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K6pviseli :P 6k6 Zolthn ijgyv ezeto
mint V6llalkozo (a tov6bbiakban: Vrillalkoz6, egyiittesen: Felek) kdz6tt alulirott helyen 6s

napon az aI6bbi felt6telek, 6s kik<it6sek alkalmazhshval:

ASZF,P(ZoDES TARGYA

A Megrendelo megrendeli, a V51lalkoz6 elv6llalja a K.E. 904612012 hirdetm6nysz6mon
201,2. 06. h6nap 15. napj6n megjelent kozbeszerz6si elj6r6sban tett ajhnlathban leirtak
szerinti, a Megrendel6 sz6khely6n a Megrendel6 6ltal hasznillatos orvosi gfnok
biztosit6s6t, valamint a meg16v6 ghzh6l6zat fitalfinydijas karbantartilsilt, palackok 6s

cseppfoly6s oxig6n t6rol6 b6rl6s6t.
A v6llalkozSs kezdete jelen szeruod6s al6ir6s6nak id6pontja.
Teljesit6s helye: Gottsegen Gydrgy Orsz6gos Kardiol6giatlnlezet (1096 Budapest, Haller
u.29.)

A FELEK KOTELEZETTSEGET BS TOC.q.T

2.1. A V6llalkoz6 koteles:
a jelen szeruodls 6rv6nyess6g6nek idotarlama alatt a hat6lyos jogszabhlyoknak
megfelel6en biztositja a szerzodls 1. sz6mir mell6klet6ben felsorolt orvosi ghzok
sz6'llithsht, Megrendelo lehiv6sainak megfelelo mennyis6gekben, az eseti
megrendel6st6 I sz6mit ott 7 2 6r6n beliil
cseppfoly6s oxig6n throl6, elp6rologtat6, biztosit6sa a az eg6szs6gtigyi oxig6n h6l6zat
iizemeltet6s6hez
cseppfoly6s oxig6n tart|ly telepit6s6nek id6tartama aTaIt is zavartalanul biztositja az
eg6szs 6 giigyi oxi g6n h|lozaton a v 6telez6s I eheto s6 g6t

ellftni a 2. szhm.6 mell6kletben foglaltak atapjrln folyamatos orvosi ghzelliltdsdhoz
sziiks6ges megelozo karbantartilst, javit6st 6s hibaelh6rit6st, id6szakos hitelesit6seket,
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a gdzellifio rendszer karbantartrisa, javit6sa 6s hibaelh6rit6sa eset6n a javit6sL vegzo
szem6lyek a munkavddelemrdl s2616 t<jrv6nyben foglaltakat, valamint a biztonsilgr
szabfiyokat, a munkav6delmi 6s tizvldelmi szabillyokat 6s az intdzmenyre
kidolgozott 6s 6rv6nyes bels6 biztons6gi eloirrisokat megismerj6k 6s betarts6k
az rdoszakos hat6s6gi, biztonshgtechnikai ellen6rzdsek sor6n el6irt munkflatokat
elv6gezni melynek kolts6g6t tartalmazza a jelen szeruodds
izemzavar, illet6leg a berendez6sek meghib6sod6sa eset6n a hibaelhriritilst 12 ordn
beli.il megkezdi az 6v b6rmely napjrin
a munkavddelmi 6s trizv6delmi szabillyokat betartani 6s betartatni, 6s az azok
megszeg6sdb6l eredo k6rokat viselni
a karbantart6sokat rigy v6grehajtani, hogy az csak a Megrendel6vel elozetesen
egyeztetett id6pontokban jelentsen izem 6s szolg6ltat6si szi.inetet. Az egyeztetdseket a
sziinet megkezd6se el6tt 5 nappal meg kell tenni
garuntfllni, hogy a karbantartirskor felhasznillt anyagok, berendez6sek 6s a kiviteli
munk6latok megfelelnek a hat6lyos magyar szabv6nyoknak 6s el6ir6soknak, 6s a jelen
szerz6ddses c61 el6r6s6t marad6ktalanul biztositj ak
ahol a tev6kenys6g6t kifejti 6s annak kdmyezet6ttisila, kitakaritott 6llapotban futadni
6s onnan a tev6kenys6ge 6s szolghltatdsa teljesit6se sor6n keletkezett szemetet 6s m6s
hulladdk anyagot elsz|llitani
me grendel6nek oko zott kdr 6rt felelo ss6 get v6llalni

