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PREAMBULUM
A Megrendelő Ajánlatkérőként, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban
Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást bonyolított le „Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés és
leletező munkaállomás tervszerű megelőző karbantartása és teljes körű hibajavítása mindennemű
alkatrész és javítóanyag biztosításával (beleértve a vákuumtechnikai alkatrész, röntgencső költségét
is), gyártói üzembiztonsági módosítások elvégzése, gyártói update frissítése és telepítése” tárgyban.
Szolgáltató a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője.
A szerződéses feladatok a jelen szerződésben nem meghatározott részletes tartalmát a tárgyban
lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívása és a kapcsolódó közbeszerzési
dokumentumok, a nyertes ajánlattevőként szerződő fél ajánlata, továbbá az ajánlatkérő által az
ajánlattételi szakaszban adott kiegészítő információk határozzák meg.
A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik:
1.

A szerződés tárgya
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Megrendelő mátészalkai telephelyén (4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.) üzemelő, az alábbiakban
megnevezésre kerülő berendezés tervszerű megelőző karbantartása és teljes körű hibajavítása,
gyártói üzembiztonsági módosítások elvégzése, gyártói update frissítése és telepítése.
Philips Brilliance 10 típusú CT berendezés és leletező munkaállomás
Berendezés gyári száma: 4057; gyártási éve: 2007.
A teljesítés helye: Megrendelő mátészalkai telephelye (4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.)
2. A szerződés célja
Az 1. pontban meghatározott berendezés üzemképességének - a szerződés 24 hónap időtartama
alatti legalább 95%-os üzembiztonsággal történő - folyamatos biztosítása.
3. A Szolgáltató kötelességei
Szolgáltató kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás sikeres ellátásához rendelkezik a
megfelelően képzett és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel, valamint gyártói
támogatással és alkatrész háttérrel.
3.1. Tervszerű megelőző karbantartás
3.1.1. A Szolgáltató a gyártó által előírt gyakorisággal, szakszerűséggel és terjedelemben
elvégzi, a berendezés tervszerű megelőző karbantartását a Megrendelővel előre
egyeztetett időpontban legalább évi 3 alkalommal.
3.1.2. A Szolgáltató a jelen szerződés tárgyát képező készüléken a rá vonatkozó gyári
előírások szerint végzi el a karbantartást.
3.1.3. A Szolgáltató tervszerű megelőző karbantartás elvégzése céljából hétfőtől péntekig
8.00 és 17.00 között áll a Megrendelő rendelkezésére előzetes egyeztetést követően.
3.1.4. A Szolgáltató az általa elvégzett karbantartásról munkalapot állít ki, melyen
dokumentálja a munka elvégzését és a felhasznált anyagokat, alkatrészeket. Ezen
Megrendelő által aláírt munkalap minősül a teljesítés igazolásának.
3.2. Hibajavítás, hibaelhárítás
3.2.1. Jelen szerződés értelmében hibának minősül a berendezés állapotában bekövetkező
minden változás, amely a folyamatos rendeltetésszerű üzemeltetés bármely fázisát
lehetetlenné teszi, vagy veszélyhelyzetet teremt a páciensre vagy a kezelőre nézve.
3.2.2. A hibabejelentést a következő telefonszámon lehet megtenni: …
0.00 és 24.00 óra közötti időszakban a hibabejelentés tényét a Szolgáltató rögzíti.
3.2.3. A Szolgáltató a hiba elhárítására vonatkozó tevékenységet a hibabejelentést követő 24
órán belül megkezdi. A hibalehárítás megkezdésének minősül a Szolgáltató helyszíni
megjelenése és a hiba felmérése, vagy más a hibaelhárítással kapcsolatos 3.2.4 pont
szerinti távoli hibaelhárítás. A telefonon történő bejelentés és Megrendelő hívásának
fogadása nem minősül a hibaelhárítás megkezdésének. A Szolgáltató mindent
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megtesz annak érdekében, hogy a hibaelhárítás mielőbb, de legkésőbb a
hibabejelentést követő 4 munkanapon belül megtörténjen.
