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Sz6llit6, egyiittesen, rcint Szerz6d5 felek),

kozott, alulirott helyen 6s id6pontban, a kcivetkez6 feltltelek szerint:

E16zm6nyek
"1,. Felek rogzitik, hogy a Megtendel6 az ajinlatt6teli felhiv6st 2072. llraraus 27. napjdn
kozvedeniil kiildott a ,,Vaszaty l(olos l(6thiz, Esztetgom tdszdte SO2 pdlyizat (TIOP2.2.2-08/2-2009-0025)
gdpelE otvos-technol6giai
eszkdzdk,
kerctdben onos-szalnai
(A
Felolvas6lap
berendezisek
6rgy6ban
beszetzdse szdllifiisi szetzfidds ketetiben"
jelen szerz6d6s 1. szilmi mell6klet6t k6pezi.)
2. Megrendel6 akozbeszerzlsieljards eredm6ny6t2072. m6jus 03. napj6n kihirdette rzzal,hogy
a kozbeszerz6si eljfu6s Y. r6sz6rek nyertese a Sz6J1it6.Mivel a lefolytatott kozbeszerz6si
eljlt6s sorin a Megrendel6 a Sz6llit6 ajinlatilt fogzdta el ennek megfelel6en a felek a
kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2003. 6vi OO(D(. torv6ny (a tov6bbiakban: I{bt.) 99. $-6nak (1)
bekezd6se 6ttelm6ben a tottrlnyes hat6rid6n beliil szerz5d6st kotnek ielen szerz6d6s 6.s az
ehhez kapcsol6d6 mell6kletek felt6telei szerint.
Felek rcgziak, hogy jelen szerz6d6s tingyLt k6pez6,eszkozbeszerz6.s 6s a hozzL kapcsol6d6
tev6kenys6gek elv6gz6s6t a Megrendel6 r6szben az Uj Magyarorszig Fefeszt6si Terv Koz6pMagyarorszigl Opentiv Progranla keret6ben ,,Siirg6ss6gi elTiltis fejleszt6se SO1 6s SO2 (6s
ezeken beliil gyermek siitg6ss6gi elliltils) tamogatasira" citrrrr,el,TIOP- 2.2.2-08/2 2009-0025
k6dsz6mon megjelent pillyizao. kiirdson elnyert timogztasb6l finanszirozz?, ^ Megtendel6 6s a
Nemzeti Fejleszt6si Ugynoks6g, mint kozremfikod6 szervezet (a tov6bbiakban: I{ozremfikod6
Szerrezet) kozott 2010. rrird}us13-Lr,,Situg6ss6gi elliltils fejleszt6se SO1 6s SO2 (6s ezeken belii{
gyermek siirg6ss6gi ell6t6s) tilrnogatilsLxa" ckni4 TIOP- 2.2.2-08/2 2009-0025 azonosit6 szLrnrt'
ptojekt negval6sit6s6ra kotott t6mogatasi szerz6d€s (a tov6bbiakban: Tilmogatilsi Szerz6d6s)
alapjin.

L^1

/r
r.

-I'zimogatisi
Felek kifejezetten rcgzidk, hogv jelen szerz6d6.salapiiln a Szal\to teljesitesrea
Szerz6desben,a kcizbeszerz€.sielj66s ajinlaa felhfi,6silban, az ajinlati dokumentl,cioban 6s az
ajanlat6ban foglaltakra figyelemmel koteles. Felek rogzidk, hogr, a TanogatS.si Szerz6d6s 1 db
m6solati p6Id6ny6t Megrendel6 ielen szerz6d6s al6t6s6val egvidejrileg a SzalJro
tendelkezrSs6re
bocs6tia.
I. Aszetz6d6s thrgya

7 . A Megrendel5 megtendeli, a SzillJitopedig v617al)a
a szerz6d€skot6st megel6z6 k6zbeszerzlsi
eljlris ajilnlatt felhiv6sa 6s dokument6ci6jall. G.sz6revonatkoz5 mriszaki leir6s6ban t6telesen
felsotolt panmitereknek megfelel6 orvos-szakmat g6peket, oryos-technologSai eszkozoket,
betendez6seket (a tov6bbiakban: eszkozok) - jelen szerz6d6.sII.2. pontjiban meghat6rozott
id5pontig, II.1. pontban ri>gzitett teljesit6si helyre tort6n6 - lesz6lht6s6t, az eszkozok
telepit6s6t, iizembe helyez6s6t, pr6baiizem6t, valamint hasznilatanak betanit6sdt, amelynek
ellen6ben Megtendel6 a III.1 . pontban togzitett v6teI6rat fizet a SzAJlit6nak.

2. Sz6llit6 kijelenti, hogy az 6ltala,jelen szerz6d6,salapjln szil\tott eszkozok minden tekintetben
megfelelnek a szerz6d1skot6st megel6z6 kozbeszerz6.si eljitis a16n1all.felhivilsilban 6s az
ajdnlat dokumentici6ban Megrendel6 6ItaI meghat6rozott kovetelm6nyeknek, valamint az
iltala benyijtott aiidatban foglakaknak, illetve a vonatkoz6 6s hatilyos munkav6delmi,
tfizv6.delml komyezew6delmi 6s mfiszaki el6ft6soknak.

3 . Felek rogziik

tovilbbil, hogy a Sz6llit6 ^z eszkozok telepit6s6nek hely6re vonatkoz5
koriilm6nyek - ide nem 6rtve a szerz6d6skot6sid6pontja szerinti 6llapot tiikr6ben el6re nem
I6that6, szerz6d6skot6st kcivet6en felmeriilt koriilm6nyeket
ismeret6nek hi6ny6ra
visszavezethet6 okok miatt a k6s6bbiek sot6n tobbletkovetel6ssel nem l6phet fel, k6sedelm6t
ezzel nem indokolhatia.
II. Teljesit6s helye, ideje 6s m6dia

7 . A teljesit6shelye 2500 Esztergom, Pet6fi S. u.26-28.
2. Sz61ht6 a szerz6d6.skot6st6l sz6tnitott 45 napon beliil koteles az eszkozok 1. pontban
megjelolt teljesit6si helyre tot6n6 Iesz6l7it5,s6ra,
zzok telepit6s6re, iizembe helyez6s6re,majd
tov6bbi 5 napon 6t pr6baizemeltet6s6re. Az eszkoz<ik telepit6si ideje legfeljebb 10
munkanap, melynek letelte ut6n rpt6baitzemet meg kell kezdeni. Az 5 napos on6ll6 -Sz6lht6
altal sz6lhtott eszkozokre vonatkoz6 - pr6baiizemen feliil a pr6baiizem id6tartam6nak ki kell
terjednie az informatikai hal6zat, valamint az orvos-technol6gpu eszkozok iizembe
helyez6s6nek egyiittes pr6baiizem6re is. Az egyiittes pr6baiizem id6pontj6t a Sz6lLit6 a
Megtendel6 koztemfkod6s6vel koteles egyeztetni az egy6b,informatikai eszkozok sz6lli1giy^1.
A Sz6llit6 koteles a Megrendel6t a. szillJitas 6s a szerel6si munk6k id6ponti6r6l
teljesit6st legalibb 1 munkanappal megel6 z6en lrtesiteni.

a t6nyleges

Amennyiben a teljesit6s sorin a Sz6lht6 oldal6n olyan kodilmlny 6lJ.el6, amely ahat6id6ben
tcirt6n6 teljesit6st akadLlyozza, a Sz6llit6 err6l z Megrendel6t halad6ktalanul ir6sban 6ttesiti,
megjelolve a teljesit6s varhat6 id6pontj6t 6s a k6sedelem ok6t.
A Sz61ht6 az 6ltalz sz6lhtand6 eszkozoket egy iitembet szLlTigale, a telepit6s 6s iizembe
helyez6s id6tartama nem haladh^E^r;nega fentebb jelzett 10 munkanapot.
J.

,/,J

Az 6tad6s-6tv6tel pr6baiizemmel tort6nik. A pr6baizem el6tt meg kell gy6z6dn arr6l, hogy
az eszkozok a pt6baiizerrrre alkalmasak-e. Az erre vonatkoz6 nytlarkozatokat, tovilbbi a
pr6baizem sor6n tapaszt^It hlbakat, hiilnyokat 6s a kijavit6sukra, p6tl6sukra meg6llapitott
hatirid6ket a felek jegyz6konyvbe foglaljik.
Felek az eszkozok Ltad6sivaI, illewe 6tv6tel6vel megbizott szem6lyt a misik f6I e feladatra
kijelolt olyan k6pvisel6j6nek tekintik, ali az eszkozok 6tad5.s6n,illetve 6tt 6tel6n dil az 6tad6s-

6n'6tellel kapcsolatos jognvilatkozatok megt6tel6re, 6tad6s-atvetehjeglz6konvr- aliirisira is
adatailol a felek
iogosult. Ai eszkozok 6tadas6r'al,illetr.e 6n'etel6r.el megbizott szemeh'
kotelesek egvm6str6sban, a pr6baizemet megel6z6en 6rtesiteni.
Sz6lltt6 koteles a pr6baizem sor6n feLtdrthibikat 6s hi6nyoss6gokat - a lehet6 leggr-orsabban
6s a saj6t kolts6g6n - kikiiszoboLri. Amennyiben a Sz6l\t6 ennek 6sszerri id5n beliil nem tesz
eleger, a Megrendel6nek jogilban 611.a htb6kat kijavittami, amell esetben ebb5l ered6
kolts6geit a Sz6lht6 megt6riteni kciteles,illewe azokat a Megrendel6 a Sz6lltt6 r6sz'6reesed6kes
vagy-esed6kess6v6l6 kifizet6s6be besz6mithatja, illewe jogosult szerz6d6sszeg6sbt5lszinnazo
ig6nyei 6rv6nyesit6s6reis.
sor6n oiyan kisebb
6lland6 6.s
a
rendeltet6sszerfi
jelent6s6gf hib6kat 6s hi6nyossigokat 6llapitottak meg, amelyek
el6kt izemeltet6st nem akad6lyozz6k, 6s egy6bk6nt az eszkozok a szerz6d6sben kikotott
felt6teleknek megfelelnek.

4. A Megrendel6 az itv6telt nem tagadhaga rrreg ht a pr6baizem

A k6nresz6ly 6tsz6l76sinak id6pontja a mennyis6.gp 6tadils-6w1teh iegyz6konyv al6trds6vaI, a
term6k hivatalos 6tv6tele a min6s6gi 6s funkciondlis 6tv6tellel (aminek felt6tele az 5 napos
sikeres pr6baiizemet lezat6 jegyz6konyv), mig a tetmr6k tulaidonjog6nak 6tsz6llasa a teljes
v 6teI6r kiegyenlit6s6vel tort6nik.

