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SzdllftSsiszerz6d6s
HTC- 082-2010
mely l6trejott egyrlszrol a
a Vaszary Kolos K6rhiz
(2500 Esztergom,Pet6fi l6t26-28.,k6pviseli:) mint vev6
- tov6bbiakbanVev6 - Ad6sz6m:15388117-2-11
- Banksz6mlaszhma;10403648-50526565-55501002
- K6pviseletrejogosult: Dr. Kolk{r Zolthnf6igazgat6 f6orvos
m6srdszr6la Hitachi Medical SystemsKft., (1071 Budapest,Damjanichu. 11-15.),mint
elad6
- C6gbir6sdgi sz6m
01-09-693616
- Ad6sz6m:
12583825-2-42
- Szdmlavezet6bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
- Banksz6mlaszitma: 10900028-00000005-32220006
- K6pviseletrejogosult: Sz6lesJrfzsef,iigyvezet6 igazgat6
(tov6bbiakbanElad6) kdzdtt.
PREAMBULUM
Az Aj6nlatk€ro a kozbeszerz6sekr6lsz6l6 2003. 6vi CXXIX. torv6ny alapjan egyszeni
kozbeszerz6sielj6r6stbonyolitott le egy darab ultrahang diagnosztikaiberendezdsbeszerz6s6re.
Elad6, aki azAj6nlati Dokumentiici6ban meghatirrozotttermdkek gyartSsabar/forgalmazisflban
nagy tapasztalattalrendelkez6,elismert szakc6gr6szt veff az eljitrhsban 6s Ajanlatkdr6 ddnt6se
szerint ezen eljfiritstmegnyerte.

t.l
1 . 1.

Szerz6d6str{rwa:
mell6kletdbenfelsorolt I db Hitachi HI
A szerzodlstargya a jelen szerzodesl. szitm:i;berendezfis- a tov6bbiakban:aruk diagnosztikai
VISION Avius tfpusri ultrahang
ad6sv6tele,valamint az ehhez kapcsol6d6 e szerzodesbenr6szletezett szolg6ltat6sok
nyrijt6sa.

t . 2 . AzElad6 Sltal sz6llitand6 6ruknak meg kell egyezniiJkaz 1" sz6mri mell6klet szerinti
tipusokkal, valamint meg kell felelniiik azoknak a mriszaki-szakmai jellemz6knek
lparamfitereknek, melyek az Elad6 ajfunlatdbanl6v6 prospektusokban/leir6sokban
szerepelnek.

2.1

Szerz6d6ses6rt6k:
A Vevo 6ltal a szerzodesellen6rt6kekdnt az Elad6nak fizetendo teljes cisszegnett6
13.750.500,-Ft * 25o/o AFA, azarzbruttr6 17.188.125,- Ft azaz tizenh6tmillit6forint, + opci6s t6tel (2.990.000'-Ft +
egyszhznyolcvannyolcezer-eryszfzhuszoniit
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25"h AFA, ^zaz brutt6 3.737.500,- Ft., azaz hirommilli6hfitszizharminch6tezeritszhz forint) a Vev6 sz6khelydre/telephely6rekdltsdgmentesen leszfilitva parit6s
szerint tartalmazza a leszdllitand6 6ru, a sziiks6ges install6ci6s munk6k, a
kezeloszemllyzet betanit6s6nak ellen6rt6k6t. A telepit6si helyszin el6k6szit6se
(amennyibensziiks6ges)a Vev6 feladata.
A szerzodds ellen6rt6ke a jelen szerzodes 3.) pontj6ban foglaltak szerint kertil
kifizet6sre.