3.2.4. A Szolgáltató a hibabehatárolás és a hibaelhárítás érdekében távfelügyeleti rendszert
(remote service) üzemeltet, melyen keresztül munkanapokon hétfőtől péntekig 8.00 és
17.00 óra között - amennyiben a meghibásodás jellege lehetővé teszi - internet
felhasználásával a felmerülő hibát behatárolja és/vagy elhárítja.
3.2.5. A távfelügyeleti rendszer működtetéséhez Megrendelő biztosítja a berendezés
végpontjainak külső elérhetőségét Szolgáltató számára.
3.2.6. Felek rögzítik, hogy nem képezik a jelen szerződés tárgyát az olyan hibák kijavítása,
melyek gondatlan kezelés, szándékos rongálás, vis maior következtében álltak elő.
Ezen hibák elhárítására a Szolgáltató külön - a munkadíjat és az alkatrészárat is
magában foglaló - árajánlatot ad a Megrendelőnek és ezen hibák elhárítása csak az
árajánlat Megrendelő által történő elfogadását követően kezdhető meg. Az elfogadott
árajánlat a szerződő felek közötti elszámolás alapja.
3.2.7. Szolgáltató a hibajavítás megkezdését megelőzően a Megrendelő bevonásával köteles
tisztázni a meghibásodás körülményeit, a hiba felmerülésének tényét, ezzel együtt
köteles meggyőződni arról, hogy a hiba a Szolgáltató beavatkozását igényli és a
hibajavítási tevékenységet meg kell kezdeni, vagy kezelői- felhasználói szintű
beavatkozással a hibának vélt működési zavar orvosolható. Szolgáltató az ilyen,
kezelői felhasználói beavatkozással megszüntethető működési zavarok elhárításához
köteles távsegítséget nyújtani telefonon, vagy írásban a Megrendelő kezelőifelhasználói szakértelemmel rendelkező képviselőjének. A Szolgáltató a berendezés
hibajavításának megkezdését követően - különösen a helyszínre történő kiszállást
követően - nem hivatkozhat arra, hogy a meghibásodásnak vélt működési zavar
kezelői - felhasználói beavatkozással megszüntethető lett volna és ezért a jelen
szerződésben meghatározott szolgáltatási díjon túl, további díj-, vagy költség
megtérítésére alaptalan hibabejelentésre vagy egyéb okra történő hivatkozással nem
tarthat igényt.
3.2.8. A Szolgáltató az általa elvégzett hibaelhárításról munkalapot állít ki, amelyen
dokumentálja a munka elvégzését, a hibabejelentés időpontját, valamint a hibajavítás
kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a felhasznált anyagokat,
alkatrészeket. Ezen Megrendelő által aláírt munkalap minősül teljesítésigazolásnak.
3.3. Gyártói módosítás, gyártói update
3.3.1. A gyártó által kidolgozott biztonságtechnikai és üzembiztonsági módosításokat a
Szolgáltató jelen szerződés keretein belül végrehajtja a berendezésen. A Szolgáltató
rendelkezésre bocsátja a gyártó által kifejlesztett szoftver update-csomagot, mely
biztosítja a berendezés folyamatos számítástechnikai szinten tartását.
3.3.2. A gyártói módosítás, ill. a gyártói update elvégzéséről a Szolgáltató munkalapot állít
ki, amelyben rögzíti a gyártói módosítás ill. a gyártói update tényét és elvégzésének
időpontját. Ezen, Megrendelő által aláírt munkalap minősül e tekintetben
teljesítésigazolásnak.
4. Megrendelő kötelezettségei
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4.1.1. A tervszerű megelőző karbantartás, update, illetve a hibaelhárítás elvégezhetősége
érdekében Megrendelő a Szolgáltatóval előre egyeztetett időpontban és időtartamra
biztosítja Szolgáltató részére a készülékhez való hozzáférés és a szabad munkatér
lehetőségét.