2.2. A Y 6llalkoz6 j o gosult:
szerzodlsszeni teljesit6s eset6n a 4.5. pont 6s 4.6 szerinti dijazhsra
megrendel6 fital k6rt, de jelen szerz6d6s tdrgyfit nem k6pez6 (rendszer fehijit6s,
szolgilltatfrsb6vitdssel j6r6 6talakit6s, 6ttelepit6s) szolgilltatils elv6gz6s6re furajinlatot
adni

2.3. A Megrendel6 kdteles:
megrendelnt a szerz6d6s 1. sz6mri melldklet6ben felsorolt orvosi ghzokat, melyek a
V6llalkoz6 minden elt6r6s n61kii1 elfogadott ajanlat szerinti term6kei, havonta az rn.
Lehiv6si nyilatkozat form6j6ban rigy, hogy a szetzoddses id6szak vdgeig a teljes
mennyis6g lehfv6sra kertiljon. Megrendel6 a teljes mennyisdgt6l 1efel6 30 %o-al
elt6rhet.

a V6llalkozo 6ltal elvegzendo feladatokhoz adatszolgtltatdst biztositani, tovdbb| -
amennyiben sztiks6ges - a hat6s6gi enged6lyek megszerz6s6ben kozremrikodni,
a szerz6d6ses jogviszony idotartamhra a V6llalkozo szhmfua kiz6r6lagoss6got
biztositani a berendez6sek karbantarttshra, javithshra 6s hibaelharitdsfra,
biztositani a zavartalan tizemeltet6shez sziiks6ges bej6ratokat, szabad tertileteket 6s a
rendszer elemeihez v al6 hozzdfdrhet6s6get,
szerzoddsszeni teljesftds eset6n a 4 pontban foglalt dijazdst a szerzodes szerinti
hatarid6ben a Y illlalkoz6nak me gfizetni.

2.4. A Megrendelo jogosult:
azkarbantart6st, javit6st korlitoz6s n6lkiil ellen6rizni, i11et61eg erre jogosult szak6rtS
szerv ezettel vagy hat6 s6g gal (s aj 6t kdltsd g6re) ellen6riztetni.
jelenszerzod6s trlrgy6t nem k6pezo (rendszer fehijit5s, szolgilltatdsbovit6sselj6r6
ifi alakitils,rittelepit6s)szolgilltatdselv6gz6s6rcfirajinlatotk6rni.
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3. AZ U ZEMELTETf SRE VONA TKO ZO RENDELKEZE SEK
3'l' A V6llalkoz6 biztositja a szerz6d6s 1. sz6mri mell6klet6ben megjelolt megt'elelo -minos6gri 6s mennyislgn-orvosi gtnz Jtort6no ell6t6st,
3.2. A Felek kdzt a kommunik6ci6 Megrendelo 06-I-215 7274 faxsz6m6n,yiilalkozo

06-46-501 131 faxsz6m6n tdrt6nik,
Kapcsolattaft6 szemlly Megrendel6 r6sz6rbl: Balogh Attila /tel:0670 379-609l, e-mail:
balogh.attila@kardio.hul ;vigh S6ndor l{el: 06/70 382-0251, e_mail:
vi gh. s ando r @kar dio .hu I
Kapcsolattatt6 szemlly v6llalkoz6 r6sz6r6l: Hunyadi Lilszlo ltel:06130 455-0737, e-
mail : huny adi.laszlo @si ad.hu/
Hibabejelent6s ideje: 07 or6t6l,l8 6r6ig.

PENZUGYI FELTETELEK
4' 1' Megrendel6 a lehivds teljesit6s6t igazol6 szabillyszeri. mindk6t f6l 6lral al1irt 1tveteli

elismerv6nnyel felszerelt sz6ml6t 60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki a
V6llalkoz6nak.

