére, yaw a
megnövekeden költségelrre való hivatkozás.

A

Megrendelő a szerződéses kötelezenség nem teljesítésétállapíthatja meg abban az
esetben, ha a SzáMtó legaÁbb három alkalommal a beépített(alap)anragokkal éslvagy
elvégzrtt munkáklral szemben Megrendelő súlps minőségi kifogással él és azt a Sáll{to
határidőben nem cseréü ki, vagy nem javíi1a ki. A Megrendelő abban az esetben jogosult
súlps minőségi kifogással éIni, amennyibenaSzállltő teljesítésenem felel meg a vonaikozó
szabványolmakés/vagyaMegrendelőáltalámasztottkövetelménl.eknek

11.8. A szeződés megszűnése esetén aSzállttőjogosan igénsntanhata jelen szerződés keretében
a szerződés megszűnéséigígazoltan teljesített szolgáltatások és leszáIlított eszközö[
anyagok ellenénékére.
11.9.

A Megrendelő a szerződés azonnahhatáWű felmondására jogosult továbbá, ha feliiglaleti
szervénelr, vagrr a flnanszírozőjának döntése vag,J jogszabályi rendellrezés alaplán-sofia
keűló stnrlcuáüs átalaldásáru tekintenel a szerződés teljesítésea Megrendelő részéről
lehetetleni.il, illewe az lényeges, jogos gazdasági érdekétsértené.A Megrendeló e$óldalú
felmondása esetén a SÁL]ltő a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgákatás
szerződésszerő pénzbeli ellenértékérejogosult.

12.

Egvéb feltételek:
12.L. JeLen szeruődés és annak melléklete csak a szerződő felek közös
formában módosíthatóh a Kbt. 141. § feltételei szerint.

megegyezésével, írásos

12.2. Iltí:nden, a jelen szerződés keretében a felek álta| egymásnak kiildött értesítésnekírott
formában (ajánlor- levélben, telefaxon) liell történnie. E zrn értesítésekhaálya a címzrtt
áltaü vételkor, illewe a neki tőnénő Mzbesítéskor áll be.
1,2.3. Jelen szenődés 6 azonos érvényumag}ar nyelvú példánlban készi.ilt, melyból a Feleket 3-3
példányilleti meg.

lj.

Szeződő Felek kapcsolattartói
13.1. A Megrendeló részérő|
Név:
Telefonszám:
Faxszám:

Mobil telefonszárrr:
E-mail cím:
13.2.

,

OwingerVilmos
+36 1,452 4201
+36 I 350 0957
+36 30 9792 534
ottingervilmos@ euszolg 1 3.hu

állalkoző részérő|

^Y
Név:

Telefonszám:

ruíráIliborGergő
+36 1,225 03 13
+36 1,225 03 í4
+36 30 929 30 26

Faxsám:
Mobil telefonsám:
E-mail cím:

hamal.gergo@vmd.hu

Telefonszám:
Faxszám:

+36 1,225 03 13
+36 1,225 03 14
9. oldal; összesen 11 oldal

pi.?

Mobil telefonszárrr:
E-mail cím:

1,4. Bítósáo.
14.t.

A

t4.2.

A

+36 30 929 30 26

vmd@vmd.hu

a,lkalrnazandó ioo:

jelen szerzódésben nem vagy nem kimedtően szabályozott Lérdésektekintetében a
magyar elláási és anyagi jog szabáI1ai az iányadóh elsősoóan akőzbeszerzéseL<rőI szólő
2015. évi O(LIII. törvényeek a közbeszerzési eljáÁs megindításának (azaz az ajánlatí
felhívást tartalmaző hirdetményfeladásának) napján hatálps változata, valamint a Polgári
Törvén/<önyvről szőIó 2013. éviV. törvény.
Megrendelőnek és a Szállttónak meg kell terrrrie mindent arrnak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások ígán rendezzenek minden olyan nézrteltéréstvagr7 vitát, me\y
közönük a szerződés keretében, vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel.

I43. r]a Megrendelő

és Szállttőnakaz etűten közvetlen táryyalásokmegkezdésétől számtott 1,5
napon belül nem fudják megoldani a szerződés alaplán, vagy ezzel összefüggésben
lieletkezen jogvitajukat, iryy e jogvita e|bíáÁsára, arTa az esetre, ha a Sáűtónak székhelye
nem budapesti, Felek kikötik - a helyi btrőság hatáskörébe tanoző üg7ekben - a Budapesti
IV. és XV. Keri.ileti Törvénys zék klzárőIagos illetékes s é gét.

15.