6 . Sz61ht6 koteles a Megendel6

6ltal kijelolt

szem6ly(ek)et az eszkozok haszn6lat6ra

v onatkoz6an betanitani.
Ill.

Szetz6d6ses hr, frzetflsi felt6telek

1 . Felek megillapodnak abban, hogy a Sz6llit6t szerz6d6sszer6 teljesit6s eset6n nett6 21 874 826

+ 27o/o Af'a, azaz huszonegymilli6 nyolcszizhetvenn6gyezer tyolcsz6zhuszonhat forint *
huszonh6t o/o AFA, cisszesen brutt6 27 787 029,- Ft, ?zaz brutt6 huszonh6trnilli5
h6tsz|znyolcvanegyezer huszonkilenc forint illeti meg. A Sz6llit6 egyosszegbet nyiigabe a
sz6nt6,j6t a Kbt.-305. S (3)-(6) bekezd6se szerinti hatiid6veL Jelen szerz6d6s keret6ben
r6szteljesitls 6s r6ssz6ml6zis nem biztositott.
A, Sziilit6 teljesit6se akkor tekinthet6 szerz6d6sszer6nek, ha a Sz617it6a jelen szez5d6sben
rneghat6rozott feladatait lntt6/rd6ben, marad6ktalant a szerz6d6sbenv^gy a Megtendel6 alt:.J
meghtt6rozott tartalmi 6s formai kovetelm6nyeknek megfelel6en teljesiti.
szetel6s6vel, iizembe
cimen sern diiazdsra,
egy6b
feliil
a
Sz6lht6
amelyen
kolts6get,
helyez6s6vel kapcsolatos <isszes
sem kolts6gt6rit6sre nem tarthat €6ttyt.

2. Az 7. pontban rogzitett v6tel6r t^tta)fiiazz^ az eszkozok leszilllitilsivz\

3 . Sz6l\t6 jelen szerz6d6sb6l ered6 kovetel6seit harmadik szemlly javilra nem engedmlnyezhei,
a Megrendel6 jelen szetz6d1sb6l ered6 kovetel6seivel szemben beszilmitilsra nem jogosult.

Szillit6 tudomisul veszi, hogy a teljesit6s tgazohsLn az eszk6zok Ieszillitas6t, be6pit6s6t 6s
dokumentumok
,riikr6g"s
iizembe helyez6s6t,
bl. j6taltilst iegy, hasznillatt utasilis,
"
eredetis6get bizonyit6 tantsiwiny stb.) itadis6t kovet6en kerii.l sor.
5 . Felek meg6llapodnak, hogy a Megrendel6 a SzaJlit6 szerz6d6sszer6 teljesit6s6t6l szimitott 15
napon belii'l teljesitlsi igazol6s 6gin nyilatkozik a teliesit6s elfogadistr6l, illetve sziiks6g
kozli kiiog6srit a Sz6lltt6val. A Megrendel6 k6pviselet6ben a teljesit6si rgazold;s
"rit6n
Fenyves Bl;116, rrrb. f6rgazeat6 jogosult. A teljesit6si lgazolilst, annak l<tilhtilsilt
li6lyt6sin
k<ivet6en Megrendel6 hatadlktalanul koteles a Sz6lJnt6 r6sz6re megkiildeni. A teliesit6s
igazolils l<t6l1tisa el6tr Megrendel6 meggy6z6dik a sz6lhtott term6kek mffkod6s6t6l, az azok
o"roos-rzakmar parant|tereilek teljesit6s6r6l, ahogy *zokzt az egyes k6sziil6kekre vonatkoz6
szakmatk6rd6ivek tartaknazz\k, melyek jelen szerz6d6s 2 sz. mell6klet6t k6peztk'
i
T.

6.

Sz6lyt6 a teljesit6si tgazol6sk6zhezv6tel6t kovet6en jogosult szdmliliilnakl<tllJttisilra, ztr]elyet a
Megrendel6' r6sz6ri halad6ktalanul megkiild. A Sz6fitt2 sz6n:JL6i6nszetepl6 osszeget
Meltendel6 -ha t III.5. pont szerinti teljesit6si igzzolils kifogist nem timaszt 6's szem el6tt

|V - : L . .

]
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rlrir'a ^ III-4. Pontban foglaltakat - a Iibt. 305. (3)-(6) bekezdese szer-inrihat:irid6n beliil
!\
wtalia 5.ta Szilltt6 fejl6cben megjelolt banksz6ml6j6nak javara. Ha az ellen6rt6k vagy annak eerr6.szea tdmogat6si szerz6d6s szerinti projekt keret6ben a t6mogatasi szerzddes szerintj
t6mogatS,sterh6re elszimolhat6, azt - sz6l\t6i frnanszttozi.s eset6n - r6szben N{egrendel5,
t6szben a Kozrem(ikod6 Szervezet egy*enliti ki a Sz6lht6 r6sz6.re,a Tdmogatdsi Szerz6d6s
szerinti elszilmolhat5 kolts6g teth6re a T6mogat6sr Szerz6d6s 7. mell6kiet6ben foglalt,
valamint a I{bt. 305. S (3)-(6) bekezd6se szerinti sz6llit6i frnansztozS.sra u6nvad6 szab6h,ok
szerint.

7. A sz6ml6n fel kell ttntetni a szerz6d1s iktat6si szfumilt,a szerz6d,6,stfugy6t
Saszary I{olos

Korh6z, Esztergom - orvos-szakmai g6pek, orvos-technol6giai eszkozok, berendez6sek
beszerz6se) 6.sa Sz6lht6 jelen szerz6d6s fejl6c6b en meghat6rozott adatait, a sz6mvitek6l sz6I6
2000- 6vi C. torv6nnyel osszhangban. Ennek hiilnyiban kieg6szit6s c61j6boI - illerve
egy6bk6nt, a sz6mla kelt6t6l szilmitott 10 napon tul be6rkez6 szinla eset6ben - z sz6ml6t a
Megtendel6 visszakiildi a kibocs6t6 t6.sz6te,amely esetben a Megrendel6 k6sedelm ekjz6rt.

8. Megrendel6 az ad6zds rendj6t6l s26762003.6vi XCII. torv6ny 36/1.
$-ira tekintettel j6r el a
200.000 Ft - azaz kett6sz6zezer forint - feletti kifizet6sek tekintet6ben.

9. A Megtendel6 6ltal tgazolt szerz6dlsszerfi teljesit6s eset6n (5. pont) 6s a 6. pont szerinti
-

hat6id6 eredm6nytelen eltelt6t kovet6en Sz61ht6 beszed6si megbizist nyrijthat be a
Megtendel6 flzetlsi sz6m76)a terh6re. Megrendel6 plnzforgalmi
siolgiltatojlnak
adott, a
beszed6si megbtzils teljesit6s6re vonatkoz6 hozzijfuvlfusa (ielhatalmazo nyilatkozat) jelen
szetz6d6,s3 mell6klet 6t k6pezi.

IV. Alvdllalkozhs
1 . A teljesit6sben dz %o-otmeghalad6 m&tlkben kiz6r6lag a Szallit6 aj6nlatdbanmegielolt alSbbi
alv6lTalkoz6k), ^. aj6nlatban rneghatarozottak szerint mfkaahet(nek) kcizre: Sziliito kijelenti,
hogy a szerz6d6s teljesit6s6ben dz oh-ot meghalad6 m6rt6kben aIvilTLalkoz6nem mrikodik
kozre.

2. Felek rogzitik, hogy az 1. pontban megjelolt alvi)lzkoz6 nem vehet ig6nybe a saj6t teljesit6se
ttz sz6zaI6k6t rrireghalzd6m6rt6kben teljesit6si seg6det.

a

J.

Ha a, szetz6d6skot6st kovet5en - a szerz6d6skot6skor el6re nem l6that6 ok kcivetke zt6ben be4llott l6nyeges koriilm6ny miatt a szetz6d6s vagy arrnak egy r6sze nem lenne teljesithet6 az
1. pontban megielolt alvillalkoz6val, a Megtendel6 m6i megjelolt szervezet (szem6Iy)
kcizremfikod6s6hez is hozziljindhat,
ha az megfelel a k{zbeszerz1si
elj6r6sban i,
alvilllzikoz6krameghat6rozottkcivetelrn6nyeknek.

4. Egyebekben a teljesit6sben - tiz oh-ot meg nem ha,lad6 m6rt6kben - alv6llalko z6k a
Sz6lht6
ajinlata szerint mfikodhetnek kozre. [Kbt. 71. (1) bekezd6s a) pont]
$

5 . Az alvillalkoz6i szerz6d6seknek meg kell felelniiik jelen szetz6d6s kik<it6seinek.
6. A Szillit6
| iogosan igenybe vett alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha a munk6t maga v6gezte
volna; alu6llalkoz6 jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan k6r6It
is,
amely an6lkiil nem kcivetkezett volna be.

Y . Sz etz 6 d6s teliesit6s 6t biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek,

j6t6ll6s

1'. Amennyiben Sz6llit6 - neki feh6hat6an - k6sedelmesen teljesit, frgy a Megrendel6 a
szerz6d6sszeg6sb6l fak^d6 egy6b igenyein tul - k6sedetmi kotb6rr.logorolt.
A k6sedelmi
kotb6r m6rt6ke az eredm6nyteleniil eltelt teliesit6si hatirid 6t6l sz6miwa"a nett6
aj;ntai 61 2
oh/nap.
(.
[---"

2. Amennl,i[sn 2 Sz6l]sto teljesit6se nem felel meg a jelen szerz5desben rneshat6rozotr
felt6teleknek, illen'e a teljesit6s sor6n a N'Iegrendel66ltal rnegfogalmazott igenveknek, ugv
Megrendel5 a hiba kiki.iszobol6s6rehat6rid6trSz ki,6s a hiba kikiiszoboleseig iribds teljesit6si
kotb6rre iogosult. A hibds teljesit6si kotb6r alapja a III.1. pontban meghatarozott, hib6r-al
6rintett eszkoz(ok) nett6 szerz6d6ses6r, m6rt6ke alkalmank6nt a nett6 szez5d6ses ar 2 o,/o-a.
Amennyiben kitfizott hat6id6ig a Sz6lht6 ahibit nem kriszoboli ki, fgy iv{egrendel6 a PoIgai
Torv6nykonyvr6l szolo 1959. 6vi fV. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) 306. $-a alapjiln j6.r el.
3. A Megrendel6nek jogiban 6ll a k6sedelmi, illetve a hib6s teljesit6si kotb6rt az esed6kes
v 6tel6rba b eszLmitarn.
4. A szerz6d6.sbenel6irt teljesit6si hat6id6hoz k6pest harminc munkanapon t6li, a Sz6lht6nak
felr6hat6 okb6l el65l16 k6sedelem eset6n a Megrendel6 azonnah hatallyal el6llhat ^
szerz6d6.st6l, amely esetben Megrendel6 meghirisul6si kotb6rre jogosult. A meghidsul6si
kotb6r alapja a III.1. pontban meghatirozott nett6 szerz6d6ses 6r, m6rt1ke; a nett6
szerz6d6ses
fu209/o-a.

