
Vállalkozással vegyes adásvételi szerződés 
 

II. kötet 
 

a „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban 
elnevezésű projekt keretén belül „ 3 teslás MR-készülék és tartozékainak 

beszerzése, beépítése, üzembehelyezése és a kapcsolódó járulékos munkák 
elvégzése  

 
tárgyban 

 
 
 mely létrejött egyrészről a(z) 
 
 Név:  Heim Pál Gyermekkórház 
 Képviseli: Dr. Nagy Anikó 
 Székhely/Cím: 1089 Budapest, Üllői út 86. 
 Adószám: 15490335-2-42  
Számlavezető bank (pénzügyi intézmény neve):   
Bankszámlaszám:  
 
mint vevő (a továbbiakban: „Vevő”),  
 
másrészről a(z) 
 
 Cégnév:  ……………………….. 
 Képviseli:  ……………………….. 
 Székhely:  ……………………….. 
 Adószám: ……………………….. 
 Cégjegyzékszám: ……………………….. 
    Számlavezető bank:  ………………………… 
 Bankszámlaszám: ……………………….. 
 
mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”; Vevő és Eladó a továbbiakban együttesen: 
„Felek”, önállóan a másik nélkül: „Fél”) 
 
között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel: 
 
 

1. Preambulum: 
 
 
1.1. Felek rögzítik, hogy a Vevő, mint ajánlatkérő ……………………….. napján a „Gyermek 

MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban elnevezésű projekt 
keretén belül” 3 teslás MR-készülék és tartozékainak beszerzése, beépítése, 
üzembe helyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése vállalkozással 
vegyes adásvételi szerződés alapján elnevezéssel uniós eljárásrendnek 
megfelelő uniós nyílt közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: 
„Közbeszerzési Eljárás”) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: „Kbt.”) alapján. 
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1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a legjobb ár-érték arányú érvényes 

ajánlatot az Eladó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás 
nyertes ajánlattevője az Eladó lett. 

 
1.3. Fentiekre való tekintettel Felek megkötik a jelen szerződést azzal, hogy a 

Közbeszerzési Eljárás (i) eljárást megindító felhívása (a továbbiakban: 
„Felhívás”, 1.1. számú melléklet), (ii) közbeszerzési dokumentumai (a 
továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentumok”, 1.2. számú melléklet) és (iii) az 
Eladó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat”, 1.3 számú melléklet) a jelen szerződés 
mellékletét képzik (a Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az 
Ajánlat a továbbiakban együttesen: „Közbeszerzési Eljárás Iratanyaga”) azzal, 
hogy (1) az iratok fizikailag nem kerülnek a szerződéshez csatolásra, tekintettel 
arra, hogy azok mind a Vevő, mind az Eladó rendelkezésére állnak, valamint (2) 
az iratok közötti ellentmondás esetén a jelen mondatban meghatározott 
sorrendben fognak érvényesülni az egyes dokumentumok rendelkezései a jelen 
Szerződés értelmezése során. 

 
 

2. A szerződés tárgya 
 
 
2.1. Felek a jelen szerződés tárgyát részletesen a jelen szerződés 2. számú 

mellékletében határozzák meg. 
 
A jelen szerződés aláírásával a Vevő megveszi, és az Eladó eladja a jelen 
szerződés 2. számú mellékletében meghatározott eszközt annak tartozékaival 
együtt a jelen szerződésben részletezett feltételek szerint. 

2.2. Termék megnevezése: 
Darabszám: 
Típus: 
Gyártó: 

 
3. A Vevő jogai és kötelezettségei 

 
 
3.1. A Vevő köteles a Vételárat az Eladónak az Eladó által szabályszerűen és 

mindenben a jelen szerződésnek megfelelő számla alapján megfizetni. 
 

3.2. A Vevő a szerződés teljesítését kizárólag akkor köteles igazolni, ha az Eladó a 
jelen szerződésben rögzített feladatait a jelen szerződés szerinti ütemezésnek 
megfelelően maradéktalanul és kifogástalanul teljesítette, és az eszközön való 
tulajdonszerzéshez, valamint annak rendeltetésszerű használatához és 
esetleges karbantartásához szükséges dokumentumokat átadta. 
 

3.3. A Vevő bármikor jogosult az Eladótól tájékoztatást kérni a jelen szerződésnek 
az Eladó általi teljesítésével összefüggésben. 

 
4. Az Eladó jogai és kötelezettségei 
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4.1. Az Eladó köteles a jelen szerződésben foglaltakat a vonatkozó jogszabályoknak, 

a közbeszerzési műszaki leírásban részletezetteknek megfelelően teljesíteni és 
az eszközt a jelen szerződésben meghatározott minőségben leszállítani, a Vevő 
birtokába adni az eszköz tulajdonjogának az átruházásával. 

4.2. Eladó szerződésszerű teljesítésének részét képezi a jelen szerződés 2. számú 
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint meghatározott termék és 
annak valamennyi tartozékának a jelen szerződés 5.1. pontjában meghatározott 
teljesítési helyre történő leszállítása, beépítése, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas módon történő üzembe helyezése, teljeskörű telepítése, a kapcsolódó 
járulékos munkák elvégzése, illetve a termék használatának betanítása a 
felhasználó személyzet számára. A teljesítés továbbá magában foglalja az 
érvényes forgalomba hozatali engedély bemutatását, az 
üzembehelyezési/próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet 
betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, terméktől függően az EV mérési 
jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyv, használati utasítás, 
magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában 
átadását. (CD-DVD). 