4.2. Nem vitatott a szerzldo felek 6ltal, hogy a szerzo
szdmlilkba csak azok az 6rak,6rk6pz6sit6nvez6k 6s
ugyanolyan m6rt6kben, amelyeket az l.l pont 6rt
ajhnlata tartalmaz, ftiggetlentil att6l, hogy a magyarorszhgi vagy a vil1gpiaci 6rak
mik6ppen alakulnak, 6s hogy hogyan v6ltozik--az infl6Ji6s iitu, uuly a deviza
|tszdmitdsi kulcs.

4'3' A sz6ml6hozrartoz6lehivds teljesit6s6t igazolo - a Megrendel6t6l sz6rrnaz6 - 6tv6telj
elismerv6nS't a sz6llit6lev6lhez csatolni til es az igy ki6llitott 6s felszerelt sz6ml6t aY6llalkoz6kdzvetlenrilazrntlzetGazd,asilgitgazga:{os6g6ranyrijtjabe.

4.4, A Megrendelo el6leget nem fizet.
4,5.Szolgilltat6si dij:95 000,- Ft/h6 6tal6nydij, melyet athrgyh6napot koveto h6nap 15napj|ig kell Megrendelo rlszlre benyfjtani, 6s aztMegrindelo 60napon belil banki

6tutal6ssal egyenliti ki a Vdllalkoz6nak,
4'6' Javiths sor6n sziiks6ges anyagfelhaszn6lSs dija, 6tal6nydij, valamennyi eseti javit6st

bele6rtve: nett6 2 500 000,-Ft / 6v
4'7' Amennyiben Megrendel6 a V6llalkozo sz6ml6j6t a jelen pontban rogzitetthat6rid6n

beliil nem egyenliten6 ki, kdteles Yilllalkoi6nak a ptk. idevonaltkoz6 szabtiyai
szerinti mindenkori 6rv6nyes k6sedelmi <amatot is megfizetni.4.8. a szeruod,Es teljesit6s6vel <jsszefiigg6sben

bekezd6s k) pontja szerinti felt6teieknek
rtilnek fel, 6s melyek a Sz6llit6 ad6krjteles

j civedelm6nek cscikkent6s6re alkalmas ak.
A Sz6llit6 a szetzodls teljesit6s6nek teljes idltartama alatt tulajdonosi szerkezetlt aMegrendelo szhmdta megismerhetov6 teszi 6s a Kbt. 125. g (5) szerinti i.igyletekr6l a
Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.
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5'1' Amennyiben V6llalkoz6 feladatait nem a megfi.athrozottak szerint vegzi,6s ebbol



6.

ad6d6an Megrendelot kdr eri, :iagy a k6resemdn>4 a Felek 48 6rhn beliil kozosen
kivizsgilljilk Amennyiben a khrokozhsert a YhIlalkoz6 r6szben, vagy egdszben
felelos, a Ptk. rendelkezdsei szerint a kardsszeget Megrendel6 r6sz6re megfizeti.

5.2. A V6llalkoz6 k6sedelm6t 6s hibds teljesit6s6t a Megrendelo a karbantartfusi napl6
"megiegyz6s" rovatiiban dokument6lja, aY6lIalkoz6 k6pviseldj6nek ellenjegyz6s6vel.

5.3. Amennyiben a V6llalkoz6 az orvosi gazok sziilit6s6t, Megrendel6 lehiv6sainak
megfelel6 mennyis6gekben, az eseti megrendeldst6l sz6mitott 72 6r6n beliil nem
teljesfti, 48 6r6s k6sedelemig a k6sedelemmel 6rintett termdkek brutt6 6rt6k6nek 20
o/o-a osszegti kdsedelmi kdtb6r megfizet6s6re koteles . 48 6rifi meghalad6 kdsedelem
eset6n azlnt1zet m6shonnan szerzi be a term6ket, 6s aYSllalkoz6 a le nem szrillitott
term6k brutt6 6rtdke k6tszeres6nek megfi zet6sdre kciteles.

