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I. Eliizmény

lclcl, r i,zrrrcrnkirrr rii:'zrtil'. lr,.:r a \<r" :r l(iiu b,.szetzesi I ttesirr'hcrr l0 15.00.05-crr Kl
8757/]0l5 ny'ill'árltaI'tási sZánl alatt a Kbt' 121' $ (l) bekezdós b) pontja szerinti

ltözbcszct'zési el.járás nlegindítására u jtinIuti'lcl}1rrÍ'r't tett I<özzé.

Vcr'ij a l<özbeszerzési el.jáI'ás ct'cdnlónr'ét 2015.07.10' na1li/ln kihir'dettc arllel1' ér'tclnlében a
liözbeszer'zési eljárás rl1cI'tese aZ I]]aC]o letl'

l l. Á szerzódés 1ár'gva

l.A szcrzőtlés trirgr'l: Egészségügr'i lrapacitások hltrir'on ;itnYúló fejleszlésc Lostrnc, és

Salgótar'ján Íérségében'' (Pro'jelrtazonosító: tlt]Sl(/l l0l/l'1.l/0053) informatikli
eszközbeszer'zós''

l. rész: I'ACS upgláde beszel'Zése

Vel,ő rnegr'cndcli Eladótól a .jelen szer'ziic1és l' sz- nrel|ékletében t'elsorolt inforrnati]rai

cSZköZiil(et l ]iiizbeszerzési e l_iárás ir'atanragában tlleglliitározott nliisZal(i specifil<ációban.

darabsziinlbatl és liiépitésben. r'a]atllitlt valatletlrlri a nri]szaki leírásban ÍoglaIt eg;,éb leladat

e llátását-



]'Eladó l<ötelezensége a szerzódés l(öZ\'etett tárgyainak (továbbá: eszkózöli) a teliesítési helyre

töfténő lesZál]itllsa és átadása. betallítiisa. beszet'c|ése. a beszet'eléshez sziil<séges építészcti

rrrrrtlliálatok ellátáSa (adott esetberl). beijzenlelése. illesztése stb. lrelel< rögzítil<. hogy a_járulékos

szolgáltatásol< el lerrértéliét a Vétellll taft alnlaZZa'

2'Eladó l(ötelezettsége a.iótá1lás iclótartanla alat1 aZ Óril]tetl eszköZöklie] kapcsolatosatl a g}'áltó álta]

elóírt r,a]amenn)i iclószakos karbantar'tási Íeladat gyártói elóirás szer'irlti idóben tiirténó ellátása-

3'Felek Inegállapodnak abban. hog1 az a.jánIatban eset]egesen |ionkr'élan nlegaiánlott esZ](öZ hel)'ett

(az eszliöz .i:.ylrrtásának nlegszlinése. a nlat'kanév nlcgváltozlisa. vag1 idiiszakos beszerezhetetlenseg

l]]iatt) azonoS vagy.jobb.icllemzőkliel bíró eSZl(ajzt sZáIlilhat Eladó' arncnn'v. ibell azt a l(öZfenliiködő

Szer\,ezet Írásban is .jtiváhag1'ja' Ez a szabá11 csa]i irkkor allialnlazhatci. I]a aZ eredeti eszl(öZ

szál]ításárlak l]ladórl ]<ir'iil álló ol'tlól tiilténő ]elretetleIlné r'álás1rt Illac1ti előzetesen igazolja
(tLrclonásr'a .jLltásakol haladélitalanLI] beielenti) és e91'ben igazolja ( eszliÖz is1]]eÍtetóVe l)' hogy a

szá|litásra l]]egaiál]|ott cSZ]i.öZ .ic||cnrZiji nregt'elelnelr az a.iátlIatban n]cghatál'oZotta](llak' Felek

nregállapodnak abban. hogr az ellenérté]i Lntiek l(ö\'etl(eztében nem r'áltozik'

4'Vevó jelen szerzijclés rnegkötését liör'et(i ]0 napon |reli]] .jogosult c1önterli a Doktrtne rltác ióban

lnegl]atároZott tótclcl( nrcgváSárlásáról von atli ozlrsá ba n nlegrendc|ós nregadásáróI.