4.1.2. Megrendelő köteles a Szolgáltatót minden olyan, a jelen szerződés tárgyát képező
készülékre, illetve annak működésére vonatkozó releváns tényről, körülményről
tájékoztatni, amely a rendszeres karbantartás, a hibaelhárítás elvégzését, illetve a
készülék műszaki állapotát befolyásolhatja. Megrendelő köteles a munkálatok
elvégzéséhez szükséges adatszolgáltatás során együttműködni a Szolgáltatóval. Ezen
kötelezettségek elmulasztásából eredő kárt a Megrendelő kötelese viselni.
4.1.3. A távfelügyeleti rendszer működtetésének feltételeként a Megrendelő egyedi IP
címmel rendelkező internek kapcsolatot biztosít.
5. Fizetési feltételek
5.1.1. A jelen szerződésben foglalt szolgáltatások elvégzéséért a Megrendelő a szerződés
időtartama alatt az alábbi szolgáltatási díjat köteles fizetni:
Teljes ellenérték
(24 hó)
…
…
…

Szolgáltatási díj (nettó HUF)
ÁFA (HUF)
Szolgáltatási díj (bruttó HUF)

Havi ellenérték
(1 hó)
…
…
…

5.1.2. A szolgáltatási díj a szerződés időtartama alatt rögzített, az a szerződés időtartama
alatt nem emelhető.
5.1.3. Az 5.1.1. pontban megjelölt ellenérték a szerződés teljes időtartama (24 hónap) alatt a
jelen szerződés szerinti, valamint a vonatkozó ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, továbbá Szolgáltató ajánlatában meghatározott
feltételeknek megfelelő szolgáltatás maradéktalan teljesítéséhez szükséges valamennyi
költséget és díjat - beleértve mindennemű anyag és alkatrész, különös tekintettel a
vákuumtechnikai alkatrész, röntgencső költségét is - magában foglaló szolgáltatási
átalánydíj, melynek teljes körűen tartalmaz minden járulékos költséget és valamennyi
olyan költségtényezőt, amelyet Szolgáltató Megrendelővel szemben érvényesíteni
kíván. A megadott áron felül Szolgáltató semmilyen jogcímen további árat nem
érvényesíthet.
5.1.4. Az ellenszolgáltatás megfizetése intézményi költségvetési forrásból valósul meg.
5.1.5. Az elszámolás és a kifizetések pénzneme forint.
5.1.6. Megrendelő előleget nem fizet.
5.1.7. Megrendelő a szolgáltatási átalánydíj ellenértékét havi egyenlő részletekben,
Megrendelő által igazolt számla alapján, a Kbt. 135. § (1); (5) és (6) bekezdései,
valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A
§ a) pontjában foglaltak rendelkezései alapján 60 napos fizetési határidővel, átutalással
egyenlíti ki, a számla kézhezvételét követően, figyelemmel az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ra.
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5.1.8. Amennyiben egy adott hónapban munkavégzés történt, a Szolgáltató a számlához
csatolja a teljesítés igazolására vonatkozó dokumentumot.
5.1.9. A szolgáltatási díj akkor számít teljesítettnek, amikor azzal a Megrendelő számlája
megterhelésre került.
5.1.10. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a számla kibocsátásának napján hatályos
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot számíthat fel.
5.1.11. Szolgáltató a Kbt. 136. § (1) bekezdés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy nem
fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek
Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, valamint, hogy a
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
6. Üzembiztonság
6.1.1. Teljes üzemidő (Tmax): 12 hónapra vonatkoztatva: 365 nap x 24 óra = 8.760 óra, 24
hónapra vonatkoztatva 17.520 óra.
6.1.2. Üzemkiesés (Tj): Üzemkiesésnek minősül az üzemidőnek azon egész órákat kitevő
része, amikor a jelen szerződés tárgyát képező készülék hiba miatt nem használható
rendeltetésszerűen.
