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a továbbiakban: Eladó között az a|ábbi feltételek Szerint:

I. PREAMBULUM
A Vevő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CV[I. törvény alapján
közbeszerzési eljarást bonyolított |e ,,A KEOP _ 5,6,0/E/15 ,,Egésuégügli es7kö7ök energia
megtakarítóst célzó beszerzésének támogatósa" címíí konstrukcitjhoz kapcsolódóan,
meglévő röntgen berendezés cseréje új röntgen berendezés sztÍllíttÍsdval, íelepítésével,
üzembe helyezésével, a régi berendezés selejte7ésében való szakmai közremííködés, a régi
berendezés leszerelése, elsztÍllítása és az előzőek végrehajtdstÍhoz elengedhetetlenül
szükséges jórulékos munkók elvégzése" tárgyában'
Eladó a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője.
A szerződéses feladatok részletes tartalmát a tárgyban lefol}.tatott közbeszerzési eljarás
eljarást megindító (részvételi) felhívása és részvételi dokumentációja, az aján|aÍtételi felhívása
és ajánlati dokumentációja, a nyertes ajánlattevő ajánlata, továbbá az ajÍnlatkérő álta| a
részvételi és/vagy ajánlaÍtételi szakaszban adott kiegészítő információk hat ározzák meg.
Jelen szerződés elválaszthatatlan része az 1. számú mellóklet, mely megfele| azBladó (nyertes
Aj rínlattevő) ajánlatának ,,megajánlott műszaki specifikáció'' részében megadottaknak.

A fentiek alapjan felek az alábbi szerzódést kötik:

p0r..\



ve\ ij ré\/ére !l e|áIás .regnrdi1(] (rés^élelj) l!lhíásL]an cs ]is7\étc]i dokunrcntációb.n' M
ajánlllléle]i l!lhilÍisban és dinl.1i dokumenticiób.D ós a n]'.ncs aiánLancvó (lj]adó)
jns7vélc]i cLcnlkczósóbcn ós.iínlalábln n.ghalározrtr l'r!)ú ó\ sp.cil]kúcii)in l.l]di]
1uLardoníhal Lnió' sxiát ()l]l] linans/iÍ./ot le\ékenvségéhe1 katcÍrLódó. nregLéró
cgts^tgiig]ioszkijlijkc\.rujóhc7 [iíiíl. iL]. s/intin Ji]{]ó saiil lu]!jdoniLralelüló' s.jtil o!l
linjn!/ifu/'\i le\éken!sége kij.ében hasznlil1 ri'ntg.n bcrcndczós (toYábbiakban: áru)
szállítás!' tclepíése. üz.mbe helyezése. . .ógi bercndo'ós s.l.ilczósóbon lxló s^km{j
közrcnÚ*ödós. n rógi ber.ndezós los2e.éIést. elslílliÚín és 

'7 
tlij7'jek Yógrtb1lj1í\:íh07

elengedh.t.tlonül szÜksóg( já/ulékN münkiL clvúBlú\e'

|'.Ínók mcgncvc7ósc] Digilílis ]il\éle]i álvl]igiló ]inngen bercndelés

(lJ'ár1ó: sie.rens shangh!] \,Jedio!l EqujtDrenl l-d (ssME)

o'|'llrc!h7n{cióss7íDr KljIl97j'1_2120l2

l0]3J9 t1l nettó Ht]F
+ 2ll l?{353{2?% ÁFAJ
l32 s23 832 bruttó HtiF

azaz százharninkólnillió'ötsZáZh szo.h,iíodtz.r_
n}olcszi'hnrniíckeltóFo/int(ÁFÁ r{l)

^ 
s7cÍ7ödis .llcDÓíúkc. . s7cjzijJnscs nr vcvij lelephel!én. D1jnl jlJdjsi he]lcn ifjtD

s7cÍ7inLcshÚ d1cghxtilo7ot lc]icsilós.l óí..dij. Ús lxÍj].ü//a J le5^l]ilandó e5zkiiziik
Úllené]úkal' x s'llilísi kajl1\éget !l ü/cnrbc hÚl\e/ó{ J hclNilisl. a 8arinciál' és
\!l!].e.n]jk(il15égel'ame])aszerziidésnuüdéklaLanleÜesiléséhezlilDeIüL.
A 5,c'ódóscs jl rölzíclt. tlx il' alló]! sze17-ódés 1cl]csilésc soún ncnr lehel.ltéfii

Á J/lyijdóslinósl]ncgclij/ó. ! s/cr/ódés 1árgrában lelb]}lalolL kijzbeszerzési eljiils ! Kbl.
'r0. i\ (:]) L]ckc1dasc !Llpján |icrüLt mcrindílásI. Az olínlatkió Vcvó linro!.lísn iú!}uló
igén! lpályázalol) kntÍr ben]'iL]Iani . KLoP 5.6'0/|115 ,.L_lcszscliigti cszközók cDcrgia
Drc_llak.riláí cólzó bcszclzósónck únror.t.sa' .imLi konírukció kcLc(cnr bclÚl' ,\ iclcn
lcllólc]cs s7.j7ódós halíLyba lóp. s7.'ódés tárg}'áÍa l o. xlko zó (\ng! J71 n .uEjbl. lnglaki)
Jáo]lgjlój olú'l i1cgkinésúvel. A 'l!].og!lói oknll otgL!'LsériiL vcvii !Z !]adól
ha]adékIaLinul (1 mUnkanapo0 bc]ij]) ilisb r éÍcsili