5.l]Iadó köteles a ]iilite]ezór'e] cg)'eztetlli a szlikségcs beépítéssel liapcsolatos építési íeIadatol<róI.

ádott esetben eg1,éb speciális l'eltéteIel(lijl' AZ egYeZtetéSlajl nlinclen esetben .iegyZóI(ö n) \'et kell

]iészíterli iiz érirltett ol\'oSi eSZ](öZo]' t'elsorol/rsával. és a szLikséges t'eladatoli rész]etezésér'e I.

III. Az cllenérlóli

l'Az eszköziik e]|errórtékót nlcly nlagábarl Íbglal r'aInnlennr,i. a t'clhíviisban. ill'.jelen szerzódésben

riigZitett kijtelezettség ellllr/isánali ellenénékét is - I]eleli E'1aclil a.jinl.rt.r ílll|l.illr ]-+ l70 l'L R + ÁFA'
azaz l izetl nég-u- ezer egyszázhetven EUR ÁlA ö..z.cl'c'l llllpítják nleg I-e lelr' AZ egyes szerződési

tárgyalr egységárát Eladó kozbeszer'zési eljárásbarl tett a.jálllata tartal1naZZa.

2.A nlcgrendeIt és lcszállított esZ](öZiil( ellenértél<éneli neg]'lzetésének 1iltétele. hogy a lrián1- es

hibanlentes teljesitést (nely nenl tel'ied lii aZ eset]eges úll' lc'itctt hibákra) Vevó liépr'iseló.je igazol.ja

(tel jesítésigazolás)' Ezerl o]iirat a sz1tnl la liijtelezo rncl léli lete'

3.A szerzőclés l'']narrszít'ozása a ..Egészségtig1'i kapacitások határ'on átnyÍlló Íé.j1esztése I.,osorrc,

és Salgótar'ján tér'ségében'' eltlcr'ezésij HUSI(/ l 101/ 1 .4.1/0053 azo ttos ítószátl it projel<t keretében

ny[litott tánlogatáSi lbrrásból tóÍtéjlil(' A tiilllo.cetils intenZitáSa l00o/o'

4.Ver'ő a leszál|ított árLr|r elIenórté|iét a szerzőc1ésszeri] tel.iesilést Valanlint a sZerződésl]ek éS a

.jogszabál1,cll<nall nregl'eIeliicn kiállított sz/rmla Vcvő á|tali l<ézhezvételóne]< nap.iát l<övetően 30

napon beltil 1rtLrtalássaI eg'"-cnlíti ki a 20l3' éVi V- tör\'én}' (Lrj Ptk.) 6:l30 s\ (l)-(2) bekezdésében
1bgIaltak szel'il]t' A ](l0/2009. (VlIl.3.) Kortl. rende1et. a Kbt. l]0. s (l). (6) bekezdésének
rendeIkezései ós lz Art' ]6/A. r\ rendell<ezései ir'ányadóal<.

l'Az eladil ] clb szánla kiál1ítására.jogosLrlt. A teljesitésigazoIás kiál1ítására a si](eres t]Zenlbe

helyezést kö\,etőell. r'alanlcntr1'i liapcsolódó Íéladat e|]átása Lltál] |(eriilhet sof.

