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SZENZODES

^-"ly l6trejott egyr6.szr6l a

Gotts e gen Gytirgy Ors z 69o s Katdiol6gi ai Int6z et
Sz6khelye: 1096 Budapesg Haller utca29.
Ad6szilma: 7 5 37 53 86 -2- 43
B arrks z6trlas z 6ma:1 0 03 200 0 -0 7 49 13 6 9 - 0 0 0 3 0 00 0 7
I(6pviseli: Dr. Ofnet P6ter f6rgazEat6 f6orvos
mint Megrendel6, t tovi.bbiakban Megrendel6,

m6sr6,szt

SIAD Hungary Kft.
Sz6khelye: 3527 Miskolc, Zsigmondy V. u. 38.
Ad6szdma: 1, 09 68927 -2-0 5
Bankszimfasz6tna:1.07 00086-041 9 1 506-51 1 00005
I(6pviseJi: Bacsk6 Gyorgy
minl V6llalkozo (a tov6bhiakban:Y6l7alkoz6, eg5ruttesen: Felek) kozott alulitott helyen 6s napon
az al6bbt felt6telek, 6s kikot6sek alkaLmaz6silval:

1,. ASZEP(Z,60Es rAncye

A Megtendel6 megtendeJi, a Y6llakoz6 elvilllalja a I{E 19772/2015 hirdetm6ny sz1mon
201'5.1'0. h6nap 07 . napjiln rnegjelent kozbeszerzl,si elja4sban tett 

^janlzt6ban 
lertak szednti,

a Megtendel5 sz6khely6n a Megtendel6 altalhasznafaios orvosi gdzokbiztositisht,valaminta
megl6v6 gdzh6l6zat 6tal6nydt)as katbantartis6t, palackok 6s cseppfoiy5s oxig6n tfuoI6
b6d6s6t.
A v \llalkozd s kez dete j elen s z erz 6 d6s aIAfu ds 6nak id5p ontj a.
Teljesft6s helye: Gottsegen Gydrgy Orszdgos I{ardiol6giailntlzet (1096 Budapesq Haller u.
29.)

A szer.z6d6s titgya akozbeszerz6.si eljdrdstmegrndit6 hirdetrn6ny szerint:

Y6l7alkoz6.si szerz6d6.s - Orwosi giz 6.s cseppfoly6s oxig6n sz6lht6sa valamint az
owosi gdzhil6zatkarbantatt6sa, eseti javit6sa (a javitils rotitr f.ilru sznillt anyagokat
is bele6ttve), cseppfoly6s oxig6n tartilly 6s mobil palackok b6rlete.



ig6nyelt gdnok ig6nyelt mennyisdg / 1,6v (24
h6napra szotozni kell 2-vel)

Eg6szs6giigyi oxig6n csepp foly5s 110 000
Eg6 s z s 6giigyr c s epp foly6 s nitr o g6n v ev 6i kanndb a 5 800
Acetyl6n ipati2,5 kg toltettel 1

Acetyl6n tpari 6 kg toltettel 1

BIOGON-C 20 ks toltettel 2
Dynox owosi 30 kg toltettel 36
Dynox oryosi 7,5 kg toltettel 2
Eg6szs6grigyi oxig6n: 0,4 m3 toltettel 1,40

Eg6szs6giigyi oxig6n: 1,0 m3 toltettel 70
Eg6szs6giigyi oxrg6n: 1,5 m3 toltetel 10
Eg6szs6grigyi oxig6n: 10 m3 toltettel 2
Helium 2l-es 100 bar nvom6sir oalackban 5
Ipad oxig6n 2 m3 toltettel 1

Ipari oxig6n 6 m3 toltettel 1

Sz6n-dioxid orvosi 20 kg toltettel 10
Szintetikus leveg5 2 m3-es toltettel 1

Szintetikus leveg6 1,5 m3 toltettel 2
Srfuitett leveg6 4 m3 1

palackok sz6[tt6si dtja 285

b6rleti dii ig6nyelt
mennvis6g

cseppfoly6s oxig6n tafiLly + 2 db
tartallk b rin del Iefqt6k6 zponttal

I+2

palackok b6rleti dija 5+
kombi palackok b6deti diia 20

orvos i ghzh6l6z at katb antattdsi
diiai/akalotn

cs eppfoly6s oxig6nkozp ont, taftaI6k
btindelekkel 6s lefej t6ko zp onttal

Pan-Gas tipusri 1 db. 2*3 palackos
altat6gdz kozpont

( gyermek katdiol5sia)

V6kuum ko zp ont, 2db. sziv attyiv aI
(fe1n6tt kardiol6gia)

Vdkuum kozpont, 2 db szivattl:uval
(gyernek kardiol6gia)

sfritett leveg5 kozpont 3db
kompres sz o taI, 2 db. l6gsz6dt6vaI

orvo si g6zhAI6zat felilvtzs g6Iata
1 alkalom, a 4/2009. (III.17.) EUM

rendelet szerint



lt szetz 6 d6.s thtgy ht klp ez 6 b e rendez 6 s ek (g6p-miis z erek fe ls o ro l6s a) :
. Cseppfoly6s oxig6nkrizpont
o Pan-Gas tipusri 1 db 2 x 3 db palackos altat6ghz k<izpont

(Gyermek kardiol6gia)
o Vdkuum k<izpont 2 db 2 x 2 db vdkuumszivattyilal (Feln6tt

Kardiol6gia, Gyermek katdiol6gia)
o siiritett leveg6 kdzpont 1 db. 3 db sL kompresszorral 6s 2 db

leveg1szhtit6val (Feln6tt Kardiol6gia, Gyetmek kardiol6gia)
Akatbantattits gyakoishga: Negyed6vente
A karbantartdsok alkalmhval elv6gzend6 munkdk rdvid leirdsa:

Cs eppfoly6s oxig6nk<izpont

A feliratok, jelol6sek, hasznilIanutasft6s, rnegl6t6nek, olvashat6 6llapot6nak,
a kezel6szervek, mfszetek 6s csatlakoz6k 6ps6g6nek, miikod6k6pess6g6nek
ellen6rz6se szemrev6telez6ssel 6s mfkod6si p6bdvaI. A tapasztalhat6
hi6nyoss6gok megsziintet6se, illetve jzvitdsa.

