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mint sz6llit6 (a tov6bbiakban: Sz6lJtt6,egyiittesen, rnintSzerz6d5 felek),
kozott, alulfuott helyen 6s id6pontban, a kcivetkez6 felt|telek szerint:

l. Aszetz6d6s t6tgya
1,. A Megtendel6 megtendeli, a Sz6llht6pedig v6lla\a a szetz6d6skot6st megel6z6,2073. rn6rcius
29. napjiln a l(bt. 122.5 Q) bekezd6s a) pontja alapjdn inditott hirdetm6ny n6lki.il t6rgyal6sos
kozbeszerz|.sr eLj6t6s ajilnlattlteh felhiv6sa 6s dokumentici6ja mriszaki ler6s6ban t6telesen
felsotolt patamltereknek megfblel6 orvos-szakmai g6peket, orvos-technol6grai eszkozoket,
berendez6seket (a tov6bbiakban; eszkozok) - jelen szerz6d6s II.2. potg6ban meghat|rozott
id6pontig, II.1. pontban rogzitett teljesit6si helyre tort6n6 - leszilllitds6t, beszerel6s6t, az
atad s-at{6teli dokument6ci6 elk6szit6s6t, az 6tad6s-6w6telt 6s az izembe helyez6st, amelynek
Sz6llit6nak.
ellen6ben Megtendel6 aIII.2. pontban rcgzitettv|telilratftzeta

2. Sz6lltt6 kiielenti, hogy az 6kala jelen szerz6d6s alapjiln sz6llitott eszkozok minden tekintetben
megfelelnek a szerz6d6skot6st megel6z6 kozbeszerzlsi el16rl;s ajilnlattltelt felhivisilban 6s az
aj6nlattltelt dokument6ci6ban Megrendel6 6kal meghatArozott kovetelm6nyeknek, valamint
az illtala benyiritott alilnlatban foglaltaknak, illetve a vortarkozo 6.s hatillyos munkavddelmi,
t6zv6delmi, kcimyezetv6delmi 6s mfi szaki el6ir6soknak.

3 . Felek rogzitik tov6bb6, hogy a Sz6lht6 az eszkozok telepit6s6nek helyEre vonatkoz6
korii{m6nyek - ide nem 6rtve a szerz6d6,skot6sid6pontja szerinti illapot tiikr6ben el5re nem
ismeret6nek htirry6ra
l6that6, szerz6d6skcit6st kovet6en felmeriilt koriilm6nyeket
visszavezethet6 okok miatt a k6s6bbiek sor6n tobbletkovetel6ssel nem l6phet fel, k6sedelm6t
ezzel nern indokolhati a.
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II. Teliesit6s helye, ideie 6s m6dia

7 . A teljesit6shelye 2500 Esztergom, Pet6fi S. u.26-28.
2. Sz6lht6 2013. |6nus 15. napj6ig koteles az eszkozok 1. pontban megjelolt teljesit6si helyte
tort6n6 lesz6llitilsilra, beszerel6slre, az 6t^d s-afrreteli dokumentict6 elk6szit6s6re, az 6tadis6tv6telrc 6,saz ijrzerl:be helyez6sre.
A Sz6lltt6 koteles a Megtendel6t a sz6llit6s 6s a szerel6si munk6k id6pontj6r6l a t6nyleges
telj esit6st legal6bb 1 munkanap pal megel6z6en 6rtesiteni.
Amennyiben a teljesit6s sot6n aSz6lht6 oldalin olyan korii{m|ny 6lI el6, amely ahat6id6ben
tort6n6 teljesit6st akadLlyozza, a Sz6llit6 en6I a Megendel6t halad6ktalanul ir6sban drtesiti,
megielolve a teljesit6s v6rhat6 id6pontj6t 6s a k6sedelem ok6t.
A Sz611tt6az illtala sz6lhtand6 eszkozoket egy iitemben sz6lliga le, a telepit6s 6s iizembe
helyez6s id6tafiama nem haladhag^mega 10 munkanapot.
6tsz6ll6sinak id6pontja a mennyis6gi 6tad6s-6tv6teli jegyz6konyv aI6ir6sdval, mtg
a term6k tulajdonjog6nak 6tsz6ll6saa telies v|tehr kiegyenlit6s6vel tort6nik.

