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Gottsegen György országos Kardiotógiai Intézet
Székhelye: 1096 Budapest, Haller utca 29.
Adószáma: 1 53 1 53 86-2-43
Bankszámlaszáma: 10032000-0i 491 869-00000000
Képviseli: Dr. ofner Péter főigazgató főorvos
mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

másrészt

Linde Gáz Magy arország Zrt.
Székhelye: 9658 Répcelak, Carl von Linde út 1.

Adószáma: 1 1 3001 84-2-44
Bankszánl1aszáma: 1 09 1 800 1 -00000068_70960008
Képviseli:Dr' HorváLh Imre HC uz'7eÍág tgazgaÍó és Hermann Erika HC üzletkötő
mint Vál]alkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek) közőtt alulírott helyen és
napon aZ alábbi feltéte1ek, és kikötések alkalmazásáva]:

1. ASZERZÓDÉsrÁncya

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a K.É. 'l98slzot1 hirtletményszámon
2011. 04' hónap 08' napj án rrregelent közbeszerzési el1árásban tett ajánlatában leírtak
szerinti, a Megrendelő székhelyén a Megrer-rdelő által használatos or'vosi gázok
biztosítását, valamint a me 91 évő gázhálőzat átalánydíj as karbantat1ását.
A szolgáltatás kezdete a szerződés időpontjától kezdődik'
Teljesítés helye: Gottsegen György országos Kardiológiai Intézet (1096 Budapest, Haller
u.29.)

2. A FELEK KÖtElnzn'ttsÉcot És rocat

2.l. A Vállalkozó köteles:
_ A jelen szerződés érvényességének időtar1ama alatt a hatályos jogszabályoknak

megfelelően biztosítja a szerződés 1. számÚr me1lék1etében felsorolt orvosi gázok
száI1ítását, Megrendelő lehívásainak meglelelő mennyiségekben, az eseti
megrendeléstől szán-rított 72 órán belül
ellátni a 2. számu mellékletber-r foglaltak alap; án folyamatos orvosi gázeÍtátásához
szükséges megelőző karbantartást, javítást és hibaelhárítást, jdőszakos hitelesítéseket,
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a gáZellátó rendszel karbantartása, javítása és hibaelhárítása esetén a javítást végző
személyekkel a murúavéde]emről szó1ó törVényben foglaltakat, vatamint a biztonsigi
szabályokat, a munkavédelmi ós tiízvédelmi szabályokat és az intózmérryr"e
kidolgozott és érvényes belső biztonsági e]őírásokat nlegismeftetni és betartatni'_ az időszakos hatósági, biztonságtechnikai ellenőrzések során e1őírt munkálatokat
elvégezni me1ynek köJtségét tar1alm azza a jelen szerződ,és,
ozemzayaÍ, illetőleg a berendezések meghibásodása esetén a hibaelhárítást 24órán
belül megkezdeni,

_ a nrunkavédelmi és tűzvéde]mi szabályokat betar1ani és betaÍatni, azok
megszegésébő1 eredő ]<árokat viselni,

_ a karbantattásokat úgy végrelrajtanl, hogy az csak a Megrendelőve] előzetesen
egyeztetett időpontokban je1entsen üzem és szolgáltatási sztinetet. Az egyeztetéseket a
szünet megkezdése előtt 5 nappal meg ke]l tenni,

- garantáJni, hogy a karbar-rtartáskor felhaszrrált anyagok, berendezések és a kivitc1r
munkálatok megfelelnek a hatályos magyar szabványoknak és előírásoknak, és ajelen
szerződéses cé1 e]érését rr-raradékta]anul biztosítják,_ alrol a tevékenységét kifejti és annak ]rörnvezetét tiszta, kitakarított áJlapotban átadni
és onnan a tevékerrysége és szolgáltatása táljesítése során keletkezett szemetet és más
h u ||adek anyagot elszá |lira n i,

- Megrendelőnek okozott kárért felelősséget vállalni.