A' tatt6ly, a pir.ologtat6 6s komyezet6nek szrvirgLs ellen6tz6se , szivilrgilsok
megszfntet6se.

t6tol6n) elTen6rz6se mrikod6si pt6bival, a szriks6ges javit6sok 6s bedllitdsok
elv6gz6se.

Tattallk palackos orvosi oxig6n lefejt6 k<izpont, 6s palackos altat6g6z
kdzpont

A feliratok, jelol6sek, hasznillanutasit6s, megl6t6nek, olvashat6 6l)apot6nak,
a kezel6szervek, mfiszerek 6s csatlakoz6k 6ps6g6nek, miikod6k6pess6g6nek
el7en6n6.se szernrev6telez6ssel 6s miikod6si probfivar. A tapasztilhat6
hi6ny ossdgok megsziintet6se, illewe javit6sa.

szivatgils ellen5z6se szrvfugt.s elfen6n6 spray-vel illetve
szerntev6telez6ssel, szrvirgdsok megsztintet6s e.

- A lefrivat6 szelepek ellen6rz6se miikod6si pr6bivzl, hiba eset6n
lecser6l6srik.

Nyom6scsokkent6k ellen6rz6se miikod6si pr6bdval, nyorniscsokkent6k
karbantafiilsa 6s javitis a gy5^tt6r eI6fu6s szerint.

A gdzhtinyjeTz6 6s ^z automatikus 6w5f,t6s (iizernel6 palacksor6l
tatarlkn) ellen6n6.se miikod6si pt6b6var, a szriks6ges javitA.sok 6s
be6llit6sok elv6gz6se.

A sta,btltziltor nyom6scsokkent6inek, biztons 6,gi szelepetnek ellen6rz6se,
katbantatt6sa gy6rt6i el6u6s szerinq jelz6tendszer miikod6si pr6b6ja, a
szuks 6ges javttds ok 6s b e6llit6s ok elv6gz 6s e.

Vdkuum kdzpont

A v6kuum szrvatqik 6ltal6nos m(iszaki illapotilnak ellen5rz6se
szemrev6telez6ssel 6s miikod6si pr6bdval, olajsztnt e1len6rz6s,
kezel6szewek, rniiszerek, csatlakoz6k, a bakt6durn szfir6 6)lapot6nak,
valarnint a v6kuum csapda szennyez6d6s-mentess6g6nek ellin6rz6se,



olajp6tl6s, illetve olajcsete, sziir6cser6k gy6rt6t eI6ir6s szerirlt, a sziiks6ges
javitilsok 6s be6llitisok elv6gz6se.

A ghzLtt6nyielz6 6.s az automatikus 6w6lt6s (vez6rg6p6l tartal6k g6pre)
ellen6rz6se miikod6si pr6bival, a sziiks6ges javit6sok 6s bedllit6sok
elv6.gz6se.

Siiritett leveg6 krizpont

A komptesszotok illtzJ6nos miiszal<t 6l1apot6nak ellen5rz6se
szem'ev6telezdssel 6s miihod6si pr6biva,l, kezel5szewek, miiszerek,
csat)akoz6k, a. szfir6l6nc 6s a nyomiscsokkent5 egys6g 6llapot6nak
ellen6tz6se, sziSr6cserlk gyittor el6fu6s szednt, a szriks6ges javit6sok 6s

be6llitds ok elv6gz6se.

A gLzbtdnyielz6 6s az automatjkus 6wilIt6s (vez6rg6pr6l tatallk g6pre)
ellen6rz6se miikod6si pr6b6:ral, a szriks6ges javitisok 6s bedllitisok
elv6gz6se.

A hftve szLrit6 betendez6s ellen6tz6se miikod6si pr6b6val, szriks6g eset6n
be6lJit6sa, vagy jadttilsa gy6rt6i eI6ttils szerint.

A kondenzviz rnegfelel6 elvezet6s6n ek elfen6ru6se a komptesszotokb6l,
l6.gtatt6iyb6l 6s hftve szarit6b6l, valamint a sziir6kb6l. Yizelvezet6k
rnfi ko d6 si p r6b 6j a, ns zttt6s a, s zriks 6 g es et6n j av itds a.