5 . Sz6lJtt6 tudomisul veszi, hogy a Megrendel6 - a Ptk. 246. $-6ra figyelemmel - jogosult a

kotb6rt meghalad6 kix6nak 6rv6nyesit6s6re, illetve, hogy a k6sedelmi v^gy a hib6s teljesit6si
kotb6r megfizet6se nem menetesiti a teljesit6s al6l.

6 . A Megendel6 a kotb6ig6ny6t itilsban koteles kozolni z Sz6llit6val, kiilon megjelolve annak
j o galapj6t 6s osszeg6t.

7. Sz6lht6t24h6taposlajidatszednt],

jot6.116si(gannciShs)kotelezetts6gterheli.

A szavatoss6gi6s i6t6l16sifelel6ss6g keret6ben aSzillit6 koteles a felt6rt 6s a Megrendel6 AlnaJ
kozolt hib6kat saj6t kolts6g6re, az 6rtesit6st6l szdmitott 15 napon beliil kijavitani vagy a
kifog6solt t6szt kicsetlki
vagy a hlbilt harmadik szem6llyel kijavittatni (amennyiben az
mriszakilag nem lehets6ges, 15 napon beliil a javitist megkezdeni 6s megszakitis n6lkiil
befejezni).
A i6till6si id6 lejAlta el6tt 30 nappal a felek vizsg|latot taxtanak, €s jegyz6konyvben rogzitik
az esetlegesen fenn6ll6 hibikat, valamint az azokkljavitils6n meghat6rozotthat6id6t.

\II. A szerz6d6.s megsziintet6se

7 . A Sz6llit6 kcitelezetts6geinek - feb6hat6 - flem szexz6d6.sszer,6,
vagy nem teljesit6se eset6n
Megtendel6 a szerz6d6st egyoldalf u1i)atkozataval a szerz6d6s megk<it6s6nek id6pongiln
visszamen6 hatillyal felbonthatja (elillis), 6s kovetelheti a neki okozott k6r megt6rit6s6t.
Megendel5 a fentiek szednt a szetz6d6st6lva,l6 ehllilsrajogosult az esetben is, ha
a) t Sz61ht6 ellen cs6deljifist
vagy felszimolAsi ell6rdst kezdemlnyeznek, v^gy ^
Sziilit6 v6gelsz6mohs6t httirrozzt e\ avargy egy6b olyan koriilm6ny meriil fel a
Sz6lJit66rdekkor6ben, mely a szetz6d1s teljesit6s6t meghidsithatja.
b) a Sz61lit6 atdzhi vagy nrlajdonosai osszet6tel6ben, vag'yoniban olyan jelent6s
v6ttozds kovetkezik be, amely a Megtendel6 megit6l6se szerint a jelen szerz6d6sben
meghatirozott kotelezetts6gek teljesit6s6t vesz6lyezteu.

2. A Szilllito jogosult a szen6d6st6I - el6zetes ir6sbeli 6rtesit6st, a teljesit6sre tort6n6 felsz6lit6st
- kcivet6en eldllni, ha a Megtendel6 a Sz6llit6 jelen szen6d6s rendelkez6seinek betattzs6val
ki6llitott, jogosan ig6nyelt osszegr6l sz6l6 szlrnliljinak kiegyenlit6s €vel a fizetlsi hat6id6t 60
napot meghalad6 k6sedelembe esik.
J.

Felek a szerz6d6.stkozos rnegegyezissel birmikor megsziintethetik. Ebben az esetben a felek
irilsban, kozosen aI|fut ol<ttatban rendelkeznek a szen6d6s megszrin6s6vel kapcsolatos
elsz6rnol6sr6l, 6s a feleknek a megsziintet6st6l rendelkez6 okiratban meghatilrozott
megszrin6si id6pontig m6g fenn61166s teljesitend6 feladatafu6l.
-/

L'--n

J

,/

J

VII. Egyiittmiikiid6si

kiitelezettsdg a teliesit6s alatt

1,. A Sz6tlit6 rudom6sul veszi, hogy jelen beszerz6skeret6ben beszerz6srekenil5 eszkozok 6s
elv6gzend6 feladatok egy komplex berthizis r6szei, ez6ft a Nfegrendel6 alapr.ett5 6rdeke az
egyes proiektelemek (informatika, orvos-technol6gia, orvosi eszkozcik, 6pit6s) koherenct|ja, a
mrlkod6k6pess6g hat6rid6re tort6n5 rendszersztntfrbiztosit6sa 6s brztonsS,ga.A Sz6llito ez6.rt
kotelezi magfit az egy6b,informatikai eszkozok sz61\toival (tort6n6 eg1'uttmrikod6sre.

2. Szillit6 koteles figyelembe venni a livitelez6s sotin az eszkozok telepit6s6hez sziiks6ges
6pit6si kivitelez6si tervdokumentilci6t, amelyte figyeiemmel adott eszkoz eset6ben
munk6k
kivitelez6i6vel.
^z
6pit6si
le
folytat
konzultici6t
rg6nyi6
mriszerek
a
be6pit6st
orvosi
foglalt
Sz6l7ito koteles a dokumentici6ban
,,Elvirils
tekintet6ben" dokumentumot figyelembe venni.
3.

Lz egy6b, targyhoz kapcsol6d6, ugyancsak
egyiittmfkodni
Sz6lht6 koteles tovibb|
eszkozbeszetzl.sre fu6nyul6, Megendel6 6ltal lefolytatott kozbeszerz|.si eij6risok nyertes
SzilIit6ivaI; a vonatkoz6 adatokt6l (nyettes Sz6lltt6k kapcsolattart6i megnevez6se 6s
el6rhet6s6ge) 6s egy6b kodilm6nyekt6l Megendel6 a Sz6llit6t a sziiks6ges egyiittrnrikod6s
6ltal megkivint lsszetit id6ben t6j6koztaqa.

VIII.

Titoktart6s

I . Felek a jelen szerz6d6ssel, illetve az annak sor6n teljesitett szolgaltatissal kapcsolatosan
kolcsonosen kijelenti\ hogy a teljesit6s sorin, vagy egy6b m6don tudomisukra iutott minden
inform6ci6t 6s adatot bbalmasan kezelnek 6s rneg6iznek, ezeket a misik f6l el6zetes, ir6sbeli
hozz6j6ni6sa hiilnyiban egyik f6l sem hozzz nyilv6noss6gt^, v^gy illet6ktelen harmadik
szem6ly tudom6s6ra. Sz6lJit6a birtokiba keriiLltinform6ci6katl<tzLroIag a jelen szerz6d6sben
rneghat|rozott feladatok teljesit6se 6rdek6ben hasznlJhaga fel.

2. Felek rogzink, hogy a titoktartisi rendelkez6sek megszeg6seeset6n a Megtendel6 jogosult a
jelen szerz6d6st azonnai1natilTyal felmondani, illetve v6bsztdsa szerint - a Ptk. 320. $-6nak
(3) bekezd6s6re figyelemmel - att6l egyoldahi ir6sbeli nTiTatkozattal ei6llni. A felmond6s,
illewe az el6l[6s nerla zirla ki a titoktatt6si kotelezetts6g megszeg6s6re lr.inyad6 egy6b polgirivagy biinte t6jogl szankci6k alkalmaz 6sit.

3. Sz6llit6 v61la.lja,hogy a P&. 81. $-6nak (3) bekezd6s6re figyelemmel iizleti titok cimen nem
tagadja meg a tijlkoztatAst a jelen szerz6d6s l6nyeges tartaImfu6I. Sz61ht6 jelen szeru6d6,s
alilitilsixal tudom6sul veszi, hogy nem min6siil iizleti titoknak az ^z adat, amelynek
megismer6s6g vagy nyilw6noss6grahozata)Atkiil6n torv6ny koz6rdekb6l elrendeli.
4. Felek tudom6sul veszi\ hogy az AU"g Sz6mvev6sz6kr6l sz6l6 7989.6vi )OO(VIII. torv6ny
2. $-6nak (9) bekezd6se szednt ^z ATlami Sz6mvev6sz6k az dlanhiztzrtis alrendszereib6l
frnanszirozott beszetz6sek 6s az ilTanhilztatas a,lrcndszereinek vagyonit 6rint6 szerz6d6sek
tekintet6ben ellenStzfisi jogosults6ggal bir.

5. Felek tudom6sul veszik, hogy a szerz6d6s nyilv6nos, taftalma koz6rdekfi adatnak min6siil.
Sz6ilit6 tudomisul veszi tovibb6, io'ogy Megrendel6 - a I{bt. vonatkoz6 szaktsza alapjin - a
szerz6d6,snyilv6nosnak min6sirl6 rlsz|t a szetz6d6,sl6treiott6t kovet6en haladlktalanui, mig
az 6llamh6ztafi6sr6I sz6l6 7992.6vi )OO(WII. torv6ny 75/8. $-6nak (1) bekezd6se alaplin a
szen6d1s megnevez6s6t (tipus6t), t6tgyit, t szerz6d€st kot6 felek nev6t, a szerz6d1s 6rt1k1t,
id6tartamit, valamint az emhtett adatok villtozisart a szerz6d6.s l6teiott6t kovet6 harran
napon beliil honlapj6n kozz6teszi.
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IX. Kapcsolattartis
1,. A felek a szerz6d6.steljesit6s6nekel6segit6se6rdek6ben kapcsolattart6 szemel).eket
fetolnek
meg ^z aldbbiak szerint:
N{egrendel5 k6pvisel5ie
Pallangi Jen6 k6rh5.z-izemeltet6si osztillyvezet6
+36 Q3) 542-382
tel
mobil

+36 Q3) 542-318
+36 (30) 9845-537

e-mail

vkk.pallangi@invitel.hu

fax:

Szillit6 k6pvisel6ie
L6nncz

Zolthn

tel

+ 361 453 061,5

mobil

+ 36

fax:

+ 3614530616

email

info@mediszer.hu

iigyvezet6

igazgat6

2. Sz,en6d6 felek togziuk, hogy egym6s kozott minden nylatkozatot

vagy egy6b 6rtesit6st
fuilsba.n,sziiks6g szerint t&tivev6nyes lev6lben, e-mailben vagy telefax itlin keli megkiildeni"
amely akkor tekinthet6 szabalyszer1nek, ha ^zt a kapcsolattart6 szem6lyek r6.sz6re
k6zbesitett6k. Az 6rtesit6s akkor v6lik joghat6lyoss6, amikot azt a dmzett'tgazoltan 6wette.