 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 4.2. pont teljesítése során 
figyelembe veszik a szerződés 6.2. pontját. 
 
Felek megállapodnak továbbá, hogy:  
- Szállítás és üzembe helyezés: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát 
képező berendezést a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés 
hatálybalépésével rendeli meg, azonban annak gyártására, teljesítési helyre 
történő szállítására, valamint üzembe helyezésére leghamarabb jelen szerződés 
hatálybalépését követő 5 hónap elteltével és legkésőbb a jelen szerződés 
hatálybalépését követő 8 hónapon belül, de annak szállítására mindenképpen a  
teljesítési helyszínnek a berendezés üzembe helyezésére alkalmas állapotba 
hozatalát (teljesen por- és fém-mentes helyszín) követően kerül sor, figyelembe 
véve a szerződéstervezet 8.3. pontjában meghatározottakat. 
Próbaüzem: az üzembe helyezést követően, 5 munkanapos időtartam. 
A betanítás nem képezi a próbaüzem részét. A betanításra az alábbiakban 
meghatározottak szerint kerül sor:  
Az oktatás helyszíne: megegyezik a teljesítés helyszínével. 
A betanítás folyamata:  
Első alkalommal az oktatás 15 fő részére, a sikeres próbaüzemet követő 3 
munkanapokon keresztül zajlik az oktatás helyszínén nyertes ajánlattevő által 
küldött, arra alkalmas személy vezetésével. 
Második és harmadik alkalommal: az időközben felmerült szakmai kérdések 
megvitatása érdekében az oktatási igények bejelentését követő 2 héten belül 3 
egymást követő munkanapokon keresztül. Ezen alkalmakkal kapcsolatos 
igénybejelentésre ajánlatkérőnek leghamarabb a sikeres próbaüzemet követő 2 
hét elteltével, de legkésőbb 1 év elteltéig van lehetősége. Amennyiben ezen 
időpontig ajánlatkérő nem jelzi igényét a fennmaradó oktatási alkalmak 
felhasználására, úgy azok elmaradnak. 
Fentieken túl Eladó – figyelembe véve a módosított árazatlan költségvetésben formázott: Sorkizárt
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felsorolt feladatokat - köteles elvégezni az épület fizikai határoló falain és 
födémein kívül minden olyan munka elvégzése és szerkezet telepítése 
(hűtéstechnikai vezetékrendszer, a Quench cső beépítése, ezek tartószerkezetei, 
szükséges tervek elkészítése, szerelések ellenőrzése, vizsgálatok és 
ellenőrzések elvégzése, vizsgálati és ellenőrzési jegyzőkönyvek készítése), mely 
a berendezés megfelelő és biztonságos üzeméhez és használatba vételéhez 
szükséges.  
A berendezés az épület földszintjén kerül elhelyezésre, míg a hűtéstechnika 
kültéri egységei a 3. emeleten, és a Quench cső kivezetése a 3. emelet felett 
helyezhetőek el. 
 

4.3. Az Eladó minden olyan körülményről – beleértve a Vevőtől kapott információkat 
is – haladéktalanul értesíteni köteles a Vevőt, amely hatással lehet a jelen 
szerződés szerinti teljesítésének határidejére, minőségére és költségeire. Az 
értesítésnek ki kell terjednie az előidéző okokra, a következmények várható 
mértékére, a következmények mérséklésének lehetőségeire vagy a körülmények 
/ azok oka(i) megszüntetésének lehetőségeire (a Vevő által javasolt mód 
megjelölésével). 
 

4.4. Az Eladó köteles a Vevőt értesíteni, ha a szerződés tárgyának a maradéktalan 
teljesítését megelőzően az Eladó társaságnál tulajdonosváltozásra, illetőleg 
jogutódlásra, jelen szerződés teljesítésére kihatással lévő jogok és 
kötelezettségek átszállására kerül sor, illetve ha az Eladóval szemben 
felszámolási eljárást kezdeményeztek vagy fizetésképtelenséggel fenyegető 
helyzet alakult ki, továbbá ha az Eladó csőd vagy végelszámolási eljárást 
kezdeményezett. 

 

4.5. Az Eladónak – a teljesítés feltételeként – 5 munkanapos  zavartalan, hibamentes 

próbaüzemet kell végeznie és dokumentálnia. A próbaüzem megfelelőségét 
Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben Eladó ezen kötelezettségének nem tesz 
eleget, úgy Vevő jogosult a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 
jogkövetkezményeket alkalmazni. 

 
A végső teljesítés a jelen szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítését 
követően ismerhető el. 
 

5. A teljesítés helye 
 
5.1. Felek a jelen szerződés tárgyának a teljesítési helyszínét az alábbiakban 

határozzák meg: 
 

HU 101, 1089 Budapest, Üllői út 86. 
Heim Pál Gyermekkórház H.Épület …. Osztály Földszint….terem/szoba 

 
5.2. Felek megállapodnak, hogy a fenti helyszíntől eltérő helyszínre az Eladó csak a 

Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján jogosult teljesíteni. 
  