A megajinlott orvosi gLzok minden egyes kiszerel6se tozskonyvezett legyen
Magyatorszigon.

a palackok feleljenek meg^z MSZ EN 1089-3 el6fuilsatnak

Sz6llitott palackozott 6s cseppfoly6s orwosi gdzokegyedi min5s6gi bizonyiwdnnyal
tendelkezzenek,

a cseppfoly6s oxig6n tartdry 6116 kivitelfi legyen, az elpirologlat6var, 6s egy6b
szerelv6nyekkel egyiitt maximum 12m2 helyet foglalhat el

a minmum k6szlet 30oh-n6I kevesebb nem lehet - az^z a telepitett cseppfoly6s
oxigdn tartaly ixtartalmdhoz k6pest a t6rolt oxig6n memyisdge nem
cscikkenhet 30%o aI6 az elkitris biztonsilsa 6rdek6ben.

kombisz elepes eg6szs 6grigyi oxig6n palackok m6retei:
tci,ltet m3 krils6 6trn6r6 mm
n/lwrT

1

1,5

2

100
140
140
1+0

magass6g mrn
490
600x*
970*+
970**

x* I / - 20o/o rn6tetelt6r6s elfogadhat6

A szerz6d6.s 12 vagy legfeljebb 24 h6napos id6tartarna aratt a t6nyleges
megtendel6s legfeljebb -30 o/o-kaI elt6rhet, azaz aj6nIatk6r6 a megjelolt rlr.rtryi#g
Iegal6bb 70 oh-6nak aleliv6s6n koteles - a teljesit6s eg6sz6re vonatkoz6an.



2. A FELEK KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

2.1 A Y 6llzlkoz 6 koteles :

4 A jelen szer.z6d6,s hat6ly6nak rd6tatama alaft a hat6lyos jogszabilyoknak megfelel6en
brztositia a szetz6d6.s 1. sz6mi mell6klet6ben felsorolt omosi g6zok sz6l\t6sdt,
Megtendel6 lehiv6sainak megfelei6 mennyis6gekben, az esed megrendel6st6l szdmitottT2
6rdn beliil

b) Cseppfoly6s oxig6n tiltol6, elpitologtat6, biztosit6sa az eg6.szs6g"gyt oxig6n h6\6zat
rizemeltet6s6hez.

.) Cseppfoly6s oxig6n tafi6Iy telepit6s6nek id6tartzma aIa;rt is zavartalanul biztositla az
eg6szs6giigyi oxig6n h6l6zaton a v6teIez6.s 1ehet5s6g6t.

d) e116tnt a 2. sz6mi mell6kletben foglaltak alapjin folyamatos orwosi gdzelT6t6s6hoz
szriks6ges megeI6z6 katbantartilst, javitdst 6s hibaelhdritilst, rd6szakos hitelesit6seket,

.) a g6zel16t6 tendszet karbantartilsa, javitdsa 6s hibaelh6rit6sa esetln a javttilst v6.gz6
szem6lyek a munkav6delemr6l sz6l6 tow6nyben foglaltakat, valamint a, biztons|,gl
szabillyokat, a munkav6delmi 6s t6zv6delmi szabillyokat 6.s az int6.zrn6nyre kidolgozott 6s
6rv6nyes be1s5 biztons6gp el6ir6sokat megismerj6k 6s betarts6k,

9 ^z id6szakos hat6s6"gt, biztons6gtechnikai ellen5rz6sek sor6n el6fut munk6latokat
elvl,gezni melynek kolts6g6t ttrtalnnzza a j elen szerz6d6s,

g) izemzavar, illet6leg a bercndez6sek meghib ilsoddsa eset6n a hlbaelhildtdst 72 6r6n beliil
megkezdi az 6vb6rmely nzpjiln,

h) a munkav6delmi 6s t6zv6delri szabilIyokat betartani 6s betartatni, 6s az azok
megszeg6s6b 6I ercd5 k6rokatvis elrri,

D a katbantartisokat 6gy y6gteh ajtani, hogy az csah a Megrendel6vel el5zetesen egyeztetett
id6pontokban jelentsen ijzem 6s szolgiltatdsi szii:netet. Az egyeztet6seket a sziinet
rnegkezd6se el6tt 5 nappalmeg kell tenni

j) gatant6lni, hogy a karbantart6skor felhas zn6lt anyagok, berendez6sek 6s a kiviteli
munk6latok megfelelnek a hat6Iyos m^gyat szabvdnyoknak 6s e16ir6soknak, 6s a jelen
szerz6 d6s es c61 e16r6s 6t marad6ktalanul biztositj 6k,

k) ahol a tev6kenys6g6t kifejti 6s annak kornyezet6t iszta, kitakaritott illlapotban d.tadni 6s
onnan a tev6kenys6ge 6s szolgiltatilsa teljesit6se sor6n keletkezett szemetet 6s m6s
hullad6k any agot elszlllitani,

D Megendel5nek okozott kLrlrt felel6ss6get v6llalrri.

2.2 A V 6lla,lkoz6 .j ogosult:
szerz6dlsszeni teljesit6s eset6n a 4.5. pont 6.s 4.6 szelj,ntt dtjazilsra.
Megrendel5 6ItaI k6rt, de jelen szerz6d6s tdrgyit nem k6pez6 (tendszer felujit6s,
szolg6Itat6.sb6vit6ssel jfu6 6talakttils,6tteIepit6s) szolg6ltatds elv6.gz6.s6re ilrajilnlatot adni.