A]n..nJibÜh 1 Kbl .lll \ ('1) xl.pjrn, vcvi' lántgdl'Yx ilín!!k] i![n]t tlli)gád'Íd n.i1
kcÍül. !!g! !l igén)elhél ki\chb aj\s^gbe. keriilellbg]dlyJ. e/ekel oly n kinü]o1én).ek
kell lekinleni. lmelyr ve\ó a szelziidés mellüésére \a!] leLiesilésére lrépt]enné rilisa
oliként hn'otkozrnl [7Ó' .r (l ) bckczdés d) ponl. ]2.1. .r (9) bckc7désl. laLanriÍ vc\ó]o_losuh
a tÍno_lalási szdzddés nregkőlésél Yaly nreghaláozo! ósszelben lö énó nre_lkölésél a
lij2bcs2crzési cljárás clc!nrén!c[énl nrclkólcndó szcrzódós h.l.lyba lcpósól lilliiggcszló

2' Á s7.r7iiJós cll. órtókc:
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'l'l. A szeziidés ln.nszircZísl a (EoP-5 ó'0/E/l5 ''E!észsé!iig}i eszközök eneryia
nrcrt.k.dlís célzó bcszcrTsénck límoexlásí' clnrii ko.stlkció kcrclébcn n}.Úilot
lánrolalási t'oÍísból tajÍénik'
A ú]nogdl'5 inlco/nás! 100%' vcvó a lólclárat kózvellcn s'llilói kilizcléssel1eljesili'

'l'2. Vc\ó a .]/201l (I'28)' Kon rcndclcl 57/A'\ (]) bckczdéscnck a) pontjánlk
nre_qIilelóen El.dó lcltilicbb a ickn szctzódés ck7ím.lbató óss7cgc ]o%-nat
ücglileló móíólÚ szillilói .lijltg lili2.tasúl ló tti. El:tdó xúcnnyibÚn ' igúo)'cl1
clóleg tJ$7ege .tghaladi! a hegkÖlÖll lzerl-ódés e]slán haló ijsszegének ]0% á1

ki'tclc\ ' clinc! jgónylós bcn\újlásá\aL cByidcjúlc3 clii]cg ljss/aljZc!ési bizb5ilékot
n)'újlanj uklénl hogy Eladó kii1eles a.l/20]1' 0.28') Komrin)rende]el 57/A.\ (3]

bekczdésc alapján a közbeszezési eljíús elednényeknl kölöll szezódés elszíDollraló
öss7c!éDck10%-aésazi!énycltl]ladóiclólc!kii]önbijzctdcrutólímogalás.isszcgénck
lre_lEleló nrénéM. a KolnáDy cuópai uniós lbfthol I'.lhaszná]ásával k.pcsoLalos
ir'iílitó hátósígi lel.dxlok ellílísírá kiielóL' hÁiJ.ix\ín szóló r Kbl ]2ó. -| (6)
bckc7dósc b) s7eíinl.lóleg \jss7a]j/elési bjllosíékol nriLjuni aza]' horr a Kbl' 1]6' s
(6) bck a) po.ljában 

'ncla] 
bjzlosjtéki ibnnákon túl ellngadhlló a gazdasáli lá$asá_g

lagy nonDftÍjl s7-cNezet Elodó cér]crvéÍe ]orosuh lczcló lis7héglhcló énck !a_!y
lelalíbb 50%'os tözvellen tul.jdonrészel reldelkeló lula]dolosának. \ag}. elyiÍlcsc
lcgalíbb 50%_os kózvcdcn ful.jd.nró$zcl rcndclkezö loinészeles s2ené1]
fulajdon.sainak k.7.ssógválLaLísa. vagy gaÍá.cias7e 'e^l álal vállah ke/-esség.
\alami]n !7 Ahl 9]. $ (1) bcLc7dóse s7er]nlj állam] kczcsség G a szá]litói.lólc_g
bj21osiléklként. Az elóler'!is7'fi7.1ési bi7tositék n'iÚt.sa az clólc3 lcndc]kc7iyc
bocsátásának ltltótclc' knóvc' ha ü igénycll dijLcA .sycgc lcm haLadir ncg .
ne ekólil l1 s2r2ód és elszíÍolhatj ihszegének l0%_íL

.1.] ,47 e]ó]cg viss7aii7ttési bi7(JsíéL s/olgá]laúsnal haú]jdeJ. legkésóbb aZ e]ólegbekérij
bcn) üi lisinak idijPonlja

4.'l' A szánna kifi7-elése a Kbl' 1j0 \ (1)' {'l)-(6) bckczdései' to!íbbá d Plk 6:]]0. \ (l)
(2) be(.zdés szerinl lóúénik.

.1.5' r\z Eladóíal a berende2és leszállnását liíelóen . prób'íizün ideie d]dt Í&ési
rce]"7ókiln!lbci doklncnláh 24 &ís nÚfosckk.] jláláfuNrlva kcl] lj.1ul'{nu. hogy a
leszllitÍl b€ftndc/is J Ié!i ( jrnhrkéÍiioél jelcnlc! ü,eo]c]ij) bcrcnde/é\h.7 kélrcn
egy viZsgá].ta velilve a lelllibb 1'% o5 energia lelhaszn'lá5 csÖk|enésl leljcsili. 

^Zelóií cncrgia ncglakarilás c]ózóck szcr]|li i3azolás! a \écszjml! kiti7ctésénck

.].ó' vcvó l vólclár ósszc!él ún sállilói üDnsziro2ással clvcnlili ki. [clY alall lclck azt
é ik hÓg) E]adó s/rjnnájál ve\ó únal kézhe7\élelél ki'velóen kilj7elési i!én!lé\
kerelében nregkü|di a Támoglló lelé. lki 30 napon Lre]ijl kaizvellenül aZ Elldónak !
száDna cllcnéÍékét nrcgnzcti.