5.3. Vevő kijelenti, hogy előteljesítést nem fogad el.  
 

törölt:  

törölt: Eladó köteles elvégezni továbbá a jelen  szerződés 5. 
számú mellékletét képező árazott költségvetésben 
feltüntetett takarítási munkák, bontási munkák, ideiglenes 
létesítési munkák, építési munkák, elektromos munkák, 
gépészeti munkák, tervezési munkák, RF Kalitkával 
kapcsolatos munkálatok jelen szerződés 2. számú 
mellékletét képező műszaki leírás szerinti teljesítésére.¶
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6. A szerződés időbeli hatálya 
 
6.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést 12 hónapos határozott időtartamra kötik, 

annak hatálybalépésétől az egyes Feleket terhelő valamennyi kötelezettség 
maradéktalan teljesítéséig. 

 
6.2. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása 

(forrás rendelkezésére állása) jelen szerződés 9.1. pontja alapján. 
 

7. A teljesítés módja 
7.1. Eladó az 6.1. pont szerinti határidőben, az 5.1. pontban meghatározott teljesítési 

helyszínre köteles a jelen szerződés tárgyát képező terméket annak 
tartozékaival együtt leszállítani, beszerelni és üzembe helyezni, figyelembe véve 
a jelen szerződés 6.2., valamint 8.3. pontját. 

7.2. Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a termék szállítása a megfelelő 
csomagolásban történjen, mely megakadályozza a sérülést, károsodás, 
időjárásból származó befolyásokat és egyéb környezeti hatásokat. A 
csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a termék épségét és 
minőségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A csomagolást 
Eladónak el kell látni a szükséges megjelölésekkel (megnevezés, csomagra 
vonatkozó kezelési előírások stb.) és mellékelni kell a csomag tartalmát 
azonosító jegyzéket. A szállítás során keletkezett hibákért Eladó vállalja a 
felelősséget. 

7.3. Eladó vállalja, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítése során olyan 
körülmény állna elő, amely akadályozza a határidőben történő, szerződésszerű 
teljesítést, akkor haladéktalanul köteles erről Vevőt írásban értesíteni, 
megjelölve a késedelem okait, valamint a késedelem várható időtartamát. 

7.4. A csomagolt terméket Vevő (vagy az általa meghatalmazott személy) Eladó 
jelenlétében veszi át, melyről jegyzőkönyv készül. 

7.5. Az áruátvétel feltétele az árura vonatkozó minőségi előírások megfelelősége. 
7.6. A termék átadásakor a szállítólevelet Vevő részére 2 (két) példányban kell 

biztosítani. Eladó köteles írásban nyilatkozni átadáskor, hogy az átadott 
terméken tulajdonjog fenntartás nincs, továbbá a Vevő tulajdonszerzésének 
semmiféle akadálya nincs. 

 
7.7. Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha jelen szerződés tárgya 

szerinti eszköz és annak valamennyi tartozéka hibátlan műszaki állapotban, 
hiánytalanul, az előírt mennyiségben és minőségben, beüzemelésre kerül az 
eszközön és annak valamennyi alkatrészén való tulajdonszerzéssel együtt, 
valamint annak rendeltetésszerű használatához és karbantartásához a 
szükséges okmányok (pl. leírások és útmutatók, amennyiben vannak) 
átadásával leszállította. 

 
8. A vételár 

 
8.1. A Vevő az Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott 

eszközért és annak valamennyi tartozékáért az Eladó által hibátlan műszaki 
állapotban, az előírt mennyiségben és minőségben leszállított, a beszerelt, 
rendeltetésszerű használatra alkalmas módon üzembe helyezett, és a Vevő által 
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elismert teljesítés után tartozik a jelen szerződésben megállapított ellenérték 
megfizetésével. 

8.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés, különösen annak 2. számú melléklete 
alapján valamennyi eszköz együttesen számított vételára mindösszesen ………… 
,- Ft  + ÁFA összeg (a továbbiakban: „Vételár”), amelynek megfizetésére a jelen 
szerződésben meghatározottak szerint kerül sor. 

8.3. Eladó a szerződés hatálybalépésekor – figyelembe véve a jelen szerződés 6.2. 
pontját - a bruttó Vételár 5%-ának megfelelő összegű számlát nyújthat be, mely 
összeg a teljes vételár részét képezi és a fennmaradó bruttó vételárral 
egybeszámítandó. Eladó a szerződésszerűen leszállításra kerülő eszköz - a 
Vevő által a szerződés hatálybalépésekor korábban megfizetett bruttó Vételár 
5%-ának megfelelő összeggel csökkentett, - fennmaradó, a bruttó Vételár 95%-
ának megfelelő  ellenértékéről a szerződéstervezetben meghatározott átadás-
átvételt és az ahhoz kapcsolódó igazolt teljesítést (teljesítésigazolás) követően 
nyújthat be számlát, amely a vételár második és egyben utolsó részlete, melyet 
Vevő az alakilag és tartalmilag helyes számla kézhezvételét követő 30 napon 
belül, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései szerint 
átutalással egyenlíti ki nyertes ajánlattevő bankszámlájára. A szerződésszerű 
teljesítést követően a fennmaradó részt legkésőbb az ezen Szerződés 
aláírásától számított tizenegyedik hónap utolsó napját követő 30 napon belül 
egyenlíti ki a Vevő a fenti módon. A Ptk. 6:216. § (1) bekezdésében foglaltak 
alapján az nyertes Eladó a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig 
fenntartja. 
 

8.4. Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában megjelölt ajánlati ár tartalmazza mindazokat 
a költségeket, amelyek a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítése során 
Eladó részéről felmerülhetnek. 