3 . Akiweszlly

4. Sz6lht6 koteles a Megrendel6

6ltal kijelolt

szem6ly(ek)et ^z eszkozok hasznilIatlra

vonatl<oz6anbetanitani.

III. Szetz6d6ses 6t, fizet6si felt6telek
1.

Sz61ht6 az ercdm|nyes mfiszaki atadAs-ar,lteli elj6r6st kovet6en ki6llitott Teliesit6s tgazol6s
alapj6n nyijthatla be sz6nI6jit 6s annak k6telez6 mell6kleteit a Megrendel6nek. R6szsz6mla
kibocs6t6s6ranincs lehet6s6g.
A kifizet6sek a Kbt. 130. S (3) 6s (6) bekezd6s6benrogzitetteknek megfelel6en tort6nnek.
Megrendel6 felhivja Sz6lkt6 figyelm6t, hogy a kifizet6s vonatkoz6silban az ad6z6s rcndj66l
sz6l6 towlny (Art) 36/A. $ szerint kell elj6rni.
A szerz6d6.skot6s6s kifizet6s valutaneme forint (HUF). Megtendel6 el6leget r-.err'ftzet.

2. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6d6sellen6rt6ke 6.572.000,- Ft + 27 % LFA1.774.440 Ft,
azaz brutt6 8.346.440,- Ft.

3 . Az ellen6t6k a teliesit6ssel kapcsolatos valamennyi kolts6get tartalmazza, rgy az 6ra
lesz6l)ttdsa,helyszinen tort6n6 6lJit6sa,cisszeszerel6se,
iizembe helyez6sekolts6geit is.

4.

Sz6lht6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a szerz6d6s t6rgy6t klpez6 sz6llitast 6s a i6rul6kos
feladatait a v6llil6si 6r ellen6ben matad6ktalanul, I. oszt6lyrt, min6s6gben megval6sitja,
ut6lagos 6nr6ltoztat6sra nincs lehet6s6g. .\z fu tafialmaz minden, a szerz6d6,steljesit6s6vel
kapcsolatban felmeri.il6 j6rul6kos kolts6get, amely a rendeltet6sszerfi hasznillat teljes kor6
megval6sit6s6hoz sziiks6ges.

5 . A szLmla k6sedelmes benyirjt6s6b6l,vagy hib6s, hi6nyos l<r6l7rthsdb6lad6d6 Megrendel6t 6t
k6rok6rt a felel6ss6g Sz61\t6t terheli. Megrendel6 ftsz6r6l a Sz6lltt6 6ltal benyirjtott szdmla
akkot tekinthet6 befogadottnak, amennyrben az a sziiks6ges mell6kletekkel rendelkezik.

Sz6lht6 6ltal kiilllitott sz6mI6t 6s annak bizonylatart Megrendel6 6tad s-at-{6teli jegyz6konJw
alapjiln v eszi 6t Sz6lht6t6I.
6.

A szimfa kifizet6s6nek felt6tele, hogy a kifizet6s esed6kess6g6nekid6pontj6ban Sz6lht6nak
nincs lej6rt ad6- vagy k6ztartozdsa a Megrendel6 fel6.
IV. Alv6llalkozis

l.