4'7 A4r20l] (I' ]8 ) Konn' rendeLct ll4/l: \{. figyelenrnrel' az abban lollallak ttDnállása
csclón a 4/20ll. (l. 28') KonD' rcudclcl ll,1/| ! rcndclkzós.i lcrülhclrck
rlk'lfualíÍa 

^Íen.yiben 
!'1l]0l ] (L ?3') Korfu. Íendclcl l l'1,/l,. !_ában ingl.It cscl

alkllnrazáÍa ke]ül. ú$ Elldó s/áinájának e]lcnó]Úkól v.!ó .n. kó7hc7!óh]ól
kövcló - ]0 napon bclül köz\cl]cnül a7 |]adónak fizclj nrcg. A 4/20]l. (I. 28 ) Konn.
rcndclct ll'l/Ii ]i alka]ma7ása hnatkozásal a Kbt' l25'$' (10) bekezdésébeD
lnglxh&Ía nc .l.llfu[í]".Zj i.lcn s2cládós módosití\át.

.].8' Fe]ek .iig7ilik. hoB! J 20]5 nÓve.1bd 30 ig fuellöíénl Eladó íhalj leljesilés
szánrijZhlló KésóLrbj idóponlban lÖíénó leljc5ilas kj,árúlaB vc\i' 20]5 n.vÚ.1bcr:]0
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Al Eladónlk maÍési ic8}ziikönyrben dokumenúlL 24 óÍis nréÉsekkel alálánr.s7rla kcll
knnutatnia, hogy ! leszáilhot bcrcndczÓs a réei (ajánlalkóÍónól iclcílog íizo]lcli')
berendezéslrez képesl ely vizseálaüa rclit\c a lcgalíbb l5% os e.ergia l'e]baszni]is
csöklcnéÍ lclicsni Lladónal a vcvő lclophcl!ón iizcmcló b.Ícndci\ cncÍeia fulhN^álásál
mcr kcll mérnic. maid .lcszíllitot ós beü7entll berende/és ene.riu l'elhasználásál is n]er
kcll nérnio a pÍóbaÜ2cÍ i{liíJdafuJ álát. A/ F:ladl' k(Íc]cssógc ús r'clelóssége onnok
cg!nícl.1ú doku]nenlák bi^n!i1á5a. hogy a cse]llendij berendezés energja felh.sználásához
kJpcí a ]cslállíásB kerülij beFndezés az euellia ne_gl.(.Iíás elői lcgalább ls%_os
Dr!]1ékét leljesiti' Az clóiÍ cnclria mcei.karitís clózö.k szcrinli igüolásd á lúgs7ímla

Ij]adli s7avalolja. hog' a lesá]líoll L]eÍendeZés enelgia lllhasználásának rclali! l5%_os
csijkkcnóse a lnnnkná5i idós7ak (a szer7-ódés 

'eljesilésélól 
sz.inriloll 5 év) \é_!éig linnmarad

és az ennek igazolásá.a szol!íló' a7 ólcnkinti fcnDhÍási iclclÍósckct alátánaszló ó\enlénlj
(ovibbi mérésekel léríésnrenlcsen cl\órzi és aÍóL dolumcnlá]ta. s7oLgáhal ldalol a

F]adó.n}4i lilcló$égge] ta ozik aZ üzenrbe hel)ezés hellszi!ón lalálhaló lórházi
llg}ontál!ya(b!n okozott károkérl. a2 állala az ü7-cnbc helye2és sorín esellcgescn oko7oÍ
károkal kóteles nre_llórilcni. valy ü cÍcdcli áL]apolol bclyrcíllná.j

Llxdó liÍclcs az áladásáÍ'ólcl l.lj-lmalábá. kelelke/_ell szakhalósúgi engedély mesodásának
léllélelekénl megháláfu ZoÍ kan etlménycl {cljc\ilaséÍc

Az üzcmbe hcLyezés bclejezésekol az iizenrellelésre lólénó áladáslor jcglzóki'1yvct kclL
felrcDni' Á jcg}zdkön'v\ tanalm.zz x lcs7ri1]ío11 esZkdz megne\ezésél' gyáíójil. ljpusiI,
gtáíási számát. drÍab sájnát.laÍo7ólainak ]negneve^séL azol gyáíási szánrál. lipusíl' az
iizen1be hel}ezés igazolísjl idi'Irlrnliil. J bcllnilis' kikiPis iga7olására szolgáló okalási
!\,' ll-''.' _ ]''lJ l'''l''"'(/J.'.(L. lí' l/l'( i'l'l. l ja'''''/'Lf_c i J

Dokuntnlícjó átadásánlk álvélclénck lö_!zilésél'

r\z á1adási dokunrcnláció észci
_ 2 pé]dáhy naglarntel\ii ke7elési h \^álati utasjlá\

2 nú]J!n! k!Íbu.uíási ulasiliis
rnülödtcléslrc7. üzcnrclidéshcz sziil'séEcs engedól}ck. halároZlol. fujnijsógi
lanúsilványok.nrerlclc]óséeilanúsilvínyokésnrclLókl.tcik'(müs2.tjdoku]nenlácn])

_ cgyób okníDok. mclyck igüoliál. ho_!! á7 riru ' ónónlb.n ló\ó s^blinyokbln'
rogs7abá]yokbx. és Íendelelekben elófu ki'!el€lnrén}ck.ek .rcglcle] (kiilőnös
l.ki ctdl'i|]2009 (l ll ] 7' ) EüM Éudelelre)
a/ü,enrbeheltczésszaLr\án)osságáraéssz!bályoságára]ona(kozón!'ilalkozábl
szülisé_les nrélési és er'\ éb je_!) zókön} Yck

_ tilhaszrálói szintii bcava(oáslrozszüksélcslúZiliJn)vcl'
- azdruk adadapi.i
_ cícrgia mcghkaritáÍ igJ2oló jc_gy7ijkijnyl

lnglallak slerinl nóbaüzenrel fol)tat lc. . kczcló szcmél!'zc{cl a lcinól hásZnálalávxl
kapcsolalosan kiokt.t]a.. szükséles átadási doluncnlációt a Vcvó rcndelke7éséie bo.siljaés
úzcnrc ltcli sc álad] a a \'cvő re sZórc.

