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ADÁSVÉTELI sZERZÓDÉS

anlely alrrlírott napon és hel1'en 1étlejött egyréSzról:
Szenl Lázár Megyei Kórház
Székhely: 3I00 Salgótarján FtiIel(i út 54-56.
l elefon: 06-i 2/522-002
I(épviseletében: Dr' Bercsén)'i Lajos fóigazgató lóorvos
Adószánl: ] 5450054-2-] 2

Bankszátrllaszánt: ]0004885 l00020]0-00264l j6
SWIFl_ kód: MANEllU]lB
]BAN szárl]aszánl: Ht]7l l0004885 ]00020]0-002ó4l]ó
nlill1 nlegrendeló (a tor'ábbiakban: Ver'ó)

nrásI'észr'ő l:

Césnér': E'n1el'Pl'ise CotllIlutt ic:ttiotts Mag)'a1'6152{o Ker'es]<edelnliÓs Szolgáltató I(ít'
Szélrhely:1 138 Btrdapes1 Váci ú1 1 l7 l l9'
]'el; l i6 I 41]r)400
Fax: +i I I 41) 2442
Képviseletében: Bari András
Cg.; 0l-09-875457
Adószám: lj8j5462 2 4]
Ban llszán-i Iaszá nl : l 0300002- l0j l7l04-4902001j
SWIIrT liócj: Ml(KBIlL] Ht]
lBAN szárlllaszánr: HU38 l0300002-]0j ]7l04_490200]]
nlirrt vállalliozó (a továbbialrban: Eladó)

cgYijtlcsen leleli (továbbialtban: felek) l<özott az a1ábbi feltÓtelelr nlelletl:

I'Előzrnénl'

Felek e lőznén),liéot IögZítil(. ho.ey a Megr'enc1elő a KöZbeSZcrZesi Errcsitöben 2015'0o'05-én I(É
875112015 nyilvántartási SZám alatt a Kbt. ]2l' .. (1) bekezdés b) pontja szer'iuti

kőzbeszerzési eljátás negindítására a.jánlar i '[elhllr; '1 
,.,l 

'.-.' 
'.

Megrende ló a llözbeszerzési el.járás er'edményét 20 ] 5. 07. l0. napján ]rihirdette arlrely értelnében a
|iózbeszerzési e|.járás nyertese a Eladó lett.

l I. A szcI'zórlés lárg1t

1.A szerződés tál'gya; Egószségügyi l<apaci1ások hrr{áron átnyúIó fejlesztése Losonc, ós

Salgóta rján térségébcn '' (Proj el(lazonosító: HUSIí1 10l/1.4.1/0053) infornratikai
eszközbeszerzés''

l. rész: Storagc rcndszcr'és ta[1alél( szetr,eI [reszel'zésc

\/er'ő negrendeli Eladótó1 a .jelen szerzódés l. sz. mellélrletében lclsorolt inforrnatikai

eszl<özoliet a közbeszerzési eljárás iratan1'agában meghatár'ozott rllűSZal(i speciÍi1<ációban,

dar'abszánrban és kiépítésben. \,alalllillt Valalnennr,i a nlijszal<i leirásban Íbglalt egyéb íeladat

ellátását.



]'Eladó ]rö1e]eZettsé_ge a szet'ződés l(ajZ\,e1e11 tárg1'ainali (tor,ábbá: eszlriizök) a tcIjesÍtési hel1'r'e

lor1énő |cszállitása és átadása, |]etaní1áSa. besz'ere]ése. a beszere]éshez SZLikséges épÍtÓsz.-ti

trl LtrlliáIatol< cllátása (adott esctL]cn). bci]Zcnrelése. jllesztése st]:' Fele]i r'iigzítik_ hogy a1árulékos

szolgá llatásoli el lenérté],'ét e \'ételál 1altalnlaZZa'