5.4. A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles aszerzodest felmondani - ha sziiks6ges
olyan hat6rid6vel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata
ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha

a) a Sz6lIit6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szetez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6
gazdasilgi tarsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1) bekezdes k) pontj6ban
me ghatfr o zott fe lt6tel eknek.
b) a Megrendel6 k<jzvetetten vagy kcizvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem
rendelkez6 gazdashgi t6rsas6gban, amely nem felel meg aKbt. 56. g (1) bekezdds k)
p ontj 6b an me ghatilr o zott feltdtel eknek.
A fentiek szerinti felmond6s eset6n a SzSllit6 a szerzodls megszrin6se el6tt m6r
telj e s itett szolgilltatSs s zerz6 d6 s szeri p 5nzbeli e llendrtdk6re j o go sult.

A SZERZ6DES ID6BENI HATALYA
6.L A Felek a jelen szerz6d6st hatinozott idotartama 12 h6napra (a szerz6d6s
me gkcit6s 6 t6l szitmitva) kotik meg.

ASZEP(ZoDES MODOSITASA
7.I. A jelen vhllalkozdsi szeruodds tartalm6t a felek csak kozos megegyezdssel

m6dosithatj6k.
7 .2. A szerzldes m6dosit6s6t brlrmely fel kezdemdnyezheti, amennyiben arra alapos oka

van, kiilcinosen, ha:
a szerz6d6s megkot6se 6ta kdriilmdnyeiben olyan jelentos villtozds tdrtdnt, hogy a
szer zo dd s telj e sit6 s e v 6lto zatlan felt6tel ekkel t6 le nem v 6rhat6 el,
a penzigyi, vagy mriszaki szabillyozo rendszer - a felek akarattfidl
alapvet6en vfltozott,

fiiggetleniil-

orvosi gfn nem 6lI, vagy nem olyan kiszerel6sben 611 rendelkezdsre, mint azt az
ajfinlattartalmazta
a szerzldeses jogviszonyt drinto valamely k6rd6s - el6re nem l6tott - eldgtelen,

7.3. A szerz6d6s m6dosit6s6nak 6rvdnyess6g6hez a felek egyezo akarat nyilv6nit6srinak
ir6sba foglal6sa sziiksdges, a szerulddskot6shez megkiv6nt alakszenisdggel.

1

u



8. A SzERZoDES MEGszUNnsnNEK ESETET
8. 1. Szerz6d6s szerinti megsztin6s:
8.2. Megszrinik a szerzldds a 6. pontban meghatdrozott id6tartam lejfurtaval.
8.3. A Megrendel6 rendkiviili felmondrissal 6lhet, ha:

a Vfllalkozfi az egyes rdszsz|llititsokkal 3 napot k6sett;
a Y6llalkoz6 nem kezdi meg a hiba elharit6st a szerzodls 2.l.pontban
me ghatdr o zott i d<ln b e liil
a V6llalkoz6 a javitdsi karbantartlsi, feliilvizsgrilati feladatot nem a
szabv6nyoknak megfeleloen vegzi 6s a hasznillt eszkdzlk nem rendelkeznek a
rrijuk vonatkoz6 hitelesitdsi, kalibr 6l6si brzonylatokkal
V6llalkoz6 a szolgfitatris kezdet6t6l szdmitott 70 napon beliil ( bele ertend6 az
engeddlyeztetdsi elj6r6s is) nem iizemeli be a v6gleges cseppfoly6s oxig6n
kdzpontot
Az oxig6n hillozatonkdt alkalommal, nem tewezetten,egy oftnilltovribb sziinetel
az eII6t6s.

Y6llalkoz6 hib6j6b6l kdt alkalommal24 6rdn6ltov6bb 30%o al|esik a cseppfoly6s
oxi g6n tartfrlyb an l6v6 mennyi s6 g.

a Vr[llalkozil fizetdskdptelennd v6lt, oncsodot jelentett illetve ellene cs6dot
jelentettek be, felsz6mol6si elj6rds folyik ellene;
a vr[ lla lko z5 szeru6 d6 s el lene s en b e s ztintette szolgilrtatilsii.

8.4' A Yirllalkoz6 rendkiviili felmond6ssal 6lhet, ha a Megrendel6 szerzodds szerinti
fizetdsi kcitelezettseget egymhst kdvet6 hdrom alkalommal nem teljesiti.