('
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VcYó és Lladó a lcL]csités ira7.lásál" tcIcsÍés]lazoLísj ic_!)ziikinrylel resnek i!l' A ve!{j
jns7éról a lclcsíési!.zohsi e!yzÚk.n!'!el . Müs/.lii oszlnlJ_ \ezelóje és a Radiológi.i
()s71íLy()szl'l!\Úl.li'l'inrvosá.iog!sU1l.g!Útcs.liirásá!á1igazoLDi.

Dl ó fudonrisul \eszi' hogJ_ !z éinlell épüle1Lren és a szállnálsll é.i'nclt hcLyisúgcsopo]ltal
azonos szintcn lalálhaló cg}ib hcLyisógckbcn. kórlráz lol)!matos.n ij7.mci A belegc]látás
7avaíalM bi'osilásál a lcljcsnis soÍán n biztosil.ni kcll 

^nreDlyiben 
á belelellátás

lb\!].abs ós /jYamcnlc\ ÚkijdósólóÍinló nunkalolJamxl vílik szÚksélcssé' .z1 l nlunka
elkdldésél 

'negelij?ijen 
.1irri]nJnr e!)_ hétel Ítgelij7öcn lólclcs vc\ón.l jc]c7n] is vcró

Észéíjl a ürüsZaki iga7glló\a] irásban jó\:ihag)'jtnj

lladó kinc]czcltsé_lel vállaL ana' holy nem l]zel. illelve szimol el I szelzódés leljesilésével
i'sszelilggósb.n 01!ú lól$ógcfuL ncllck a Kbt j6 .r (l) bckc7dés k) poDlja szcrinli
l'ehélEloknck ncü jcglclcló tísaság tkiúctóbcn nrcliilnck It]' Ós nrc\cL az Lladó
xdókijl.lc\jin.dclnénck csókl.nléséÍe llkdnJs.k. vaIan1iíl.lro!y a szcÍzótlós 1clicsilóscnck
le]jes idóldía.r! a]all fulajdonosi s/erke/elél a vcró s7ímáÍa 

'ncgjsmcrhclóió 
(cs7i. v.lói a

Kbl. 125' 
"\ 

(5)bclczdés a) é5 Lr) ponlja s7c]jnli iigylclckri'l x h]l]diklJ|an ] óícsni. mNcl
cbbcn b.ilnrc]r'i\'cn csctbcn Vc!ó kijlc]cs a szeüijdéí Í'chnondani

vc\ó kölelcs ! lclcpités hc]]s/j.ó]! \oDatk.7ó inlb..:icjókJt mcg]dni (pl éPilé\zcl.
cLcktonros cncl!ja. szellozés. hütés)'
K ijt lcs r 1cc!vc71c1c! idöponlban a hclvisétbc v.ló bejUlli9 bizlosilaui'
A l'e]Jdal Úhólc/}cli'sóge é ckében ve\ó elóE eglezlclc( idóponlban ós idóbnanra
lriZGiÜa Elldó ]nunkújina( i.lléle]ejl (a régl kés/űlékelhe7 való ho7zil'órós. s7lbad
munk.lél. cncl!i!cllnlís' slb.)'

8' \tliikölCh/(lh.3(i

A s7.]7ijdósbcn ln!hhxlt lclicsilasólcl lap.$lxtbán x Vcvó as I]l ó ncA clóli a leljcsilésscl
k jpcsol]t\'|(l!hJLj]!os n}ilJlkoal nreglélelé.e jÓgosul{ szemó j)ekol'

\ni ] Cyurián 7ohán Drús7.ki aócLó.dó
'|'.lc]in. ll\] +]ó ](] ]ó5 ó]]0
c.1!il: mu\zrliclll]hst rise!.rd,ko r7.hu

9.2' Eládónegbizotlin:
\il: Kovacs Pélcr üzldá! igazlaló
'|'.L.]ií] +]ó l 25| 5l ó2
Fa\ +36 I 150 3961

l. 'i"/!r.lr!\joro'l .'r,. /.r/ d!...od.,.r. 'rr..tricd i

NliÓd.n. a szcr2óJés kclclóbcn a lclck íltal cEJ_nr.sn.k kiildöll éncsítésnck iron lnnn]ra|
(|j!nkÍl ]evélbgn' lclcfa\on. c_maiibcl) kcll liiÍé nic Lzcn aúcsnések halálya a cinzet
jl1al] vételLoI l]lcNoncki nlónókóZbosíóscl.rá11b.