2'Eiadó l(ii1c ]czettsége a.jótállr1s idiitaI'tana elrtt aZ órintett esZ](öZól(liel lrapcsolatosan a gy/u1ó ál1al

előír't r'alanlennyi idószalios karban1arrlrsi leladat g1'iir'tói előírás szerirlti idiibe1l törtónaj e]látása'

j.Fe1eli nlegállapodnali abban. hoor'az ajállIatball esetleqeSel] lionkr'étan l]]egaiánlot1 cSZl(öZ hel)'etl

(az eszliöz g1'iiI'tásírnal< nregszfitlése' a rlárlianér' nlegváltozása, vagv idószakos beszerezhetct Ien sóg

nliatt) azollos t'ag1'.jobb.jellernziiirl<el biró eszl'özt szriI]íthat Eladó' anlennyiben azt a KöZrcmíil(ödő
SZeI\'eZet írásbarl is.jóváhag1'ja' Ez a szabál1' csaJr alikor alliaJnlazllató' ha az credeti esz]iöz

SzállítáSánalr Eladón liívi]I álló olib(ll tijlténő lehetctlellnÓ válását E'ladó clózctcscn igazolja
(tLldon]ás]a .jLrtásalioI' ha]acléirta]anLrl bejelerlti) és ep'r'ben ii:azol.ja (cszJiózisn]e e1őVel)' hogv a

sziil]lításr'a negajánlott esz-kiiz _jellenlzői llleol'ele]ne]i az ajániatban nl egh atároZotla kn ali. l-'e]eli

nlegállapoc1nali abban. hogr' az cllcnéItÓli Ícnticli l(ö\'etl(cz1éLlen nem r'áitozil<'

4'Vcr'ij.ielen szerzóclés nregliötéSét lrölető j0 napon bel|il _jogostllt döntcni a Dol< Lrmentációban

l]]eglla1ároZott tóte lcl( nleg\'áSállásáró] vonltl'ozásábarl nlegrerldelós nlcgadásáró1'

5.I:.ladó liijteles a ]<ir'itelezór,el eg\'cZtctIli a sziillsé_ues beépítéssel lra1lcsolatos építési lelaclatollról'
adot1 esetben eg1'ób spcciális lehe1elel(lól' AZ cg\'cZ1elésről nlindctl csetbcn .je gyzőkön)'l'et ke1l

Iiészíteni az ér'intett ot't,clsi eszközöli Í'e]sorolásar'al. és a sz'iiliséges lelac1atoL r'észIelezé séve l.

[I]. Az cllcnór'1élr

]'Az csz|iözcjli cllcnér'téliét nlel;' nagában foglal l'alarnennvi. a felhir'ásban. ill'.ielen szer'ződésben

lógZíte11 l(aiteleZettség cllátásánali clIcnértóliót is ' Ieleli l'1ariri a1.lnlltr .rllLp.jall l7'ti47 Et R + ÁFA.
azaz tizerl|lélezer- nyo lc szá zn egt r erlller tUR ] {FA cjsszelbcn állapÍtiák nleg Fclel<. Az eg'ves

szcrzóc'lési tlirgr'ali egysé-qárát l]ladó közlleszer'zési eljárásban tett ajánlata 1al|a]n]aZZa'

2.A rllegr'endelt és lcszá]lított cszliözoli c1lerlértéliéneli rnegfizetéséneli 1é]tétele. hog}, a hiáIrv- és

hibantentcs tel.ieSitéSt (nlelr' tlenl terjed ki az eSetleges irrl rc'jtett hibákra) Vevo képviseló.je igazolja

(teljesí1ésigaZolás). Ezen oJiirlt a szánlla liötelezó ncl léj<lete.

3'A szerzódés finanszÍt'ozása a .,Egészségrigyi kapacitáso)t ha1ár'orr átn)'ú]ó lejlesztése Losonc,

ós Salgólar'ján téI-ségében" eltlevezésíi HiJSI(/1 101/l'4-l/0053 azonosítószánrú projekt ker'etében

n),újtott tálnogatáSi forrásból to11éni](. A tánlogatás intellzitása ]000/o.