2.3 A Megrendel5 koteles:
Megtendelni a szerz6d6s 1. sz6mtt mell6klet6ben felsorolt orvosi gdzokat, mehek a
V6lTalkoz6 minden elt6t6s n61kiil elfogadott aj6nlat szednti term6kei, havonta ^z urrr.
Lehi-r'6si nyilatkozat fotm6i6ban rigy, hogy a szerz6d6,ses id6szak v6g6ig a teljes mennyis6g
Iehivdsra keriiljon. Megtendel6 a teljes rnennyis6gt6l lefel6 30 %-aI elt6rhet - a teliesit6s
e g6,s z 6te v o natkoz 6 an.

a Y6llalkoz6 itItal elv6.gzend6 feladatokloz adatszolg6ltat6st biztositani, tov6hb6 -amennyiben sziiks6ges - ahat6s6gp enged6lyek megszerzl.s6ben kozremfkodni,
a szetz6d6.ses jogviszony id6tartamilta aY6llakoz6 szimaraliczhr6lagossigot biztositati a
berendez6sek karbantar tds6ra, javitds6ra 6s hibaelh6 it6s6ra,
biztositani a zavattalan iizemeltet6shez sztiks6ges bej6ntokat, szabad. tetii"leteket 6s a
rendszer elemeihez val6 hozz6f6rhet6s6get,
szerz6d!'sszerii teijesit6s eset6n a 4 pontban foglalt dtjazilst a szenz6d,6s szerinti. hat6nd6bet aYilllakoz6nak rnesfizetni.



2.4 A Megrendel5 jogosult:

az katbantafi6st, javitistkorliltoz6s n6lkrii ellen5rizni, illet5leg erre jogosult szak6rt6
szervezettel vagy hat6s6ggal (sa)it kolts6g6re) ellen6riztetni,

ielen szetz6d6s tttgydtnem k6pez6 (tendszer felijit6,s, szolg6ltat6sb6vit6ssel j6r6
6talakit6s,6ttelepit6s)szoLgilItatilselv6gz6s6re6taj6nIatotk6rni.

3, AZ UZBNABTTETESRE VONATKOZO RENDELKEZESEK

3.1 A Y6llalkoz6 biztosiga z szetz6d6.s L szilmi mell6klet6ben megjelolt megfelel6 -
min5s6gri 6s mennyis6gf - oruosi g|zzaI tort6n5 ellitdst.

3'2 A F'elek kozt a kommunik6ci6 Megrendel6 A6/1 215-7274 faxsz6m6n,Y6llalkoz6 ....
faxsz6rniln tort6nik.

I(ap cs olattart6 szem6ly
Megrendel6 r6.sz 6,16I:

I(ap c s olatta tt6 sz em6Iy
Ydllalkoz6 t6,sz6r6L:

Hibabejelent6s ideje: 07 6rdt61,

4. TELJESfTBS TGAZOLaS

A telj esit6s igtzolt"sra j ogosult Megrendel5 t6sz6r6l:
S zab 6 Ferenc, ne gbiz ott miiszaki 6 s 1o gis z tika r o s ztdlyv ez et6

5. PENZUGYI FELTETELEK

5.1 Megrendel6 az elTenszolgiltatils osszeglthavonta, a lehiv6sok ilapj6nleszillhtilsta kenil6
tetm6kekr5l a Ieszllhtdst kovet5en a lehivds teljesit6s6t igazol6 szabilIyszetfi, mindk6t f6l
aLtaI 

^15nfi 
6n6teh elismew6nnyei felszerelt sz6nla ellen6ben banki 6rttal6ssal egyenliti ki,

az L997. 6vi L)OOilIL torv6ny 9/A. $ a) pont 6s a P&. 6:1.30. S (1)-(2) szerint a sz6rnJa
klzhez v6te16t6l szimitott 60 napos fizet6si hatilnd6nbeliil, figyelemmel a l{bt. 130. S (1)
6s (5)-(6)-m' A V6llalkoz6 a rnegrendel6s teljesit6se sor6n el5leget nem k6rhet, 6," 

^z 
it6r.

ftzetls sem rnegengedett. Megrendel6 6s aYSllalkoz6 az ad6z6s rend16r6l sz6l6 2003. 6vt
XC II. torv6ny 3 6 / A. $ -6ban fo glaltakat koteles ek alkzlrrrazri.

5.2 Nem vitatott a szerz6d6 felek 6Ital, hogy a szerz6d6.ses id6szak folyamin 
^z egyes

sz6rti6kba csak azok az 6tak, 6rk6pz6.si t6nyez6k 6s kolts6gek 6llithat6k be, rn6gpldig
ugyanolyan m6rt6kben, amelyeket az 7./ pont 6ttelm6ben aYillTalkozo elfogadott l1ittt"t"
tTtyalmaz, friggetlenril artol, hogy 

^ m^gyarorszilgS vagy a vtTilgpiaci 6iak rnik6ppen
alakuLnal<, 6s hogy hogyan villtoztkaz tfil6ci6s r6ta,vagy a deviza fiiszlrnitarikulcs.

5.3 A sz6trl6hoz tattoi6 lehivd.s teljesit6s6t igazol6 - a Megren deI6t6| szdrmaz6 - 6w6teh
elismerv6nyt a sz6lltt6lev6ihez csatolni ten es az igy ki6flitott 6s felszerelt sz6nl6t a
v 6llakoz6 kozvetleniil az rnt6.zet Gazdasilgp rgazgat6s6,g6ra 

''yi,ljga 
b e.

5.4 A Megrendelo el6leget nem fizet.

5.5 G6zok dra: a mell6kletben rl.szletezettek szednt
Az 6sszeg a szerz6d6.s 24h6napos id6tattamz alatt nem rn6dosithat 6 (n nfl6cr6
m6rt6k6vel sem).

5.6 Atalilnydijas karbantartds drla: nett6 1I4 375 Ft

Szab6 Ferenc mb. Milszaki 6s LogisztJkai osztLlyvezet6
tel:06/70 382-0284
M1nk6 J6zsef terrileti k6pvise16
teI:06/30 303-2425

1.8 6r6ig.