2'Vevi] a kiÍlzetés sor'án az Adózás r'cndjérőI szóltj töllénr ]6/A' \-ában Íbglaltakat teljes kórbcn

a ll<a lnrazza.



j-l'elek nlegállapodnak abban' lrogy az eszliözök l'entebb nleghatározott eIlenéftél(e nagában Íoglal

valanlentl'vi. a -jelen szerződés tel.jesítésér'el l<apcsoIatos szolgá]tatáS ellenértéliét is' Eladó az eszköz

ajánlatban lögzített ellenéltékén kívül jelen szer'ződéssel kapcsolatosan további igényt senlnril1'en

.jogcin'ren nem tel'jeszthet elő. liivél'e aZ eSetleges l(éscdcllni ]ianlatot'

4.Késede]nles 1izetés esetérl a Vevo. nlirl1 szerziiclii hatóság a l)tl<-ban (6: l55's ( l) (2)) neghatározott

nlértéltii Ós a l<ósedeletll idótartanlár'al at'án1os |iésedeltni l<anlat rnegÍizctósére ]iöteles'

IV. Á szerződés t:r rtalnra

].Eladó a szerzőclés tál'g)'át beszelelt' iizembe hel1'ezett állapo1ban. a sziikségcs okiratokkal eIlátl'a

kajteles a Vevőnel< átacln i'

2'AZ átadás-átvétcI idopontiártil a Vevot köte]es a E'ladó legalább 5 nlLrnkanappa| ]<orábban értesíteni'

3'Anennyiben építési nlunliájira is szti|isóg r'an. Vevő és E1adó elózetesen egyeztetnek a nunl<ák

végzésének idópontiáról azzaI. hogy az nenl alradályozhat_1a a határ'időben töftélló teljesítést' Vevő az

építési nunkáIt nlcgliezdéséhez a nlLlnkatel[iletet legkésőbb Vevő elo Adásvételi igényének

be.jelentésétól sZá ]ított 3. napon - Vag)'adott cstben Eladci által elÍogadott ennél késóbbi időpontban'
átadj a'

4'E'ladó l<ijclerlti. Ilogr. tudonlása van at't'ó]. hogy rlliiliödő egészségiig1 i intézrrtén;- területén l.cll

telieSítenie. íg1,kijeIenti. hog}'a tel.iesítésl. az intéznénr lcl]diét a Iehctő lcglier,ésbé zavarti ntódon. a

tcr,él<cn}ségct a szliIiséghez liépest nenl zavarl'a végzi' Bárnlilyen trt rttl I< avógzés (ide éÍ\'e a
hcIyszínre szá||ítást is) Vevő intéznré rry'é be n liizártilag 9- l6 óra kozött tiirtérlhet'

5.Eladó tevékell)'sége a belegek nvLrgalnlát nenl Zavalhatia'

ó'Meglévo intbrnratiliai retrclszerhez kapcsolóclni. és ezze1 kapcsolatos leladatokat csak a keze]ési

idórl ]<ír't]]. és oly rll(lcjon kijteles E'Ildó ell'égezrli. hogv aclatvesztéssel ne.jár'jon'

7-A teljesités helyei: Salgótar'ján' Fii1eki út 54-56'

8'Elacló sa.ját (vagy más) nlegféleló 1irl'areszliözcjIt ]iöte]es biztositani az eszliöznek a tel'eSítéS he1yéIe

tijfténii sZál]ítáSát. A SZállítás nlóclszeréneli (all(alnlaZott eszliözrleli) ol-vanttak lieIl lennie. hog1'' az

eszl'öziil' ne sérii|.jenek. a _jogszabálltlknali. szabvátl;'oktla|i nlinclcnberl rllegÍ'eleljenek. A lerakodá' er

a telepitési hel1,re történó beszál]ítás Eladó liöte lezettsége. Flladó l(öteleS a ]er'akodáshoz a nlegfelelő

szenlé l1'i. i l I. tárg1.'i Í'e ltétcleket biztos ítan i'

9'Az átadás-átvétel időpontjában a leleli |iijzösen e]lenőrzi]< az esz]iijzök szetnnrel látlrató

tLrla idonlrga it. és azok szerződésszeriiségét'

l0'AZ átedás_átveteli e l.iáráson a l'eleli iizetllpróiriit tartatlak. tnelr' soriin aZ eSZl(öZök egyes

r'észegvségeinek nliiköcjését el Ienlirzik.