4'Vcvil a Iesziillított :irLrli ellenérté]tét a szerzőclésszerii tc|.icsítóst valanlitlt ll sz'erződéstlek ós l
.jogszabályoknak megfelelóerr kiáIlított sz1rm1a Vcr'ő általi ]iézhezvéte Ié ne]< napját követőcn 30
rrapon belül átLrtalássa] eg1'enlíti ki a 20l3' évi V' törr'ény (i1 Ptk') 6:130 -6 (1)-(2) belrezdésébcn
foglaltal< szerint. A l(l0/2009. (Vj]I.3.) l(ornr' rcndelet. a Kbt' ]30' $ (r)' (6) bel<ezdéséneli

rendelkezései és az Ar't. 36/A' .S rendellrezései irán;'adóa1r'

l'Az eIadó l db szánlla kiril]ításrira.1ogosLr1t' A tcIjesitésigazolás kiá]lítrlrs1lra a sil<cres iizenlbc

helrezést licjr'etóen' valanletlnyi liapcso|ódó Í'eIadat elIátása trtán lier'iilhet sor.

2'Ver'ó a lii]lzetés sor'án az Adcizás rendiélől szóló törvény 36/A' 
"S 

ában lor:laltal<at teljes körten

a lka lnrazzl.



3'Felel' megállapodna]< abban' hog1' 2' 
"..1'o'-'< 

fentebb nleghatálozott ellenértéke nagában fogIal

r'aIanennyi. a.jelen szer'zodés teljesítéséveI lrapcsoIatos sZolgáltatás ellenéftékét is. E]adó az eszlröz

ajá ]atlran rögZítet1 ellenéÍékén kívijl .jelen szerződéssel liapcsolatosan toVábL]i igényt selnll-]jlyen

.jogcínren nem ter.jeszthet elő, l<ivéve aZ esetleges l<ésedelnri kanatot'

4.I(ésedelnles f']Zetés esetén a VeVő, nint sZeIZodő lratóság a Ptl(-ball (6:l55.S (l) (2)) neghatározott

nréftél(ti és a |iésedelenl időtartanával ar'ánvos |iéscdeInli liamat rnegfizetéSéle l(öteles.

IV. A szerződés Ía l'ta lm:]

l.Eladó a szerződés tálgyát beszerelt' iizenbe helyezetl állapotban' a sziikséges okiratolrkal ellátr'a

l(öteIl3S a Vevőnek átadni'

2'AZ átadáS-átvétel időpont-iáróI a Vevót l(öteIes a Eladó lega|ább 5 n'rLrnliarlappal ]<orábban értesítenr.

j.An-renrlyiben építési rlLrnliálir'a is sziil<ség r'an' Ver'ó és EIadó előZelesell egyeztetnel( a nrLtnkál<

végzésónck idópontjáról azzal' hogv az nerrr al<adályozhatja a határidőben töfténó teIjesitést. V€Vö aZ

építési nlLrnkál< negliezdéséhez a nlLlnkateriiletet legkésőbb Ver'ő elő Adásvételi igényének

bejelentésétól sZárlrított 3' napon vagy adott estben l]ladó által clfogadott ennél l<ésóbbi időpontban -

átadj a.

4'Eladó kijelenti' hogy tLldolllása van arról' hogy niilr.ödo egésZségiigyi in1ézmétr-v. terti]etén kell

teljesítenie, íg)'ki.jelenti. hogy a teljesítést' az intézn-rény rendjét a lehetó legker'ésbé zavaró nlódon' a

te\'él(enységet a sziikséghez |iépest nenl zavarr'a végzi' Bárnilyen nrunkavégzés (ide értve a
helyszínre szállítást is) Vevő intéznlényében ltizár'ólag 9 l6 óra l<özött töÍténhet.