6.1.3. Nem minősül üzemkiesésnek:
o a szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, kezelési hiba, gondatlan,
vagy szándékos károkozás miatt keletkező hibák miatti üzemkiesés, valamint az
azok javítására fordított idő
o a berendezés működését befolyásoló, azonban a szerződés tárgyát nem képező
egyéb kiegészítő számítástechnikai-, gépészeti-, technológiai-, építészeti-,
energetikai-, munkavédelmi-, tűzvédelmi-, klíma és egyéb itt nem felsorolt
technikai eszköz meghibásodásából, illetve számítógépes vírusokból fakadó leállás,
illetve az ez által a berendezésben fellépett meghibásodás javítására fordított idő
o a tervszerű megelőző karbantartás, módosítás, update elvégzésére fordított idő
o az időtartam, amely alatt a készülék részleges hibája ellenére a készülékkel a
betegellátás tovább folytatható
o az üzemkiesési időtartam, amely a Megrendelő hibája miatt következik be
6.1.4. Az üzembiztonsági mutató (Ü) százalékos mértékének számítása a következő képlet
alapján történik:

Tmax-Tj
________
Ü =
x 100%
Tmax
6.1.5. A Szolgáltató jelen szerződésben meghatározott szolgáltatási díjért a szerződés 24
hónap időtartama alatt legalább 95%-os mértékű üzembiztonságot szavatol.
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6.1.6. Az üzembiztonság százalékos mértéke a szerződés aláírását követő 12 hónap
időtartam eltelte után kerül eső ízben meghatározásra, ezt követően 6 hónap elteltét
követően kerül ismételten meghatározásra.
7. Kötbérfizetési kötelezettség
7.1.1. A nem szerződésszerű teljesítés esetén a Szolgáltató az alábbiak szerint
meghatározott kötbért köteles Megrendelőnek megfizetni:
7.1.2. Üzembiztonsági kötbér: Amennyiben a Szolgáltató szerződésszegő magatartására
visszavezethetően a minimálisan előírt 95%-os üzembiztonsági mutató nem teljesül, a
Megrendelő az üzembiztonsági mutató minden 1%-ot elérő mértékű csökkenése után,
a teljes nettó szolgáltatási díj 2%-át jogosult üzembiztonsági kötbérként követelni a
Szolgáltatótól. A megfizetésre kerülő kötbér összege a szerződés időtartama alatt
nem haladhatja meg a teljes nettó szolgáltatási díj 20%-át.
7.1.3. Szolgáltató a fenti pontokban részletezett kötbér(ek) összegét köteles Megrendelő
számára megfizetni. Szolgáltató kötbér fizetési kötelezettsége nem érinti az
Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbért meghaladó
kárának megtérítését követelje a Szolgáltatótól.
7.1.4. Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a
szerződésszegésért.
8.

A szerződés időtartama, megszüntetése
8.1.1. A jelen szerződés a szerződés hatályba lépését követő 2 év (24 hónap) határozott
időtartamra jön létre. A szerződés az aláírás napján lép hatályba.
8.1.2. Jelen szerződést rendes felmondással nem lehet megszüntetni.
8.1.3. Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés
azonnali hatályú felmondására. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a. Szolgáltató jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozó hatósági
előírásokat vagy szakmai szabályokat megszegi;
b. Szolgáltató elveszíti a szerződés tárgyát képező valamely tevékenység végzésére
vonatkozó jogosultságát;
c. Szolgáltató két egymást követő alkalommal bizonyítottan késedelmesen (a 3.2.3.
pont szerinti határidők vonatkozásában) vagy egyáltalán nem teljesít;
d. Szolgáltató ellen csőd- vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolás indul;
e. az üzembiztonsági mutató 90% alatti értékre csökken;
f. a 7.1.2. pontban rögzített kötbér eléri az ott meghatározott maximális mértéket.
8.1.4. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdés előírása alapján jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha:
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a. Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel;
b. Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
9.

Egyéb rendelkezések
9.1.1. A Szolgáltató az általa biztosított szolgáltatás teljesítése során kártérítési felelősséggel
tartozik Megrendelővel szemben a Megrendelőnek, vagy a Megrendelő
tevékenységével összefüggésben harmadik személynek okozott károkért.
9.1.2. Megrendelő a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha felügyeleti
szervének döntése vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerülő működési
szervezetének átalakítására tekintettel a szerződés teljesítése lényeges, jogos
gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.