A teljesit6sben dz o/o-otmeghalad6 m6rt6kben l<tzfu6laga Sz6lltt6 aj6ntat6banmegjelolt alibbi
alv6llilkoz6ft..), ^t ajilnlatban meghatiltozottak szerint mrikodhet(nek) kozre: nincs ilyen
alv6llalkoz6

2. Ha a szerz6d6skot6st kovet6en - a szerz6d6skot6skor el6re nem l6that6 ok kovetkezt|ben be6llott l6nyeges koriilm6ny niatt a szerz6d6s vagy anrrak egy r6sze nem lenne teljesithet6 az
1. pontban megielolt atvilllalkoz6val, a Megrendel6 m6s megjelolt szervezet (szern6ly)
kozremffkod6s6hez is hozz6i6tulhat, ha az megfelel a kozbeszerzlsi
eljfuilsban az
alvilllzlkoz6kra meghat6rozottkovetelm6nyeknek, a Kbt 128.$-6ban foglaltak szerint.

3 . Egyebekben a teljesit6sben - 6z o/o-otmeg nem halad6 m6t6kben - alv6llalkoz6k a Sz6lltt6
ai6nlata szerint mffkodhetnek kozre.
4. Az alvillalkoz6i

szerz6ddseknek meg kell felelniiik jelen szerz6d6s kikot6seinek.

5. A Sz6lht6 a jogosan genybe vett alv6llalkoz66rt irgy felel mintha a munk6t maga vlgezte
volrra; alv6lTakoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan k6r6t is,
amely an6lkii{ nem kovetkezett volna be.
Y . Szerz6d6s teljes it6s 6t biztosit6 mell6kkiitelezetts6gelq

i6t6[6s

1 . Amennyiben Sz6llit6 - neki fe1rr6lr'at6ar'- k6sedelmesen teljesit, 6gy a Megrendel6 - a
szerz6d6,sszeg6sb6lfakad6 egy6b ig6nyein tul - k6sedelmi kotb6rre jogosult. A k6sedelmi
kotb6t m6t6ke az ercdmlnyteleniiLl eltelt teljesit6si hat6rid6t6l sziminra a nett6 ajinlat 6t 1.
o/o/naptii nap, de legfeliebb a nett6 ajinlatt 6t 25
o/o-a;.Megrendel6 a k6sedelmi
Qtuszonot)
kotb6r osszeg6t jogosult a Sz61\t6 6ltal kt6lhtott sz6ml6ba beszdmitani a Kbt. 130. S (6)
bekezd6s6ben foglaltak figyelembev6tel6vel.

2. Amennyiben sz6lKt6 a jelen szerz6d6st r6szben vagy eg6szben nem teljesiti, ide 6rtve ^zt ^z
esetet is, ha a jelen szerz6d6s ilapj6n egy meghat6rozott id6pontban teljesitend6 szolgilltatils
teljesit6se elmarad, v^gy a Sz611it6a jelen szerz6d1s teljesit6s6vel k6sedelembe esik 6s a
teljesit6s rr;16r nem alI Megrendel66rdek6ben meghifisul6si kotb6rt koteles frzet:i. A
meghiirsul6si kotb6r alapja a III.2. pontban meghatlrozott nett6 szerz6d6ses 6r, m6rt6ke: a
nett6 szerz6d6ses6t 25 o/o-a.

3 . Sz6lltt6 tudomisul veszi, hogy a Megendel6 - a Ptk. 246. \-6ra figyelemmel - jogosult a
kotb6t meghalad6 kir6nak 6rv6nyesit6s6re,illetve, hogy a k6sedelmi v^gy ^ hib6s teliesit6si
kotb6r megfizet6se nem menetesiti a teljesit6s al6l.