3 . Az e-mai vagy telefax ritj6n tort6n6 k6zbesit6.s eset6n a nytlatkoz^t vagy 6resit6s akkor v6lik
joghat6lyoss6, amikor a, cimzett ^zt igazolt^n klzhez vette: arr6l automatikus vagy kifejezett
oiy yd gaz oI6s 6rkezett.
4. A t6rtivev6nyes aiilnlott postai kiildem6nyt a k6zbesit6s megkis6rl6s6nek napj6n
k6zbesitettnek kell tekinteni" ha a citnzett az ilwltelt megtagadta. Ha a klzbesitls az6rt volt
eredm6nytelen, mett a cimzett az tratot nem vette 6t (az a felad6hoz flelrr.kereste jelz6ssel
ltkezett vissza), az ratot - az ellenkez6 bizonyitaslig - a postai k6zbesit6s m6sodik
megkis6rl6slneknapjdt kovet6 otodik munkanapon kell k6zbesitettnek tekinteni.

5 . A szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy a fent megjelolt kapcsolattart6k szem6ly6ben tort6nt
vSltozisr6I a misik
felet halad6ktalanul 6rtesitik. A kapcsolattart6k szem6ly6ben
bekovetkezettvilItozis a m6sik f6lhez szen6d6sszer6en megkiildott 6ttesit6ssel l6phatilyba.

X. Jogvitek
7 . A felek a szerz6d6,s teljesit6se sot6n keletkezett vrtitkrt kozvetlen tfugyalilsok sor6n kis6relik
meg tendezm. A tAtgyalilsok eredm6nytelens6ge eset6n a felek szak1rt6t v6lem6nyt k6rnek 6s
a tov6bbi egyeztet6seksorin ezt figyelembe veszik.

XI. Egy6b rendelkez6sek

't.

A szerz6d1s teljesit6se 6rdek6ben a felek kotelesek egyiittrnrikodni, a teljesit6s szempontj6b6l
relev6ns valamennyi jelent6s tltyr6l egym6st 6rtesiteni.

2. Sz61ht6 itt nyilatkozilg mely szerint a Sz6llit6 6ltal teljesitend6 szolgilltatisok 6s term6kek,
illetve azokbirmely t6sz6nek Megrendel6 6ltah ig6nybe v6tele nem s6rti b6rmely harmadik
szem6ly szerz6i jog4t, szabadalonthoz, v6djegyhez, ipai minta oltalomhoz ffi26d6, vagy
b6rmilyen m6s iparjogv6delmi oltalmat €Ivez6 jogilt. Tov6bb6 a Sz6llit6 kifejezett 6s
visszavonhatadanul nyilatkozik arra vonatkoz6att, hogy ha bdrmely harmadik szem6Iy a

In
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N{egrendel5r'elszemben ilven alapon b6r'milven, igy krilonosen kirt6tit6si ig6nlt tamaszt,
akkor ez6rt teljes m6rt6kben a Nlegrendel5 helvett hel,vt6ll.
3. Amennyiben a jelen szet;z6d6svalamely rendelkez6se 6r'r'6nvtelen,r-6grehajthatatlan rags, azzS'
v6Ina, ugy ez az egyeb rendelkez6seket nem 6rinu. A felek kotelesek ebben az esetben
mindent megtenni annak 6rdek6ben, hogy az 6rv6nytelen vagv v6grehaithatatJan rendelkez6st
olyan rendelkez6ssel helyettesits6k, amely az 6rv6nytelen vagv r'6grehaithatatlan rendelkez6s
gaz das69 tartalm6ho z legko zelebb ill4. Felek a szerz6d6st lizirolag
m6dosithatj6k.

fuilsban, a I{bt.

303. $-6ban foglaltakra

fig''elemmel

Szii\t6 villlalia, hogy jelen szen6d6s allruLsival az ad6zis rendj6r6l sz6I6 2003. 6r'i XCII.
kotend6 szerz6d6.sben.
torv6ny 36/,\ $-6ban foglaltakr6ltililkoztagaalvilllalkoz6tzvele
6. A. szetz6d6s a felek 61rtahal6ttt6s6naknapjiln l6p hatilyba, 6s mindk6t f6l szen6d€sszerfi
teliesit6s6vel- aII.2.6s a III.6. pontokban foglaltakra figyelemmel - megszfinik.
5.

7.

SzilJit6 kotelezetts6get villLal arxa, hogy el6nyben t6szesiti komyezeti szempontb6l
el6nyosebb eszkozoket, term6keket, alapanyagokat a beszerz6sein6l. El6nyben r6szesiti a
tendelkez6 beszilJit6kat ^z eszkozbeszerz6s
kornyezeti menedzsment rendszerel
sorfunftzn6csad6, oktat6 szervezeteket a szolglItztils vis6rl6s sor6n. El6nyben t6szesiti a helyi
b esz 6l\t6L<ata b eszerz 6sein6l.

8. A jelen szerz6d6sben nem szabalyozott k6rd6sekben a felek a Ptk. 6s a I(bt. rendelkezr3seit
tekintik lr6nyad6nak
k6sziilt,
Jelen szerz6d6segymissal mindenben sz6 szednt megegyez6a @tt4fl eredeti p6ld6nyban
kap.
eredeti
p6ld6nyt
3
Megtendel6
(hdtom)
(.gy),
amelyb6l Sz6ilit61
A felek a jelen szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, j6vihagy6lag aI6it6k.
Mell6kletek:
1. sz. mell6klet:
2. sz. meli6klet:
3. sz. mell6klet:

Felolvas6lap
Szakmai k6rd6ivek
Felhatalma zLs rzornali beszed6si rr'egbizisrz,

Yxzary Kolos K6rbLiz, Esztetgom
(I\degrendel6)

P.H.
AlAftils dituma:
2072.rn6jus 18. napj6n

El7en1egyz6

kereskedelmi I{ft
(Sz6llit6)

pH #,iffiHff"tf?",,,
Al6ttr6sd6tuma:
2072. tnijus 18. napj6n

/ eir*-

Lrr-l-q-t't- LuJL

FELOLYASOI.AP
A T'/aslatyKo/osKirhd4Esiteryon r,fsiircso7 pd$r:;gt (noP-2.2.2-0g/ ?-2009-0025)
keret|bertniil6 is
* ei li 4i /6 n fis4uti bu;* qi sr sVi //it zisi sLcq6 di s kerc|i beu
Illediszer

Ajdnlattev6 neve:

K6rhriztechailcai

ds Kereskedelroi

Kft.

Ai6alattevd szdklrelye:

1037 Budapest,B6csiirt ?67.

Ai{nhd ir

21.87
4.826Forint + 5.g06.Z0i
F"d;Ef",,"*
brun6 27.781.029Forint.

Az on os-szakmaiszempontokon t6lmutnt6
felt6teleketeliesitdse

Agyt{t*o.6g6o eseidben
A rozsdamentes
acil vastrgs6ga,
rnin: 1 mm,

Igen,1mm

A 3 progam egyrittes minimilis vizfelhasznd.l{sa.
Liter, maxirnum 100 liter

48,6 Iiter

Il'Iinimilis energia felhasznilis legkisebb &t6kq
marimum 10 li\\'h

0,48kwh

lvlGszermos6 automata eset€ben
Mos6karok maximilis szdm*

3

Fix programok madmilis szima

6

ldaximdlis zalszint minimfis
6s Sziritds, ma:i. 120dB

egltttes €rt6he l{osris

118dB

A szivatty6 maximilis keringetdsi teljesitm€nye:
Min: 200I/perc
Mfi t6a.sztal-elektromos esetdben
Legalacsonyabb be.illithat6 pozici6, minimum 800
rnm

450liter/perc

674 mm

Maximilis paciens s61y,minimum 200 kg

450kg

lvla-.rimilis billent€si (filfi"g) sz6g (minimum 15 fok)

20 fok

Maximilis hittimle lebillent6si sz6g minimum i5
fok

40 fok

A h:itti.mla €s a librdsz megcser6lhet6sigi
funhcididnak a megl€te

Igen, a hittimla 6s a libr€sz megcser€lhet6

Antidecubitus hatisd fekv5pfuna megldte

Igen, a fekv6pdma antidecubitus hatisf

t^
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I
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Kett6s irinyitis leher6sdge- r6nkr6l 6s
tir.irr{nyit6r6l egya;in 1.

-l50mmr.agl'efelettimotoroshosszirrinyu
eltolis
funkci6megl6re,
rnin 300mm
A te{cs k6rii garancia mocimilis
h6nap)

Igea, tonludl 6s tir.'iiini,it6r6l
irinvithat6
Igen, a hosszirinrd

ideie, (min 12

Lqtrct-(

eg1'arinr

rrrotoros eltolis 460 mm-es

24 htinap

Budapest,201?.ziprilis10.
fedEDISZgR KX'T
t037 BudapeslBecsird26?.
f
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iigyr"ezetd
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A mfrszermegnevez6se:

Agytalmoso

lq6nveltmennvis6s:

1db

\-i e LLILLt

A k6szii l€kkeI szembe! tdmas4tot krivetetrnEnvek
:
Minimumelvir6sok:
Agyt6lak,kacs6k,stb. fert6flenft6mos6s6ra
arkarmaskEszrif€k.
K6rd6iv €s minimumelv6r6sok
Forgalmaz6: HOGEOrvosi Miiszer
Kft.
ru

Aj6nlattevd
Param6terei

glw4uunaelvAnAdorc

j
m#le!tdm;;ffi*"""""'"1
- ,_ ___.