l ]'Az átaclás-átvótel sor'árl l]lacló átad.ia aZ eszl<ózök használati útnLrtat(lit. jótállási.jegyeit' 2 példány

nragyar'nyclvii kczclósi-llasználati tltesítást.2 pél11án1' ]iarbantarl1rsi Lrtasítást. cngedélyel<' nrinosítő

hatáloZatoI(' nlinőségi tan[rsítványoli negÍ'elelőségi 1allílsít\'ánvok nrásolati példánya' E'gyéb

ol<nrárlyol<, nrelvek igazolj1rli. hogy az árLr az érvórl1'berl lér'ó szabványol<ban. .jogszabályokbarl és

rerldeletben e|óifi köVetcllnéllyelineIi nleglelel (l(|ilöllös te](intettel aZ oIVoStechllikai eszliözöl<ról

szó|o 4/2009. (III-]7.) EÜM rendeletre. ill. eg;'éb releváns dokttnlet1tllnlo](at. Az |izerlbe helyezes



SZabVányoSSágála és szabályossrigára vonatliozó nr'ilatkozatoli. SZLlliséges rlór'ési -iegyzőkönyvek'
fellrirsználói szintii beavatkozáshoz szliltséges kézikönyveli. az árLr(lr) adatlapjai.

12'Anrennyiben aZ átadáS á1\'étel solán bárnil1'en hiba- vagy hiány állapítható nleg, akkor aZ átvételt

Vevó rrregtagaclja. Ebben az esetben Eladó köteles legkésőbb 5 nlutlkatlapon beli]l hiány- és

hibamentesen átadni az eSZl(öZö](et. AZ átadáS-átvéteI idopontjáró| lllacló Vevót legalább 5

nl Ltrrl<anappa l ]iorábbarl kajteles é eSíteni.

13'Felek liileiezcttelr l'ogZítik. hog)' aZ ritad ás-át\,éte l Solán csa|i és liizárrilag a sZe]]]ll]el liitllató

.jelIernzőket. ilI. az |izenlpróba során csalt a m úiködiilté pesséeet eIlenijl'zi]'' Errnelt alapján aZ átadáS-

átr'ételi .jegyzóköl'r}'\, iitadása Vevő részér'ó] rletn .jelenti az [rtr' re.jtett hibák. szabad szctltnel tletn

Iáthatti h ián1'ossri goli, ill' lrL]Iónösen tlriIlclazotl liöl'ete]nlérlyeli esetén. n]clVre ntisza]ii adat eloiI'áse

kerijlt n]c-qhatároZást'a' de nlét'ést'e rletll lier'tllt sor vonatkozásában a hiánr- és hibanrentes teliesítés

igazrllását.

1,1'Eladó az lttolsó esz]iöz átvételé1 kijvctő l5 napon bel|il liöteles a felhasználól< betallí1ását

elvégezrli. eszközönként legalább I órás tllLtnkanapotl j ló részére. Vevó szélihelvén'

l5'Eladó csali legális. a von atliozó .iogszabá lyokn a lt nlegleleló lbr'rásbrll szerezlleti be az eszkozciket.

mel-l'et Vevő kérésére igazolnia l<ell.

l6.A negrendelés teljesitése alilior történi]< tlleg' anrikor az esz.l<ilz Ver'ó részéról átvéteIre keliilt'
Eddig az idópontig a költség- és kár'veszél-u"r'isc|és Eladrjt terhelil<.

l7.Eladó kijelerlti. ho!l}' tLldomása van at't'ó]. hog1' liLrrópai Unitis tánlogatássa] érintett beszerzés

tel.jesítéSét VálIalta. Ki.jelellti' hog1 ennel' nleglelelóen lbliozotl gondt]ssággaI.jár el a te].jesítéS Soran.