8.5. A felek a rendkiviili felmondrist megel6z6en kdtelesek a m6sik felet t6rtivevdnyes
lev6lben a szerz6dds szerinti teljesitdsre felhfvni. A levdlben a rendkiviili felmond6st
killtdsba helyez6 fdl kciteles a rendkivi.ili felmondds ok6t indokolni. Amennyiben a
felhiv6s eredm6nytelen marad, annak kelt6t6l szSmitott 8 nap elteltdvel a rendkiviili
felmondds a mrisik fllhezintezettrijabb aj6nlott levdlben jogszertien gyakorolhat6.

8.6' Rendkfvi.ili felmond6s gyakorolhat6, ha 66rmelyik ftl rnegszrinds6re iranyul6 elj6r6s
indul, ide6rtve a cs6d vagy felszfumol6si elj6r6st. Ilyen esetben az lintett fdl koteles a
m6sik felet haladdktalanul irdsban drtesiteni 6s 15 napon beltl jogosult a m6sik felhez
intezett jognyilatkozattal a jelen szerzodl,st rendkiviili felmond6ssal felmondani.
Ebben az esetben a felmond6si id6 120 nap

8'7. Amennyiben jelen szeru6dds nem a szerz6d6 feleknek felr6hat6 okb6l (vis maior)
szrinik meg, rigy Vrillalkoz6 az addigteljesftettek ellen6rtdkdre jogosult.

EGYEB RENDELKEZNSNT
9'1' A V6llalkoz6 kijelenti, hogy az ajdnlati dokument6ci6 6s a helyszini bej6rrlsokon

gyrijtott inform6ci6i alapjfun alapos ismeret6ben villlalkozott a jelen szerz6ddsben
foglalt kotelezetts6gek telj esitds6re.

9.2. A V5llalkoz6 kijelenti, hogy felel6ssdgbiztositdssal rendelkezik egy kdzismerten
f,rzet6k6pes, j ogi szem6lyis6ggel rendelkezo biztosit6 tiirsas6gn6l.

9.3. A Megrendel6 tudom6sul veszi, hogy a Yilllalkoz6nak j6r6 dijat a Yilllalkoz6nak a
CIB bankndlvezetett 10700086-04191506-51100005 banksz6ml6jdrakell fizetnie.

9.4. A Vrillalkoz6t az lrvenyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktartiisi kotelezetts6g
terheli a szerz6d6s teljesit6se soriin a Megrendel6vel, annak tev6kenys6g6vel
kapcsolatban tudomiisdra jut6 mindennemii adat, inform6ci6, ismeret vonatkozdsftban.

9.
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E titoktart6si k<itelezettsdg kiterjed a V6llalkozo alkalmazottaira, munkat6rsaira,
beszftllit6ira, akiket tev6kenys6giik megkezd6se el6tt kdteles a yallalkozb a
titoktart6sra hitelt 6rdeml6en fi gyelmeztetni.

9.5. A Vrillalkoz6 a Megrendel6 enged6lye n6lktil harmadik f6lnek nem hozhatja
tudom6s6ra a szeru6d6s, illetve azzal kapcsolatban b6rmely m6s dokum ent1cio vagy
inform6ci6 adatait.

9.6. A mrisik f61 el6zetes j6vdhagy6sa ndlktil titkos inform6ciot egyik f6l sem tehetkozz6,
harmadik szemdly rendelkez6sdre nem bocs6that, kiv6ve na ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabaly alaplfunvalamely bir6s6g vagy miis hat6srig kdtelezo 6rv6nnyel elrendeli.

9.7. A Y6lIalkoz6 kifog6stalan teljesft6s6r6l a teljes teimdkmennyis6g ritad6s-6tv6teldt
k<ivet6en a Megrendelo ir6sban nyilatkozik. A Megrendel6 

-e 
nyilatkozattal

felhatalmazza aYilIalkoz6t, hogy a Megrendekjt referenciatista3an feltiintesse d,s ezt -
el6zetesen ir6sban egyeztetettm6don - marketingtev6kenys6gdben felhasznrilhassa.