3./

Fizet6si m6d:

3 . 1 . Yev6 az 1. szilmri mell6kletben meghat6rozottteljes szerzSddsesellen6rt6ket azElad6
10900028-00000005-32220006
sz. banksz6ml|jira az alihbiak szerintfizeti meg:
- 4OVo (brutt6 6.875.250.-Ft.) + az opci6s t6tel (brutt6 3.737.500.-Ft) az izembe
helyez6still. sz6mlaklzhez v6tel6tkdvet6en2010.december3l-ig banki 6tutaliissal;
' 600 (brutt6 10.312.875.- Ft.) 6 havi kamatmentes egyenlo rdszletben (brutt6
1.718.813.-Ft./h6) 20II.janu6rt6l 20ll.jrinius 30-ig. A havi t<irlesztdsminden h6nap
25-ig banki 6tutal6ssal.

3 . 2 . A fizet6s abban az id6pontban sziimit teljesftettnek, illetve az itru tulajdonjoga akkor
szdil 5t a Vev6re, amikor Elad6 bankszrimlqin a Vev6 6ltal 6tutalt sz6mladsszegeta
Elad6 bankjaj6v6irja.
J.J.

3.4.

4.1
4.1.

Vev6 kdsedelmesfizet6seeset6nElad6 jogosult a mindenkorijegybanki alapkamatnak
megfelel6k6sedelmikamatotfelsz6mitani.
Amennyiben Vevo nem teljesiti fizetdsi kdtelezetts6geit6s annak ism6telt felsz6lit6sra
sem tesz eleget, akkor Elad6 jogosult a Berendez6stazonnali hatrillyal elszrillitani a
telepit6sihelyszinr6l.
Arusz:illitisi felt6telek 6s hatirid6k:
Elad6 az fr*at
rdszdre.

a Vev6 sz6khely6re/telephely6rekdlts6gmentesensziilitja le a Vev6

4 . 2 . Elad6 kdtelezetts6getv6llal arra, hogy az frukat a szerzodls al6irris6tkdveto 10 napon
beliil a szerzildesesfelt6telekben meghatSrozottakszerint leszilllitja 6s tizembe helyezi
Vev6 6ltal megadottcimen, illetve telephelyen.

4 . 3 . Hib6s teljesit6si kdtb6r: Ajiinlattev6 hibSs teljesitds eset6n a hibiival drintett nett6
szerz6d6ses
ellen6rtdk0,5%o
/nap m6rt6ktikdtb6r megfizet6s6rekdteles.
4.4.

K6sedelmi k<itb6r: Aj6nlattev6 kdsedelmesteljesit6s esetdn a kdsedelemmel6rintett
nett6 szerz6d6ses
ellendrtdk0,So/o/nap
m6rt6kti kdtb6r megfizet6s6rekdteles.

4.5.

Meshifsul6si kdtbdr: Aj6nlattev6 a szerzoddsaj:inlattev6nek felr6hat6 okb6l tcirt6n6
meghirisulrisaesetdna teljes nett6 szerzciddses
ellendrtdk 2}%o-nakmegfelelo m6rt6kri
meghirisul6sikdtb6r megfizet6s6re
kdteles.
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5.1

Szerel6s.tizembehelvez6s:

5.1.

Elad6 az 6ruleszSllitfusttt6l szhmitva I napon beliil elv6gzi az 6ruk sziiks6g szerinti
felszerel6s6t6s tizembehelvez6s6t.

5.2.

Elad6 6s Vev6 a felszerel6sremeg6llapitott hat6rido leiartfuigkdteles a szerel6simunk6k
befejezdsdrol es az 6ruk tizembe helyezds6t ol j egy zokdnyvet felvenni.
A jegyz6kdnlw tartalmazza az itzembe helyezett berendez6s tattozlkainak t6teles
j egy zek6t,az azokonfellelhet6 esetleges kiils6relmi nyomokat.
Az izembe helyez6sr6lfelvett jegyzokdnyv idSpontja tekintendo a szerzoddsteljesit6se
szempontj6b6l iranyad6 idopontnak, amikor Vev6 a szerz6ddstfurgydt klpezo itut
mennyisdgileg6s min6s6gileg6tveszi.

5.3.