8.5. Felek rögzítik, hogy a 8.2 pont szerinti ajánlati ár kötött, azon a Felek a szerződés 
hatálya alatt nem változtathatnak. Eladó tételes árkalkuláció alkalmazásával, fix 
áron határozta meg a termék vételárát, azaz Eladó az ajánlatban megadott árat 
a szerződés teljes időtartamára garantálja Vevő részére, azt nem növelheti a 
szerződés időtartama alatt. 

8.6. A vételár továbbá tartalmaz minden, teljes körű teljesítéshez szükséges 
járulékos költséget: műszaki csatlakozások kiépítését, berendezés helyszínre 
szállítását, szerelési munkálatokat, csatlakoztatás-telepítést, beüzemelési-
beszabályozást, próbaüzemeltetést, az üzemeltető képviselőinek betanítását, 
magyar nyelvű használati utasításokat és az esetlegesen szükséges 
szakhatósági egyeztetéseket. 

8.7. Külföldi adóilletőségű Eladó jelen szerződéshez köteles meghatalmazást 
csatolni arra vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
 

9. A teljesítés igazolása és egyéb fizetési feltételek 
 

9.1. A finanszírozás módja: 
 
A jelen szerződés szerinti kifizetés utófinanszírozás. 
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A források vonatkozásában az eljárás megindításakor támogatói döntés még 
nem állt Megrendelő rendelkezésére. Erre figyelemmel a Kbt. 135. § (12) 
bekezdés alapján a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés 
hatályba lépésének feltétele, hogy Megrendelő a fent nevezett források 
vonatkozásában Támogatói Döntéssel rendelkezzen. Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § 
(5) -(6) bekezdés alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy 
ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél 
kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt 
az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés). 
 
„Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális 
– közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő 
bontó feltételt köti ki: 
 
Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó 
feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a 
központosított közbeszerzési rendszerben vagy összevont közbeszerzési 
eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a 
központosított vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést 
megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos 
következménye nem származhat.” 

 
9.2. A teljesítés igazolása: 

 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1), valamint (6)  bekezdésének a 
rendelkezései az irányadóak. 

 
9.2.1. Amennyiben a Vevő a teljesítést megfelelőnek ítéli, úgy az Eladó 

teljesítését követően haladéktalanul, de legfeljebb a fenti pontban 
rögzített határidőn belül kiállítja az Eladó részére a vonatkozó 
teljesítésigazolást. 

 
9.2.2. Amennyiben a Vevő a teljesítést nem tartja megfelelőnek, úgy a Vevő 

megjelöli az érintett hibákat és hiányosságokat, valamint meghatározza 
a teljesítési póthatáridőt, amelyre az Eladó köteles a megjelölt hibákat 
és hiányosságokat kijavítani.  

 
Amennyiben a teljesítés hibájának jellege miatt a kijavítás lehetetlen, 
vagy olyan póthatáridőn belül nem kivitelezhető, amelyen belül még a 
Vevőnek érdekében áll a teljesítés elfogadása, a Vevő póthatáridő 
megjelölésére nem köteles, és a Felek a szerződésszegésre 
meghatározott rendelkezések szerint járnak el. 

 
 

 
9.3. Fizetési határidő: 
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A szerződés szerinti kifizetés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban:"Ptk.") 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében rögzítettektől 
eltérően történik tekintettel arra, hogy Vevő a kötelező egészségbiztosítási 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény hatálya alá tartozó Ajánlatkérő, így 
jelen szerződés esetében a Vevő pénztartozás vonatkozásában 60 napos 
fizetési határidőre jogosult a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 
1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a alapján. 
 

9.4. Előleg: 
 

Felek megállapodnak, hogy a Vevő a jelen szerződés 8.3. pontjában 
meghatározottak szerint előleget fizet az Eladónak. 
 

9.5. Számlázás: 
 

Eladó a jelen szerződés során 2 darab számla benyújtására jogosult. 
 
A Felek megállapodnak, hogy az Eladó:  
- a számviteli szabályoknak mindenben megfelelően kiállított számlát a 

számla kiállításának napján köteles pdf formátumban megküldeni a Vevő 
képviselőjének e-mail útján, továbbá  

- a számla kiállítását követő 2 napon belül köteles a számlát a Vevő 
képviselőjének személyesen átadni, vagy a Vevőnek megküldeni 
(tértivevénnyel igazoltan) postai úton (amennyiben nem elektronikus 
számlát küldött meg a Vevőnek). 

 
9.6. Egyéb előírások: 

 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződés 
szerinti kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. § szerint kell eljárni. 

 
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségeket 
magyar forintban (HUF) teljesítik. 

 
A Vevő a jelen szerződés szerinti kifizetéseit az Eladó által a számlában 
megjelölt bankszámlájára történő átutalással teljesíti. 
 

9.7. A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok: 
- Ptk.; 
- Kbt.; 
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. 
(XI.05.) Korm. rendelet; 

- általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 

 
10. Jótállás és szavatosság 
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10.1. Eladó a jelen szerződés szerinti valamennyi teljesítése vonatkozásában 24 

hónap  jótállás időtartamot köteles vállalni. 
 

10.2. A jótállási időtartam alatt az Eladó köteles a hibás teljesítésből adódó 
hibaelhárítást elvégezni, szervízszolgáltatásával a Vevő rendelkezésére állni a 
bejelentéstől számított 24 órán belül, továbbá a kötelező karbantartási 
előírásokat megadni a Vevő számára. 