:i=:r3r+<4+Es'+-..,.i: .L-=,+': *.,-€,+-.--: t - .,



Az tisszeg a szetz6d6s 24h6napos idStafiama alatt nem m6dosithato (az tnfl6ct6
m6rt6k6vel sem).

5'7 Cseppfoly6s oxig6n tattilly 6s tartal6k brindel lefejt6kozponttal b6rleti dtia: a mell6kletben
r6szletezettek szednt
Az cisszeg a. szerz6d6.s 24h6napos td6tartama alatt nem m6dosithat 6 (az rnfl6ci6
m6rt6k6vel sem).

5.8 Palackok 6s kombi palackok b6tleti drja: a mell6kletben tl,szletezettek szerint
Az cisszeg a szerz6d6s 24h6napos id6tartama alatt nem m6dosithat6 (az nfl6cio
m6t6k6vel sem).

5.9 Javit6s: jwitilsr dtj, a javitdshoz lisz6ll6s dt1a, €.s z javit6,s sorin felhaszn6lt anyagok dtja,
6ves Ltal6nydtjban: nett6 2 500 000 Ft/6v
Az osszeg a szerz6d6s 24 h6napos id6tattama alatt nem m6dosithat6 (az nfl6ci6
m6rt6k6vel sem).

5'l0AmennyibenMegtendel6aY6llalkoz6sz6r:J6jdtajelenpontban r6gzitetthat6rid6nbeiiil
nern egyenliten6 ki, koteles YilIlaJkoz6nak a Ptk. idevonatkoz5 szabillyat szerinti
mindenkod 6rv6nyes k6sedelmi kamatotis megfizetrri.

5'11 A Y6llalkoz6 nem fize! illetve szdmol el a szetz6d6s teljesit6s6vel cisszefiigg6sben olyan
kolts6geket, melyek a I(bt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja szednti felt6teleknek nern
megfelel6 tarsasilg tekintet6ben medilnek f.L 6s rnelyek a Y6llalkoz6 ad6koteles
jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak. A Vdllalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes
id6tartama'alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megtendel6 szimira megismerhet6v6. teszi 6s a
I(bt. 125. $ (5) szerinti iigyletekt6l a Megrendel6thalad6ktalantl6rtesiti.

6. FELEL6 SSEC, SZERZ6DE SSZEGES

6.1 Amennyiben Villalkozo feladatait nem a meghat6rozottakszednt v6gzt,6s ebb6l ad6d,6an
Megtendel6t k6r 6i, ngy " k6tesem6nyt a Felek 48 6r6n behil kozosen kivizsgilj6k.
Amennyiben a k6rokozils6rt a Y6llakoz6 r6,szben, vagy eg6szben felel6s, ^ 

p*.
. rendelkez6sei szednt akfirosszeget Megtendel6 r6,sz6re megfizei.

6'2 L Y6llalkoz6 k6sedelm6t 6s hib6s teljesit6s6t a Megrendel6 a karbantartilsi napl6
"megSegyz6s" tovatiban dokumentilla, aY6llalkoz6 k6pvisei5j6nek ellenjegyz6s6ve1.

6.3 Amennyiben'a Y6llalkoz6 az orvosi g6zok sz6lJit6s6t, Megrendel6 lehivisainah megfelel6
mennyis6gekben, az eseti megrendel6st6l szilmitott 72 6r6n behil nern teliesid 4g 62s
k6sedelemig a k6sedelemmel 6rintett term6kek nett6 6rt6k6nek 20 o/o,a osszegi k6sedelmi
kcjtb6t megfizet6s6te kciteies. 48 6r/;t meghalad6 k6sedelem eset6n az Intlzetm6shonnan
szerzi be a term6ket, 6s a Y6llalkoz6 a le nem szilllitott term6k nett6 6rt6ke k6tszeres6nek
megfizet6s6re kciteles.

6.4 A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6st felmondarn-ha sziiks6ges olyan
h*6rid6vel, arnely Iehet6v6. teszi, hogy a szerz5d6ssel 6dntett feladatz elliltilsfu6I
gondoskodni tudjon - ha
,) a Y6lTalkoz6ban kcizvetetten v^gy kozvetlenril 2|o/o-ot meghalad6 tulajdoni
t6szesed6st szerez vafamely olyan jogi szem|Iy vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely tekintet6ben fenn611 a I(bt. 56. $ (1) bekezd6s k) p,oiqilEnn
me ghatilrozo tr valamely felt6tel.
b) a Y6llalkoz6 kozvetetten vagy kozvetlenril 2|o/o-ot meghalad6 tulajdoni t6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben v?W szem6lyes jogu szerint jogk6pes
szerlrezetben, amely tekintet6ben fennill a I(bt. 56, $ (1) bekezdls k) p,oitlAi^n
rne ghat6r o zo tt valamely felt6tel.

tj:



A fentiek szednti felmond6s eset6n a Y6llalkoz6 a szerz6d6s megszrin6se el6tt m6r
teliesitett szolgilltatds szetz6dl.sszetfr. p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.

7, ASZERZ6OES ID6BENI HATAIYA

A Felek a ielen szen6d6.st hatilrozott id6tartama 72 h6napla (a szetz6d6.s megkot6s6t6l
szimiwa) kotik meg, A Megrend eI6 a 72. h6nap v6g6n a szerz6dist -.piackutatdst kovet6en
- 72 h6nappal meghosszabbithatja, amennyib en a Y6lLakoz6 a piacon a legalacsonyabb
6ron szolgilltat.