,t.I ,'(,



én én-ves\é!i n!]rjá. aüól
akkoÍ lópne[ é]VénJ_Lre' nikol la likézbesitcltk' v.g! a7 ií.snós
liillijcn. Drclyj( vln |icsőLjb'

Llfuló a.clcí szcrzódls al!}jiá.lc\7rjL]iliÍa' Lcíj]óáDkla az üzenlre helyelésijelyzókóny!i
áladás dtll9!nál(]l 5^miloll 60 hón!p tcIcs kőlü iótálLáívíllal'
|:e]ek ó_!Zilik' hogJ_ l kijlelezó és önként vdllah ió1íL]ás idcic cgún.\e. nefu haladi! nreg a7

Íc]ck Drcrí]lapodnak abban. h.g! ' !a]!ncji]is i,gol ér!én}esilésének kezdó idópoDtia a
ronlgcn bcrcndc2ós ü-.1bc hclyc/J\ónck. a bjin\ és lriblmenles ál.dáyál\elelDek

|.]Lado k(ilclc/i .ügál' hog) a jótiuisi lilada(ok ellálására mcllilc]ó J'clkósztillsógij

^ 
iólállísi idószak llall clóIblduló mcghibásodísolat x7 l1lxdó l'álii^ísa szerjnl cseÍe

v.ey i.vilás ú1jnn saiil lólhógórc lűs/jbi'li Li

^ 
jó'á1]ás idóúíafua a]at á s/tniZelé5ek. hibajaVnások vonalkoztisábln a hibabcjclcntós

idi'1].]n1j:]t]l szjo]íoÍ 6 óÍin bclüL a s7-clizelési és j|lilási le\ékeDysélel Ll.dó kiÍclcs

A jóli]lás idólaj1am! alall Eladó Löleles a !a'!nciális i.villisokxt x hibai.vnás mc_qle7désél
kölcló '18 ólán bcLülchi!.7ni'
,\mcnnyibcn I]lxdó a hibabL..lcntós kiJ!.lijcn nefu le]jesni vállall kö1elezellsé!eil' li!} vcvó
a kieseÍ lcljcsnfuón'vébi'L Jdódóan Jihnc.iiló kánóúési igényél ésé!}esili Il.dóial

ElMó a.iótill.is idiÍaíanu alall Ú 1 ljonlban ]nelha!árcZoll lemrékek lelaltibb 959;os
ü^ÍLépes\égél bybsil|a A, ü,cnrkótc$é3 rclnési lllpja a lár_{'\hónap Mplái n.pjailal a
szlnra 

^ 
kÖlelezó leNezel' kaúanhnjs elórc cc)c7tclclt idóponlba löíónik rcg. cnnel

idólananrancnszámilbelea95%_osijzcnrbi2t'Nal!i.iólálLásllicsi'óíókóbc

Tmnr

1'nr.x:. úl!vhón.pól.szánr. (napl.iri nxpo( aszánrá\ ].l &1)
l kicsó: a vcló a2ljladónxk \x!y Íegbi-lljánrk tijíénij hibaheielcnlósilijL! lc]ics
Úíókii ]1\í:is.Lvóg7iscjg cllc]l jdólarlanr (óü) 

^ 
hibaja\iLás nrerkezdéséle eli'irl ós

\ I ' J, '-.,., JrnrcdLL!trllicsocn.(ib.
Az ii7cDrképtcLcnség bcílhít i vsó kij.]Ó]t ka!sohÍaÍEx]ogoÍ']l bejelenlenjleLelon.n és
iLjsb!n. á bL.clcllós lanyal x2 Llxdó ós a v.!ij .g]-foíÍól tiiggcllc.íiL nanlózni ]iÖleles'

i]^fo kicsósl jdii..n slá]nillraló !mennyiben
! rncghibásodást ncm rcndc]tctésszc haszDíhl okozza

Fe.liek e]le.i'ilhclijsÉgc ádekében !Z I]néz]nan)- Müszakj osztá]]'a a hibatrcjc]cnlósj n.pió'
az irti$5 beJelenlé5. Valamnn ajaviláy vé!Zó sz.lenbel a beEndczas kczc]ójc átal lci_laz.h
m!nkalapi! al.plín h.ri n)ilvánli íí készí. nrcl]ncl ósszcsíésc.s Lladó\al lóíóíó
c qlc7lclisc kéI havonla töíó n ik nrcP

''t



l]ladónak aZ úfu los2íllnísál és ! szolgáhatásol leljesíasó( d szcEódésben meghatáÍo7otl.
i]lcllca tilck áhal lÓlele7ócnelIn!odollbaúidószcLintkell e]Vérehic'

Kascdclnes (olicsitósnck minijsiil ajclcn szelziidús l pont]ában meghaláÍ.7ot árunat ! ].
ponts7eÍi|li tlj cs ilés i lral áidin me ghaladó idópontlran liÍlónó szállilísB

^Drenn]'ibeo 
Hladó clnu]aszlja ! s7.'ödÓsben vállah lólclczcltsógeinek tljcsitésil .

hxlíridó vonllko/ásában. ú!y ve\ó a \Zo.2ódéss7.gésbó] lakadó c_u}éb káncn.lczés.krc
vo.!lko7ó igéDyenr tú] kJ\edcLmi kőtbéjTc jogosuh'