továbbá tai-tózliodili nlinden olyan ter'él<e ny'ségto l. ill' rnLrlasztástól. rllelv a táIrlogatlls egészben vagy

részbeni 1e]haszr1álását l(iZáIia \'agy l(oÍlátoZZa. Ennek e]ntaraclása s[rI1'os szerzóclésszegésneI<

tekintenclo.

l8'A.jelen lejezetberl l])eg]]atáloZ(]tt- i]l' a rniiszlki leírásban szer'epI(l Í'elac]alolrat Eladó csak azadott

nlunliánali megfeleló szalil.é pzettségge | és g1'alrorlattll rende]liezii szenréll1''el láthatja el.

l9'A .jelen le.jezetben előiÍt kötelezettsége1r bárnelyi|iének Eladó általi negszegése s[llyos

szerződésszegésneIi rllinős|il.

V. Szer'ződési bi21osítél(tll(

l.l(óseclelmes tel'esítés esetére anlenn;'iben az Elacló részére ltlróható Felek késedelni
kötbért'jzetési köte lezettsógbe n állapoclnaI< nleg' A l<ésec1elrni kótlrór rnér'té]re a liésede ]enlne] érirrtett

ternrélr(ek) llett(i \'ételáránall 0'52%-alkéseclelnles tlap. A liésede lrni kötbér a résztel.jesítés

határidejéneli túllépése esetén l'jzetendő, liivér'e ha Vevó Íbgadó|'épteIenségére visszavezelhetó ok

]lliatt llelll képes Eladó a teljesítésre' A ]rései]elnli l(ötbél nla\in]tlIlra 30 llésedelnles rlap'

2'I.elelt nlegálIapodtlak abLran' hogy anennyiben EIadóna]< Íi1róhatóan a.jclerl szerződés tel.jesítése

rneghiÚsLrI ide éltve azt is. ha Elacló 30 napot neghaIadó késecIeletllbe esik - EIadó nleghiúsLrlási

kijtbér ljzetésér'e l(öte les' A meghi[rsLrlási liötbér mértéke a tel.ies llett(i véte]ár 25%-a.



]'Vevó a köt béIkövete ]ését ír'ásbe li Íelszólítás Útjárl órr'ényesítheti. nlelyneli Eladó koteles 8 naptári

napon bel|il tllaradé]italanLtl eleget tenni' Anrennyiben Eladci a Íelhívás l(éZhezvételét l(övetó 3 Í]apon

belt]l ér'deni irtdolilássa] és bizon1'ítéLo|ilial aliitllInasZtott kitlletttést nenl tesz, alikor a

liötbérkijvetelés Eladó részéről ellsnlet'tnek tel'inthetó és ezzcl bcszá nl ith atól'á r'á]ik. a KLlt- l30'$ (6)

bek' léll<teleirrck lcl.l(.ill(.e c 'e(el]

4.Vel'ő lror'etelheti a fentieken túl Í'elmerli1ő liár'át.

5'Ielel' megállapodnali abban. hog1' E'ladrl az eszkcjzÓkI'e jó havi általános.j(ltállást r'á1|al. A.jritál|ás

feltéteIeit a .jótáIlási .jeg) taÍaIll]aZZa azza]. ho-qY az e|óíI't ]iötelező átvizsgáIásolion feliiI további.

Ver'őneIi lröltséget o|iozó Í'cItéte]t Eladó nenl írhat cló'

6'Tcljcsítósi biztosíték: E'ladó köteIes a Ve\'ő tel.lesítés elnlaradásával l(apcsolatos igórl)'ei feclezéser'c

aZ adott léSzteljeSítés szerzőciés szerinti- álir nélkiil számított \'ételáIánal( 50Á nak nlegl'eleló teliesítési

biZtosíték szolgáltatására. a Kbt' l26'\ (6) beliezdés a) porltja szeritrt- A tel.iesítéS clnrarac'lásával

kapcsolatos igényel'r'e l(i|(ötótt biZtoSítéliot a sZclzodéSkótés ha1ál)balÓpésclior' lie]l t'endel]<ezérr.