 
10.3. Felek megállapodnak, hogy az Eladó jótállási kötelezettsége kiterjed a napi 

működtetéshez szükséges tervszerű, megelőző karbantartásra is. 
 

10.4. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a termékkel kapcsolatos szavatosság 
és jótállás szabályaira a Ptk. az irányadó. 
 

10.5. Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát 
képező termék rendelkezzen valamennyi a jogszerű forgalomba hozatalt igazoló 
dokumentumokkal, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

 
10.6. A jótállás időtartamát az adott eszköz átvételétől kezdődően kell számítani. 
 
10.7. Eladó meghibásodás esetén, a részére történt bejelentésétől számított 24 órán 

belül köteles a hibaelhárítás megkezdésére, valamint a megkezdéstől számított 
10 munkanapon belül köteles annak maradéktalan befejezésére és az eszközt 
működőképes állapotba helyezni. Eladó amennyiben a hibaelhárítás 
megkezdését követő 10. munkanapon belül nem fejezi be maradéktalanul a hiba 
elhárítását, úgy annak maradéktalan befejezéséig napi 1% kötbér megfizetésére 
köteles Vevő részére a jelen szerződésben meghatározott késedelmi kötbér 
szabályai szerint. 

 
Üzembiztonság: 
a) Hibának minősül a készülék állapotában bekövetkező minden változás, 

amely a folyamatos rendeltetésszerű üzemeltetés bármely fázisát 
lehetetlenné teszi, vagy veszélyhelyzetet teremt a páciensre vagy a kezelőre 
nézve. 

b) Üzemidő(Tmax): 
Azon időtartam, amely alatt Megrendelő a berendezéssel 
rendeltetésszerzűen betegvizsgálatokat végezni kíván: 365 nap 

c) Üzemkiesés(Tj): 
Üzemkiesésnek minősül az üzemidőnek azon egész napokat kitevő része, 
amikor a jelen szerződés tárgyát képező berendezés hiba miatt nem 
használható rendeltetésszerűen. 
Nem minősül üzemkiesésnek: 

- elemi károk, vis maior vagy egyéb külső tényezők ráhatásából 
keletkező hibák javítására fordított idő, 

- a nem rendeltetésszerű használatból fakadó hibák javítására 
fordított idő, 

- alaptalan bejelentés miatt kieső üzemidő, 
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- a karbantartások, időszakos felülvizsgaálatok elvégzésére és 
módosításokra fordított idő, azon hibák elhárítására fordított 
idő, melyek bizonyíthatóan típushibából vagy gyári hibából 
adódtak, 

- a szerződés tárgyát nem képező anyagoknak és 
tartozékoknak a beszerzésére fordított idő, melyek miatt az 
adott berendezés nem használható rendeltetésszerűen (pl. 
fogyóanyagok, a szolgáltatás tárgyát nem képező tartozékok 
vagy egyéb alkatrészek stb.) 

- az az időtartam, amely alatt a berendezés részleges hibája 
ellenére az eszköz ill. készülék használata tovább folytatható, 

- a Megrendelő késedelmének időtartama. 
d) Üzembiztonság: 

 
Ü = (Tmax – Tj)/ Tmax x 100% 
 

Eladó az árubeszerzés tárgyát képező orvostechnikai berendezés esetében 
összességében 95%-os üzembiztonságot biztosít. 
Felek rögzítik, hogy az Eladót fentiek szerint terhelő üzembiztonságra vonatkozó 
kötelezettség nem vonatkozik a 10 évnél korábban gyártott eszközökre ill. 
berendezésekre. 
 
Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben az üzembiztonság 95% alá esik Vevő köteles 
azt haladéktalanul jelezni Eladó felé. Az üzembiztonság jelen pontban meghatározott 
határérték alá esésének Eladó részére történő bejelentésétől számított 24 órán belül 
Eladó köteles az üzembiztonság megfelelő határértékének visszaállítása érdekében 
szükséges munkálatokat megkezdeni,  valamint a megkezdéstől számított 10 
munkanapon belül köteles annak maradéktalan befejezésére és az eszközt 
működőképes állapotba helyezni.  Eladó amennyiben a szükséges munkálatokat 
azok megkezdését követő 10.munkanapon nem fejezi be maradéktalanul, úgy a 
szükséges munkálatok maradéktalan befejezéséig napi 1% kötbér megfizetésére 
köteles Vevő részére a jelen szerződésben meghatározott késedelmi kötbér szabályai 
szerint. 

 
10.8. Jótállás tartalma:  

 
- a gyár által előírt karbantartási munkálatok elvégzése; 
- meghibásodás esetén a kiszállás díja; 
- a szerviz munkadíja; 
- teljeskörü anyagköltség. 

 
10.9. Az Eladó továbbá a hatályos jogszabályokban előírt szavatossági 

kötelezettséget vállalja. 
 

11. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
11.1. Késedelmi kötbér: 
 

Amennyiben az Eladó a jelen szerződés szerinti bármilyen határidővel – 
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felelősségi körébe eső okból – késedelembe esik, úgy az adott határidő lejártától 
az elismert teljesítési időpontjáig terjedő időszakra vonatkozólag késedelmi 
kötbért köteles megfizetni a Vevő részére (a továbbiakban: „Késedelmi Kötbér”). 
 
A minőségi hibákkal kapcsolatos igényeket a Vevő azok észlelését követő 3 
munkanapon belül bármikor kifogás tárgyává teheti az Eladónál, feltéve, hogy a 
jótállási  idő még érvényben van.  
 