2.2. A YálLalkozó joeosrrlt:

- szerződésszeríí teljesítés esetén a 4'5' pont és 4'6 szerinti díjazásra.
_ Megrendelő által kéft, de jelen szerződés tárgyát nem képező (rendszer felÍr.]ítás,

szolgáltatásbővítésse1 járó átalakítás, áttelepítés) szolgáltatás elvégzésére árajánIatot
adni

2'3' A Megrendelő köteles:
Meglerrdelni a szerződés 1. számú mellékletében íelsorolt onosi gázokat, melyek a
Vá]lalkozó minden eltérés nélkü] elfogadott ajánlat szerinti termékii, havonta az un.
Lehívási nyi]atkozat fornrájában úgy, hogy a szerződéses időszak végéig a teljes
mennyiség lehívásra kerüljön. Megrendelő a leljes mennyisegtől teíéte :o z*at
eltérhet.

a Vállalkozó által elvégzendő feladatokhoz adatszolgáltatást biztosítani, továbbá
amennyiben szükséges _ a hatósági engedé1yek megszerzésében kőzreműködni,_ a szerződéses jogviszony időtartamára a Vállal]<ozó számára krzárólagosságot
biztosítani a berendezések karbar-rtartására, javítására és ]ribae]hárítására,_ biztosítani a zayartalan, iizemeltetéshez szükséges bejaratokat, szabad területeket és a
rendszer elemeihez való hozzáferhetőséget,

- szerződésszerÍí teljesítés esetén a 4 pontban foglalt díjazást a szerződés szerintí
határidőben a Vá1lalkozónak n-regfi zetni.
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2.4' A Megrerrdelő jogosull:

a karbantaltást' javítást kor]átozás né]kiil e]1enőrizni, i1Jető1eg erre jogosu1t SZakéftőszeryezette1 vagy hatósággal (saját kÖltségére) ellenőrrztetni'
- jelen.szcrzöde. rár'g1ir neIn képezo 1retldszcr lelújirá-. szo|5áItatásbor ítesseI jjróátelak irás. átteIepítes t szoJgáIrárá. eIvcg.,esóre ára jánlatot kemi'

3. AZ,ij ZEMELTETÉS RE voNATKoZÓ RENDELKEZÉ s EK
3' i ' A Vái'alkozó biztosít'a a szet'zódes l. szÍmú rne]lékletében megjelöJt negfe'előmtnőségű és n-rennyiségíí - orvosí gázzal történő ellátást.
3'2' A Felek kcjzt a kommurrrkáció MeglendeIő ()6 1215-]214 faxszámán, Vál]alkozó 061 341-4790 íaxszánrán történik'

Kapcso1attaftó szemé1y Megrendelő részérő]: Módra F erenc
Kapcsola1tar1ó szer.t-rély Vál]alkozó részéről: Hermann Erika
Hibabejclentés jdeje: 7 órától, 1ó óráíg'

.t. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
4' l ' Megr'endelő a lehívás telj esítését 

-igazoJó szabályszerű, mindkét fél álta] a]áíd átr,éteiieljsmerr'ónnyel lelszerelt szán'ái40 napon beIiil banki átrrtalássar .gy""li,i r.i 
"Vá]1a1kozónak.

4'2' Nem vitatott a szcrződő' fe]e]< á1tal, hogy a szerződéses rdőszak folyanrán aZ eqyesszámlákba csa]< azok az árak, árképzési iényezők e, ttirtreg"t aiiltr'"ijt'il.,''"á#aigu3yanolyln ménckberr. amelyeket aZ l. ponl 
"n"ln''ebe'n 

a-v;'';'l;; ;l'';'J;",'ajár-rlata tat1almaz, ft'ggetlenül attól, hogy a magyarországi vagy a világpiaci árakrniképpen a]akr-rlnak, és hogy hogyan íáltozik"áz innaJios iá"' 
""gi"" l."iroátszánítási ku1cs.