4. A Megtendel6 a kotb6ng6ny6t fu6sbankoteles kozolni a Sz6llrt6vaJ,kii{on megjelolve annak
io galapjdt 6s osszeg6t.

5 . Sz6lht6t 24 h6napos j6tilMsi (garanci6lis)kotelezetts6g terheli.
A szavatossigl6s j6t6n si felel6ss6g keret6ben z Sz6lht6 koteles a feltilrt 6s a Megrendel6 6ltal
kozolt hib6kat saj6t kolts6g6re, az 6rtesit6st6l szlmitott 15 napon beliil kiiavitati vagy a
kifog6solt r6szt kicser6lrri vagy a hrb6t harmadik szem6llyel kijavittatni (amennyiben az

/4

mftszal<ilag nem lehets6ges, 15 napon beliil a javit6st megkezdeni 6s megszakit6s n6lkiil
befejezni).
A j6t6l16si id6 Iejirta el6tt 30 nappal a felek vizsgillatot tartanak,6s iegyz6konyv'ben rogziril<
az esetlegesen fenn6ll6 hib6kat, valamint az azoklijavitashra meghatilrozotthatilid6t.
VI. A szerz6d6s megsziintet6se
1,. A Sz6llit6 kotelezetts6geinek - felrohat6 - nem szerz6d6sszer(r,vagy nem teljesit6se eset6n
Megrendel6 a szerz6d6st egyoldalir nytlatkozathval a szetz6d6s megkot6s6nek id6ponil6ra
visszamen6 hatillTyalfelbonthatja (el61l{s),6s kovetelheti a neki okozott k6r megt6rit€s6t.
Megtendel6afentiekszerintaszerz6d6st6lval6eI6|16srajogosultazesetbenis,ha
a) a Sz6llit6 ellen cs6delj6tist vagy felsz6molisi e\jfut6st kezdem6nyeznek, v^gy.a
Sz6l\t6 v6gelsz6mol6s,6t hatirozza eI, av^gy egy6b olyan koriilm6ny meriil fel a
Sz6lltt6 6rdekkor6ben, mely a szerz6d6steljesit6s6t meghifisithatia.
b) a Sz6iltt6 italakul vagy tulajdonosai osszet6tel6ben, vagyoniban olyan jelent6s
v6ltoz6s kovetkezik be, amely a Megtendel6 megit6l6se szerint a jelen szerz6d6sben
meghatfirozott kcitelezetts6gekteljesit6s6t vesz6lyeztetl

2. A Sz6llrt6 jogosult a szerz6d6st6I- el6zetesir6sbeli 6rtesit6st, a teljesit6sre tort6n6 felsz6lit6st
- kovet6en el6llni, ha a Megrendel6 a Sz6llit6 jelet szerz6d6s rendelkez6seinek betartisfval
ki6llitott, jogosan ig6nyelt osszegr6l sz6l6 szilnlfijilnak kiegyenlit6s|vel a ftzetlsihat6id6t 60
napot meghalad6 k6sedelembe esik.

3 . Felek a szen6d6st kozos megegyez6sselb6rmikor megsziintethetik. Ebben az esetben a felek
ir6sban, kozosen alilfut ol<tratban rendelkeznek a szerz6d6s megszfin6s6vel kapcsolatos
elszimolilst6l, 6s a feleknek a megszi.intet6sr6l rendelkez6 okiratban meghatirozott
megszfin6si id6pontig m6g fenn6ll6 6s teliesitend6 feladatafu6l.

VII. Titoktartis
7 . Felek a ielen szerz6d6ssel, illetve az arrtak sor6n teliesitett szolgiltatdssal kapcsolatosan
kolcsonosen kijelentik, hogy a teljesit6s sor6n, vagy egy6b m6don tudom6sukra jutott minden
inform6ci6t 6s adatot bizalmasan kezelnek 6.smeg6iznek, ezeket a m6sik f6l el6zetes, ir6sbeli
lnozzdj6rulilsa hnny6ban egyik f61 sem hozza nyilv6noss6gra, v^gy illet6ktelen harmadik
szem6ly tudom6s6ra. Sz6l\t6 a birtok6ba keriilt informici6kat l<tz6r6laea jelen szerz6d6sben
rneghat6rozott feladatok teliesit6se 6rdek6ben haszn6lhaga fel.