bocsátlni' A tel.jeSítéSi biZtosíték ér'r,én1'ességénel< a szerződés időtartanla alatt ]'enn keIl á1lnia' Vevó

a teljesítéSi biz1ositél(bó] 1(ielcgitéSt tlvet'llet. ha Eladó telieSítési l(öte lezettségét rnegséÍi'

7'A.jelen szer'zódésben előírt valamenn;'i a l(bt' szcrirlti biztositélrokra amerrn1'iben _jogszabály vag;"

rlrás szabályozó nláskéllt ne111 retldelkczilt a]lia]rllazandó szabályol(:

8'Ha bár'nlely LriZtositÓl( adásár'a a banl<garancia fornláiát \'álaSZtia EIadó. a banligararlcia nyilatkozat

eredeti példányát a Vevi!rlek/.IogosLrltnali át ]<el] aclnia. .IogosLrlt l<izlrrólag oIyan banligarancia

nyilat](ozatot köteles elfbgadni. anrel;'ben a bank válla1ja. hog1' anrcnrl1'lben a .logostllt arr'ól

tá.iékoztatia. nliszerint a Elac1ó bárrncl1,ol<Lrill nenl tett eleget szer'ződésben logIalt kiÍe lezettsóge in eli.

úgr Eladó lte lvett a .logclsttlt első l'elszillitására áttl1al.ja a batt]iu.arattciáb(ll a .logosLrlt által nlegjelölt

ajsszeget aZ a Jogosttlt banl<sziirlrlá.jára. A barlkuaranciában róqzítcni kcIl. hog1 a bank a szolgál1atást

nenr r'itatja. lenlonrj a szolgáltat/is visszaLt1asítására. ViSSZatartáSáIa. arrnak vitatásár'a vagy

bcszánlí1ására r'otlat]ioz(l valanlennyi .jogáról továbbá arr'(ll is. llogr L]ladonal' a jelen szerzódésből

vagy azzal ltapcsolatban. illetr'e nlás jogviszon'"-bill eredó. Vevijvel szenlbeni l(aj\'etelóSeit

Ór'r'én) esítse.

A banl'r készÍlzetij liczességre a lentieli nlegÍ'clelijen allialrnazanclóa]i'
A biZtoSíláSi szerzor]és alap.járl liiállitott l<észfizetii kezcssógvlrIlalást taÍtallllazo
|iötcIezr'énn)'el tölténó biZtositáS-Ir1'írjtásár'a a lentiek neglelelően allraltrrazandóak'
Valanlennyi egyóLr. rlem átLrtalással te |.ieSítendő biztosité]ii for'rlla lentiek rllegt'elelóerl

a]ka lrllazandóa k.

1.Ellció bár'nrcly. Vevő .jar'iir'a teljesítendő LriZtositéko1 Vevij l00j7005-00]I7ó67 szánrú Ílzetési

szánllájára töÍténő tltaliissal is tLrd.ja teljesítcni. nle11'rlek leltétele. hogy a határidőig Vevó szánrlá.ján

.jiir'áÍrásr:r lierii|.jón a tclies összeg'

YI. A szerződés hatályrr, eg"véb nrcgállapodások

]' A szerződÓs iclótar'tanla: s7e lzód ésl(ötéstő 1 szánlítot1 60 nap' Vevo elotel.jesítést elíogacl'

2'JeIerl szcrződést Í'elek a te1iesítéSig kötilr. A szclzodés (a l(bt' ezil'ányil rerrclelkezéseivel

összhaIrgban) alrl<or' tel<irrthetó tel.iesítettnel(. ha:

all]egtöÍtél'rt a Í'elhasználóli betanitása az alábbiak szelint.icg}'Ziil(iill1r' liíséretébcrl:



aeszköZol'l(én1 legalább 1 tllrttlliatlap ] l'ó rÓszére.

oaZ Lltolsó eszközne]i átvételét l(öVetó l5 napon belLil.

a Vevó székhel)'én'

3' Feleli a t'endes lelnorldás (elál lás).iogát l<izátják'

4'Bár'mely fél .iogosLrlt a szer'ződés leInlondására (szanliciós n]egsz|intetéS gya|<orlására), ha a nlásilr

lél súlyos szerződésszegést ]rör'et el. kL]lönöserl

5 'anlenrlyiberr Vevó

6.a negrendelt esZkóZöket alapos ol< rlél]ii]l nent veszi át.