4.3' A szánrláho z Íaú'ozó lehívás teljesítését igazoló - a Megrendelőt ől sz'ármazó- átvétc]je]isnrervény't a szál]ító]evélhez csatolni kell és az így kiállí1ott és felszere]t szárr.rlát aVál1alkozó közvctlenÍjl az Inlézet Gazdasági tgazga:tósagára n1'uj tj a be.
4'4. A Mcgrer.rdelő előleget nem fizet'
4'5' Szolgáltatási díj: 30 O00.F:jA|a/ló atalánycirj, l1lelyet a tárgyhónapot követő hórlap10' napjáig keJl Megrendelő reszére benyiljtáni, es- azt Megrendelő 40 napon belti1barrki átuta]ással egyen1íti ki a Vá11a]kozónai.
zl 6' Javítás során sztikség_es 

_ 
alkatrószek díja, átalánydíj, valanrennyi eseti javítást

beleértve' MAX. nettó 2.500.000Ft / év

4'7' Amennyiben Megrendeiő a Valla]kozó számláját a 1elen pontbar-r rögzített lratáridőnbelüI nem egvcnIi1ertó ki. kötcles VállllkoÁnak c Ptk' idevonltkozó 
"zabl,yarszerinti minden]<ori ér'vényes késedelrni kanatot is megfizetni.
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5. FELEI-oSsÉG' sZE RZóDÉSSZEGÉs
5'1' Amenr-ryiben Vál]al]<ozó. feladatait rrem a meghatározottak szerirrt végzi, és ebbő1adódóan Megrencielőt kár éri,. úgy a káresem"ény a r,.elek 48 órán be]ti] közősenkivizsgálják' Amennyben a káiokozásért a Vá]lalkozó .é.'ú' ';;;' ";;;;;*felelős' a Ptk' rendelkezései szerint a kárösszeget vegrenaelci részére negfizeti.
5'2' A Vá']alkozó ltésede]nrét és hibás te'jesítését a Megrende'ő a karbantar1ási rranló''rle91egyzés'' rovatában dokunrentálja, a Vál1alkozó t3o""Jole""t'.;"]iil;:.:ii,
5'3' Anrennyiberr a Vá]]a]]<ozó az on,osi gáZok sZállítását' Megrencle1ő lehívásatna]rnregtelelő n'rennyiségekberr, az eseti nrJgrcn<leléstől számított ]2 őrán beliil nernteljesíti, 48 órás késeclelerr'rig a késedelerimeI erintett termé]<ek bnrttó értékónek 2()%-a összegÍí késede]mi kötbér megfizetese'e t<;t"i"s. 48 órát megha'adó késedelelnesetén az ]ntézet nláshonn an szerzj be a tenléket, és a Vá1]alkozó a le nem szállítotttermék bruttó értéke kétszeresélrek nlegfrzetésére köte]es.

A SZERZóDÉS IooenNr rrarÁrya
A Felek a 7eler-r szerződést határozott ldőtarlanra 12 hónapra (a szerződés megkölóSétő]számítva) kÖtik neg'

A SZERZoDÉs uÓoosÍrÁs't
7'1'A jelen vá']al]<ozási szerződ'és ta aimát a fe]ek csak közös megegyezósselrnódosíthatják.

7'2' A szerződés nródosítását bám-re'y lél kezderr.rónyezhetr' anlenrly ibelt irna alapos okavan, kti1Őnösen. ha:
a szerződes mcskötése'óta k'örü lnrenyeiben olyln jelentös vá|tozis lörlel]l. hog) aszerződés tcljesítése változat]an feltót;lckke1 tcjjc nán, várlrató e1,_ a pénziigyí, vagy mííszaki szabályozó rendszer _ a felek akaratától fuggetlenLil-alapvetően váltoZott.