2. Felek rogzitik, hogy a tttoktartilsi rendelkez6sek megszeg6seeset6n a Megtendel6 jogosult a
jelert szerz6drist azonna[hat6lTyal felmondani, illetve v6laszt6saszednt - a Ptk. 320. $-6nak
(3) bekezd6s6re figyelemmel - att6l egyoldalf fu6sbeli nytlatkozattal el6llni. A felmond6s,
illetve az el6lfis nern zirla ki a titoktart6si kotelezetts6g megszeg6s6terinyad6 egy6b polg6tivagy biintet6j ogi szankci6k alkalmazis6t.

3 . Sz6l1rt6v611alja,hogy a Ptk. 81. $-6nak (3) bekezd6s6re figyelemmel [zleti titok cimen nem
tagadja meg a tdjlkoztatilst a ielen szerz6d6s l6nyeges tartaImilr6I. Szilllito ielen szerz6d6s
alatrils6val tudom6sul veszi, hogy nem min6siil i.izleti titoknak az az adat, amelynek
megismer6s6t,vagy nyilv6noss6grahozatal6t kiilon torv6ny koz6rdekb6l elrendeli.
Sz6mvev6sz6kt6l sz6l6 7989.6vi )O(XVIII. torv6ny
,Nlami
Sz6mvev6sz6k az illlarnhiztart6s alrendszerelb6l
2. $-6nak (9) bekezd6se szednt az
frnanszirozott beszerz6sek 6s az 6lfamh6ztafi6s abendszereinek vagyonit 6int6 szerz6d6sek
tekintet6ben ellen6rz6si jogosults6ggal bu.

4. Felek tudom6sul veszik, hogy az Att"-i

5 . Felek tudom6sul veszik, hogy a szerz6d6s nyilv6nos, tafialma koz6rdekfi adatnak min6siil.
Sz6lht6 tudom6sul veszi tov6bb6, hogy Megtendel6 - a I(bt. vonatkoz6 szakaszaalapjhn - a
szerz6d6.snyilv6nosnak min6siiLl6 ftszlt a szerz6d6sl6tejott6t kovet6en haladlktalanul, mig
az 6lIamh6ztart6st6l sz6l6 1992.6vi )OO(VIII. torv6ny 1,5/8. $-6nak (1) bekezd6se alzpjiln a
szerz6d6,smegnevez6s6t (tipus6t), t6rgyit, a szerz6d6st kot6 felek nev6t, a szerz6d6s 6t6k6t,
id6tzrtam6t, valamint az emlitett adatok v6Ltoz6sait a szerz6d6s l6trejott6t kovet6 hatvan
napon beliil honlapi6n kozzlteszi.
VIII.

Kapcsolattaftis

7 . A felek a szerz6d6s teliesit6s6nek el6segit6se 6rdek6ben kapcsolattafi6 szemllyeket jelolnek
meg az aldbbiak szerint:
Meorendel6 k6ovisel6ie
Pallangi Jen6 k6rhilz-izemeltet6si osztilyv ezet6
tel

+36 Q3) 542-382

fax

+36 (33) 542-318

mobil

+36 (30) 9845-537

e-mail

vkk.pallangi@invitel.hu

Sz6l\t6 k6ovisel6ie
N6v:

D6v6nyi Erika

tel:

+36 (1) 8ffi-9262

mobil

+36 (30) 653-7395

fax

+36 (1)8ffi-92(A

e-mail

dwenyiedka@innomedhu

2. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy egym6s kozott minden nytlatkozatot vagy egy6b 6rtesit6st
r6sban, sziiks6g szerint t6rtivev6nyes lev6lben, e-mailben vagy telefax ritj6n kell megkiildeni,
amely akkor tekinthet6 szabillyszerftnek, ha azt a kapcsolattafi6 szem6lyek r6,sz6re
k6zbesitett6k. Az 6rtesit6s akkor v6ltk ioghatilyoss6, arnikor azt a cimzett rgazoltan 6tvette.