9.8. Jelen szerz6d6sben nem szabillyozott kdrd6sek tekintet6ben az Ll pontban
foglaltakt6l ftigg6en vagy a V6llalkoz6 elfogadott ajtnlata, vagy pedig u k,iro,
jegyzlkdnywel m6dositott ajdnlatatartalmfittekintik u-f"t.k irrlnyalOnak izal,hogy
t6teles iogszabillyi rendelkez6sk6nt a Magyar Polg6ri Tcirvdnykcinyv idevon atkoz6i
me gfelelo szabiiy ait fo gl dk alkalmazni.

9.9' A felek meg6llapodnak, hogy mriszaki kdrd6sekben felmeriilt vithikat - szakdrtok
bevon6s6val - egyeztet6s ritj6n rendezik.

9.10. A Megrendel6nek 6s a V6llalkoz6nak meg kell tennie mindent annak
6rdek6ben, hogy kozvetlen t6rgyal6sokon b6k6s riton rende zzenek minden olyan
ndzeteltdtlst, vagy vit6t, amely kdzotti.ik a szerzodlssel kapcsolatban meri.il fel.9.11' Haaszerzldo felek aszeru6d6sb6l ered6 b6rmely jogvitarendez6s6tkozvetlen
t6rgyal6sos titon nem tudj6k megoldani, rigy e jogvit6juk eldont6s6re a F6varosi
Bir6s6g kizdrolagos illet6kess6g6t k6tik ki.

9.12' A kiilfdldi ad6illet6s6gti Sz6llit6 k<jteles a szerzoddshez ana vonatkoz6
meghatalmazdst csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6srigt6l a magyar
ad6hat6sdg kozvetleni.il beszerezheti a rL vonatkoz6 adatokat az orszdsok krjzotti
j o gseg6ly i g6nybev6tele ndlki.il.

9.I3. Ezt a szilllitdsi szerz6ddst a szerz6do felek mint akaratukkal 6s
nyllatkozataikkalmindenbenmegegyez6thelybenhagy6lagal6irt6k.

Kelt: Budapest,2\I2. december 1.
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1. sz. mell6klet

A Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiok6giailntflzet 6s a SIAD Hungary Kft. kiiziitt l6trejiitt
szfllftfsi 6s karbantartisi szerz6d6s mell6klete

Gizokira 6s

b6rleti dii
I96nyelt

mennvis6s
Nettri Ft
egys6g6r

Nettri Ft
iisszdr

Afa Bruttt6 Ft
iissz:ir

E96szsdgiigyi
oxig6n
cseppfoly6s

100 000 m3
81 8 1 00000 405000 8505000

Eg6szs6gtigyi
cseppfoly6s
nitrog6n vev6i
kanndba

5 500 m3

285 1 s67500 423225 1990725

Acetyldn ipari
2,8 kg tdltettel 1db

10000 10000 2700 r2700

Acetyldn ipari
7,5 kgtoltettel ldb

22000 22000 s940 21940

BIOGON-C 20
ks toltettel 8db

6900 55200 r4904 70t04

Dynox orvosi
30 ke toltettel 30 db

55000 1 650000 82500 1732500

Dynox orvosi
7,5 kg toltettel 2db

I 8000 36000 1 800 37800

E96szsdgtigyi
oxig6n: 0,4 m3
tciltettel

70 db
4500 3 1 5000 15750 330750

Egdszsdgiigyi
oxig6n: 1,0 m3
toltettel

6s db
5000 325000 16250 34t250

Egdszsdgtigyi
oxigdn: 1,5 m3
toltettel

20 db 6300 126000 6300 t32300

Egdszsdgi.igyi
oxigdn: 10 m3

t6ltettel
4db

9000 36000 1 800 37800

Helium 2l-es
100 bar 6db

11000 66000 r7820 83820
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nyomasu
nalackban