5'E]adó ter'élrenysége a betegek rlyrrgalrná1 nen zavarhatja.

ó.Meglévő infor'matiliai rendszerhez kapcsolódni' és ezzel kapcsolatos feladato](at csak a keze]éSi

idón kíviil, és oIy nódon l(öte1es Eladó elvégezni' hogy adatvesztéssel ne .jár1on.

7'A teljesítés helyei: Salgótar-ján, Ftileki út 54-5ó'

8.E'ladó sa.ját (vagy nás) neglelelő fuvat'esz]<özön l(öteIes L]iZtoSítani az eszköznelr a teljesÍtés helyere

tÓrlénő szállitását' A szállítás nlódszerének (aIkaInazott eszl<öznel<) olyanna]( l<ell lennie' hogy az

eszliözök ne sériiljeneli. a.jogszabályoknalr, szabványolinal< nlindenben nlegleleljenek. A lerakodás es

a te1epitési helyre történó beszállítás Eladó kötelczettsóge. Eladó l(öteles a leral<odáslroz a nlegfele]ó

személyi' i ll- tárgyi feltéte1eket biztosítan j.

9.AZ átadás-átvétel időpontjában a feIek ]iözcjsctl e]lenőrzil< az eszközöli szenllnel látható

tulajdonágait' és azok szerzódésszertiségét.

]0.AZ átadás-átvételi eljár'áson a felel< tizenpróbát tanallak, nlely sorátl az eszközök egyes

r'észegységeinel< nÍll<odését e] lenőrzi k.

] l.AZ átadáS-átvéte] során Eladó átad.ja aZ eszliözok hasznáIati útlnutatóit. jótállási .jegyeit, 2 példany

rlagyar nyelvíi keze|ési'használati UtaSítáSt,2 példány karbantartási Lrtasítást' engedélyek' nrinősíto

hatíIoZatok' ninőségi tanÚlsítVányok negfelelőségi tanúSítVálryol( másolati példánya. Egyéb

okrrrányol<' melyek igazoljál<. hogy az árr-r az érvényben lévő szabványokban, .jogszabályokban és

rendeletben eloÍft ](öVcte lnr éllyelt n el< rrreglelel (l(Lilönös tekintettel aZ orvostechllikai eszliözökrő]

szó|ó 412009. (lII']7') E[]M rendelett'e, ill. egyéb releváns dokrrnletltlln]okat. Az Lizernbe helyezes



SZab\'án)'ossá8ála és szabályosságára r'otlatkozó nyilatkoZatol(' sziiIrséges mérési .jegyzokönyveJ<'
IelhasználÓi szintli beavat]rozáShoz sZLjl(séges kéziI<önyvek' az árLr(lr) adatlapjai'

12'Amellnyiben aZ átadás átvétel solán bárrlilyen hiba_ vagy hiány állapítható nreg' al<l<or az átvéte|t

Vevo negtagad.ja. L]bben az esetben E]adó lic1telcs Iegl<ésőbb 5 tlitnkatlapot'l beliil hiány cs

hibanlentesen átadni aZ eszliozőket. AZ átadás-átvétel időpontjáról Eladó Ver,ót legaIább 5

nlunl<anappal korábban lioteleS éÍesitel] i'

l3'Felek ltilejezetten IogZitil(. hogy az átadás átvéte] során csak és liizárólag a szerlrnel ]átható

jellemzőket' ill' az iizenlprÓba solán csak a nl[il<ödőképességet ellenőrzik' Errrreli alapjárl az átadás-

átvételi .jegyzókörl)/V átadáSa Vevó részéról nerll .jeIenti az Írn. r'ejtett hibák. szabad szet'nnrel nen'l

látható hiányosságol<- ill' k|ilönösen nlindazon |rcjvete lnl én),eli ese1étl. nelyre rrlúlszal<i adat előílása
l(eli]11 lleghatározásra, de nrét_ést'e nenl lierült sor vonatltozásában a Iliárty és hibarlentes teliesités

igazolását.

l4.EIadó az rrtolsó eszkóz átvótelét lrör,etó l5 rlapon beliil köteles a felhasználók betanítását

elvégezni, eszliözönliént legalább l órás nrrrnlianapon 3 fő részére. Vevo szélthel1,érl.

l5.Eladó csali legális' a vorlatlrozri.jogszabályo|inak neg1'eleio forrásbói szelezheti be aZ eszköZó](et'

llle]yet Ve\'ő lrérésére igazolnia kell.