Elad6 a sikeres tizembe helyezds t6ny6t rdgzito jegyz6kdnyv alfiirisakor kdteles I
pdld6ny magyar nyelvri felhaszn6l6ik6zikdnyvet 6tadni Vev6 r6sz6re.

5.4.

Elad6 kdtelezettsdget
v6llal arra,hogy a Berendez6siizembehelyez6s6tkovetoenVevo
megfelel6 szakismerettel rendelkez6 orvosai 6s asszisztensei rdszere 2 napos
felhaszn6l6i(applikrici6s) tr6ninget tart.

6.1

Garancia:
Elad6 a jelen szerzodesalapjfn lesz6llit6srakeriil6 berendez6sreaz iizembe helyez6stol
sz6mftott 15 h6nap garuncifitv6llal.
Amennyiben a garanciaido alatt az inuk valamelyike meghib6sodik 6s funkci6j6nak
megfeleloen nem haszn6lhat6, az emiatt felmeriilo rlllisid6 k6tszeres6vel 6runk6nt
megndvekszik a garanciaid6. Az 6ll6sido azt jelenti, hogy a k6szi.il6k diagnosztikai
c6lokra nem hasznrilhat6.

6.1.

A garanciamag6banfoglalja az furuknaka gydrtomu6ltal el<iirtkarbantart6simunk6inak
dijmentes elliLtilsiLt
is a garanciaidonbeliil.

6.2.

Elad6 kdtelezi maght,hogy a garanci6lis feladatok ellit6sfuramegfelel6 felk6sziiltsdgri,
szakemberrelrendelkezo magyarorszhgi szewizbizist tart fenn. A garanci6lis id6szak
alatt el6fordul6 meghibiisod6sokataz Elad6 - saj6t villasztfsa szerint - csere vagy
javit6s ritj6n saj6t kdltsdg6rektiszrjb<jliki.
Elad6 a garancifuliskdtelezetts6gteljesit6se sor6n biztositja, hogy a hibabejelent6stol
sz6mitott maximum 24 6r5n beliil megkezdi a hiba kijavitrisSt es azt a lehet6
leggyorsabbanbefejezi.
Ennek 6rdek6benElad6 az 6ntk tartal6kalkatrlsz-ellffi6s6trigy tartozik megszewezni,
hogy az a hibSk gyors kikiiszdbdl6sdtne akadSlyozza.

6.3.

AzElado teljes kdni szavatoss6gotv6llal Vev6vel szembenaz fltala az firuY'kalegyiitt
lesz6llit6sra keriil6 szoftverek felhaszn6lhat6shgilert.Elad6 kijelenti 6s teljes kdni
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jelen szerzodesalapj6n
felelossegetv6llal azert,hogy Vevo a lesz6llitott szoftvereketa
Vevo
korl6toz6lsn6lktil jogosult J'a*Vmrik<idtetdse sor6n felhaszn6lni,6s a szoftverek
6ltali haszniiatithaimadik szem6lyekjoga semmilyen form6ban sem akadiiyozza'

7.1

Az 6ru earanciaid6n ttili ellftfsa:
rogzitett
Elad6 v6llalja, hogy a garanciaid6 leiartfr- kdvetoen ktildn szerzod6sben
feltetelek mellett t6rit6s ellen6benell6tja az 6ruk szervizel6s6t.
Az Elad6 az 6ru1,hozsztiks6ges tartal6k alkatrdszeket a jelen szerzodds alfuirbsfttol
sziimitott 10 6vig biztositja.
A 26412004.(1X.23.) Korm. rendelet 6rtelm6ben Elad6 a berendez6s6lettartam6nak
lejtrathtk6vet6en a Vevo kdlts6g6nint6zkedik a berendez6smegsemmisit6s6rol.

8.1 Import 6s ew6b eneed6lvek ad6k' illet6kek:
Elad6 az izembe helyez{ssel egyidejrilegkdteles StadniVevS r6sz6rea jelen szerzoddsl.
sz. mell6klet6ben mighatfirozott 6ruk iizembe helyez6s6hezsziiks6ges1612006.(III' 27.)
EtiM rendelet szerinti engeddlyeket,6s/vagya CE jel megl6t6t igazolo dokumentumot.