- orvosi gáz nen áll, vagy nem oiyan kiszerelósben á1l rendelkezésr e, murÍ aZI azajánlat tar1aJrnazta

- a szerződéses jogviszonyt érintő valamely kérdés - előre nem látott -elégtelen'
7'3' A szerződés nróc1osításárrak érvényességé]rez a felek egyező akarat nyilvánításánakírásba loglalása szükséges" u ,'".'d,1érkJté.lrez negkívánt alakszerűséggel.

6.

7.
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8. A SZERZóDÉS MEGSZÚNÉSÉNEK ESETEI
8' 1. Szerződés szerinti megsziínés:

E.2' Megszűnik a szerződés a 6. pontban noghatározott időtat1am 1ejártával.

8.3. A Megrendelő rendkívüli felmondással élhet, ha:

a Vállalkozó az egyes részszállításokkal 3 napot késett;

a Vállalkozó frzetésképteJenné vált, öncsődcjt jclentett i11etve ellene csődöt
jelentettek be, fe]szánolási eijárás folyik ellene;

_ a Vállalkozó szerződése]lenesen beszüntettc szoJgáltatását'

8.4' A Vállalkozó rendkívtiii feinrondással ólhet, ha a Megrendelő szerződés szerir-rti
fizetési köte1eze1tségét egymást követő háronr alkalommal nern teljesíti.

8'5. A felek a rerrdkívtili felmondást megelőzően kötelesek a nlásik felet tértivevénves
levélben a szerződés szerintí teljesítésre felhívni. A levélbell a relrdkivü]i felmonjist
kilátásba helyező fél köteles a rendkívii]i felmorrdás okát indoko]ni' Amennyiben a
fe1hívás eredménÍelen naÍad, anr-rak keltétől számított 8 nap elteltével o ."n,]kiuti1i
lelnrondás a rnásik félhez intézett újabb ajánlott 1evélben jogszeníen gyakoro1ható'

8.6. Rendkíviilí felmorrdás gyakorolható, ha bármelyik fél megszűnésére irány.uló eljárás
indul, ideér1ve a csőd vagy felszámo]ási eljárást' Ilyen esetben az érintett iél köteles a
másik felet lraladéktalanrrl írásban éfiesíteni és 15 naporr belül jogosult a másik fólhez
intézett j ognyilatkozatLal a jelen szerződést rendkíviiii feln-rondássa] íelnlondani
Ebben az esetben a fe]mot-rdási idő 120 nap

8'7. Amenrryiben jelen szerződés nem a szerződő leleknek felróható okból (vis maior)
szűnik rleg' úgv VáJ1alkozó az addig teljesítettek ellenór1ékére jogosult'

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1.A Vállalkozó kijelenti, lrogy az ajánlati dokumentácíó és a helyszírrl bejárásokon

gyűjtött információi alapján alapos isrneretéber-r vállalkozott a jelen szeizőclésben
fogiait köte1ezettségek telj esítésére'

9'2. A Vál]a]kozó k1elentí, hogy fe1elősségbiztosítással rendelkezik egy közismetten
fizetőképes, jogi személyiséggeJ rendelkező biZtoSító társaságnál.

9'3. A Megrendelő trrdornásu] ve szi' hogy a Vállalkozóna]< járó c1íj at a Vállalkozónak a
Unicredit banknál vezetett 1 0918001-00000o68-709600O8 bankszám]áiára I<ell
fizetnie.

9.
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9'zl' A Vá]lalkozót az éruényes jogszabályok szerirrti n-ródon titoktartási kötelezcttségterl-relí a sz.erződés r*9'1ié.J .o.';; ú"a."''o"'u'", annak tevékcnységévejkapcsolatban tudomására jütó- nrindennemű 
"J"il"}"r-a"io, ismeret vonatkozáslban'E titoktartási köte'eze1tseg Li,*J 