8. A SZBRZdOBS MOD OSiTASA

8'1 A ielen v6llalkozisi szerz6d6.s tartakn6t a felek csak kozos megegyez6ssel m6dosithaq6k, a
I{bt. 732. $ szab6lyai szerint.

8.2 A. szetz6d6s m6dositilsilt bdrmely f6l kezdem6nyezhei, amennyiben arta alapos oka van,
kiilonosen, ha:

a szerz6d6.s megkot6se 6ta kodilm6nyeiben olyan jelent6s v6ltoz6s tort6nt, hogy a
szerz6d6s teljesit6se vdltozatfan felt6telekkel t6le nem v6rhat6 eI,
a p€nzigyr, vz{y mriszaki szab6Iyoz6 rendszer - a felek akarat6t6l fiiggetleniil-
alapvet6env6Ltozott,
orvosi giz nem 6lJ,vagy nem olyan kiszerel6sben 6ll tendelkezl,sre, mint azt az aifuiat
tattaknazta
a szerz6d€:ses jogviszonyt 6ldnt6 valamely k6rd6s - el6re nem l6tott - el6gtelen,

8.3 A. szerz6d6s m6dositdsilnak 6rw6nyess6g6hez a" felek egyez 6 akant nytlv6ntt6s6nak fu6sba
fogrardsa sziiks6ges, a szerz6d6skot6shez megkivint alakszeriis6ggel.

9. A SZEPZ6OBS MEGSZff NESENBK ESETEI

9.1 Szetz6d6s szednti megszfn6s:
Megszf nika.szerz6d6sa6.pontbanrneghatilrozottid6t^ttamlejdrt6val.

9.2 A Megrendel6 rendkiviili felmondi.ss il. 6lhet, ha:
aY6llalkoz6 az egyes ft,szsz6llitdsokkal 3 napot k6sett;
aY6llalkoz5 nern kezdi meg ahlba elhddtist a szerz6d6s 2.l.pontban meghatilrozott
id6n behil
a Y6llakoz6 a javitdsi karbantrttdsj, fehilvizs galai feladatot riem a szabvdnyoknak
megfelel6en v6.gzr 6,s a hasznillt eszkozok nem rendelkeznek a llLjuk vonatkoz6
hitele sit6si, kahb r6l6si biz onylatokkal
Y6llalkoz6 a szolgilLtat6s kezdet6t6l szdmitott 70 napon betril ( bele 6rtend6 az
engedlLyeztet6si eli6r6s is) nem iizemeli be a v6gleges cseppfoly6s oxig6n kozpontot
Az oxig6nh6l6zaton k6t alkalomrnal, nem tervezetten a vLlfalkoz6 b1bai6b6l ,egy
6t6n6I tovibb sztinetel az ellitils.
Y6llalkoz6 hrbai6b6I k6t alkalomrnal 24 6#,n61 tovdbb 30o/o aI6 esik a cseppfoly6s
oxig6n tart6lyb an l6v6 rnennyis 69.

a frzet6st halad6k id6tartam6nak letelt6t kovet6en a Y6llalkoz6 fizet6.skeptelenn6
v6lg oncs6dot jelentett illetve ellene cs5dot jelentettek be, feTsz6tnolasi eIiLis folvik
ellene;

a Y ilLlalko z 6 s z erz 6 dlsellen e s en b e s zunte tte s z ols6ltat6.s 6t.



9'3 A Y6llalkoz6 tendkivLili felmond6ssal 61het, ha a Megrendel6 szerz6d,6s szerinti fizet6si
kotelezetts6g6t egyrn6st kovet6 hitom alkalommal nem teljesiti.

9'4 A felek a tendkiviir.li feLmondist rnegel6z6en kcjtelesek a mdsik felet t6rtivev6nyes lev6lben
a szerz6d6s , szednti teljesit6sre felhivni. A lev6lben a rendkiviili felmond6st kil6t6sba
helyez6 f6l koteles a tendkivtili felmondis ok6t indokol:ri. Amennyiben a felhivis p
eredm6nytelen marad, annak kelt6t6l szfimitott 8 nap eltelt6vel a rendkivrili felmond6s a
m6sik f.6lhez tntlzett ijabb ajinlott lev6lben jogszetfi,en gyakotolhat6.

9.5 Rendkivtili felrnondds gyakotolhat6,ha bdrmelyik f67 megszfn6s6te fu6nyul6 e1j66s indul
ide6rwe a cs6d vagy feizlmolilsi eIjfuilst. Ilyen esetb .n ui lirrrt tt f61 koieles a m6sik felet
halzd6ktalanul ir6sban 6ttesiteni 6s 15 napon behil jogosult a m6sik f6lhez int6zett
jognyilatkozatt^I^ jelenszerz6d6strendkiviili felrnond6ssal felmondani. Ebben az esetben
a felmond6srid6l20 nap

9.6 Amennyiben jelen szen6d6s nem a szerz6d6 feleknek fek6hato okb6l (vis maior) sziinik
meg, rigy Y6llalkoz6 az addig teljesitettek ellen6rt6k6re jogosult.