Az Eladó által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a 
szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-a/késedelmes nap, de maximum 
a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 20%-a. 
 
A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén a Vevő elállhat késedelemmel 
érintett termék megrendelésétől és meghiúsulási kötbért érvényesíthet. 
 
A Késedelmi Kötbér a késedelembe esés időpontjától az elismert / igazolt 
teljesítés elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes. 

 
A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítése alól. A Vevő póthatáridőt tűzhet ki a teljesítésre, 
amely Eladó kötbérfizetési kötelezettségét nem érinti. A póthatáridő 
eredménytelen elteltével a Vevő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 
 
Hibás teljesítési kötbér 
Amennyiben Eladó megadott időn belül nem kezdi meg a hibajavítást, úgy 
késedelmes naponként a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-ának 
megfelelő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, a nem cserélhető 
alkatrészek/tartozékok esetében pedig késedelmes naponként a szerződés 
szerinti nettó ellenszolgáltatás 1%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni. A 
hibás teljesítési kötbér vetítési alapja és mértéke, valamint a hibás teljesítési 
kötbér maximuma megegyezik a késedelmi kötbér mértékével. A Vevő jogosult 
a szerződéstől elállni vagy azt felmondani a 20 napot meghaladó késedelmes 
teljesítés esetén. 
 
Vevő jogosult a kötbér összegét az esedékes számla összegéből visszatartani. 

 
11.2. Meghiúsulási kötbér: 

 
Amennyiben a jelen szerződés az Eladó felelősségi körébe eső okból meghiúsul, 
úgy az Eladó meghiúsulási kötbért köteles a Vevőnek megfizetni (a 
továbbiakban: „Meghiúsulási Kötbér”). 
 
A 13.2. pontban felsorolt okok miatt az adott megrendeléstől való Vevői elállás 
vagy azonnali hatályú felmondás esetére egyaránt kötbért kötnek ki az Eladó 
terhére. 
 
A 13.2. pontban felsorolt elállás vagy felmondás esetén az érintett termék nettó 
értékének 30%-a mértékű meghiúsulási kötbért követelhet a Vevő. 
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A Meghiúsulási Kötbért az Eladó a meghiúsulásról szóló Vevői értesítés 
kézhezvételét követő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni. 
 
A Vevő különösen, de nem kizárólagosan az Eladó felelősségi körébe eső 
meghiúsulási oknak tekintheti, amennyiben az Eladó súlyos szerződésszegést 
követ el. 
 
A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem érinti a Feleknek a meghiúsulás 
időpontjáig esetlegesen már teljesített szolgáltatásaival való elszámolás 
kötelezettségét. 
 

11.3. A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos vegyes 
rendelkezések: 
 
11.3.1. Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, úgy a 

Vevő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki az Eladónak 
aktuális/esedékes számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. §. (6) 
bekezdésben foglaltakra (beszámítás).  
 

11.3.2. Amennyiben az Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését 
jogszerűtlenül megtagadja, a Vevő jogosult érvényesíteni vele szemben 
minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, 
elmaradt hasznokat, különös tekintettel a Felektől elvárt 
együttműködési kötelezettség megsértésére és a jóhiszemű 
magatartás tanúsításának elmaradására. 
 

11.3.3. A Vevő a kötbérkövetelés mellett jogosult jótállási igényeit érvényesíteni 
az Eladóval szemben. 

 
12. Vis maior 

 
12.1. Felek megállapodnak, hogy mentesül az Eladó a késedelemhez fűzött 

jogkövetkezmények alól, ha annak oka vis maior (így különösen valamely 
természeti katasztrófa, egész országot érintő sztrájk) vagy a Vevő olyan 
tevékenysége / mulasztása, amely az Eladó szerződésszerű teljesítését 
akadályozza vagy kizárja. 
 

12.2. Az Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni, ha a szerződésszerű 
teljesítése olyan okból, amelyért nem felelős, akadályba ütközik. Ezen felül is 
köteles a Vevőt tájékoztatni minden olyan előre nem látott körülményről, amely 
a teljesítését megnehezíti vagy kizárja.  

 
12.3. A nem megfelelő módon / tartalommal megtett és / vagy késedelmes 

tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 
 

12.4. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződés teljesítése három 
hónapot meghaladó késedelmet szenved, Vevő jogosult a szerződéstől elállni. 
Ebben az esetben a felek a felmerült kárukat maguk viselik. 

 



 

13 
 

 
13. Szerződésszegés, felmondás 

 
13.1. Felek rögzítik, hogy mindkét Fél a jelen szerződés teljesítése során a jelen 

szerződés rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni és tartózkodni köteles 
a szerződés rendelkezéseinek megszegésétől. 

13.2. A Vevő jogosult -választása szerint- a szerződéstől – az érdekmúlás 
bizonyítása nélkül- elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani az Eladó 
súlyos szerződésszegése esetén így különösen de nem kizárólagosan, amennyiben: 

- az Eladó a szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró 
okok hatálya alá esik; 

- az Eladó a szerződés időtartama alatt összesen 20 napot meghaladó 
késedelembe esik; 

- az Eladó a teljesítését – akár csak részben – jogszerűtlenül megtagadja; 
- az Eladó teljesítése a Vevő által tűzött póthatáridő lejártakor sem felel meg 

a jelen szerződésben, valamint annak mellékleteiben rögzítetteknek; 
- az Eladó a jelen szerződés teljesítésére részben vagy egészben képtelenné 

válik. 
 