9.t

Hatflvbal6p6s:
Jelen szerz6d6sa felek 6ltali al6ir6ssall6p 6rv6nybe 6s az abban foglaltak maraddktalan
telj esit6s6igmarad hat6lyban.

l0l.

Exportkorlftozti rendelkez6sek

10.1. A Vev6 6ltal megv6s6roltterm6kek, szoftver 6s/vagy technol6gia, tov6bb6 az olyarr
term6kek, szoftvei 1slvagytechnol6gia, melyeket azok felhaszniiSsiwal gyrirtottak le,
illetve fejlesztettek ki, nem haszn6lhat6ak fel a nemzetkdzi b6ke 6s biztons6g
megzavartrsiira,ide 6rtve (i) a tdmegpus*it6 fegyverek, fgy nukle6ris, vegyi vagy
biolOgiai fegyverek illetve rak6t6k tewezlsdt, fejleszt6s6t, gyitrtilsirt 6s felhalmozdsifi'
(ii) egy6b katonai tev6kenysdgeketilletve (1) az ilyen tev6kenysdgektitmogatfsilt celz6
felhaszn6l6st.
10.2. A term6keket sem kdzvetlentil, sem kdzvetve nem lehet eladni, export6lni, tov6bbadni,
enged6lyezni,b6rbe adni, 6truhiu:ni, felfedni vagy m6s m6don rendelkezdsrebocs6tania
harmadik f6lnek, ha Vev6 tudom6ssal bir r6la vagy oka van felt6telezni, hogy a
harmadik f6l illetve b6rmely m6s fel bele fog bonyol6dni a fent emlitett
tev6kenys6gekbe.Vev6nek hasonl6 tartalmri nyilatkozatot 6s garancirlkat kell k6rnie
att6l a f6lt6l, akinek a term6keket eladja, export6lja, tov6bbadja vagy egy6b m6don
rendelkez6s6rebocs6tja.
10.3. Vev6 v6llalja tov6bb6, hogy sem kdzvetlentil, sem kcizvetve nem fogja export6lni,
reexport6lni, futszflllitanivagy egy6b m6don eljuttatni a term6keket olyan orszhgba,
ameiyben a kifejezetten a HITACHI 6ltal re6 ruhlnott jog alapj6n forgalmazh"!" "
N
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6s rendelkez6s megs6rt6s6vel,
term6keket, a sz6ba jtiheto exportellenorz6 torv6ny
hatos6gijogokat gYakorl6
amelyeketaz \lleto orszhgaz iigyletekben resztvevofelek felett
korm6nyszerveil6ptetnek6rv6nybe6s alkalm aznak

1ll.

Ew6b felt6telek:

11.1

Jelen szerz6d6s6s annak melldkletei csak a szerzodo felek kdzos megegyezesfvel,
ir6sosform6ban m6dosithat6k a Kbt. 73$ (1) bekezd6s6benfoglaltak szerint.

ll.2

irott
Minden, a jelen szeruodlskeretdbena felek 6ltal egym6snakkiilddtt drtesitdsnek
a
form6ban la.ianott lev6lben, telefaxon, telexen) kell tOrt6nnie.Ezen drtesitdsekhatillya
cimzett6ltali vdtelkor, illetve neki tcirt6n6k6zbesitdskor6ll be.
A felek kdzotti levelez6skiztr6lagmagyar nyelven tort6nhet.

3 azonos6rv6nytipdld6nybanmagyar nyelven kdsziilt, melybol Yevo 2
I 1.3. Jelenszerz6d6s
p6ld6nyt, Elad6 1 p6ld6nYtkaP.
I1.4.

Jelenszerz6dds1. szttmimell6klete aszelzldds elv6laszthatatlanrlszetkepezi.