Késcdclnts l.l.jcsnés eselén ! kiÍbir nré é(e: a/ ÚÍ.dntnyclcnú] ehell tljcsjtési h.láIidól
kővctó nrinden kóscdclmeseD elE]t nap ulán a sz.l7ódéses nctó é ék 0'5 % a
A l]7crendó késedclmi lólbérnrénékéfuk Jikó haláLa ]0naPl k.nbórméíik lehel.
ElJdó kaitbér iil-elési ka'tclczcrlsége nenr óridli Vc!ó .zon jogál. ho_!} a szelzódóss7egésscl

oto7ot és á l'ölbó ! n]cgháládó kÍínak megléríósól kőveleljc Elallólól

Eladó.akltcrnékleszál]íásllielcns7-cuódésbenfucghalározollnrirrijsigbgíkcllchégeznie'
Hibís tctjlsi(isíck minósül ! hibísan' nem nreglclcli' ninóséEbcD va$ nem Ú .iánlah
Íürlclclóen illelv. fuódon leszállitol1 ínL
Lll az Dladó ]níij\égi hibív.l rendelke7ó árul szíllil' vcVi' libís tcljcsíési kinbón
kijvctlhcl' amenn}iben á hiba kijavíása G beMdc7és leljes kÖrii nii$dóké|ressigúnel
hel]reállitísa) a hiba vcvi' íháli kő7lésé1 köveló 2 (lc11ó) nLLnkanaFon bclii] ncm törlénik
nrcg te]jÚs kóriicn A kölbé] ]nó éke. jnindcn a jjvitijsra c]iin halárjdón túl (2 nruDka|at)
clt.lt nap ulán 50000 HU[/mn
A iizclendő hibá\ tljesilósc ronalkozó kÖtbar nréÍékénc[ lehó hatán ]0 napjki]lbór nréÍék

Eladó ké\clielncs és/!a9 hibis t]icsilós eselén tclics kóiii láíéúési l!le]óssé!_!el t. ozik'

Ajncnn]ibcnasz!7iidéstL]csitésesoúnblínikolazljladljsáfuíraol}ankörü]nón!áLlcló'
ao]clv úldál'ozza !Z jdijbcn rórlénó lclje\iléí. úEy elóZelesen &Lcsíenie kcl] nísban a
vevií a lÚscdclcnr 1én}ériil. Mn vtillrlló clhúzódásárc] és ok]úó1' v.l.nrinl éss7c.ii
pó1lratáÍidin kEl1 tüznie a leljesíóÍc'

vc!ó az l_]la.]ó levúkcnlségéVel !ag) nnllaszIásivJl lapcsolalbm kelcúc7-ct kíúl
éné.y.sitheri az ]j]adóv.l szcnrben J bjzo yitorlm Lldtló hibájából kclelkezett kár

l2. Mül'szlú5' noghiúsulís niltli s7.íződéslelnlondÁs:

^ 
tclicsilés meglagddís. cscté!. Yag! ha ve\ij a szcr2ódéslól F,Ladó szcÍzódésszegii

nrlgalanís. miltl clil l. Eladó1 lneghi ús u]ás i ló l bérfi zclés i kiiEle7-cnsé! le üe li

^t;ticsilés 
!.eglagadása !lg] !/ Eladó ótlck(öraben lejmcriih lelrelelLcntlLés csclén.lo!ábbá

h' vc\ó. szezódi{ól l]l.dó szeÍ7ijdé$zc!ő nagauínsá miatt elálL. ElJdót mcghiúsultlsi

kölbóÍl]Zclési kölcle,eÍség tclheli' r\ foctshiúsulási kölL]ér mértkc a szelzódós.s nclló éÍék

ljladó kölbé] li7clési tötc]czellség. ncm é nli a vc\ó.zonjogál' hogy a szclzódé$4góss.l
ok.zon és n kijlbéí fuc!haladó kár ínnk ücgtéIilésél ki'\etcljc Eladólól

lr^1



véró Flad{i súl'os s^rziidésszegése esetén kötbéris
hgosull jelen szelzódéslól egyoldalú !}ildkozaltal.

Flidó'é\7iró q'j]l.s s7.Í7ódéss7.oóq|.k ]ninósiil'

kárléítési i_!én]' inétycsilésén túl
irásos lolnríb.n c]á]lni. va!v Ú1

anenu)iben az Eladó a szelzódésben ncgh íÍozot haláridón bcliil ncm b.lyc7j

lmc.n}ibcn F]l!dó a lcljcsíés nreglagadja'
anenn)iben Eladó elnulasái. a szcrzt]dÓsbó] adódó cg!ób kijtcl.7Etségének
(kölclc7-cnsé_!cinck) tclicsilósól és I]ladó .zcD D]ulas21ísail ícjn ho2za holtfu a vevi'
Drulaszlási éícsítósinck kó2hc7\úc]ótól s7ámnoú 20 ]nÚnkanapon be]ü]

r\Lrban azeselben' have\ij llnlickben lbrla]lak okán a sze'ódéstól elálL' Y.g'v azt fchnond a.
]neghiúsulísi kölbétre ]olosull

linDtanás nólkl i .ll'og'dása x ve\ó ésZéról ócn
i_!ó.yról' x.1c]yck . \'cvin s4'ijdéss4!és

llámciy Dcnr s7clzódé$7-crü tclj.sités
éíeljnczhcti' jorlcnondáskénl az.n
lilvelleznén]elénl negiLlelil

I]' vil]ís kórdós.k r.n.le7ósg:

ve\ónek és az ll.dónak nreg kell leDnic mindcnl mnak érdckóbcn' h.et kó^c cn
táre! ások útiín rcídezzcnok miíden olr"an né2elelléIéí \d!! !i1í1 .]cl! kij7iÍtük !
s7cr7ódós l.rclóbcn vagv a s7eÍ7ndéssel ].!pcso]alb!n nre]ül li]' Minden. a szer7-ijdés