J6.A nregrerldelés tel.iesí1ése akkor tórténilr nreg. anrikor az eszkőz Ver'ő részéről átvé1elIe l(ertjlt-

Eddig az időpontig a költség- és lrárveszélyviselés E'ladót terhelili-

J7'Eladó lrijelenti. hogy tLldonláSa van arról, hog1, E,'''5ou' Uniós tánlogatással érilrtett beszerzes

teljesítését vállalta' I(ijelenti' hogy ennek negltlelóen fol(ozott gondossággal .jár el a tel.jesÍtés során'

továbbá tartózkodil< tninden olyan ter'ékerlységtó l, i]l. nLrIasztástól, nlely a tánogatáS egészben vagy

részbeni lelhaszná]ását |(iZál''a vagy l<orlátozza' Enne]< elnlaraclása súlyos szerződésszegésnek

tekintendő.

18.A jelen fe.jezetben meghatálozott' il|. a nltisza]ii Ieírásban szerep|ó feladatojrat Eladó csal< az adott

nlunliánal< megÍ'elelő szaliképzettséggel és g)'akollattal rendelkezó szenréllyel láthatja eI.

J9.A .jelen fejezetben elóíft kötelezettségcl< bármelyil<énelr Eladó áltaIi megszegéSe súlyos

szerzódésszegésneli m i nós|i ] -

V' Szerződési biztosí1él<ok

l.Késedelmes teljeSítós esetére anlennyiben az Eladó részére leIróható Felelr késedelrni

kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak nreg' A késcdelnri kötbéI' nrér'tóke a j<ésedelerlnrel érirrtett

1ernrélt(ek) nettó Véte|áIállak 0,52% a/késedelmes nap. A késedelrli kötbér a részteljesítés

határ'ide.iénel< tÍrllépése esetén flzetendő' kivéve ha Vevő fogadó képte lerl ségére visszavezethctó olr

n]iatt nen1 képes Eladó a teljesítésre. A lrésedelnri ]<otbér nlaxilllunla 30 késedelmes nap.

2.Felek nregáIlapodna]< abbarl' hogy arrrennyiben Eladóna]t íelróhatóan a jelen szerződés teljesiiése

l'neghiílsul - ide értve azt is' lra Eladó 30 napot neghaladó liésedelernbe esik - Eladó nreghiúsuláSi

kötbéI fiZetéSére köteleS' A rrreglriírsirlási ](ötbéI nléftél(e a teljes nettó vételár 25oÁ-a.

]'Vevő a kötbélköVetelését írásbeli íelszóIítás Út_ján érv ényes ítlreti, melynelt Eladó l<ijteles 8 rraptári

napon beltil rllaladélitalarruI cIcget tenni. Anrennyiberr Eladó a lellrívás ](éZhezvételét követő 3 napon

belijl érdenri _ indo]iIással és bizonyítéI<oklial alátámasztot1 kirlentést nem tesz' al<l<or a



l<ótbé rkövel e ]és E1adó r'észérol e1isnlertnelr tel(illthetó és ezzel beszáníthatóvá válilr' a Kbt' ]30.$ (6]

bel. leltctclcirrek rrlje.iilese eserer.