lpari oxigdn 2

m3 toltettel 2db
1 800 3600 972 4572

Ipari oxig6n
6m3 toltettel 2db

4500 9000 2430 1 i430

Pulmon

PPm, I
palackban

,0 lsdb
500000 7500000 2025000 9525000

Szdn-dioxid
orvosi 20 kg

toltettel
10 db

10000 100000 27000 t27000

Szintetikus
levego 2 m3-es

toltettel
1db

2500 2500 672 3r75

Szintetikus
levego 1,5 m3

tciltettel
5db

2200 1 1000 2970 13970

Sriritett levego
4m3 1db

4s00 4500 I2I5 5715

Tart6ly+Bi.indel
b6rleti diia I+2 db

13 1000 r572000 424440 t996440

Palackok
b6rleti diia 60 db

t250 900000 243000 1 143000

Kombi palack
bdrleti diia 3s db

t670 70t400 1 89378 890778

Sz6llitfsi dfi 237 db s00 1 1 8500 3r995 1 50495

Ossz nett6 6s

brutt6 Ft:

23231200 3943064 27174264

Eg6szs6giigyi oxig6n palackokat kombiszelepes kivitelben

Tiiltet m3 Kiils6 6tm6r6 mm Magassfg mm

0,4 100 490

1 t40 600*

1,5 r40 970*

2 t40 910*

*A jelolt sorok estdben +l- 20 Yo m1retelt6r6s elfogadhat6.
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Orvosi ghzhiiSzat
karbantartfs dfiai / alkalom:

Nett6 Ft Ata Brutt6 Ft

Csennfolv6 s oxi s6nkd zoont 1 s000 40s0 19050

Pan-Gas tipusri ldb 2 x 3

palackos altatSgfu kozpont
(Gyermek kardiol6gia)

1 s000 40s0 19050

Pan-Gas tipusir ldb 1 x 1

palackos aItat6gfu kozpont
(Felnott Kardiol6eia)

1 5000 4050 19050

V6kuum kozpont 2db (Feln6tt
Kardiol6gia, Gyermek
kardiol6gia)

30000 8100 38100

Sriritett levego kozpont 1 db
Geln6tt Kardiol6sia)

15000 4050 19050

Orvosi ghzh6l6zat
feli.ilvizssAlat 1 alkalom

780000 210600 990600

Ossz. nett6 6s brutto Ft:
870000 234900 I 104900

A b6rbe adand6 cseppfoly6s oxig6n t6rol6val kapcsolatos kdvetelm6nyek:
- 6116 tarI|Iy legyen a hely hiany miatt
- p6rol6gtatovaI6s egy6b sziiksdges szerelv6nyekkel 12 m2 helyen f6rjen el
- Atartilly m6rete biztositsa, hogy 10 napnhl gyakrabban ne legyen sztiks6ges az

ut6ntdlt6s 6s a minimum k6szlet 3jYo-nii kevesebb nem lehet.
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2. sz. mell6klet

A Gottsegen Gyiirgy Orszr[gos Kardiol6giai Int6zet €s a SIAD Hungary Kft. kiiziitt
l6trejiitt szdllitfsi 6s karbantartfsi szerz6d6s mell6klete
1 . A szeruodes thr gyitt kepezo berendez6sek (g6p-muszerek felsorol6sa) :

- Cseppfoly6s oxig6nkdzpont

- Pan-Gas tipusri ldb 2 x 3 palackos altat6gin kozpont (Gyermek kardiol6gia)

- Pan-Gas tfpusri ldb I palackos altat6glzkdzpont (Feln6tt kardiol6gia)

- V6kuum kdzpont 1 db (Feln6tt Kardiol6gia)

- Sriritett levego kdzpont 2 db (Feln6tt Kardiol6gia, Gyermek kardiol6gia)
2. A karbantart6s gyakoris6ga: Negyed6vente
3. A karbantart6sok alkalm6val elv6gzend6 munk6k rovid leir6sa:

Cseppfoly6s oxig6nkiizpont

- A feliratok, je1616sek, hasznillati utasit6s, megl6t6nek, olvashat6 611apot6nak, a
kezel6szervek, mriszerek 6s csatlakoz6k 6ps6g6nek, mrik<td6k6pess6g6nek ellen6rz6se
szemrev6telez6ssel 6s mtik<id6si pr6b6val. A tapaszlalhat6 hi6nyoss6gok megszrintetdse,
illetve javit6sa.

- A lartfiy, a pdrologtato 6s kornyezetdnek szivilrgds ellenorzdse, sziv6rgdsok
megszrintetdse.