13.3. Eladó a Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződés azonnali 
hatállyal történő felmondására, így különösen, ha Vevő fizetési 
kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. 

13.4. Az azonnali hatályú felmondásnak írásban kell történnie. A szerződés 
megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 

 
14. Alvállalkozók igénybevétele 

 
14.1. Felek rögzítik és Eladó kifejezetten tudomásul veszi, hogy alvállalkozók 

igénybevételére kizárólag az Ajánlatában, illetve a Kbt.-ben rögzítettek szerint 
jogosult. 

 
15. A Kbt. által kötelezően előírt rendelkezések 

 
 

15.1. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy az 
Eladó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti a Vevőnek valamennyi 
olyan alvállalkozóját, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, és – ha 
a megelőző Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte 
meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozik arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alatt.  

 
15.2. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy az 

Eladó a szerződés megkötésének időpontjában, majd –a később bevont 
alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen 
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt. 
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15.3. Az Eladó a teljesítéshez a Közbeszerzési Eljárásban az alkalmasságának 

igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasságának igazolásához bemutatott szakembereket.  

  
15.4. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 

hogy Vevő jogosult és egyben köteles a jelen szerződést felmondani – ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

 
15.4.1. az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

 
15.4.2. az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
A Felek rögzítik, hogy a szerződés fentiek szerinti felmondása esetén az Eladó 
a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű 
pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

15.5. A Vevő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően előírja, hogy 
az Eladó 

 
15.5.1. nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 
15.5.2. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 
16. Átláthatóság 

 
16.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. 

§ (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
„Ávr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az Eladó képviselője úgy nyilatkozik, 
hogy az Eladó átlátható szervezetnek minősül.  

 
16.2. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő nem köthet vele érvényesen visszterhes 

szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, 
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amennyiben az Eladó nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. 
 

16.3. Felek rögzítik, hogy a Vevő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen 
szerződésből eredő követelések elévülésig jogosult az Eladó átláthatóságával 
összefüggő adatokat kezelni. 

 
16.4. Az Eladó – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak 

változása esetén arról haladéktalanul köteles a Vevőt tájékoztatni. 
 

17. Titoktartás 
 
 

17.1. A Felek üzleti titokként kezelnek minden olyan adatot és információt, amely a 
jelen szerződés teljesítése során jut tudomásukra a másik Félről. 

 
17.2. A jelen szerződés aláírásával mindkét Fél tudomásul veszi és vállalja, hogy 

valamennyi, a jelen szerződés kapcsán birtokába jutott információt megőriz és 
nem ad tovább harmadik személynek a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása 
és külön titoktartási megállapodás megkötése nélkül. 

 
17.3. Az Eladó a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat vagy 

tárhat fel semmilyen információt harmadik személy felé a Vevőről, jelen 
szerződés tartalmáról, a munkavégzés során tudomására jutott információkról, 
adatokról, hacsak azt nem a jelen szerződés teljesítése érdekében teszi. Ebben 
az esetben - az információ átadását megelőzően - az Eladó a harmadik 
személlyel külön titoktartási megállapodást köteles kötni. 

 
A jelen szerződés fenti pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az 
információ átadására bíróság vagy hatóság, ügykörében eljárva jogerős 
határozattal kötelezi  az Eladót. 
 

17.4. Amennyiben az Eladót a jelen szerződés vagy a Vevő személyét érintő 
közérdekű adatszolgáltatás iránti igénnyel keresik meg, úgy köteles arról 
haladéktalanul értesíteni a Vevőt azzal, hogy az adatigénylés teljesítése vagy 
megtagadása vonatkozásában a Vevővel egyeztetve köteles eljárni. A Vevő 
köteles az eljárás során az Eladó érdekeit is figyelembe vevő együttműködéssel 
eljárni. 

 
17.5. Ha az Eladó titoktartási kötelezettségét felróható módon megszegi, és ezzel 

vagyoni kárt okoz vagy megsérti a Vevő személyiségi jogait, úgy átalány-
kártérítésként 2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint összeget köteles megfizetni 
a Vevőnek.  

 
17.6. A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a jelen szerződés hatályának 

megszűnését követően is fennmaradnak. 
 

17.7. Az Eladó jogosult a jelen szerződést vagy annak tárgyát – a szerződés 
tartalmának felfedése nélkül – a teljesítés igazolás Vevő általi kiállítását 
követően referenciaként felhasználni. 
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18. Együttműködés és kapcsolattartás 

 
 

18.1. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében teljes körűen együttműködnek, 
annak legszorosabb és legrugalmasabb módját alakítják ki.  

 
18.2. Felek kötelesek indokolatlan késlekedés nélkül értesíteni egymást minden olyan 

körülményről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
 

18.3. Felek jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, vitáik megoldása érdekében 
egyezségre törekednek. 

 
18.4. A Vevő kijelölt képviselője a jelen szerződés teljesítését figyelemmel kíséri, a 

Vevő elgondolásait, észrevételeit az egyeztetések során megfelelő időben közli 
az Eladóval. 

 
18.5. Kapcsolattartás módja 

 
A jelen szerződés eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban 
meghatározott módon megtörtént közléshez fűződhet.  
 