11.5. A szerzodofelek mentestilneka jelen szerzod6sbolfakad6 kotelezettsdgeiknem, vagy
r6szlegesteljesit6sdvelkapcsolatosfelelossegalol, ha a nem teljesitdsellen6llhatatlan
erok kovetkezmenye. Ellen6llhatatlan eron olyan, az illetdkes Kereskedelmi Kamara
iltal igazolt kdriilmdnyeket kell 6rteni, melyek a jelen szetzod6s alfuitilshtkdvetoen
felmertil$, el6rel6thatatlan 6s a felek Sltal elhhrithatatlan esemdnyek kovetkeztdben
6llnak be. Ilyennek tekintend6k f6k6pp, de nem kiz6r6lag a h6borri, ftildreng6s,tizvdsz,
munkatigyi vit6k, robban6s,6ltal6nosanyag-6sitzemanyaghiany'
Az ellen6llhatatlan eft 6lta| 6rintett f6l kciteles a m6sik felet a vis major helyzet
bek6vetkezt6r6l,illetve megszrintdrol15 napon beli.il 6rtesiteni.
A jelen szerzod6sbSl ered6 jogvitrlkat a szerzodo felek megkis6rlik b6k6s riton
rendezni.
Amennyiben ez 30 napon beltil nem vezet eredm6nyre, a szetzodo felek a vita
elbirfllfusfraaVevS sz6khelyeszerinti Bir6s6g kiz6r6lagosillet6kess6g6tk6tik ki.
A jelen szerzod6sbennem vagy nem kimerit6en szabillyozottk6rd6sek tekintet6ben a
magyar anyagijog szab6lyai azirfnyad6k.
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Vev6
(
Yaszary Kolos K6rh6z
Civiszn6 Mand6k Julianna Dr. KollSr Zoltfin
mb. gazdashgiigazgat6 f6igazgato f6orvos

Elad6
Systems
Medical
Hitachi
SzdlesJ6zsef
igyvezeto igazgat6
HITACHI
Medical Systcnrs }'-fi.
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Ad6szrlrn: 12583825-2-42
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I.sz. mell6klet
sPecifik6ci6
Rr6szletes

1 db gyiri

fj

.!,- --r.-,-L--^,riqon^szfikai
k6sziil6k
ultrahang diagnosztikai k6sziil6
Hitachi HI VISION Avius fels6 kateg6riijir
az alilbbi specifik6ci6val 6s tartoz6kokkal'
f.".tiU" 6pitve, L1" LCD szinesmonitorral'
- Teljesenmegrijult, rij gener6ci6sultrahang platform

- fii;;""p.iE, u'"itii"ftit'u' karcsri(45cm sz6les)fel6pit6s
is
eset6n
szinvaks6g
\gazoil6Ulre"ivuret*itagitaslesetleges
- F6nyviszonyokhoz

-"gt tittittbdztethet6kezelogomb szinek)
feliilet (GUD
- Monitorb" 6;i;; II. gener6ii6s grafikai-felhaszn5l6i
- Broadbandultra high speeddigit6lis jelform6l6s
stzocsatornl (HI Compound modban)
- Digit6li,
12 bites A"/Dkonverter
- Nagyobb,"ru,ornu,Za^:'
mint 200 dB-es dinamika tartom6ny'
- Windows XP oPer6ci6srendszer
- 1,0-25 MHz kozOtti mtrkdd6sifrekvenciatartom6ny
-Integr6hna|ozatikartyaPCkdrnyezetb2nt6rt€n6adattov6bbit6sra
- 3 viZsg6l6fej egyidejti csatlakoztat6silehet6s6ge
USB)
- Be6pitett digitilis k6ntiroLls (HDD' 9D-RW.]PVD-RAM'
- Mobil HDD csatlakoifs USB porton keresztiil
- Egy gombnyomfsra tiirt6n6 k6poptimalizilis
- ,q.uiomatikusDoppler m6r6si funkci6
- Realtime bioPsziafunkci6
- Wideband Pulse Inversion (WPD
(HdTHI)
- ,,High Dynamic" sziiveti harmonikus k6palkotfs
- ttiCo*pound (III Com) k6palkotis
- Realtime doppler m6r6si lehet6s6g
- High nesotuiion Tissue Adaptive Imaging (HI REZ)
selector' PSS)
- p6ciens adaptiv anat6miai optimaliz6liolruti"t t Scanning
correction' PDC)
- piciens fiiggd hangsebesscgto.."t cit6(Patient Dependent
lechnol6gia (Pure Image)
- Homog6n, erykristilyos kardiottfgiai transzducer
- Tissue DoPPler Imaging
- TraPezoid k6Palkotis
, -,, .
- nryeOUl6ll6 256 kristflyos transducer technol6gia
Flow" technikfval
- Rendkiviil alacsony eramusox vizsgftata az fry',,Fine