7'az ellenértél< rneg1izetésével a nlegintést liövetoen nelii félróhatóarl további 60 napol t[rli

késede lenlbe esik'

8.amenrryiben [iIadó:

9._ielen szerződésben sÍrlytls sZe IZőd é S SZcgéSkén t mcghatiiIoZott nagatartást tanúSit_ja' vagy

n]LllaSZtást l(öVet el'

l0.30 napnál hosszabb ]iésede]embe esik a szá]litás vonatkozásában. továbbá anlellnyiben

ll.Eladóban kijZVetetten Vagy l(öZvetlen|il 25olo-ot meghalacló tLrla.jdoni t'észeseclést szerez

r'alanrelv olyan _jogi szenlély vag)' szetnéI;'es _ioga szerint .1ogl<épes szet'r'ezet. amely

tekintetében fennáll a Kbt' 5(l.\ ( l ) bekezdés Ii) pontiában n]eghatározott valanrely leItétel'

l2.Eladó l(aizveletten \'agy l(öZ\'etlcrl|i] 25oÁ ot rrreghaladci tLrla_jdoni lészesedéSt szerez valanrely

olyan .iogi szerllélyben vtrg1, szenlé|yes _joga szer'int _iogképes SZervezetben. arnely tekintetéberl

fennálI a Kbt' 5ó'\ ( l) bekezdés li) pirnljában rne gllatáloz(ltt lalanlel1' l'eItétel.

Errneli okán a Í'ele|i rögzítil<. hogy Iinnek ér'de|iében a szer'zódés tel'jesítésénel< tel.jes idótafialna
alan Eladó tLrla.]c1onosi szet'l<ezetét a Vevő szánára nle3isIllerhetclvé teSZi éS a Kbt' l25'$ (5)

bekezdés SZerinti tigvIetekről a Vevót haladél(talantll éÍesiti'
A Í'elnondás esetón (lIl-IV. pont) a F.1adó a nlár teljeSített szo]gáltatásol( ellenértékér'e.jogosLrlt.

1.Bárnrelyik Íél liötelezettsége. hogv szer'ződésszegés esetén a másik fél l'ig1'eInét Í'elhiv_ia megÍ'e lelő

határ'idő tiizéséve] a szcrződésszegés nlegszl]ntetéSóle' Ncnl terheli a nlegintós l(ötelezettsége a felet.

lra az olyan súlyú. hogy'ez nerll r'árhatti el Tólc.

2'Felek ki.ielentill. hogy a szerzódés telieSitéSében fo]yamatoSall egytjttnliiköl:1nek. a felrner|iló

problémákról eg1''nást ha ladékta lanU l éftesítili.

3'Felel< '1ognyilatkozatai]iat kizárólag írásban. az átvétel hel;'ét és ide_iét azonosítható nródon igazoló

rlródon tehetik nleg érl'éIl1'csen' FcIe]< a Íéntie]ien órtil< az elektronikrrs levclezés (e'nail) és a lax

]bnná.ját iS)

4'Feleli liépviseletéle (.iognyilat|(ozat tételére) aZ ott nregjelölt esetleges kor|átozásokl<al az alábbi

szenélyeli jogosLrltak l(iZálÓ]agoSall :

Vevó részéro|:
Név. beosztás: Dr'' Bercsénvi La.jos Íörgazgató filorvos
E|érhetőségei (|evélcínl. tel. fax): 3100 Sa1gótar'|án. Fi]leki út 54-56.. tel': 06(]2) 522-002' 06(32)
i I I -779
Jogn-u"i lat|iozat liorIátozása: -