!y,

,tvrsrsr

s_

46,,

u aitclfgl

A rozsdamentes
ac6lvastagsdga,
kb.: 1 mm

!

j
i

_r

_,__v

YYrrrvrvrtv_<Ettel

Termodezinfercio@
fert6tfenltissel
il.likrnnr^^oo
__..i{ _F, yvvee-v,

vo

ll. sgt

lgen

lgen

loen
€en
Kerjukmegadnia
vastags6sot
lgen

lgen
lgen,1mm

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

K6rjilkmegadni
lgen

Higi6nikus
nyomdgomboskiielz6
53 dB

lgen

20 liter/perc

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

..*

---j

cfl | rvtizgfless€ll.

*l?T,a!!!us ryqggmtefutdssat

q,,,err.srr^eveureroa proglElm
rutasa,
;::::::.
es
ezen jetennek meg a hiba0zeneGk is.

Erint6gombosvez6rl6s
:-:-Afensnnrr
tdi6'i^ti:,
^)L

ffi

,en

rendszenel,
:ben

"di;';;;;H;il#;;ffi;ru#
Flidon-

lgen

malo^lilTlT]Eillf]l?-

csattit<ozasolk"r6;ir-Jiyl;iie"nszor<seses
kiegdszit6kket
_,v,r'vr,.ve

ldqus^uzdb

mUkddtetdsre

a InuKooes

gs futes

ll/tr rntearrAal

qen
teriesii
etrt pt[;!ni1i#f#:r"J::8ff:,

fehessen
kinyitni,motorikusan
zarAaO"itonat
u
balesetves.z6ly
kikoszobot6se,
a m*geii;ihJo
feltitetekatacson
y h6m6rs6ktettiei
riri"dj*"r,
stb.
)
-

1

L;

t^'-0

gl/
//
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2. .-J.rrl*

Az igyt6lakatel6zetestiritesn6lkll mossaa
keszul6k.
it6sihaiekonysdg.
Naqvtisztltdsies fertotlen
hatdsrlmos6szer6s termikus
Fertotlenit6
hiifertotlenitest:
Termikusesetena hofokotmegkellaqd:
Termikuseset6nsajit g6zfejleszt6vel
rendelkezzen

lgen

lgen

lqen

lgen.

lgen

K6riilk meoadni

93 "G

lgen

lgen

A fenliekenkivtil alkalmas-ea k6sz|l6k egy6b
k6rtermieszkozbkmosdsira (pl. vesetSl,
sziv60vegstb.):

Kdrjiikmegadni

lgen,veset6l,
hdny/kopt6l,
siirg6ssegi
k6zimiiszerek

Mos6t6r:
A mosdt€rbels6merete(magassig,szelesseg,
mrSlvs6ol

K6rjiikmegadni

460x440x490mm

A fix mos6fejek,sz6r6fejek,f0v6k6ksz6rna6s
elhelyezkedes0kleirasa :

K6rjtikmegadni

A mozg6mos6fejek,sz6r6fejek,fitv6k;ikszima
6s elhelyezked6s0kleirdsa :

K6rjlik megadni

Az automatikusbiztonsAgifunkci6k
ismertet€se.

K6rjiik megadni

A mos6kamr6bancsak lekerekitettdlek/sarkok
tehetneka k6nnv0tisztithat6sig miatt

lgen

lgen

lgen.
K6rjiik megadni.

lgen,gazdasSgos,
norm6l,intenziv,a
f6nyk6peslelrdsban
r6szletezettekszerint!

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

lgen

Kerjilkmegadni

lgen,25 f6le
tetszdlegesen
bedllitottDroqram

Prooramok:

A tefuttathat6programoksz6ma(minimum
az egyes
3db),ezek leirisa (mirehaszn6lhal6,
fazisokiddtartama,felhaszn6ltk6zeg/ek
mennvis6oe.
h6m6rs6klete)
:
Mosisi ciklusoka felhasznAldsiig6nyeknek
meofele[6en:
-fninen
szennyezettedAnyzettislitis /
oazdasSoos
-KiizepesenDroqram
szennyezetted€nyzettisztitAsI
norm6loroqram
-Er6sen
szennyezetteddnyzettisztltds/
er6teliesnroorcrm
Felhaszndl6igdnyeiszerintiprogramozAs
lehets6ges-e:
Az egyeamosdsiciklusokaz alAbbifAzisokb6l
6oiilnekfel:
hideqvizes mos6s
metesvizesmosds
a mos6kamrafelf0t6se
fertdtlenft6sleoalSbb1 percig85"c-on
lehiit6s
A berendez6smindenciklus utdn sajiit
rendszer6t atfert6tleniti
Arnennyiben24 6rAnkeresztillnem haszn6lj6k
a kesz0l6ket,a biztons6girendszerfuttassonle
automatikusaneqv fert6tlenit6programot

lgen
loen
lgen
lgen
lgen
lgen

Kerj0kmegadni

2 L-_-P
^\,

9 fix mos6kar,a
kamratetejen, hdt-es
oldallaoi6n
2 forgo mos6kar a
kamratetejen 6s
hdrtuli6n
Miikdd€skozben:ajto
reteszel6s,
g6zfert6tlenit6sut6ni
visszah0tesfunkcio

lgen

lqen
lgen
lqen.93 oC-on

lgen
lgen

Nincsilyenprogram

vrLvr.,LLui

2 . +.'-!-n..^i- rv,crr.r-Lcrl-

Beepitettg6zgeneritor
Gozgener4tor
teljesitm6nVe
kW
Be6pitettmoso/fertoilentt6szEiEdaq;16;u6;a

lgen
Keriilk meqadni
lqen

I
3.75kW
lgen

Ajto
Az ajt6nyitdsa6s csukisa k6zzeltort€nik
zar
AZ sj!6 hermetikusan
BiztonsdgizSr:
mfik6d6skOzUen
az a;tOne
legygl' kinyithat6
A mos6-es fertOilenft6ciklus-Tivant
programnaka tasztahirant6rt6ntj
kiv6lasztiisdvallegyen indithat6.

Akesziildkmegeriffi
kdzbenimaxim6tis
h6m€rs6klete,
C fok.

A h6l6zati viz I Vfztigyitfs.
Be6pftett v izlitgyit| rendszer
Eeeptrenvtaagyitoszeradagol6vfz_
kem6nys6gt6lf0gg6enbe6tfithat6adagotdsi
mennyis6ggel
A vraagynoszer
tartalybanlegvenszint6z6kel6

lgen
K6ri0kmesadni

lgen

lqen

Igen

lgen

lgen

lgen

lgen

K6rj0kmegadni

40 0c

K€rjiikmegadni,
amennyibena k6szril6k Vizldgyit6 folyad€k a
rendelkeziksajdt
g6z9enerAtorban
vizl6ovit6val
Vizl6gyit6folyadeka
K6rjiik megadni
c6zcenerdtorban
Kdrjtik megadni

lgen

K6rj0kmesadni

lgen, van

A vizl6gyit6szer
aoagoffi
legyen6llithat6
Milyenmos66s tertouen@
a mrik0dtet6shez:

K6rjiik megadni

lgen,dllithat6

K6rjilkmegadni

Milyenmos6 6s fertdflenit6szerekvalamint
seg6danyagokszerepelneka fenti k6,lts6gben:

K6rj0krnegadni

Gsakph-semleges
mos6szersz0ks6oes
1 db S literes
kiszereldsiiphsemlegesmos6szer,
1 db 5 literes
kiszerel6sii
v[zldqvit6szer

Az egyesciklusokv€g€n automatikusan
tdvolitsael a vizeta vizpumpdb6l,
a
vlztartilyb6l 6s a cs0vekb6l,hogy a
mikrobiol6siaikontamin€ci6tmeoet6zze
AutomatikusleAllit6sviztcimaradas
esel$n

lgen

Igen

Termikusfertotlenlt6s
h6fokak0l0nia6ny
ese16n
lehessenak6rg3'C is

lqen

len

lgen

lgen

Trllfiitdselleniv€detem

lqen

lgen

Tartoz€kok:
gYt6ltart6
Vizeletgyfijtried€ny (kacsa)tart6

lgen

Legal6bb
1dbdgytdl6s egy6bbefosaAa;ara
alkalmast6lca

qen
lgen
lgen

lgen

Legaldbb3db vizetetgy0jt6ed€ny(kacsa)
befogad6s5raalkalmast6lca

lgen

lgen,3 db
vizeletgyfijtded6ny
(kacsa)befogadAsira
alkalmast6lca

K6rj0kmesadni

len, 1 mm

BIRALATISZEMPONTOK
Egys€gesenS=10
A rozsdamentesac6l vastagsiga, min: 1 mm

gen

l"--f
//

2'

Kiirocsakaz 1 mln fetettGrteGt<et
Uiratia
A 3 programegytttes minim6tis.---------.-""_.*vizfelhaszn6l6sa
(Gazdas6gos,
Normdl6s
Er6teljesprogramokegyuttt Liter,maximum
100liter.
Minim6tiselergia relh@
Normil6s Erdtetjesprogramoke'gyUtt),ld in,
maximum10 kwh

sz.tli"--

K6rjtik megadni

48.6 liter

K6rjrikmegadni

0,48 kwh

n rsilu ilrasuutK otratau szempontot ldiro a BAT

technoldgiaatd es6nektekinti,ugyanisa
hatdkonyvizfelhaszndldsnemcsakaz
int6zm6nyanyagi6rdeke,hanemaz eg6sz
orsz6gnakis- A magasvizmennyisdget<tel
torten6mos6shi6baval6pazarlSstjjtent.
Amennyibenez megtakarithatd,ak-korezzel
nagym6rt6kbenhozz6j6rultaz Int€zmdnya
fenntarthat6feilod6shez.

T6J6koztatds

Viztakarel<os6s
energiatakar€kos
rendszer

Szerviz
Uzembehelyezestkqvet6garanciaidci
Szervizcime

'18h6nao

lgen

lgen
24 h6nao

kdrjtik megadni

1033.Budapest,
Sz6l6keriutca 7.