" íaí"lr.o'á" urou,o-ottaira, rnr,nkatársai' a'beszál]ítóira' akiket twéieny.eü* -"gt")ái# c]őtt köteles a Vál]a]kozó atitoktar1ásra hite1t érclenl1ően figy"]lrl".;;i;;''-_-"""
9'5' A Vállalkozó a Megrende'ő engedélye né'kiil hamradrk félrrek nem lrozhat1a

ili""'lx..1rffi:rződés, 
il]etve -áI t"ír.."l"iu"'' o'"'-ol, rnás do]<rrmcntáció r,agy

a'o' A má'ik [c| elózetes iorahagyasa nelkü| tilkos inlonnlciot egyik lel senl lehet kö,/,/e'hannrdik szernély,eirdel]<e)é.ete I',""' u"..jm.,. tiu.," t. e;,t lratál1os es crvenVcs'1ogszabály alapján va1amely ti.o'ag uugf -?r'r-,oiorag 
'.o,"'"'o 

érvémyel elrerrde]i.9'7' A Vállalkozó kifogástalan Íeljesítéséről a te'jes teinekrnennyiség áta<lás-átr,éte]Ótköretóelt e Me.grendelő' í.áí'"" 
-;ii";";;" 

i' Megrendelő e nyiiatkozattailclJlrtaÍttrazzl a Vrllcikozót' tlogy l vegrcu.l.lőr'r.l*r",'.i.li.ta'jjn lelIürrtessc cs ezt _c1őzetcscn írásba1' egyeztetett móion ;".k;ii;;;;i."nységében felhaszná]lrassa'
9'8' 'Ielen szerződésben nem szabályozott kérdése]< tekintetében az l./ pontbarrlosllIrlktól Íiiggócrr vag1 . u"riárl"rj;l;";:;:,, ajánlatr. vagy per1iq a közÖs1egyzőköI'tyvve' nródosított a,antata ta,raIma, ,"iffi a felek irányadó,iak azzat, h|qytctcles jogszabilvi rendelkczéske''r, . ülgilr'p"rjaii 'r.i,. 

",'1 
t.:;n;n ider gnx1(6,631'meg fclelo szubályait log1ák alkairnazn

9'9' A felek megá1lapodnak. 
'hogy 

nriíszaki kérdésekben Íélmenilt vitáikat _ szakéúőkbevonásával - egycztetéS úqáí rendezik.

'.,' l0' A VeprcrrrlcIon"\ 
_.r, 

. \ álIrlkozónak nrcg kcIl tennic Irlindctrt alllIl]teriJe|'eben' hogv (67y'^11".lárgya]ásokon 
o"t "' ,ir-ort rendezzettek ItIindcn olvatrnéZeteltéféSt' vagy vitát, un'"ty tLir.,itt,it u ,'".,oae.rii'*"pcsolatban meni1 lc]

9' l 1 ' Ha a szer ződő l'e 

'ek 
a szerződésből eredő bárnely jogvita rerrclezését közvetlerrtárgyalásos úton nem tLr,lják.megold;ni il;;*;';jrrk c]döntésére a Megrcnilelőszcklrc|;e szerrrrti rIletckes Biró.isor ioiil ii 
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Kelt: Budapest. 20l l. 1únius o.

9.1z. EzÍ a szállitási szerződést a szerződő lelek mint akaratukkal és
nyilatkozataikka1 mindenben megegyezőt helybenhagyó1ag aláír1ák.

.. .. a-\ ..
Penzugyr ellenleqyzo

,{o/w\
Pethone larnar rErzsebet

r őioazgatő gazdasági helyettese

-]i ''Z.j i]l l]on,!bÓ taláírható

'''''' ' ' : -' : ' : ' . . . . . ' . . . . . . - . . .
üiaIras tu{



1. sz. melléklet

1.9:Í:'a'." György országos Kardiológiai Intézet és a Linde Gríz Mary arorczágZrI
között létrejött szállítási és karbantartási szerződés melléklete