9'7 Megtendel6 szerz6d6ses kotelezetts6get azzal a bont6 felt6tellel vay arta ^z esette
rogzitett felmond6si joggal v617al, hogy amennyiben a beszerzl.s tdrgyin vonatkoz6an a
kozpontositott kozbesz en\si rendszerben v^gy a fenntart6 6Ital t6ts6gp szinten cisszevont
kozbeszetz6,s ketet6ben keretmeg6llapodils v^gy -szerz6d6,s keriii megkcit6sre, a
kozpontositott kozbeszerzls v^W 

^ 
fenntart6 6ltaf t6rc6.g5 szinten osszevont kozbeszerzl,s

keret6ben val6sitja meg z beszerz6s6t, Megrendel6nek selnrnillren h6t611yos
kovetkezrn6nye nem sz6rrnazhat a szerzldls feimond6s6b6l.

10. EGYEB RENDELKEZESEK

10.1 A Y6\akoz6 kijelenti, hogy az ajinlai dokument6ci6 6s ahelysztnibej6td.sokon gyfjtott
tnforn6ci6r alapiiln alapos ismeret6ben v6lfakozott a jelen szerz6d6,sben 

-foglalt
kotelezetts6gek telj esit6s6re.

10'2 A Y6l7akoz6 kijelenti, hogy felel6ss6gbiztosit6ssal rendelkeztk egy jog1 szem1$is6ggel
rcndelkez6 biztosit6 t6rsas6,gn6l a szerz6d6s teljes ideje alatt, amely a szerz6d,6s.r.rir,ti
tev6kenys6gre sz6l,6s annak 6rv6nyess6gi ideje a teljes szerz5d6ses id6szak alatt fennilJ,,
tov6bb6' akilrtlfitlsilimit minimum 30 mi11i6 HUF osszeg k6resem6nyenk6nt.

10.3 A Megtendel6 tudomdsul veszi, hogy aYilllalkoz6nak jaro dijfi aYilIlakoz6nak a CIB
Bank ZRt. bankn6l yezetett 10700086-04191506-51100005 banksz6rnl6jfuaketlfizetnie.

1'0.4 A Y6lla1koz6t 6s a Megrendel6t az 6rv6nyes jogszab6)yok szednti rn6don titoktart6si
koteiezetts6g terheli a szerz6d6.s teljesit6se sorhn a m6sijr f.6ir.6l, annak tev6kenys6g6r6l
ttdoml,sLra jut6 mindennemr3 adat, inform6ci6, ismeret vonatko z6s6ban. E titoktatisi
kotelezetts6g kiterjed a mindk6t f6I alkalmazottaita, rnunkat6rsaira, beszilht6l:a, akjket a
Y6llakoz6 6s a Megrendel6 koteles hitelt 6rdernl6en figyeJm eztetti.

10.5 A Y6lTalkoz6t az 6rv6nyes jogszab6ilyok szerinti m6don titoktart6si kotelezetts6g terheli a
szetz6d6.s teljesit6se sordn a Megrendel6vef annak tev6kenys6g6vel kapcsolatban
ttdom6s6n jut6 mindennemii adag infotmdci6, ismeret vonatkoz6siban. E titoktart6si
kcitelezetts6g kite{ed a Y61lalkoz6 alkaknazottasta, munkat6rsairz, besz6lht5ira, akiket
tev6kenys6gtik megkezd6se el6tt koteles a Y6llakoz6 a itoktart6sta hitelt 6rdem16en
figyelmeztetni.
AY6llakoz6 a Megtendel6 enged6lye n6lkiil harmadik f6lnek nemhozhatia fid.om;,sata a
szerz6d6sben foglaltakon tdl, az azzal kapcsolatban bil:rrnely m6s dokurnentilcr5 vagy
inform6ci6 adatait.

10'6 A rndsik f6l el5zetes i6v6hagy6sa n6lktil titkos inform6ci6t egyik f6l sem tehet kozz6.,



harrnadik szem6ly tendelkez6s6re nem bocs6that, kiv6ve ha ezt hat6lyos 6s 6r6nyes
iogszabilly alapiiln valamely bir6s6g vagy m6s hat6sdgk6telez6 6rv6nnyel ekendeli.

10.7 A Y6ltzkoz6 kifog6staian teljesit6s6r5l a teljes term6kmennyis6g dtad6s-dw6tel6t
kovet6en a Megtendel6 tt6sbzn nyilatkozik. A Megrendel6 e nyilatko,zztiul felhatalntazza. a

Yill7akoz5t,hogy a Megtendel6t referencialtstfij6n felhintesse 6s ezt - el6zetesen ftdsban
egy eztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben felhas zn6lhassa.

10.8 Jelen szerz6d6,sben nem s2abillyozott k6rd6sek tekintet6ben az 1.f pontban foglaltakt6l
fiigg6en Y^W ^ Y6llalkozo elfogadott ajilriata, vagy pedig a kozos jegyz5Lonyv'vel
m6dositott ai|nlata tatalmilt tekintik a felek rdnyad6nak azzal, hogy t6teles jogszabilIyi
rendelkez6sk6nt a Magyat Polg6ri Torv6nykonyv idevonatko z6zn megfeleI6 szabilIyait
fogdk alkilrnaznt.

10'9 A felek meg6llapodnak, hogy miiszaki k6rd6sekben felmerdlt vit6ikat - szak6rt6k
bevonis6val - egyeztet6s :6g6n rcndezrk.

10.10 A Megrendel6nek 6s aY6llilkoz6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy
kozvetlen tdrgyal6sokon b6k6s riton reqdezzenek minden olyan n6zetelt6r6st, vagy vit6t,
am+ kozottLik a szerz6dlssel kapcsolatban merril fel.