Szervizrendettezeffi
Atalanydijas
szervizalk. N6lkUl
Atalanydijasszervizalkatr6szekkel
K6sziil6kregk€pzettszervizm6rnbk6kEEmf-

max. 46 orEr

k6riiikmegadni
keriilkmegadni
keririkmegadni

lgen,12 6ra
Nett6a0.000 FU6v

nany Eylg garEtnEuakaz alkatreszelldtdst?

k6rjtik megadni

wlagyarorsz6gi
alkatrdszbiizisnasvsiiqa(mFtl
Alkatr6szut6np6tl6sm6dia

kerialkmegadni
k6rjukmesadni
igen

rvragyat nyetvu nasznatafl utasiGls

Komplex,
magasszinvonalirTikEpz6si
proffi
orvosoknak
6s szakszem6lyzet
r6sz6reis

Natt6lbooooFUev
5

'10€vis
20 milli6Ft
gyorsposta
lgen

igen

lgen

A berendez6sm0kOdtet6s€hez
sz0ks6ges
speciiilisseg6danyagokfelsoroliisa,belzerz6s
modja,bruft66ra:

k€rjtikmegadni

Ph-semleges
mos6szer,
vlzldgyft6szer.
A beszerz6sidrat a
piaconfeltelhet6
forgalmaz6k
hat6rozz6kmeg.A
beszerz6sm6djaa
k6rhiz privdtd6nt6se.

CE engeddlyszAma

k6rjtikmegadni

41314824

Els6 eladiis€ve az ai6nlotttlousb6l
Eladottdarabsz6m,Eur6il

kdriiik meqadni

Mo-i referenciahelyek
sz6ma,felsorolisa kiikjn
lapon

k6rjtik megadni

Tov6bbfejleszt€s
ttirt6nte6s mikor?

kdrj0kmegadni

2011
130
2 db, mivela
berendez6srijtfpus,a
kor6bbiGetinge2000
ut6dia
A berendez6s0j
tfpus, a kor6bbi
Getinge2000 ut6dia
130

Eur6paireferencidksaima

k6riiik meoadni
I

rY

qc-!-i-t-'\-L\r-

2

Vevogondoz6s
bemutatdsa(pl.:k6zik6nyv,
tovribbk6pz6s,
magyarfeliratoziis,stb.)

k6rjtik megadni

Alapdrbanfelsorolttartoz6kokfelsorol€sa
t6telesen

k6rjiikmegadni

fao-,*;

rn LLr:-\-r-ut

K6zikonyv,
tov6bbkepzes,
magyarfeliratozis
1 db 5 literes
kiszereldsliohsemlegesmososzer,
1 db 5 literes
kiszerel€sri
vizl6gyit6szer
Agytaharr6,
vizeletgyttjt6ed6ny
tart6,1 db dgytit6s 1
db kacsa
befogad6sdra
alkalmastalca,3 db
kacsa befogad6sErra
alkalmast6lca

Maqvarorszdg
i referenciahelvek:
.
.

M6t6szalkaiTeriileti
K6rh6zNonprofitKft.
Erzs6betK6rhdz-Rendel6int6zet
H6dmez6vds6rhely

5
l/'--Y

9s

2 -

A mfiszer megnevez5se:

Mfiszer-mosogat6gep

lq6nvelt mennvises:

1db

'...-Ar'.t

x"1 t'!+-l-:t-l-r'}

A k6szti16kkeI szembentimasztott kiivetelm6nvek:
AlapktivetelmSnyek:
A berendez6snek
meg kellfelelnieaz 6sszesmftszermosisifeladatnakmind
oper6ci6sm(szerek,mikroseb6szetieszk6zdk,
6z6stelenitrim[iszerek,l6gzrikor6k
gymistivegek,fdz6poharakmosogat6s6nak,
sziritds6nak.Frissviz rendszerfi,
kilfonf6lemosogatdsiprogrammalrendelkez;:en,
desztillSlt
vizes6blit6sre6s
fert6tlenitShat6sbiztositdsdra,lehet6legkett6spira 6s g6zkondenzdrtar
egys6ggel,.
Automatikusmos6szeradagol6ssal6s gyorsmegbizhat6gazdasdgosiizemmei.
Sajdtfrit€ssel6s szdritdssalrendelkezzen.
Egyajt6sberendez6stk6riinkmegajdnlani
A helyivlz kem6nys6ge12 NK f<rk.Ehhezkell igazitaniavizldgyitast.
KSrd6iv6s minimumelvirisok:
AJinlattev6
Param6terei

Forgalmaz6:HOGEOrvosi M0szer Kft.
Gydrto: Getinge Disinfection AB

Tlpus: Getinge46-4
Szirmazisi

orsziq: Sv6dorsz6o

Minimumfelt6telek
MBszermos696p
KialakitAs

e[6

Javasoltfelhaszndldsiteriilet

Kerjiik megadni

Kamra

K6rj0kmegadni

Anyaga
szelesseq.cm
maoassao.cm
melyseq.cm

Keriiikmesadni

Urtartalma,
L

Keriark meoarlni

KosarakszintszAma
Standardkosarakm€rete{adja meg mely
normaszerinti(DlN,stb.)
Standardbetehetcimiiszermos6kosaraksz6ma
/ ciklus

Keriilkmeqadni

Kdrilk meqadni
K€ri0k meoadni

Kerifikmesadni

OP kocsik szima az aidnlatban
Rdcspolca fentikocsihoz
M6rete

K6rj0kmegadni
K6rjnkmegadni

A[6
K6rh6zak,
ov6ovszerinar

N€gysz6gletes
kialakit6srl,
lekerekitettsarkokkal
Rozsdamentes
ac6l
550
590
620
201 liter
4
D t N1 / 1 4ti5x250x50mm
8 DIN

I

>(
f---l

Keriukmeoadni

4db

K6ritik meoadni

A kamra mdrethez

3?
//
)

2. ei,'**l

r.-,<*-\-JuLN,r,\

illeszked6

Teljesitmdny(standardkosarakszerna
6rdnk6nt)OP programsz6rit6ssal/szdrftdrs
n6lkiil

8 DINszdritissal,12
DIN sziiritds nelkrll

11 programottud
tdrolniag6p
egyszerrea

Programozhat6s6g,
programoksz6ma
Fix proqramoksz6ma

MindenmosAsveg€nk0telezdneutratizAlO

2

4

9g
L-t

/a

2.

H6l6zatigeny
Csatlakoztat6si
sz6rit6ssal,kW
Fazisoksz6ma

K6d0kmegadni
K6riiik meoadni
Kdritikmeoadni

Amper igeny

Fogyaszt6sok
Elektromos6ram fogyaszt6s,egy teljes k6di
mos6sn6l,kW6raOP programsz6ritiissall
szdritiis n6lkill

K6rjiikmegadni

t*-nxr^

q.-r--\IL'LLl'gu\-

400V,3 f6zis,50Hz
1 0 , 1k w
3 fdzis
10 Amoer

0,66 kwh sz6rit6s
n6lktil
'l kwh sziritissal
13 liter/mosdsif6zis,
azazTS liter/teljesOP
proqram
58 dB mosds,60dB
sz6ritJs

Vizfogyaszt6s,egy teljeskoni mosasnal,L, Op
program(Ldsd BATtechnol6gia)

K6rj0k megadni

Mtik0d6sizajszint,
dB

K6rjiikmegadni

Borltdsanyaga

K6rjiikmegadni

Fizikai m6retek
sz6less6g,cm
magassao.
cm
m€lys6g,cm

K6ritikmesadni

65 cm

K6ri0k meqadni
K6riiik megadni

186 cm
69 cm

Mfik0d6sizajszint,
dB

K6rjtik megadni

s0lv. kq

58 dB mos6s,
60 dB szdriiSs

Keriiik meoadni

18Okq

Alaptartoz6kok:
Telies bek6,t6sik6szlet
M0t6tiszettekkocsiialkosara
Aneszt szettekkocsiia/kosara

lqen

lcen

lqen

lgen
lqen

lgen

Mijteti extra kosarak(drdth6lds,ket oldatt
foganty0s,robosztuskivitel),minimum4 szett

lgen, adja meg a
m6ret0ket

lgen
K6rjtikmegadnimit
tartalmaz

OP kocsi
Mos6 6s fert6tlenltdfolyadekkb. 5000 ciktusra.
Adia meo az&rat.
Egy€bjavasollfogy6anyagok

K6rj0kmegadni
Kdrjiik megadni

Szem€lvi sz6mitoo6oes kaocsolat

BIRALATI SZEMPONTOK
Egys5gesenScl0
Mos6karokmaximSlisszima
Fix programokmaximdlisszdma
Maximdliszajszintmlnimdlisegy0ftes6rt6ke
Mosds 6s SzAritiis,dB, maximum1zOdB

Rozsdamentesac6l

lgen,8DtNl/1-es
t6lca 485x254x50mm
4-szintesOP-kocsi,I
DlNl/1-es tiilcdval
Nett6:365.000
Ft
aidnlatiSrbanfoolalt
mos6szer
semleoesit6

lgen

tqen

K6rj0kmesadni
K6r.iijkmesadni
K6rj0kmegadniKiil6n
k0liin a mos6s6s a
sziritiis zajszintjeitpult
al6 telepitettmodellre

e

A szivattyrimaximd'liskeringet€siteUesitm6nye:
Min:200l/oerc

K6rjrikmegadni

6
1 1 8d B
450literiperc

oPcto
Aneszt6zia koesi
M6rete

1

K6riflkmesadni

A kamra m6rethez

3
*

qq
VJ

/
t/

L-'-J,

2 -r<--lt"'r.l

Kiveheto-e

Keriuk megadni

Egyszerrebetehetokomplettlegz6-koriik
szima

K6rjiikmegadni

Esy6b

K6rjiikmegadni

BAT technol6gia
Kiir6 a vizfelhaszndliisgazdasdgossrigiit
a BAT
technol6giaald es6nektekinti,ugyanisa
hatdkonyvizfelhaszn5l6snemcsakaz
int€zm6nyanyagi€rdeke,hanemaz eg6sz
crsz6gnakis. A magasvizmennyis6gekkel
tdrt6n6mosAshi6baval6pazarl6stjelent.
Amennyibenez megtakarithat6,
akkorezzel
nagymdrt6kbenhozzdjirult az Int6zmrinya
fenntarthat6feil6d6shezSzerviz
Uzembehelvezdstk0vetoqaranciaido

illeszkedo
lgen
4-6 komplett
anesztdziiis szett

12 aneszteziologiai
cso mos6sira
alkalmas

lgen,viztakar6kos6s
energiatakar€kos
rendszer

lgen
18 h6nao

24 h6nao

Szervizcime

kdrjtikmegadni

1033Budapest,
Sz6l6kertutca 7.