A szerződés az Állami Egészségügyi Ellátó Központ – mint Megrendelő tulajdonosi
képviseletét ellátó szervezet – által kiadott, a szerződés időtartamát lerövidítő
intézkedés hatályba lépésével hatályát veszti. A szerződéses mennyiség
megrendelésére vonatkozóan Megrendelő időarányosan vállal kötelezettséget.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –
közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó
feltételt köti ki:
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel
vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított
közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési eljárás keretében
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított vagy összevont
közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy
ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
9.1.3. Szolgáltató a jelen szerződés szerinti feladatainak megfelelő mennyiségben és
minőségben történő ellátásért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik
Megrendelővel szemben. A jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során
Szolgáltató előtt ismert az a körülmény, hogy Megrendelő tevékenységének
ellátásában a szolgáltatás késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat
és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során kellő
gondossággal jár el. Mentesül Szolgáltató a felelősségvállalás alól, ha bizonyítja, hogy
a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre
nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje,
vagy a kárt elhárítsa.
9.1.4. Felek mentesülnek a jelen szerződésből eredő kötelezettségeik nem vagy részbeni
teljesítésével kapcsolatos felelősségük alól, ha a nem teljesítés vagy a részbeni nem
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teljesítés olyan előre nem látható és rendkívüli esemény miatt következett be, amely
vis maiornak minősül (háború, földrengés, természeti csapás, stb.), és a Felek által
elháríthatatlan események miatt következnek be. A vis maiorral érintett fél köteles a
másik felet a vis maior bekövetkezéséről, illetve megszűnéséről haladéktalanul
értesíteni. A vis maiornak minősülő körülményt, eseményt a Magyar Gazdasági
Kamarának kell igazolnia, mely igazolást a vis maiorra hivatkozó félnek kell beszerezni.
9.1.5. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt, továbbá
annak megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül harmadik személlyel nem
közlik, nem hozzák nyilvánosságra, nem reprodukálják a szerződés teljesítése során
tudomására jutott, a feleknek a jelen szerződésben foglalt jogviszonyával összefüggő,
műszaki információt, tényt, adatot, dokumentumot - ide értve a know-how-t,
eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat, számítógépes
programokat, valamint személyes adatokat. Erre csak akkor jogosultak, ha a közléshez
a másik fél előzetesen írásban hozzájárult.
9.1.6. Felek a szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban meghatározott előírások betartásával és
a 141. § feltételeinek fennállása esetében módosíthatják. A szerződés módosításának
írásban kell történnie.
9.1.7. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
9.1.8. A Szolgáltató általi teljesítési segédek (Kbt. értelmezése szerinti alvállalkozók)
igénybevételére a Kbt. 138. §-ban foglaltak az irányadók.
9.1.9. Szolgáltató kijelenti, hogy a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. alapján
átlátható szervezetnek minősül és kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben erre
vonatkozóan változás következik be, azt haladéktalanul Megrendelő részére bejelenti.
9.1.10. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti
abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg
alvállalkozója ellen csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás
indul.
9.1.11. A Felek közötti jogviszony tartalmát a szerződés rendelkezései határozzák meg.
Amennyiben a Felek közötti vitás kérdésre a szerződés nem tartalmaz
rendelkezéseket, elsősorban a vonatkozó ajánlattételi felhívásban és/vagy a
közbeszerzési dokumentumokban, másodsorban a Szolgáltató ajánlatában foglaltak
az irányadóak.
9.1.12. A Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során
felmerült vitáikat közvetlen tárgyalások útján oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések
rendezésére tett tárgyalásaik nem vezetnek eredményre, jogorvoslati kérelmük
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják. Felek az esetleges jogviták
vonatkozásában kikötik a Nyíregyházi Járásíróság vagy a Nyíregyházi Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
9.1.13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közbeszerzési eljárás
megindításának napján hatályos Közbeszerzési törvény rendelkezései az irányadók.
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Szerződő felek jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, és mint ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
Nyíregyháza, 2017. ...

Dr. Adorján Gusztáv Tamás mb. főigazgató
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház
Megrendelő
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Szolgáltató
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