4'Vevő l<ovetelheti a lentieken tÚl le]mertllő kárát'

5.Felelr rnegállapodnal< abban' hogy Eladó aZ eszl(ozöl(le j6 ha\'i általános iótállást vállal. A )ótállás
leltételeit a.jótállási jegy taftalnazza azzal. hogy aZ előíí kötelezo átvizsgálásokon feltil továbbj'
Vevónel< költséget okozó leltételt Eladó nen ít']lat elő-

6.Teljesitési biztosítéli: E'Iadó l(oteles a Vr:Vó teliesítés elInaradásával lrapcsolatos igényei l'edezésele

az adott részte|jesítés szerződés szerinti, áfa néll(i-il szánított véte|álának 5% nak nregfele|ő teljesítési

biztosíték szoIgáltatásár'a, a Kbt. l26's (6) bekezdés a) pontja szelint' A tcl.jeSítéS e]nraradásáva]

kapcsolatos igényekr'e l(iI(ötött biZtoSítél<ot a szerződés]<ötéS hatálybalépésel(ol kelI rendelkezésle
bocsátani' A teliesítési biztosítélr érvényességénel< a szerzódés idótartanla alat1 lenn kell állnia' Vevő
a teljesítési lriztosí1ékbó1 kie1égítéSt rr1'erhet' ha E'ladó teljesítési kötelezettségét megsérti.

7.Ajelen szerzódésben előírt vaIanlennyi a Kbt' szer'inti b iztos ítéIiolira anlennyiberr _iogszabály vagy
más szabályozó n']ás](ént nen] rendel]<ezi]< allialrrrazandó szabályol<:

8'Ha bárnrely LriztosítéI( adásár'a a banligarancia forllá.iát Választja E'ladó' a banligarancia nyiIatl<ozat

eredeti példányát a Ver,őneli/.logosuhnali át lie]l adnia' .Iogosult lrizárólag oIyan bankgarancia
lryilatkozatot köteles elfogadni' anrelyben a bank r,állalja, hogv arlenrryiben a Jogosult arróI

tá.iékoztatia. nliszerint a Eladó bárnrely oliból netn tett eleget szerződésben fogla]t kc'te]ezeltségeinel(,

űgy Eladó helyett a ]ogoslllt első fe]szó|itására átLltalja a bankgaranciából a.logosult által negjelölt
osszeget aZ a Jogosrrlt b:rnliszánllájár'a. A banligararrciábarr rögzíteni kell' hogy a banl< a szolgáltatást
ncrlr vital.ja' lenlond a szoIgáltatás visszautasÍtására, ViSszataftásáfa. arrnak l'itatására vagy
beszárllítására Vonatkozó vaIanlennyi .jogálól továbbá arról is' hogy EIadórrali a .jelen szerzódésből
Yagy aZZal kapcsoIatban' i]letve nás .jogviszon)'ból eredő. Vevővel szenbeili követeIéseit

élvényes ítse'

A banl<i készfizető l<ezességre a fentiek megíeleloen alkaInlazandóak-
A lriztosÍtási szerzódés alapján kiá|lított liészÍlzető kezességvállalást tartaln1azó
köteleZVénnyel torténo biZtoSítáS_ny[ljtására a fentiel< nlegfelelően all<alnlazandóal<.
Va]anlennyi egyéb' rlcrtl á[Utr]ással tel'eSítendo bjztosítéki íorna fentiel< rlreglelelóert
a lkaInazandóak.

1.Eladó bárnely' Vevő javára teljesítendő biztosítél<ot Vevó ]00]7005-0031]667 szárn'(l fizetési
szánlájára történő Lrtalással is ttrd.ia te|.iesíteni' nlelvnek feltétele, hogy a llatáridőig Vevő száInláján
jór'áírásra l<er|iljón a tel.jes Ósszeg.

