2.)

A

Szerződés

tárgya

2.1. Jelen Szerződés tárgya 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 frissítés és telepítése. Ezen szolgáltatásokat jelen Szerződés aláírásával
Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig elvállalja.

Szolgáltatási díj: 1.035.500,-nettó Ft/hó
4.2. A szolgáltatási díj havi. átalánydíj. Felek rögzítik, hogy Szolgáltató az átalánydíj
összegét nem jogosult semmilyen külföldi fizetőeszköz árfolyamához kötni, továbbá az
átalánydíj tartalmaz minden egyéb járulékos költséget, a szerződés teljesítéséhez
szükséges díjat - beleértve min<lennemű anyag és alkatrész, különös tekintettel a
vákuum-technikai ( röntgencső ) alkatrész költségeit is - továbbá minden vámot, adót és
egyéb illetéket, amit a Szolgáltatónak a jelen Szerződés alapján vagy bármely más
okból kell fizetnie. A Szolgáltatót terheli továbbá a szabadalommal védett termékek,
eljárások jogdíja is, amit szintén az átalánydíj részét képezi. A szolgáltatási díj a
szerződés időtartama alatt rögzített.
4.3. Megrendelő kijelenti, hogy a szolgáltatási díj nettó 1.035.500,-Ft/hó megfizetésére
vonatkozóan rendelkezik megfelelő pénzügyi fedezettel.
4.4. Szolgáltató a 2. pontban meghatározott szolgáltatásról havonta, a szolgáltatás
elvégzését követően jogosult 4.1. pontban meghatározott összegű számlát benyújtani.
Számlát csak a jelen Szerződésben foglaltak szerinti szolgáltatások elvégzésének
igazolt teljesítését követően lehet benyújtani. A számla melléklete a szolgáltatás
nyújtását igazoló teljesítésigazolás. A teljesítést kizárólag a Megrendelő jelen
szerződésben megnevezett képviselője igazolhatja. Megrendelő a benyújtott és
igazolt számla ellenértékét a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján 60 napos fizetési határidővel kiegyenlíti
ki. A számla késedelmes fizetése esetén Szolgáltató a Ptk. 6:155.§-ban rögzített
késedelmi kamat érvényesítésére jogosult.
4.5. Megrendelő felhívja Szolgáltató figyelmét, hogy nem kerülhetnek kifizetésre, illetve
elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségek, melyek a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a Szolgáltató adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

6.1.3.

hétfőtől
előzetes

6.1.4.

6.2. Hibajavítás, hibaelhárítás:

szerződés értelmében hibának minősül a berendezés állapotában
bekövetkező minden változás, amely a folyamatos rendeltetésszerű üzemeltetés

6.2.1. Jelen

a J1J1J1a~ie]1aj;ar1olá$:•··•
(remote service)
•••-•cr-~~ ke1'es2~tül rrll.llnkail~l®k.öJtl.> i..,;;t.fór,fói'.I
péµtekig 8.~ .és •. 17~00
teszi
A távfelügyeleti rendszer mtllköidte·tesi~nez. Ntegre11tdeltö
végpontjainak kti:lsö eterne~wsegt!t
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 e hibák elhárítása csak az árajánlat Megrendelő által történő
írásbeli elfogadását követően. kezdhető meg. Az elfogadott árajánlat a szerződő
felek közötti elszámolás alapja.
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 kezelői- felhasználói 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.
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.
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6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.
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szakszerűtlen . kezelés, . nem... tendelteté~~±~tji • Fa~znákit, kezelési hiba,

g~~~<:l:~l~~.< ya~f ~'.lán.4~.I<os. •. ~~~~?zás. ·.miatt.. keletke~ő hibák .tniatti
· üzel!lkiesés,vala111int·az azol<javítására for~i1:ottjdő
• a berendezés műkö~é~~t be(oly~solg, azOP\>~pa szer~9dé~ t~gy~t~em képező
egx.é°:> l<leg~~zítő .. számítástec~ik<:l:i-, gép~~zeti-, <.techn.ológiai-,
építészeti-, enérgetilqiir, m~~avé4elmi~, tíizv~deJmi~~.>~lím<:l: és egyéb
itt ·.· nem felsorolt technikai . eszköz meghibásoP:~sáqó( illetve
számítógépes víruso:kbóL Jaki:t49 .Jeáll~s< ill~tye< <:l:~ < ez .által a
berendezésben fellépett mewubásodásjavítására fordított idő
• a tervszerű 111egelőző.karbantartás, módosítás~ update elvégzésére for4ított idő
• az időtartam, amely alatt a készülék részleges hibája ellenére a készülékkel a
betegellátás tovább folytatható
• az üzemkiesési időtartam, amely a Megrendelő hibája miatt következik be,
különösen a berendezés nem megfelelő .napi ápolása, a Szolgáltató által
fel nem jogosított alkalmazottja vagy ilyen harmadik személy által
végrehajtott installáció, módosítás és/vagy nem megfelelő javítási
munkák
• a berendezés meghibásodása vagy megsemmisülése vis maior különösen
természeti katasztrófa (földrengés, vihar, stb.), felkelés, lázadás,
munkaügyi viták vagy más külső hatás miatt következik be.
• bármely javítási vagy karbantartási tevékenység, amely a berendezés
egészének vagy egy részének teljes vagy jelentős szétszerelésével és
újra összeszerelésével jár, és amelyet a berendezés szokásos
élettartamának megnövelése céljából hajtottak végre.
• a berendezés Megrendelő által esetlegesen írásban megrendelt bármely alapvető
módosítása vagy magasabb kateg{)riájúvá történő átalakítása. Az ilyen célú átalakítás a
berendezések olyan módosítását vagy kiegészítését jelenti, amely túlterjed .valamely
hiba kijavításán és megváltoztatja a berendezés konfigurációját vagy specifikációját.
8.3. Az üzembiztonsági mutató (Ü) százalékos mértékének számítása a következő képlet
alapján történik:

Tmax

Ü=

Tj

x 100%

8.4. Szolgáltató vállalja a berendezés éves üzemidejében 95%-ban a rendszer üzembiztos
működésének biztosítását.

10.)

Vis Maior

A Szolgáltató érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti
katasztrófa, háború, blokád, export- illetve importtilalom stb.) esetén Szolgáltató
kártérítési, illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. Szolgáltató az ilyen jellegű
eseményről haladéktalanul köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Amennyiben az
elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése három hónapot meghaladó
késedelmet szenved, Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ebben az esetben a
felek a felmerült kárukat maguk viselik.

j~:~fíli~~iót',
t~yt~ · .· · •. ·.....•. .· ·...·•· < . • ·.·••·•• <· • .·.·.· •·.· •.• ·.· •.... · .·. . . • . ..•. . .•. .. .. ·.
korlátözya a . kfio-w:-how;.t; k~ltség~kr~. ··.· eijárás;okra,

. .· >. ·...·.. . • de. nem csak érre
tervekre, adattciidszerekre
yoriat~oió .1#foql!ác~6~a( .•. szAfuít6~épes .Pt?gramokat kivéve,·· ··ti~··· a ...közléshez
Megrendelő ·elő;letesen,frásban.hozi;áj~ltv<l,gy ha.~9}fj9gszí],~ályi,y::i!3:l'lli]1t· bírósági
vagy más hatósági rendelkezés alapján közérd,ekűnek vagy közérdekből nyilvános
adatnak minősülnek.

11.2. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a szerződés
teljesítése során használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt
harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem
reprodukálhatja.
11.J. Jelen fejezet szerinti titoktartási kötelezettség a
korlátlan ideig fennmarad.

szerződés megszűnését követően

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen fejezet szerinti titoktartási kötelezettség amennyiben van(nak)- az alvállalkozó(k)ra, és a Szolgáltatóval munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.

12.)

Egyéb rendelkezések

12.1. Jelen szerződés alapján Megrendelő számára hozzáférhetővé tett software és
felhasználói kézikönyvek és információk nem kerülnek Megrendelő tulajdonába,
Szolgáltató biztosítja azonban Megrendelő számára a software illetve a felhasználói
kézikönyvek nem kizárólagos használati jogát. Megrendelő nem jogosult a software
illetve a felhasználói kézikönyvek reprodukálására, módosítására vagy kiegészítésére,
kivéve, ha az saját back-up másolat készítése céljából közvetlenül azzal a berendezéssel
függ össze, amely számára a software-t rendelkezésre bocsátották.
12.2. Megrendelő köteles továbbá tartózkodni Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül
az ilyen software-ek vagy felhasználói kézikönyvek bármely nyilvánosságra hozatalától
és semmilyen módon nem teheti ezeket hozzáférhetővé harmadik személyek számára.
Megrendelő ezen kötelezettségét a Szerződés bármely okból történő időközbeni
megszűnése sem érinti.
12.3. Megrendelő kapcsolattartója: Komoriné Lindwurm Bernadett

Megrendelő

Szolgáltató

Szakmai ellenjegyző:
Pénzügyi ellenjegyző:
Jogi véleményező:

A

Dr.

s

a Vevő kijelenti és szavatolja, hogy semköz.vetlenül,
ígéretet es ·110rn ··adott
felhatalmazást pénz, ajándék vagy értékkel bfro dolog adására:

A jelen rnegállapódássaf összefü

sem 1füzvetve hern aJantott, ·nem fi~ete , ·fieffi>aé:!ott; •>nem adott ·tizetéSre

a) bármely „Tiltott személy"-nek (aki álatt értendő bármely Kormányhivatalnok, politikai part,
politikai párt tisztségviselője, bármely je!öltbármely politikai tisztségre bármely országban,

b} bármely személynek annak tudatában., hogy a pénz, ajándék vagy értékkel bíró dolog
közvetlenül, vagy közvetve „Tiltott személy"-nek lesz felajánlva, kifizetve, átadva, vagy
megígérve.
•Kormányhivatalnok" alatt érteni kelt a kormány vagy annak bármely minisztériumának,
szervének, ügynökségének, és ezek közreműködőjének, vagy nemzetközi közjogi szervezet
{mínt például Világbank, Nemzetközi Valutaalap, ENSZ) bármely miniszterét, tisztségviselőjét,
hivatalnokát, igazgatóját vagy munkavállalóját, vagy bármely olyan személy, aki hivatalos
minőségében
bármely
minisztérium,
minisztériumi
szervének,
ügynökség,
ezek
közreműködőjének, vagy nemzetközi közjogi szervezet képviseletében jár el.
Vevő kijelenti és szavatolja, hogy

Tiltott személy semmilyen formában sem közvetlenül, sem
közvetve nem részesül a jelen megállapodás alapján a Vevőnek járó szolgáltatásból.

Vevő felelős azért, hogy tisztésgvi$elöit, igaigatóit, munkavállalóit és ügynökeit szükséges és
megfelelő oktatásban részesítse, hogy meg tudjanak felelni az FCPA előírásainak. Amennyiben
Vevő igényt tart rá, a Philips kész költség felszámítása nélkül FCPA oktatást tartani a Vevő
részére a jelen megállapodás hatálya alatt. A Vevő kötelezi magát arra, hogy mindenben

a

megfelel az összes egyéb alkalmazandó jogszabály rendelkezéseinek, a jelen megállapodás
teljesítésével és a Termékek azt követő kezelésével összefüggésben, ide értve különösen az
export és import ellenőrzés, a veszélyes anyag szállítására vonatkozó, a pénzmosás elleni és
az adó szabályokat.
Amennyiben a Vevő a jelen pontban szabályozottakat megszegi, akkor a Philips jogosult a
jelen megállapodást azonnali hatállyal felmondani. Ilyen felmondás esetén (i) a Philips a
továbbiakban semmilyen Terméket nem köteles leszállitani a Vevőnek, (ii) a Vevő felelős és
köteles kártalanítani a Philips-et minden kártért, követelésért, büntetésétrt, vagy más
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FCPA CompJiaf1ca. custome:r 8g(e~~ tha~. it ha~ ~md 5:han ~qntinue Jp ?9mply }'Vith the Utiited
Sta;tes Foreígn O°'rrµpt S:ractices Act (F'CPA) ín connecffcm wfthe\lel')' asPect cif: !l'li,~ tfein~c;tion,
lnciuding fütt not limited tö .CU$tom•?:r's deafings vvith a11y gQvemment qfftcial .. The. FCPA. makes
it illegal to brlbe or make a corrupt payment to. a GovernmentOfflci~I {~~ defin® belo}'V) for t~e

purpose of obtalning or retaining husiness, dírecting busine:ss tp any per$on, or. securing any
improper · advant(lge~ Qther countries have similar laws proh.fbitfng bribery ·and corrupt
payments. ln addition to the FCPA, Company agre~l> that .it has and Wifl comply wíth any
appficable local taw designéd to prevent bribery or corrupt payments.

ln connection with this Agreement, the Customer represents and warrants that it has not directly
or indirectly offered, paid, given, made promises to. pay, or avthorized thepayment of any
money, gitt, or anything of value to:
i) any "Restricted. Person" (defined as any Govemment Officiat, political party or political party
official, or any candidate for po!itical office in any country}; or
ii} any person while knowing that a!! or a portion of such money, gift, or thing of value
offered, paid, given, or promised, directly or indirect!y, to any Restricted Person.

wm be

A "Govemment Official" means any minister, officer, director or employee of a govemment or
any department, agency, or instrumentality thereof, or of a public intematlonal organization
(such as the World Bank, lntemational Monetary Fund or United Nations), or any person acting
in an official capacity fot or on behalf of any. such govemment or department, agency, or
instrumentality, or for or on behaff of any süch publlc intemattonaf organfzation.

Customer also represents and warrants that no Restricted Person shall share, directly or
indirectly, ín any compensation payable to Customer under this Contract.
Customer is responsible for providing its officers, directors, employees and agents the training
necessary to comply with the FCPA. lf requested, Philips agrees to provide FCPA training at no
cost to the Company during the tenn of th!s Agreement.
Customer also agrees to comply with all other applicable laws in connection wíth its
performance under this Agreement and its subsequent handling of the products, including !aws
relating to import and export control, hazardous materials transportation laws, anti-money
laundering laws, and tax laws.

Pénzügyi
következménye:

"1.5::f. ............. .

Van: ..
E Ftlév (bruttó)

Keretgazdai
(teljes egészében)

Nincsen

Ráfordítás. forrása:

1

Bevétel

1

.. év

Egyéb forrás szolgál fedezetül:

ÜT nem fedezi a köt.váll.-t
............... .. E Ft értékben,
oka:

Egyéb indok:
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