3 . Az e-rna:i.vagy telefax irtj6n tort6n6 k6zbesit6s eset6n a nTilatkozatvagy 6rtesit6s akkor v6lik
joghat6lyoss6, amikor a cimzett ^zt ig zolt^n klzhez vette: arr6l automatikus vagy kifejezett
irs szasgazo16s 6rkez ett.

4. A

t6rtivev6nyes ajinlott postai kiildemdnyt a k6zbesit6s megkis6d6s6nek napj6n
k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az 6rr6telt megtagadta. Ha a k6zbesit6.s az6rt volt
eredm6nytelen, mett a cimzett az tatot nem vette 6t (az a felad6hoz nem kereste ielz6ssel
6rkezett vissza), az 7t^tot - az el7enkez6 btzoryttisiig - a postai k6zbesit6s m6sodik
megkis6rl6slneknapjit kovet6 otodik munkanapon kell k6zbesitettnek tekinteni.

5 . A szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy a fent megielolt kapcsolattafi6k szem6ly6ben tort6nt
v6ttoz6sr6l a m6sik felet halad6ktalanul 6tesitik. A kapcsolattart6k szem6ly6ben
bekovetkez ett vdltozils a m6sik fllhez szerz6disszerden megkiildott 6tesit6ssel l6p hatilyba.
X. Jogvitdk
1,. A felek a szerz6d6s teljesit6se sor6n keletkezett irtAikat kozveden t6rgyal6sok sor6n kis6relik
meg rendezrtt. A tfugyal6sok eredm6nytelens6geeset6n a felek szak6rt6rv6lem6nyt k6rnek 6s a
tov6bbi egyeztetEseksor6n ezt figyelembe veszik.

XI. Egy6b tendelkez6sek
l.

A szerz6d6.steljesit6se 6rdek6ben a felek kotelesek egytttmfikodni, a teliesit6s szempontj6b6l
relev6ns valamennyi jelent6s t6ny6l egym6st 6rtesiteni.

2. Sz6l\t6 itt nyilatkozik, rr'ely szerint a Sz6lht6 6ltal teljesitend6 szolgilltatilsok 6s term6kek,
illetve azok b6rmely r6sz6nek Megrendel6 6ltat rg6nybe v6tele nem s6ni b6rmely harmadik
szem6ly szerz6i jog6t, szabadalon'thoz, vddjegyhez, rpari minta oltalomhoz f6z6d6, vagy
b6rmilyen m6s ipariogv6delmi oltalmat 6lvez6 iog6t. Tovilbb| a Sz6lht6 kifejezett 6s
visszavonhatadanul nyilatkozik ara vonatkoz6an, hogy ha b6rmely harmadik szemlIy a
Megrendel6vel szemben ilyen alapon b6rmilyen, igy killonosen k6rt6rit6si ig6nyt t6maszt,
akkot ez6rt telies m6rt6kben a Megrendel6 helyett helyt 6ll.

3 . Sz6l\t6 kijelenti, hogy a Kbt. 125.$ (4) bekezd6se 6telm6ben nem fizet, illetve szilmol el a
szerz6d6steliesit6s6vel osszefligg6sben olyan kolts6geket, melyek a I{bt. 56. S (1) bekezd6s k)
pontia szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6gtekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a
sz6llit6 ad6koteles iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak, illetve Sz61ht6kijelenti, hogy a
szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartarna alatt nrlajdonosi szerkezetlt a megrendel6 szim6ra
megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti iigyletekr6l a megrendel5t
haladiktalanul 6rte siti.
4. Megrendel6 a szerz6d6,stfelmondja a Kbt. 125.5 (5) bekezd6se 6telm6ben - ha sziiks6ges
olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6.ssel6rintett feladata ell6tds6r6l
gondoskodni tudjon - ha
a) a Sz6llit6 szewezetlben kcizvetetten vagy kozvedenii{ 25o/o-ot meghalad6 tulaidoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogS szem6lyis6ggel nem rendelkez6
gazdasigtArsasilg, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatAroz<ttt
felt6teleknek.
b) a Sz6lltt6 kozvetetten vagy kozvedenii{ 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy iogr szem6lyis6ggelnem rendelkez6 gazdas6git6rsas6gban,
amely nem felel meg a I(bt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott felt6teleknek. A
fenti, a Kbt. 125.$ (5) bekezd6s szerinti felmond6s eset6n Sz6lbt6 a szerz6d6s megszfin6se
eI6tt m6r teljesitett szolg6ltatilsszen6d6ssze{t plnzbeli ellen6rt6k6re jogosult.