Szerviz rendelkez6sre Alldsa
Ataldnvdfias szerviz alk. Nelkill

max.486ra

12 ora

keriuk meqadni

Netto40.000 FU6v
Neft6100.000FU6v

Ataldnvdiiasszervizalkatr6szekkel
K€sziil€krekik6ozettszervizmdrndkiikszAma
Hdnv6vis qarant6li6kaz alkatr6szelldt6st?
MagyarorszSqialkatr6szbiizisnaqvsdsa(mFt)
Alkatr6szutdnp6tldsm6dja
Masvarnvelv0 haszn6latiutasltis
Komplex,magasszinvonal0kik6pz6siprogram
orvosoknak6s szakszem6lyzet
r6sz6reis

,{go

T6j6koztatds

tn<i-t*Liu+

kdriiikmesadni
k€rjiik megadni

k6riiik mesadni
k6ritikmeoadni
keri0Kmegadni

10
20 milli6Ft
Gvorsoosta

rgen

lgen

igen

lgen

Az alaptartoz6kokn6l
megadottakonkiviil
nincsspeciAlis

A berendezesmiik&tetes6hezsz0ksdges
specidlisseg6danyagokfelsorolisa, beszerz6s
m6dja,brutt6 dra:

k6rjiik megadni

GE enoed6lvsz6ma

k6riiik meoadni

41314824

Els6eladds6ve az ai6ntotttlousb6l
Eladottdarabszilm.Eur6odban
szdma,felsoroldsak0l6n
Mo-i refereneiahel3ek
lapon
Tov6bbfeilesztdsttirt€nte6s mikor?
Eur6paireferencidkszdma

kdriiikmeoadni

2005
Ttibb ezer

kdriiik megadni

15

k6riiikmesadni
kEritikmeqadni

lqen,2011-ben
Tdbb ezer

foov6anvao

Vev6gondozis bemutatdsa(pl.: k€zikdnyv,
tov6bbk6pz6s,magyarfeliratozds,stb.)

k6rj0kmegadni

Alap6rbanfelsorolttartozekokfelsorol6sa
t6telesen

k6rjiik megadni

Kdzikiinyv,
tovAbbkdpzds,
maovarfeliratozdrs
1 db OP-kocsi,1 db
AN-feltdt,mos6szer
5000ciklusra,
beEpitettprinter,
B db DIN1/1-es
mfiszertdlca

2. r-i';.

A rniiszer rnegnevez6se:

Mobil fixlapos miit6asztal

lg6nveltmennvis6s:

1db

...tj*tudL.t

A k6sziil6kkelszemben tdmasztottkdvetelm6nvek :
Minimumelv6r6sok:
A mell6kelt specifikdci6banmeghatdrozottrninimumfelt6teleket
kielegit6 a SBO
Miit6be keriil6 miitdasztala meghatirozottfontos felszerel6sekkel,
eszkozokkel6s
tartozdkokkalkieg6szltve.
Mobil mfit6asztal,elektromechanikusm0k6dtet6ssel,t6vir6nyit6valmiik6dtethet6
(dllithatofunkci6k:magass6g,oldaldont6s,trendelenburglantitrendelenburg
dontds,
automatikus0-pont) ergon6mikuskialakitdsri{ a hozz60l6operatortnem zavar6}.
G6pi mosdst (nagynyom6srimos6) bir6 rozsdamenteskivitelti keretszerkezettel,
otr6szes,g6pi mosdst (nagynyom6srimos6i bir6 specidlis,antisztatikus,integr6lt
habszivacspSrndzattal,a pfirnSzatalatt rtg. kazettatart6 sinnel. Hdtt6mla6s ldbtart6
legalSbb manudlisan6llithat6. Ket ponton csukl6, konnyen levehetd fejtart6val,
gyorscsatlakozds
k6tr€szesegy mozdulattallevehet<i
sz6tnyithat6ldbtartoval.
K6rd6iv 6s Minimum elv6risok:
Ertelmez6s:
A,,r6sz"sz6jelent6sea miitriasztalndl,
hogy h6ny r6szb6l5ll (pl.:fej-, h6t, l6br6sz).
A ,,tart6"sz6 jelent6se,hogy egy adott testr6sztkiikin lehessentartani,pl.: fejtart6,
ldbtart6,csdszdscombtart6,stb. Ezeka or6szeken"
fel0lmegajinland6elemek!
Aj6nlattev6
oaram6terei
Mediszer Kft
MAOUETGmbH &Go
KG
'1133.22B,4
Nrimet

Forgalmaz6
Gydrt6
Tipus
SeSrmazSsiorsz6q
Minimumfelt6telek
Funkci6k / kialakit6s
Mobil{adrdithet66llvdnvon6llo t6nk}
Elekkohidraulikusm0k0dtetdssel
K6bel-f{iggetlen
tAvir6nylt6,mobilt0ltovel.
Rozsdamenteskivitelil
T6nkben24 V-os fesz0lts6ggelmijk6dtethetdka
funkci6k
Akkumuldtorosmiikddtet€s
Az akkumulStorilzemel6siid6tartama

loen

lgen,mobil
lgen, elektrohidraulikus
lgen
m0k6d6s
lgen,1133.91R0
infra
lgen
k€zivezerl6,I 130.26E9
mobilt0lt6vel
lgen,rozsdamentes
lgen
burkolat6s keret
szerkezet
lgen,24 V-tal
lgen
m0kddtethet6funkci6k
lgen,akkumul6toros
lgen
m0kdd6s
loen.k6riilkmeqadni
Kb.1 h6t

/oS

/
/
"/
j

\
Z'm.L"";'^e;:':')!-\r';.

Triliiilt6s, trilmelegeddselleni v6delem

lgen, k6rjilk megadni

lgen

a tonkbeintegrAltak
vez6rl6szervek
Elektronikus
Kerekekm6rele,cm
K6zpontif€kezhet6s69hrinyoldalr6l

100 mm-eskerekek
A f6kezhetos€ga
kerekekhidraulikus
6llit6sdvalaz infra
lgen,K6rjtikmegadni
6llithai64
tAvir6nyit6rol
oldal16l.

A kerekeknyomotnemhagYnak

/ m0k0dtethet6
T6irinfriEva|vez6relhetd
funkci6k

Asztalriigzltt6q
Fel, le mozgalQg
AsztalSitidit€smegakad6lyozisaI felolddsa
{kerekekf6kez6seelelctromosan}

tunkci6k
Tovibbi €viranytt6valmiikOdtethetd

Asztalmozgisok
Trandolanhr

rrn lqziinl

AntirdAAEn6urs
{sziig)

OtdaldAntes
iobb6s bat(szog)
funkci6
"Nulloontn
Hosszir6nyteltolSslegalAbb300 mm
Minimum4 r6szret6rhet6(fejr6sszel€s
l6br€sszelegy0tt)
(Ertelmez6s:5 tag t6rhet64 r6szen,osztott
libtart6 pluszegy t6r6sneksz6mit)
Fejr6sz6lllthatos6ga
Als6 h6ft5mla(Vesekiemel6)
Felsdhitt6mla
Fels66s als6 hSttdmlamotorosanatlithat6

OsztottlSbtart6

Motorosan6llithat6osztottl6btart6

6llitasamotoros
E osziottlE6it-6kt<ttan-Kitan
meohaitAssal

Egy6b r6sz
@minya{mm)
fbeieertvea pdrndzatvastags6gStis )

lgen, titltolt6s,
t0lmeleged6selleni
v6delem
lgen, tolt6 6s vez6rlo
Aramkoroka talpba
inteqrAltak

K6riilk meoadni

lqen

lqen

Az al6bbiak
lcen

lqen

lgen

lgen

K6rJUk
megadni

lgen

van
Amennyiben
Kdrjiik megadni

Min.25'
Min.25"
Min.15-15"
lgen

Trendelenburg/antitrend
elenburgd<int6s,
oldaldiint6s,
als6
magassAgdrllikis,
hdttimla
un.
emel6s/siillyesztds,
,,beachchaiflderdkkiemel6s
pozici6,l6btart6dlfit6s
fellle 6s ktildn-kiilonis,
automataO-ponthelYzel
loen.3O'
lqen,30'
lqen,20"
lqen

lgen,460mm-es
motoros,hosszir6nYi
eltolSs
lgen, 5 rdszreosztott 6s
6 tag torhet6(fejtart6,
K6rjiikmegadnia
fels6 h6ttdmla,als6
tagok/r6szeksz6mdt
hdttdmla,0l6r6sz€s
6s felsorolni
osztottlAbtart6)
K6riiikmegadni,
lgen, +45", -45'
szdoeketis
K6rj0kmegadni,
lgen, +80o, -40"
sz6qeketis
Kerjiik megadni,
lgen,+90', -45"
sztioeket is
lgen, motorosan
K€rjtikmegadni
6llithat6
loen.+80', -90"
lgen
lgen
K6riiik megadni
loen
K6rj0k megadni

lgen/ Nem
K6rj0kmegadni,
szdoeketis
Legaldbb.S00mm6s
900 mm kozott

lgen

674 mm

Z

lqen

Teleptoltottseqkiielzo
beteotomeo:
Enoed6lvezetl

M i n . 2 0 0k a

P6rn6zattlpusa,vastagsiga6s kezelhetds6ge

lgen, k6rjiik megadni

Pirn6zat q6oi mosastbir6

loen.k6riiikmeoadni
K6ritikmegadni,
felsorolni

MechanikusanmozgatottrEszek

t<-rt ',;

r"'t--l-r-lt-Lw\-

loen
450 kq

lgen,80mm vastag,
6trontgenezhet6
6s
fertotlenlthet6
lsen
lgen,fels6hitt6mla 6s
feitart6

Sz6less6g(mm),min 500 oldalsinekn6lk0l

lgen
K6riilk meoadni

lgen,580mm

Hosszris5g(mm),

K6ri0kmesadni

2195mm

Talp meretek/ funkci6k
Talp hosszrisdga6s sz6less€ge

K6rj0kmegadni

Talp kerekeineka m6rele
Talo kerekeifordulnak-emindenir6nvba

K6riilk meoadni

Keritik meoadni

Talp als6 ele 6s a padl6koz6ttitivolsdg (seb6sz
klumpabef6r-e?)

K6rjiik megadni

Mfik0dtet€sea hosszt €lettartam0.tOlthetti
tort6nik,a tolt6
beSpitettakkumul6torokkal
6ramkiir a tdnkbelegyenbeEpitve,igy hal6zatr6l
is haszndlhat6,

K6rj0kmegadni

Az elektronikus6s hidraulikusvezdrl6szerveka
tdnkbeintegrdltak.