VI. A szerződés hatálya' eg)'éb nregátlapodások

]. A szerződés idótartanra: szerzód ésl(ötéStő l szárrrított 60 nap' Vevő e1őteljeSítést elfogad'

2.Jelen szerzóc]ést 1elelr a teljesítésig kötik. A szerzódés (a Kbt' ezirányú rendelkezéseivel

összhangban) al(l(or tekinthető teljesitettnek' ha:

an]egtöftérlt a felhasználók betanítása az alábbiak szerint j egyzől<ö nyv kísér'etében:

a eszl<őzöl<l<érrt legalább l tlutllranap 3 ló részére'

aaZ Llto]só eszlicjzneI< átvé1elét ](öVető J5 napon belLil'

. Ver'ő székhelyén '



3.Felelr a rendes 1elnondás (e]álláS).iogát kiZá[jál(.

4.Bárnrely 1'él .jogosLrlt a szerződés felnronclásár'a (szarll<ciós nlegszijntetés gyal<orlására), lra a nlásiI<

fél sÚlyos szerződésszegést l<ör'et el, k|ilöncjsen

5.anenny iberr Ver,ő

6.a rlegrenc1elt eszl<özoket alapos ok nóllriil nerl veszi át-

7-az e]lenérték rlleglizetésével tr rlegintést liör,etően nel(i lelIóhatóan további 60 napon Ílili

késedelerl be esik.

8 'anlenrryiben E ladó:

9..jelen szerződésben sÚlyos szerződésszegésliéllt n]egIlatároZott lIagataÍtást tanúsítja, vagy

nrrrlasztást I<övet el.

l0'30 napnál hosszabb l<ésedelenrbe esi|i a szálIitás Von atl(ozáSába n, továbbá amerrrryiberl

l]'Eladóban ](özvetettell vagy közvetIeniil 25% ot meghaIadó tLrIajdoni részesedést szerez

valanrely olyan jogr szenély vag)' szerlélyes _joga szerirlt jogl<épes szervezet, amely

tekirltetében fennáll a Kbt' 5ó.$ ( l) belrezdés k) pontjában lleghatálozott valane|y íeltétel'

I2'EIadó közr'etetten Vag), köZvetIcniil 25%-ot nreghaladó tula.idoni részesedést szelez valanlely

olyan _jogi szctlélyberl vagy szerlélyes.ioga szerint _jogképes szervezetbetl, arlely telrirrtetéberl

fennáll a Kbt- 56'$ ( l) bel<ezdés k) pontjában rlleghatározott r'a1anely feltétel.

Ennel< olián a felelt rögzíti|i, lrogy E'nnel< érdekében a szerződés 1elieSítésének te]jes idótaÍanla

aIatt E]arló tLrla.idonosi SZerl(ezetél a Ve\'ő sZán]ára n-regisnlerhetóvé teszi Ós a Kb1. ]25'$ (5)

belrezdés szerinti |ig)'letel(Ió| a Vevőt halaclékta]anLrl értesíti.

A felrllondás esetén (lII-lV- pont) a Elacló a náI teljesített szoIgáltatáso|i e l lenértéliére j ogosu ll

1.Bármelyil< Íé| kötelezeltsége. hogy szerzódésszegés esetén a máSi]( fé1 figyeInrét felhívja megíelelo

határidő tűzésével a szcr'ződésszegés n]egsziil]tetéséIe' Nenl ter'heli a tllegitltés köte]ezettsége a lelet'

lra az olyarr sirlyú, hogy ez tlcnl vár'ható el tőle.

2'FeIek kijelentil(, hogy a szerződés te]iesitésében tbl)'amatosarr egyi]ttnliikodnek' a felnler'ülő

prob |énrákró l egynrást haladékta lan u l értes ít ili'

3.Felek.iognyiIatlrozatajl(at kizáróIag ír'ásban. az átvétel helyét és idejét azonosítható rnódon igazoló

rllódorr te]reti1< meg él'vétlyesen' Felelt a fenticlierl értiI( aZ ele](tlollikus levelezés (e-nail) és a fax

fonDá.iát iS)