Titoktatás
15.1. A Felek tudomásul veszilq

15.2.

hogy a Kbt. 44. § szerint i.izleti titok címen nem tagadhatlákmeg
aájékoztatást a jelen szenődés lényeges tarcalrÁríI a Ptk 2:47. §-ra, hivatkozva. Szerződő
felek jelen szeru,ődés a|áiÁsáva| tudomásul veszilg hogy nem minósiil i.izleti titoknak az az
adat, amellmek megismerésétvagy nyilvánosságru,hozataIát a Kbt. vagy egyeb jogszabáIy
közérdelóő l e lrende li.

A

SzáL]ltőt titokartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítése soán a
Megrendelóvel (valamint a Fenntartó Budapest Főváros KII. Keriileti Onkormán,yzatával)
és tevékenp égévelkapcsolatban tudomására jutó mindennemű - az előző ponthatáIya aá
nem taííoző - adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titokartási kötelezenség
kiterjed Szálltő al7g|rrnzottaira, munkatársaira, alvállakozőira is, akiLet tevékerynégiik
megkezdése előtt a SáMtő köteles a titokarcási kötelezetrségre hitelt érdernlően
íigyekneztetnl. Sállltő elismeri, hogy teljes |ánéÁtésifelelősséggel tattozk a binokíba
juton inforrruí ciők megőrzéséérc, megtatÁsáén, tároásáén.

16.

Továbbitendelkezések:
16.1. A Kbt. 136. § (1) bekezdése, valamint

143. § (3) bekezdés szerinti rendelkezések

16.1.1. Megrendelő kiköti, hogy

a Sállttő nem fizethet, illewe számolhat el a szenődés teljesítésével
összefiiggésben ol1an költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) szerinti feltételeknek nem megfelelő tánaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Szálhtő adóköteles jövedelrnének csökkentésére alkalmasa§
b) Sállttő a szetződés teljesítésénekteljes időtanama alan tulajdonosi szerkezetét
a Megrende|ő számára megismerhetővé rcszi és a 1,6.1,.2. pont szerinti ügyletelről
a Megrendelót haladékalanul értesíti.
16.1.2. A Megrendelő jogosult és epöen köteles a szrrződést felmondani - ha sziilséges olyan
hatáádővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett íeladata ellátásárőI
gondoskodni tudjon - ha
,) a Szállttő társaságában közvetetten vagy közvetlenüI 25o/o-ot meghaladó
tulajdoni részesedéstszerez vllam.e|r olpn iogi yemél;y vag,J szemáryer,
/og?
szennt joglrepes szeryezft, amelytekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
a)

10. oldal; összesen

''

o'O^'Á_D

b) a Sállttő közvetetten vagy közvetleniil

25o/o-

ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jogi szrméIy vagy személlas jo1^ szerint jogkepes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 1ó)

16.1,.3.

alpontjában meghaúrozott feltételeknek
belrezdés szerinti felmonűs esetén a Sál]tő a szerződés megszűnése előtl' már
te lj e s ítem s zo|gáItatás s zerző dé s s zerű p énzb eli e lle né rté ké re j o go s ult.

A

1,6.1,.2.

16.2. A Szálltő tudomásul veszi

- az Állatű SámvevószéI{ől szőló 2Ott évi LXVI. törvény 5.§

(5) bekezdésében, a
KorrÁryzatiEllenőrzési HivatalróI355/201,1,. QOI. 30) Korm. rendelet 18.§, valamint az
Európai Támogatásokat AudiráIő Főigazgatóságríl szőlő ZtO/2010. (VI. 30) Korm.
rendelet 3/A §-a a|apján az Allami Számvevőszék, a KorrÁnyzati ElLenőnési Hivatal,
valamint azEurőpaiTámogaásokat Auditálő Főigazgatőság ellenőrzési jogosultságát;
- az itűomációs önrendelkezési jogről és az jtűodciőszabadságrőI szó|ő 201,1,. évíOil.
törvény rendelkezéseit - kiilönösen 37.§-ában foglaltakat -, valamint az állarrháztartásról
szőlő ZOtt. évi O(CV. törvénlöen - kiilönösen 63.§ (2) bekezdésében - foglaltakat.

I7.

Szeződésmellékletei:

Jogilag a szerződés részétképező- de fbi]atag nem összetartozó

t. ítlhlatifelhívás
2. A közbes zezésídokumentumok (hilönösen

a műszalá

-

mellékletei:

leíá$

3. ASzál]ttő ry/ertes ajánl4a

Az e|jáás e re dméry,e (Os s ze ge zé s az qán|atok e lb írálás áró )
Ezekben a mellékletekben szereplő ellentmondás esetén az alacsonyabb sorszámú
me l1é kletbe n f o glaltak az 1ányadő ak
a.

Keh

Budapest, 20].6. december 23.
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