5 . Amennyiben a ielen szerz6d6svalamely rendelkez6se 6rv6nytelen, v6gehajthatatlanvagy azz6
v6lna, :6gy ez az egy6b rendelkez6seket nem 6rinti. A felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak 6rdek6ben, hogy az 6w6nytelen vagy v6gtehalthatatlan rendelkez6st
olyan rendelkez6ssel helyettesits6k, amely az 6rv6rytelen vagy v6grehaithatatlan rendelkez6s
gazdasilg1tartaknilhoz legkozelebb 6ll.

6. Felek a szerz6dlstlctz|rolagtrisban, a I(bt. 732.\-6ban foglaltakra figyelemmel m6dosithatj6k.
7. Sz6lht6 v617al1a,
hogy jelen szerz6d6s al6ir6s6val az ad6zis tendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII.
torv6ny 36/ A. $-6ban foglaltakr6l tiljlkoztatja alvilllalkoz6t a vele kotend6 szerz6d6sben.

B. A szerz6d6.s a felek alt^h ^Iafu s6nak napj6n l6p hat6lyba, 6s mindk6t f6l szerz6d6sszer(t
telj esit6s6velmegszffnik.
kotelezetts6get v6llal arta, hogy el6nyben r6szesiti kornyezeti szempontb6l
el6nyosebb eszkozoket, term6keket, alapanyagokat a beszerz6.sein6l.El6nyben t6szesiti a
kornyezeti menedzsment rendszerrel rendelkez6 besz6lht6kat az eszkozbeszerz6s
sorinf tan6csad6,oktat6 szervezeteket a szolg6ltatasvds6i6s sot6n. El5nyben t6szesiti a helyi
b esz 6l7tt6kat a b eszerz6sein6l.

9. Sz6l\t6

10. A jelen szerz6dlsben nem szabalyozott k6rd6sekben a felek a Ptk. 6s a KbL rendelkez6seit
tekintik irinyad6nak.
p6ld6nyban k6sziilq
Jelen szetz6d6s egym6ssal mindenben sz6 szerint megegyez6 6 (hat) eredeti
amelyb6l Szilllito 1 ("gy), Megrendel6 5 (ot) etedeti p6ld6nyt kap.
A felek a ielen szerz6d1st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, jov6hagy6lagaI6fut6k.
Mell6kletek:
1. sz. mell6klet:
2. sz. mell6klet:
3. sz. mell6klet:
4. sz. mell6klet:

Aianlatt6teli felhiv6s 6s dokument6ci6
Sz6lltt6 ajinlata
(adott esetben) targyalilsi iegyz6konyv(ek)
(adott esetben) Sz6l\t6 v6gleges aiilnlata

("
--'--'-^'

Dr. Kanisz G6bor Imre
f6igazgat6f5orvos

"'u-''/'

,1 )
r-z
/
""'/'

Szak6cs Zolthnt
vez6igazgat6
Innomed MedicalZtt
(Sz61ht6)

fnnonrec fn{""'"' '
1146Budapest,
$i.c.:;d,;j.g*fu, 1&,
12221275-2-42
2.

Yaszary Kolos K6th6z, Esztergom
(A4egtendel6)
P.H.
Al6ir6s d6tuma:
2013. .0f..... .7/'. . napjin

P.H.
Al6fu6sd6tuma:
2073.. .*i...q J.:.... napjdn