Eladó r'észéró];
Név. beosztás: Prohász]ia llcl i]ió
E|érhetőségei(levélcírll. tel. 1'ax):l138 Btrdapest. Váci Út 1 17-ll9' |]6 1 ,l71 2403 Fax: +]6 ] 47l
)402
.lognv i latlrozat ]ior'látozása: csalt a szelZődéS tcl.icsitésével l<apcso1atbarl tchct_jogn}'ilatkoZatot

l'Szer'zódő Feleli rögzÍtik. hogy .jelerl nlcgáIlapod/is csak FeleI< egy'czó aliaratrlyilvánításával, irásban

módosítható' ligy'elenrbe véve a I(bl. vona1kozó elóírrisait (l32.$) is'

2'Szerzódó Fe Ie|i nlegegyeztleli abban. hogy a vitás ltérdést megliísérlili per'en kívti1i békés ú1on

renclezni. és csak enneI< er'ednlénvtelensége esctén foldLllllak bírósághoz' Anrenn'"''iberl aZ egycztetéS

nell'] vezet ereclnrétlyre. Úg-v.|elen szer'ziidésból ercdii _jogr' itá_jLrk 1el(intetébelr l(ikötil( éItéklratártól

tüggóen a Balassag1 ar'nrati Tijr'vénr'szék kizár'ólagos illctéliességé1'

3.Felel< nlegállapodtlak zrbbatl. hogv anenny'ibcn a szerzijdés bárnrely pontja |iógens jogszabályba

iitl(ozne. Vagy a kiizbeszerzési el_iál1is köte]eZó érr'énr'ij dokLrnlenttlnliinak tarta]lnával e]lentétes lenne.

aI'kor a szerzodós Í'cnticl<et sér'tő r'ende]liezése Ilcl1ébe rnirlc]erl tor'llbbi .itlgcscIclirlérlv. íg1

](Lllijnösen rr szer'zőclés nlódositása rlél]iijl a nlegsé ett liiitelező érvérl1ii .jogszabál1'i retldelkezés

vagr' közbeszet'zési clokLttllentunri lcndcIIiczós lier'iiI. Fentieliet kell megÍélelően a]I'alnlazrli akkor'is,

lta valaneIy liógcns _itlgszabály aliként rendelkezil<. hogy r'alarllelv rendelliezése a szelződés reszc

(vagr a szerzőclésberr szövegszeriien szerepelnie liell) és azt szövegszet'iien a szerzódés tlenl

taÍaln]aZZa (az adott rendell<ezés a szer'zőc]és részét liépczi)'

4'Feleli negálIapoclnak abban' hog.v Elacló nenl Íjzet" ilIctve szárriol el a szcrziiclés teljesítésével

ósszel'iiggÓsbcn ol1'an lrö|tségcl<et. tnelyel< a Kbt' 56'5 (l) bekezdés k) pontja szerinti téltételeknek

nem negl'elelii tál-saság tcl(intetében nleri]lnek l'el. és nrel;'eli Elarló adókiiteles jör'edelrlének

csiilikentéséIe a]ka]nlasali'

5.Jelen szerzódésben ttenr szabá|r'tlzotl kéldésel(bcn elsticllegesell a KLrt' rerlclclliezéSei' i]le1Vc a Kbt'-
ben lolglllt eltér'ésekkel a Ptli' rendelliczÓsci az irárr1'adóak'

6'.Ielen szerzőclés cl\álnszthatatlan részé képezi - Vevo péld1rn1'áhllz csato]va'a liözbcszerzési eljarrs

iratan! aqa.

7..lelclr szerződés az aláirásár'a| 1ep hatályba.

Sa lgritar'ján. 20l5'.iúliLrs 29.

En:ctptjs' co]nm LÍ]iÜi'l jons Magya.oÍs7á9 (n-
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