70'17 Ha a szerz6d6 felek a szerz6d6,sb6l ered6 birmely jognta rendez6s6t kozvetlen
tirgyaldsos Gton nem tudjAk megoldani, igy. jogvrtdjuk eldont6s6re aF6v6rosiBir6s6g
kiz6r6lagos illet6kess6g6t kotik ki.

10.12 A krilfoldi ad6illet6s6gii Sziiltt6 koteles a szerz6dlshez ata vonatkoz6 rneghataknaz;st
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat5sdgt6l a magyat ad,6hat6sig ftcizvetleniil
beszerezhei a 16' vonatkoz6 adatokat az otszigokkozotti jogieg6ly rg6nybe*tele n6lkril.

10.13 A szerz6d6.snek - krilon .fiztkzt csatol6s n61kii1 is - a r6,sz6t k6pezik a negeI6z6
kozbeszetzlsi eT16r6s fdInjvisa, dokumentdci6ja 6s b6rmely annak sorin kele&ezett
l<teg6szit6inform6ci6,valamintay1)lalkoz6aj6riata.

10.1,4 Ezt a sz6llit6si szetz6d6.st a szerz6d6 felek mint akarattt&al 6s nyilatko zatajkkal
mindenben megegy ez6t j6vihagyolag alain6k.

I(elt Budap est, 201,6. febru6r 08.
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1.s2. melldklet
A Gottsegen Gyiirgy Orszfgos Kardiokigiailntlzet 6s a SIAD HUNGARY Ifft. kiiziitt
l6trejiitt szfllitfsi 6s karbantartdsi szerz6d6s inell6klete

ig6nyelt s6zok

ig6nyelt
mennyis6g

/6v
nett6 Ft 6ssz6r /

6v Ara brutt6 Ft tisszrit

Eg6szs6gi.igyi oxig6n cseppfoly6s 110 000 9 444 600 472 230 9 91.6 830

Eg6szs6giigyi cseppfoly6s nitrog6n vev6i
kann|bz 5 800 1.7521,80 87 609 1. 839 789

Acetyl6n ipari' 2,5 kg tciltettel 1 10 600 2 862 1.3 462

Acetyl6n ipari 6 kq triltettel 1 23 320 6 296 29 6t6
BIOGON-C 20 kg toltettel 2 1.+ 628 3 950 18 578

Dynox orvosi 30 kg toltettel Jb 2 098 800 104 940 2 203 740

Dynox orvosi 7,5 kq toltettel 2 38 160 1 908 40 068

Eg6szs6giigf i oxig6n: 0,4 m3 toltettel t40 667 800 33 390 701 190

Eg6szs6giigyi oxig6n: 1,0 m3 tcjltettel 70 371 000 18 550 389 550

Eg6szs6giigyi oxig6n: 1,5 m3 toltenel 10 66 780 3 339 70 1r9
Eg6szs6giigyi oxig6n: 10 m3 toltettel 2 19 080 954 20 034

Helium 2 l-es 100 bar nyomdsri palackban 5 58 300 I:) 141 74 047

Ipari oxig6n 2 m3 toltettel 1 1 908 515 a 
^42

Ipari oxig6n 6 m3 tciltettel 1 4 770 I 288 6 058

Sz6n-dio+id orvosi 20 kg toltettel 10 106 000 5 300 L1,1 300

Szintetikus leveg6 2 m3-es toltettel I 2 650 /lo J JOO

Szintetikus leveg6 1,5 m3 tciltettel 2 4 664 1 259 5 923

Sriritett \eveg6 4 m3 1 4 770 1 288 6 058

palackok szilitisidiia 285 151 050 40 784 191 834

cisszes nett5 6s brutt6 Ft 1A 841 060 802 91.8 15 643 978

ow osi gizh6l6zat karbantattit si dliai / a.lkalom nett6 Ft Are btutt6 Ft
cseppfoly6s oxig6nkcizpont, taxtal6k biindelekkel 6s
lefejt6krizponttal 25 000 6 750 3I 750

Pan-Gas tipusri 1 db. 2+3 palackos alat6g6z kozpont
( gyermek kardiol6gia) 30 000 8 100 38 100

V4kuu4f kozpont, 2db.qzlv4t-rytryal (feJn6tt kardiol6eia) 35 000 9 450 44 +50

Vdkuum kozp ont, 2db.szivaftyrival (gyermek kardiol6eia) 35 000 9 450 44 +50

sriritett leveg5 kozpont 3db kompres szona\,2 db.
l6.gsz6,ri.t6vaI 25 000 6 750 31 750

owosi gizh6l6zat felilvizsgllata I all<alom 772 500 208 575 981 075
osszes nett6 6s brutt6 Ft 922 500 2+9 075 1 17I 575



b6tleti dii
ig6nyelt

mennyis6g
nett6 Ft

esvs6e6r/h6
nett6 Ft

iSsszit/ 6v Are
brutt6 Ft

6ss26r

cseppfoly6s oxig6n tartily +2
db.tartal6k birndel lefeit6kozponttal l,+2 138 860 1 666 320 449 906 2 716 226

osszes nett6 6s brutt6 Ft 1 666 320 449 906 2 116 226

b6rleti d{i
ig6nyelt

menrivis6e
nett6

Ft/db/h6
nett6 Ft

6sszir/ 6v A-re
btutt6 Ft

6ssz5t
palackok b6deti diia 54 1 325 858 600 237 822 1 090 422

kombi palackok b6deri diia 20 1 770 424 848 174709 539 557

osszes nett6 6s brutt6 Ft 1 283 448 346 531 1 629 979