Gázok ára

rBcuyctL
mennyiség

lvrennytseg
i egység

NettÓ I]'t

egyséqár
Nettó Ft
összár

Afa ] Bruttó Ft
(y"| összá rbgesZsogügyl oXrgén

cseppfoJyós
100 000 r1l 121 12 700 00u 5 I t3 335 000

Egészségügyi
cseppfolyós niü ogén
r'evői ]<annába

4 500 m 360 1 620 000 25 2 025 000

Ace1y1én ipari 2,8 kg
töltettel

1 db 9500 9s00 25 11 87s

Acetylén ipari 7'5 kg
tö]tettel

db l8 1b0 18 160 25 22 100

BIOGON-C 20 kg
tö1tette]

8 db 5 700 4s 600 l5 57 000

Dyr'rox orvosí 7,5 kg
1öltette]

2 db 20 41A 40 880 5 42 924

Dynox orvosr 30 kg
tö]tette]

20 db 64 7)0 1 295 000 5 I 359 750

Egészségiigyi
oxigén: 0'4 mr
töltette1

10 db 5 250 367 500 5 385 875

Egészségiigyi
oxigén: 1,0 m]
tőitettel

5.5 db 5 250 288 750 5 303 1E8

Egészségiigyi
oxigélr: 1,5 m3
tciltettel

20 db 6100 126 000 5 132 300

Egészségügyi
oxigén: 1 0 mr
töltette1

4 db 10 570 42 280 5 41 391

Helium 2 l-es 100 bar
nyonrású paJackban

6 db 11200 67 200 25 8'{ 000

Ipari oxigén 2 mr
tö ltette1

2 db I 950 l 900 25 4 815

Ipatioxlgén 6
töltettel

2 db 4 100 8 200 25 l0 25(:)

Szén_clioxid orvosi
20 kg tö11ettel

10 db t0 s70 105 100 25 132 125

Szintetikrrs levcgő 2 5 db 6 120 33 600 25 42 000

//
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mJ-eS töltettel
Sűrített levegő 4 mj 1 db 2 350 2 350 25 2 938
Pulmonix vagy
azonos hatású gáz, 10
l-es palackban

11 db 590 000 6 490 000 25 8 112 500

palack szál1ítási díja 219 db '700 153 300 25 r91 62s

Cseppfolyós oxigéntároló, palackok bérleti díja

Cseppfolyós
oxigéntaro1ó központ

1 db 225 000 2 700 000 25 3 37s 000

Palackok bérleti dija 56 db 42 000 2 352 000 25 z 940 000

Bündel bér1eti díj a
(2x72 palack)

2 db 163 200 326 400 25 408 000

Osszesen:
s 378 400 25 6 723 000



2' sz. melléklet

$ c911s€ce:' g{örgy országos Kardiológiai Intézet es a Linde Gáz aglar ország Zfi- közottlétrejött szállítási és karbantartási szeúődés melléklete

1. A szerződés tárgyát kópező berendezések (gép-műszerek felsorolása):

Javítási óradíj: 4 2OO Ftlóra+ z5 % Áta

2. A karbantartás gyakorisága: Negyedévente

3. A karbantartások alka]mával elvégzendő nlunkák rövid leírása:

Cseppfolyós oxigénközpont
_ A leliratok, 1elölések. l-raszná]ati utasítás' meglétének, olvasható á1lapolának' akezelőszervek' műszerek és csatlakozók épségénJ' mííködőképessége,'.r. iii"".i-er"

:Í::1*:'.,:l"*se] és nÍí]<odési próbával. A tapasztalható hiányosságJk ,-,-'"g.r,i',i"ier",
llle1\'e laVl ÍJS3

_ e onay,. a párologtató és kömyezetének szivárgás elierrőrzése' szivárgások
megszűntetése.
A gázhiányjelző és az aulomatikrrs átváltás (cseppfolyós tárolóról palackos tárolóra)
ellenőrzése működési próbár'al' a szükséges javitasái é. beáltítások e1vészése'

UD

orvosi gázhálózat karbantartás díjai / év

Nettó Ft Bruttó Ftfolvós oxi
Pan-Gas típusír 1db 2 x 3
palackos altatógáZ központ
Gyerrnek kardiolósia