Kerjiikmegadni
KERJUKA NETTO
HUF ARAKATIS
MEGADNI
K6rjiik adjSkmeg a
cikk szimokat is 6s
rovid leirist

Alaptartoz6kok
K6telez6asztalkiegeszit6k/ tartoz6kok

1166x530mm a
leosz6lesebbr6szeken
100mm
lqenm0tetihelven
55 mm, azokona
helyeken,ahovaa
szem6tyzetbedll
lgen,akkumuldtoros
mriktidtet€s.a t6li6
Aramkiira tonkbe
inteorilt.
lgen, elektronikus6s
hidraulikusvez6rl6
szerveka tonkbe
inteorSltak
Lisd r6szletes
aJinlatot!

1130.5380k6t ponton
csukl6fejtart6,a
feklaoravisszahaithat6
1001.44D0kartafi6,400
mm-eslappal,Sllithat6,
1db
d6nthet6,2db
k6zrOozittivel
1001.57A0altat6lira
magassSgban6tllthat6,
d6nthet6,forgathat6a
1002.5940
hosszabbit6vala
1db
miiidasztalontul nyulik
az oldalsinrea
1003.23C0
radiilszorit6val
r6sztthetO
1001.4600fejfeletti
1db K6rj0kmegadni kartart6,a 1002.57A0
lirira szerelhetd
1002.24C0csukl6r0gz,t0
a r0gzlt6levehetd6s
4db
moshat6
1db

A feklapokhozfejr6sz(a feklapravisszahajthat6)

Kartart6( 2 db k6zr6gzit6vel)

Lira { sin r0gzlt6vel6s hosszabblt6val}

Fej feletti kartart6
Csukl6bilincs

J
I

1/

2 . r*i*r,*

6llithat6,
lnfrizi6s6llv6ny,magass6gban
is
d6ntheto,4db horoggal,rm, oldalkartart6ra
felszerelheto

Cs€sz6scombtart6,Bir, rOgzit6vel

Lab lekdtdheveder( osztottlibtart6hozrogzlto)
oir
Vdllt6masz

oldaltamasz,alllthat6,rogzltdvel

Ul6r6szhosszabbft6

TUR-szett
Mobil keret a TUR-szefthez,rm' voddrrel€s
iisszefoly6val
A feklapokhozk6t r€szreosztoftleilart6k
El6nya gyorscsatlakoz6slev€tel

ir

t---rd'[-'\*
"

1009.01C0
rm inf0zi6s
800-1500mm
*rllv5ny,
kozottmagas-s6gban
1db
4 db horoggal,
dllithat6,
oldalkartart6ra
is
felszerelheto
'1001.65,40
csdsz6s
l5btart6,a csesz6s
p6rnAzatostarto
billenthetd,
1p6r,Kirjilk megadni
1003.23C0
radi6lszorit6val
r6szithet6az oldalslnre
l6blek0t6
1001.4700
2db
hevedero6r
1002.09C0v6llt6masz,
1db K6rj0kmegadni oldalsinreszerelhet6,
Sllithat6.o6rn6zattal
't002.19C0 univerz6lis
oldaltdmasz,
magass6gban6s
irllithat6
oldalirdnyban
1db
1002.1'1
A0 oldaltdmasz
tap,170x120mm
m6retii.forqathat6
1131.5580ill6resz
hosszabbit6,a l6btart6
hely€reszerelhetO,a
ldbtart6thozz6lehet
1db K6rj0kmegadni
r6gziteni,illetve al6 az
1003.45D06sszefoly6t
lehetilleszteni
TUR
1003.45D0
1db
6sszefolv6.sz0r6vel
1003.46A0kocsi rm 15
l-esvodOnel,miianyag
1db
lefolv6csOvel
lgen,1118.5080
lgen
k6tr€szesosAott
K6rj0kmegadni
l6btart6,
1db
ovorscsatlakoz6slevetel

oPclo

1. ErtozEkart6 illvriny vagy kocsi kos6rral
{seb.tart..ertenzi6s felt€t, stb. tartoz€kokhoz}
Gordlthet6rozsdamentestart6 szerkezetegy
darab rozsdamenteskos6rral,mely legyen
alkalmasmiltBasztaltartoz6koktirolisdra'
LegyenlehetSs6gfertdtlenltett6llapottl
tartozdkok(pl. kartart6k,lSbtartbk,fejpirndk'
oldaltiimaszok,stb.) a tart6 szerkezetreszerelt
slnen 6s/vagya tart6raszerelhetdkos6rbanval6
t6rol6sdra.
4 db, (min.2 db fekezhet6)min.75 mm,
onbedll6,nyomotnem hagy6,moshat6fefi6tlenithetd,antisztiatikus

lgen

k6rjiikmegadni

2. Extenzl6s felt6t
Az alSbbiakatkell,hogytartalmazza:

1419.01HCextenzi6s
toldat,a MAQUET1133
mUtOasztalokhoz
csatlakoztathat6,
rozsdamentestirol6 tis
6tado-6tvev6kocsival,
kosAnalatartoz6kok
t6rolds6ra
4 db 75 mm-es
iinbe6ll6,nyomotnem
hagy6ker6kkel,
fert6ttenithetd,melyb6l2
f6kezhet6

lgen

t-

,toC
.'_J-',

/

- rdvid.
2db extenzi6shirz6szAr

lgen
k€r.iiikmegadni

2db extenzi6sh0z6sz6r- hossztt.

lgen
kdrjiikmegadni
lgen
k6rjirk megadni

1dbgdrt-tdmasz

lgen
k6ri0kmegadni

huzatdszerkezeta fentiekhez"vagy
hosszabbit6k,

lgen
kdrj0kmegadni

2db Kit6masztdldb az extenzi6sfeltdthez'
szorit6k,stb.

lgen
k6rjiik megadni

L5b befog6szerkezet.
K6rjiik megadni

Eov6b:

lgen 1 db

( 2 db kezrogzitovel)

EINILAT| SZEMPONTOK
Eqvs6qesenS=10

r6vid
lgen,3112.2283
extenziosh0zat6sz6r,
alaptartoz6k
fgen,3112.2293Hosszt1
extenzioshuzat6szix'
alaotartozdk
lgen,alaptartoz6k
a
3112.3134g6tt6masz
beteqh0zatdshoz
ors6s
1003.3700
miikddtetesiihtizatd
szerkezet,az extenzi6s
toldathozhaszndrlhat6
lgen,az extenzi6stoldat
alaptartozdka,
1002.18A0kitAmaszt6
tab,2 db 1003.23c0
radiiilszorit6val
lablaP
lgen,1001.97AQ
az extenzios
felsordszhez,
sz6less6gedllfthat6,
roozltdszliakkal,PAr
lgen,1003.4980tralP
tdmasza lSbbefog-6h9a
1001.63A0
karm$t6asztal,d6nthet6
6s magass6gban
allithat6,oldalsinre
rogzithet61003.23C0
radiirlszorit6val,2 db
kezroozitbvel

Legalacsonyabb beSllithat6 poziclo' mlnlmum

Kerjiik megadni

674 mm

Maxim6lispaciensstly, minimum?o-u.f9.

Kerjtik megadni

450 kg

billent6si(tilting)szOg(minimumI c
nrtaxlmatis

Krirjilk megadni

20"

szog.mrnrmum
Maxim6lishAtt6mlalebiltent6si
15fok

KArj0kmegadni

40"

lgen/ Nem

lgen

'r'r.-!

r

^^^r-

'-\ t'!.-!

^ 4nnt--

--^1-

^

t^la$i

. E t:L

ar'rlrralzat hfrilial

$alalti

A'fA|1akal

hirilia

mia?;aab'9o,I3n::5::?:f:1.,
EIatta
Antidekubituszhatirsf fekv6p6mamegl6te
(Legaldbb8cm vastag,mem6riaeffektussal'
igazolthatAssal,stb.)

lgen/ Nem

Kettdsir6nyitAslehet6s6ge- t6nkr6l€s
tavirAnyit6r6legYar6nt-

lgen I Nem

+SOrnmvagy e feletti motoroshossaranyu

lgen / Nem

5
I

ry
I

lgen,80mm vastag2
r6teg0,mem6ria
efiektussalantidekubitus
hat6s0
infra
lgen,1'133.91R0
kezivez€rlOvel6s a
tOnk0nl6v6 tartal6k
mtik0dtet6r6l
460 mm-eshosszir6ny0
moloroseltolSs

la+
/
,//
,v,

/

Z

611
5sa
Szervizrendelkez6sre
Atal6nvdiiasszerviz alk. N6lkill

Atai6nvdiiasszervizalkatr6szekkel
K6sziil6krekik6pzettszervizmdrniikiikszaqq
az alkatr6szell6t6st?
Hinv 6viaoarant6liAk
Maqvriorszaqialkatrdszb6zisnagysdga(rnE!)
Alkatreszutenp6tlis m6dja
Maqvarnvelvii hasznAlatiutasitits
Komplex.magasszinvonat0kik6pzesiprogram
orvosoknak6s szakszemdlyzetr6sz6re-19-

\rij-{l-{-i*rA

loen
12 honap

24 h4ryp

kdrjiik megadni

MediszerKft 1037 Bp
B6csiirt 267.

max.48ora

48 ora
100.000HUF + Afalfv

Szerviz
Uzembehelvez6stkovet6garanciaido
Szervizcime

r.-o^,.-'

k6ri0k meqadni
keritlk meqadni

k6ri0kmegadni

200.000HUF + dfa/6v
1

k6riiik meqadni
k6ri0k meqadni

12 6viq
2 milli6 HUF

k6rjiikmegadni
roen

Gvorspostdval

igen

lgen

lgen

sz0ks€ges
m0kddtetesehez
A berendezes
beszerzds
felsoroldsa,
segddanyagok
speciSlis
m6dia.brutt6iira:

k6rj0kmegadni

CE enqed6lysz6ma

k6rj0kmegadni

Elsoeladas€ve az ai6nlotttipusb6l

k6riilkmegadni

2000
- 1800db

k6rjtk megadni

7db

tov6Obfeitesztestiirt6nte€s mikor?
sz6ma
Eur6paireferencidrk

k6rifik meoadni

2005es 2007

VevdgondozSsbemutat6sa(pl.: k6zik6nyv,
tov6bbk6pz6s.magyarfeliratozds,stb-)

k6riiik megadni

nlaparnantelsorolttartozdkokfelsorol6sa
t6telesen

k6riiik megadni

Eladoftdarabszdm. EurdP6ban

killiin
M;iEErendaFeryekszdma,felsorol6sa
laoon

k6ritlkmegadni

CE113322DE01.doc
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