- K6pgal6riafunkciOneteg-6sk6pi "d11!iikk?1.
v6lt6siid6 (kisebb,mint 1 sec)'nagy
_ Rendkivolgyorstizemm6d'ir-'"izsga6fej
beteg6tereszt6k6Pess6g
-Hagyom6nyosanfelhaszn6l6barifi,Hitachirajellemz6egyszerikezeles

csomagok:
A rendszerbeintegr6lt standardszoftver
fetn6tt) vizsgflati szoftver
(gyermek,
- Teljes r.orii"ha.i, radiol6giai
i"iit"t) vizsgflati szoftver
ligyreii i"-io,'pajzsmiriry,
- Teljes k6rii ;;;;"riris,
- T eli es kiirii sziil6szet-n6gy6g fuszatiszoftver
- Tetjes kdrii urol6giai szoftver
- Tefes kiirii kardiol6giai szoftver
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Be6pitett tartoz6kok:

EZU-PD
EZU-CD
EZU.CFA
EZU-MM
EZU.NWl
EZU-FCIIIPtW

Doppler egys6g
CFM (szink6dol6)egys6g
Bidirekcion6lisColor Flow Angio egyseg
Imagememory (cine memory) egys6g
Hiilzati kirty a, PC kdrnyezetbetdrt6n6 adattov6bbit6silehet6sdggel
JPEG, TIFF, AVI form6tumban
Print,Worklist szoftver
DICOM Transfer,T6rol6s,

Vizsed16feiek:
EUP-C715

Nagyfelbontdsi (192 prezoelemes),konvex,
multifrekvenci6s, 6ltal6noshasi vizsg6latokraalkalmas
vizsgSl6fej(1,0 - 5,0 MH4 50R,75")

EUP-L74M

Nagyfelbont asfi(l 92 piezo-elemes)linearis multifrekvenci6s vizs9616fej
liryyr esz(emlo, pajzsmirigy, izijlet, here, stb.), valamint vascularis
50mm)
vizsgiilatokra (5,0-13,0 1N4Hz,

Dokumentici6:

Mitsubishi P-93DW fekete-feh6rdigitilisvideoprinter

V6tekir, helyszinre szfllitdssal, iizembe helyez6ssel,betanitissal:
+ 25o/o,AFA

Ft
13.750.500,3.437.625.-Ft

lLU8.n5'=E!

Bruttd vdteldr
Opci6s t6tel:
EZU.TE6

HITACHI Real Time Tissue Elastography (HI-RTE)
Uj innovativ ultrahang modalitfs (II. gener6ci6sszonoelasztogr6fi6s
szoftvercsomag)a sziiveti elaszticitrisvizsgilatr[ra (eml6, pajzsmiriry'
iziiletek, prosztata, EUS, b6r, stb.)

V6tel6r, helyszinre szdllft6ssal, iizembe helyez6ssel,betanftdssal:
+25Yo AFA

Ft
2.990.000,Ft
747.500.-

3J31.500'=I!

Bruttd viteldr
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Vaszary Kolo
Civiszn6 Mand6k Julianna Dr. Kollar Zoltfin
mb. gazdasilgiigazgat6 foigazgat6 fciorvos
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