Pan-Gas típr-rsÍl ldb 1 x 1

pa1ackos altatő gáZ központ
elnőtt Kardiolósia

Vákurrm ](öZpont 2db (Felnőtt
Karclio1ógia' Gyenrrek
]<ardiolósia
Sűrített levegő központ 1 c1b

elnőtt Kardiolósia

J,!lí] ^vql I



Tartalék paIackos orvosi oxigén lefejtő központ, és palackos altatőgíukiizpont- A fe]íratok' jelölósek,' haszná]ati utasites, megtéténe]t, o]vishato 'uriuporanuq 
okezelőszervek. .ű.'"."\.:.. csatlakozók epregen"í., niiködő1<ópessógétlek ellerrőrzéseszenrrevételezéssel és mííkődési próbávaJ' Á tupu.'tjnoto h'á"yá..ág;k'-"gr)t"l,"r.,

i1letve javítása.
_ Szivárgás ellenőrzése szivárgás ellenőrző spray_r,ei illetve szenrrevétc]ezésse]'szivárgások megsZrintetése.

- A lcfúvató szelepek e]lenőrzése nlűködési próbával, ].riba esetén iecserélésük'
N;oItrlscsdkI<etttok cllencjvese rlrüköilcsj probirrl. tl)otltrscsÖ]<kentók klrbarlt.rt1j.l e:jlr ítl.a qlánói e]öír.ás .zerirrr_ A gázhiányjelző és az autotna|ikus átr. á1tas iüzenleió pa]acksonól tarta1ékra) e]lenőrzéscnűködési próbár'al. a sztilscges jevítások és beá]]ításoir elvégzése'_ A stabilizátor nyomáscsökkentőinek, btztonsági szelepeinek ellenőrzése, karbanlaflásagyártói előírás szerint' jelzőrelldszer műköc[si prótáJa, 

" ,'ül|J-g"; .]ffir"o u,beá1]ítások elvégzésc.

Vákrrum köZpont
- A vákuunl szivattyÚrk á]ta]ános mLíszaki álJapotának eI]enőrzése szemrevé1elezéssei ésműködési próbáva1, olir]szíIrt ellerrőrzés, kezelőszcr'e]<, rnűszerek, csat]akoZói(' abaktérium sziÍrő áJJapotának r'a]amint a r.ákuLLtn .rupdo ,r"nny"'.iaé. -"'i"rregc'.Le]lenőrzése. olajpót]ás - illctvc, oJajcsel-", ,zű.őcserék gyáI1ói e]őírás szerilt, a szü]<ségesjavítások ós beállítások elvegzese. szul!s-o-'

\ gu'hia'ryielzo cc ,],/ alllo1nilliktr. .ltvá|ris tlczereépról trrralek gepre1 eIIettcjrzescnÍi]<öclési próbával' a sztikséges javitások és beál]itasoi elvógzése'

Sű rített levegő központ
- A kompresszorok áltaiános nrííszaki álJapotának ellenőrzése szemlcvéte]czéssel ésnrÍíkődési próbával, kezelőszervek, míiszerek' csatlakozók' a szűrő]i]rrlc és any-omáscsökkentő egység 

.állapotának ellenőrzése, sziírőcserék gyártói előír-ás szerint. asziikséges javítások és beá1lítások elvégzése.
A gázhiányjelző ós az automatikus. á1vá]tás (vezérgépről tarlalék gépre) ellerrőrzésemÍíködési próbával, a szükségcs javítások és beá)lításoi clvégzése.A hűtve szárító berenc1ezés e]lenőrzóse miíködési próbával, sziikség esetén bcá]]ítáSa.vagyjavítása gyár1ói előíras szerult. 

lJwLllr L'l\"l]lll

- A kondenzvíz rneg|elelő elvczetésének e]]enőrzése a kc
]ti lve száriloLloI r alarnirlt'':':),l;;ili ' 

;'i"''"ll"l"J''?'iTi'í;::]'T]"J:j.]: l.)ilj:,,szLikség esetén j avítása'
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