'nclki'lósc 
ul'n liL'ncriilii és a lclcktó] ]ijgBcllcn olyan köIülnényól. amelJ_ a szelzódés

leljcsilésél akadilyozza'.lt]ek köLcsönöscn liölcLcsck cg}máí táiékozlalri
]o3\ila eselén ! na8yaljog szabál)'ai aZ irány.dók'

l4. s,o'ódós ícgs'únó$

Felek ! sZeIZó!és leljesílésében érdekeltek. ezén annak sikclt ódckibcn nindcnt

A szcP-ódas cgyoldalú fucgs7ünlclósófu e]á]lás. l'ehnondás csak súlyos szeLódésszegés
eselébcn \xn leh€li'ség a jelen slerlijdésben ntahaláÍ{]7oltak s7crnrl. A7 elálLdya'
rlhno.dása okol adó É.yól eliizelesen a nrlsik l!le' iúsban lil ke]l hnni és a jogelLenes
nragalanás nrcgszü|lclésérc hitáIidól kcll kniizui' Á icl szcrzódéíól lórlénó elloldalil
elál]ás eselén az .fa okol adó ló] kőlclcs nlcltétncni a násik ló]ncl a7 cbból eredó ttes

Vclii x Kbl 125 .\ (5) Lrekezdés e]óirÁa lllpján Jogosull és elyben kőleles a szerzódéí
iúsban 

''el'noodani 
ha s7ükségcs ol]!n halóridóvcl'.nrc]]'lchcló!é lcszi' hog] a

szerzódésselái ell El.dal.ellálástiló]londoskodni1udioD_ha:

á. Eladóbln ti'2\clc cn v.By k.l7lcll.ntlL 25%.( m.tshd]ddó tÍdjdoni rés/-esedésl
VeÉl vahnrelY Ó])!n j{]gi s4]núl) Yary s,enrél]cs Í]ga src].inljogképcs szcn'czcl'
a]nel} lekinlelébe! lelnáll aZ 5ó' $ (1) bekezdés k)ponljábar nre!határozo! valanrcl}

b' Eladó kőz\clcícn uly kö7}tncniil 25%_ot ncgha]adó íÍajdoni rés7esedé{ s2eE7
\xl.hcly ol)an ioli \7rmó|]bÜn \.gy s7.nól!cs j.gd s^Íi]Í iolkópcs s7crve/elben.

I



^ 
Kbl. l25 s (7) bekezdése szerinl a küllij]di ldójllclóséeii lrFÍcs iiáDlancvó kőtclcs.

szezódéshez aDa \onalkozó nreglrahlmuáí cs.lolni. hory az i]lclósógc s7.rinti
adó h.tó sá gtól . mae yfu adóhatósíg ló zlelle nii l bes2e Íe2ho l 

' 
nJcrLcs a iá.laÍeYinc Yon atko,ó

adatokÍ Ú Órs7ng.k kő7ntijogsegély i!én)be\élele nélkül

E]adó ! vevó elózeles íúsos hozzíjínl]ísa nélkii] az cLjíís folFDrá ludomísíra jLúoÍ
nrlbmációkal kizáIóla_! ! szeLódés leljesilésére használljalja lil'

^ 
iclcn szcrádósbcn ncm szabáLvozot kórdósct lckntctóbch . Kbl', i Plk és a vona(ozó

jols/jbálj'ol fo ndclkeisej' nín]]dók

aDreLy lekintetébcn lcnnáll oz 56 ! (l) bckczdés k) po liíban ncrhalároZo \alaÍulJ

^7 
c ő7ó h.k.7dós q7.Íini] f.]n1.ndis Pvién l]lillá

s2Úrzi'dóss2crii oónrb.Lj cl]cnó ókar. jolo5uh.

^ 
szcrzódés nódositására a Kbl. l]2 \'bxn l'glaltak belxíásávalkeíilhel sor

F.ladó lépvhclójc/kép!kcLói nyilalkoziLh]'ilalkozn.L' lro3y .z áll.nnrázlaÍáyól szóló
2011' éYjcxcv tőr!én' 4l' \ (ó) bckc7nésc. val.mi . ncnzcti vagyorrólszóló 20l I' é1i
cxcvl löNón!' ] -s l b) ponla alapi.in a2 álklÍ/ál|aLul kóp\jsclI úsaság átlí]ú{ó

s,crzijdii fclck jclcn szcrzódésl c]ohBíák' az abban Ib_gllllak.l me!éÍetlék' és nrint iig}leü
.k alukk.l mindenben nrerclyczót képvhcló]k úliá alu]iron hcllu és idóbcnió!áh.g}ólxg

A s7er^jdés .1 eg)e/ij eredeli példánybln nu$ar nycilen készül' nreltból a Illeli 2 2

Jelen szezódés10 számozott lapol llí.lnraz

1-ro(f

/. li' I

: I L'',Ylft
1r..,c.,.r' I
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ÁjÁnl'ftvó nNo: ,os. oPa' M'g Íl
Aiánl^Ítqó székn |y.: rB3 B|dM41 s:őlóte | 1

Alulnoh óíody Kárcly ú'.ly)' a/az Hole oíosi Müszer Kn (aJánl.ftevó^.i$Hj]'{kn*ijL ]
sliRij€eo'!]1kófuoiiffi dó+ée) képviseLój.kóíl á' d]ábbiak szerii
ajÁnlatu.k a neAa]ÁnlÓí lctrék vÓ. koásába!:

oTII r.gi'u lrá.iól szim| KEF 9754 2/20]2

MEGÁJÁNLoTT MÚsZAKl LEiRÁs

A' rjíblr'léró Áltll rz lllíhoz rend.l' hjl.'loásiszín: vrcglád 25
Á sz.uídas llrgyl| A {foP 5'60/E/l5 