4.Felek képr'iseIetére (ognyilatkozat tételéle) az ott nregjelölt esetleges lrorlátozásokkal aZ alábbi

szerrré1ycl< _jogosLr ltal< l<izárólagosarl :

Név, beosztás: Dr. Bercsényi l-ajos fóigazgató 1'őorvos

Elérhetőségei (lel'élcínr, tel' fax): 3l00 Salgcitar'ián' Fillel<i

3l t -119

Jognyiiatl(ozat korlátozása: -

Eladó részéról:
Név. beosztás: Prohászl<a Ildikó

út 54-56'' tel': 06(32) 522-002,06(32)



Elérhetőségei (levélcín. tel. íax): l138 BLrdapest. Váci Út l ]7 ]19' |]6 l 41l 2403 Fax: +jó l 47l

2402
.lognyilatkozat liorlátozása: csali a szerződés teljesítésével kapcsoIatban tehet j ognyilatl(oZatot

1'Szelződő Felek lögzítiI(' hogy.ielen nlegállapodás csal< Ijelek egyezó a lraratrry ilván ításáva], írásbarr

nódositható, fig)'e]enbe r'éve a Kbt' r,otlatkozó előírásait (132'ti) is'

2.Szerződő FeIek nlegegyeznek abban. hogy a vitás kérdés1 nregliisérli|r peren l<ívüli bé]<és Úton

renc1ezni, és csa]< enne]i er'eiinrénytelerlsége esetén 1brdrrInal< bírósághoz. Anlennyiben az egyeztetéS

ne11 vezet erednlényt'e' úgy jelen szerzódésból eredő.jogvitá.jLrk te](intetében ki](óti]( értékhatáltól

ft)ggően a B a lassagyarrl'rat i Törvényszél< l<izárólagos illetékességét.

3'Felek negállapoclnali abban' hogy arllenrlyiben a szerzódés Lrármely pontja kógens jogszabályba

titközlre' \,agy a közbeszerzési eljál'ás lrötelezó érvényi1 dokLrnentLtnlának tat'taInrával ellerrtétes lentle,

a]<]ror. a szerződés ferrtiel<et sértő rendclliezése hel}'ébe nrinden további .jogcselel<nrény, íg;

|i|jlönöserr a szerzodéS móc{ositása nélliL]l a nlegsél1ett liötelezó érvényL1 jogszabályi rende]kezés

vagy liözbeszerzési clokLtrrletltLttli rendelkezés l<erl]l. Ferrtieket keIl negfelelően al]iaIrlazrli akkoI is,

ha r'alarlely kógens jogszabály al<ként rerldelkezik, hog1, valanrely rende]kezése a szerződés része

(vagy a szerzóc1ésberl szövegszeri1etl szet'epelnie kell) és azl ször'egszerÚien a szerzódés nen

tartalnazza (az adott rendelkezés a szer'ződés részét képezi).

4'Felek rnegállapodnalr abban' hogy lilacJó nen-] Í'iZet' ilIetl'e szárllol el a szet'ződés teljesítésével

osszefijggésben olyall I(öltségel(et, nlelye|i a I(bt' 56.s (1) bekezdés l<) pontja szelinti feltételel(nek

nell] megfeleló társaság tel(intetébetr nlert]lnek f'el. és nrelyek Eladó adóköteles .!övedelrléneI<

csökkentésére a]lia]nlasal<.

5.Jelen szerzóclésben nem szabályozott kér'désekben elsódlegesen a l(bt. rendelkezései' illetve a I(bt.-

ben lolglalt eltérésekl(cl a PtI(. rendel]<ezései az irán1'adóal<'

ó..]e]en szerzőclés elválaSZthatatlan részé képezi Vel'ó példányához csatolva a közbeszerzési eljárás

iratanyaga.

/.]elen szerződés az aIáírásáva] lép hatályba-

Sa lgótar'ján' 20l5. .iúliLrs 29.

Eladó képviselóje
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