- A gazhiftnyjelzl es az automatikus rltv6lt6s (cseppfoly6s t6rol6r6l palackos tdrol6ra)
ellenorzdse mrikod6si pr6bdval, a sziiks6ges javit6sok 6s be5llit6sok elvdgzdse.

Tartal6k palackos orvosi oxig6n lefejt6 kiizpont, 6s palackos altat6ghz kiizpont
- A feliratok, jeldl6sek, hasznitlati utasit6s, megl6t6nek, olvashat6 illapothnak, a

kezeloszervek, mtiszerek 6s csatlakoz6k 6ps6g6nek, mukodokdpess6g6nek ellen6rz6se
szemrev6telez6ssel 6s mrikoddsi pr6b6val. A tapasztalhat6 hi6nyoss6gok megszrintetdse,
illetve javitfsa.

- Szivhrghs el1en6rz6se szivhrgds ellen6rz6 spray-vel illetve szemrev6telez6ssel,
sziv6rg6sok megsziintetdse.

- A lefuvat6 szelepek ellen6rzdse mrik<iddsi probhval, hiba eset6n lecserdldsiik.

- Nyom6scsokkent6k ellen6rz6se muk6d6si pr6b6val, nyom6scsokkent6k karbantart6sa 6s
javitdsa gy6fi6i eloir6s szerint

- A gdzhifinyjelzo 6s az automatikus trtvtrltds (iizemel6 palacksorr6l tartal6kra) ellenorzdse
mrikod6si probdval, a szi.iks6ges javit6sok 6s bedllit6sok elv6gz6se.

- A stabilizfitor nyom6scsokkent6inek, biztons6gi szelepeinek e11en6rz6se, karbantartdsa
gy6rt6i elofr6s szerint, jelz6rendszer mrikod6si pr6b6ja, a sziiks6ges javit6sok 6s

be6llit6sok elv6sz6se.

Vrikuum kiizpont
- A v5kuum szivattyrik 6ltalSnos mriszaki 6llapot6nak ellen6rzdse szemrev6telez6ssel 6s

mtikod6si pr6b6va1, olajszint ellen6rz6s, kezel6szervek, mriszerek, csatlakoz6k, a
bakt6rium sziro SIIapot6nak valamint a v6kuum csapda szennyezodds-mentessdg6nek
ellen6rzdse, olajp6tl6s - illetve olajcsere, szrir6cser6k gyhrt6i el6ir6s szerint, a sztiksdges
j avitdsok 6s be6llit6sok elv6gzdse.

"g
10



- A gazhiilnyjelzi| 6s az automatikus 6tv6lt6s (vezdrgdpr6l tartal6k gdpre) ellen6rz6se
mrikdddsi pr6bhval, a sziiksdges javit6sok 6s be6llit6sok elvdgz6se.

Siiritett leveg6 kiizpont
- A kompresszorok 6ltal6nos mriszaki illlapothnak ellen6rzdse szemrev6telezdssel 6s

mrikciddsi pr6b6val, kezel6szervek, mriszerek, csatlakoz6k, a szirolilnc 6s a
nyom6scsokkent6 egysdg 6llapot6nak ellen6rz6se, szrir6cser6k gy6rt6i el6ir6s szerint, a

sztiks6ges j avit6sok 6s be6llit6sok elvdgz6se.

- A gazhilnyjelzl 6s az automatikus 6tv6lt6s (vezergepr6l tartal6k g6pre) ellen6rz6se
mrikod6si pr6b6va1, a sziiksdges javit6sok 6s berillft6sok elv6gz6se.

- A hritve szhrit6 berendez6s ellen6rz6se mrik<iddsi pr6bfval, sztiks6g eset6n be6llit6sa,
vagy javitfisa gyhrt6i e16ir5s szerint.

- A kondenzviz megfe1el6 elvezet6s6nek el1en6rz6se a kompresszorokb6l,I6gtart6lyb6l 6s

hritve szdrit6b6l, valamint a szrir6kb6l. Yizelvezet6k mfk<jddsi pr6b6j a, tisztitdsa,
sziiks6g eset6n j avitdsa.
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