'.Egészségiigyi 
eykó,dk seia nqiakaliúg cér,ó

beszerzésaiek támoEaijsa" cimÚ ko|íÍukcóhoz kapso]odóa', meg]évó róng.i b.mdüé! seÉjc
Ú ónlgcí bd.ndgzés sállíásáv,l' t kpilé.éW],
sekjtez:*bcn va]ó szknái ]ó-enúkódés' á ÍÚgi bcre.dezes L€sZ*e]é
'ég'eh'lá óho/.m$dheklknn 'á\ ege' 8a?l '"' lrdÁ.l !g c'!

disittüt f.Mt ü_atvía!i(ó r6trb.. bm.dEó3
cyaíó m.gD.v9é&| si.D.Ís sh!trgbli M.di.ll EquipDenl L.d(ssM')

Á Íawatcli Mtbub.b & .ltllEusíB ialzola!ÁE .l6ií k6v.l.lna.y

F€lül csove! (o l ). rcndc-s

A5aa Lláp l.la]acsonyabb m ágssáAa p'd]ólól oérve
&clal9l!!9!!!!!3!I

fuíallap notonkls keEzÍánÉ íozgá$ 
] 

Mto 30cm

i'"*"
.o;;--Epr-i:.,0 '*or.sr 

-- - n;-ro
e Íog"d Jo]

Molorslókag frlfi {áq] lság beállilás

0.6-, ú. Ak$t"é,ldkí

i



csóIMó állvány ho$züányú' motoriktrs'n állíú&j

Távid'Ílásos vizsgáló*.Í*9zcl vezérlés

Ddehoi nitjx náBsága pix.|bú

Aliap.s9lh o m.zóm.rtkL san]a

2 db'n' non or lFTlUehóve

Képláolókap&iú$ 1024xl024nálrixbán

B.apÍd' cD/DvD' UsB mhb alas

Nnkgel l]m.no tljÚ jmlny

Moxjmális csiijÍam felvét]né]

.,!,\



I Pulz'ili5 áUil!g'B có]Íh kíomány

K.k' Bud'psq 20 |5. iúnius26' flore

I rt\
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Ro gencóburuhöLapacilaq



o.íBheót
combined digital Íadio_íUorcscopy x{y gÍtülpmoít

lvanufacluÍér: slgme ns s há ng hai Mediel Eq Ulpnenl Lld. (ssME)

oTl] Íeq íÉlion no KEa-97g'2na12

Ti[ade emmináion 6ys|ém

Min. Lblélop hei:qhl Íom nooÍ 39 h
F]oaling labolop gié 2]0 x 30 m
MolÓized lEnBreÉé tableIop tÉ@| 35 cm

Tablétop l@d capaÖ ty 200 kg

T.blétop XÍ.y absoÍptÓn 0 65 mm Al €qv



X-Ey tub. stand mot\Íi&d t .@l Enge 105 m

D.l..lor m.l'! .tsé ln pllél 2840 x 2g74 plcl

lnpul Íéld. numbg 4 fÉld6

2 pléce. oí íat íFÍ dl.ptay6

R*oluiion l230ío24 pirel

Bngllln*. (typtet a00 cd/m'z

'm.g. 
.ioEge 6pac]ty 5o0oo lr4és lith 102tlí024 m.bix

DICOM tunototu: OICOM 3elÉ, DICOIM Woddrst, DICOM Pd

!



Built_in body relion áuMáic qposuÉ @nlbl (AEc)

oJgan p@gM'. numb.Í 1000

Pul.áiblo dft @L h fuoo modé o'2 - 23 íú

Anod. rcra1hn 5pééd 3600 .pm

x_Ey t!b. .úall Ío*l sp.l áEé 0,6 nn
x€y tub! lá'!é fo*l spoa .lé 1'0 mm

Anodé tgl stÜále ép.oity 7a3 kHu

Tub€ hoBing héá| .|oEoe *pádv 2430 kHlJ

&.. u-l-t

9



Adallap

Diqitális Íelvételirátviláqi!' ri'ntgé.

Gyánó] s éméns shanghá Medidál Equipment Ltd {ssME)

oTH Íea szlÍácós szám. KEF 9754_2/2012

Dónlheló V]zsgáló9é*ezel
Félol 6óVes (oT) elrend*és

Ásaahp lega ácsÓnyabb máqá$áoa pad]ólól méfoe

Ászla ápnÓtorkus k€És21 rányú mozgása

Fókug - képfe vevó lávolság

MoloÍos fókusz - li m láVo]sá9 beá litás

200 kg



c sói.nó á bány ho9'rán yU' molonkEán á llllh áló ú É! á sá

TávirányÍifu os viégáló6zé*eél W!érlég

D€léldoÍ máú nagyság. pixélb.n

ÁkaposlhalÓ hdóméÉlBk számá

2 db 
'át 

monilol TFI ki}llzóVel

Monitorck tipikus lényeÉje

Képlárló kapeltás. 1024x1oz mánxbán 5oooo kép
DlcoM funkciók] o'com &nd' Di@m Wolklbl, oi@m P ÍÍ
aeépÍiBlr co/DvD' UsB árchivájás

NéMégés kimenó léll*ft ÍÉny
M lfálh Éóáram 

'élváélnél

L\.



T6tlÉj *Íinli p.ogEndé6
BéÍíháó pbgEmok .ám.
PuEahlis áviláglusi ÉoáEm bnonány

Róntgencaó búÉ hók p€oitá6a

l00o

ll'
l.r



DoclaÉtion

WE MT LU HTNq
óEmeB shanghai Mrd.ál Equpmenl Ltd lháiLunlno! Fullon équipmenl
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