A jelen szerződés szerinti értesítések az alábbi esetekben és időpontokban 
tekintendők közöltnek: 
 
18.5.1. személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen - amely 

lehet az átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az 
átvétel tényét aláírásával elismeri - megjelölt napon, vagy 

 
18.5.2. futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál 

rendszeresített formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként 
megjelölt napon, vagy 

 
18.5.3. tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a 

feladóhoz visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként 
megjelölt napon, illetőleg amennyiben a visszaérkezett tértivevény 
alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg, a 
tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján. Amennyiben a 
tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés „nem 
kereste”, „átvételt megtagadta”, illetőleg „a címzett ismeretlen helyre 
költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a küldeményen 
a címzettnek az alábbiakban megjelölt címe szerepel, az értesítés a 
feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, vagy 

 
18.5.4. faxüzenetként megküldött értesítés esetén a sikeres továbbítást 

igazoló, ún. visszaigazoláson jelzett napon, vagy 
 

18.5.5. amennyiben a címzett Fél a fenti alpontok bármelyike szerint 
megküldött értesítés átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek 
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tekintendő a megtagadás napján. 
 

18.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
 
Felek a Vevő kapcsolattartásra jogosult képviselőit a jelen Szerződés 4. számú 
mellékletében rögzítik. 
 
Felek az Eladó kapcsolattartásra jogosult képviselőit a jelen Szerződés 5. 
számú mellékletében rögzítik. 

 
19. A szerződés módosítása 

 
19.1. Felek jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják a Kbt. 141. 

§ -ában rögzítetteknek megfelelően  
  

19.2. A szerződés módosítását bármelyik Fél kezdeményezheti.  
 

19.3. A módosítás tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell 
foglalni.  

 
19.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 4., valamint 5. számú 

mellékletében megjelölt személyekben bekövetkezett változásokat nem tekintik 
a jelen szerződés módosításának, ettől függetlenül ezen változásokról a Felek 
haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást. 

 
20. A szerződés nyelve 

 
20.1. A jelen szerződés magyar nyelven készült.  
 

21. Alkalmazandó jog 
 

21.1. Jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az 
irányadó. 
 

21.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a Ptk. 
szabályai az irányadók. 

 
22. Jogviták rendezése 

 
22.1. Felek törekednek arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban közöttük 

felmerülő vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket nem formalizált tárgyalások 
útján rendezzék. 

 
22.2. Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 15 napon belül Felek nem tudják 

békés úton rendezni a szerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, úgy 
alávetik magukat az általános illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság 
eljárásának. 
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23. Záró rendelkezések 
 
 
23.1. Az Eladó a jelen szerződéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok 

kihelyezésére csak a Vevő előzetes írásbeli beleegyezésével jogosult. 
 

23.2. Mindkét Fél kijelenti, hogy a jelen szerződést a Fél nevében aláíró személy a jelen 
szerződés érvényes létrehozásához szükséges, a vonatkozó jogszabályok által 
megkívánt képviseleti és aláírási joggal rendelkezik, valamint mindkét Fél úgy 
nyilatkozik, hogy részéről a jelen szerződés megkötése és teljesítése nem 
eredményezi más szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben 
Félként szerepel. 

 
23.3. A szerződés elválaszthatatlan részét képező alábbi mellékleteinek 

meghatározása:  
 

1. számú melléklet:     Közbeszerzési Eljárás Iratanyaga 
 

1.1. számú melléklet:  Felhívás (fizikailag 
nem csatolandó) 

1.2. számú melléklet:  Közbeszerzési 
Dokumentumok (fizikailag 
nem csatolandó) 

1.3. számú melléklet:  Ajánlat (fizikailag 
nem csatolandó) 

2. számú melléklet:  Eszköz részletes meghatározása  
3. számú melléklet:  Vevő képviseletében eljáró egyes személyek 
4. számú melléklet:  Eladó képviseletében eljáró egyes személyek 
5. számú melléklet: Eladó ajánlatának részeként csatolt árazott 

költségvetés 
 

23.4. Jelen szerződés …, egymással mindenben megegyező eredeti példányban 
készült amelyből … példány a Vevőt és … példány az Eladót illeti. 

Jelen szerződést Felek annak elolvasását, valamint közös értelmezését követően, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen és helybenhagyólag írják alá. 
 
 
Kelt: Budapest, ……………………….. 

 
 
 

________________________________ 
Heim Pál Gyermekkórház 

Dr. Nagy Anikó 
főigazgató 

Vevő 

 
 
 
 

________________________________ 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

Eladó 
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2. számú melléklet 
 

a(z) „Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban 
elnevezésű projekt keretén belül ”3 teslás MR-készülék és tartozékainak 

beszerzése, beépítése, üzembehelyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése 
 

aláírt szerződéshez 
 
 

Eszköz részletes meghatározása 
 

Lásd az AD 50-64. oldalán található részletes műszaki specifikációt 
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3. számú melléklet 
 

a(z) „a Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban 
elnevezésű projekt keretén belül 3 teslás MR-készülék és tartozékainak 

beszerzése, beépítése üzembehelyezése és a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése 
 

aláírt szerződéshez 
 
 

Vevő képviseletében eljáró egyes személyek 

 
1. A Vevő képviseletében a teljesítés átvételére jogosult személy adatai: 

 
Név: Friss András 
Telefonszám: 06-30/934 5238 
E-mail cím: andras.v.friss@gmail.com 
 

2. A Vevő képviseletében a teljesítés leigazolására jogosult személy adatai: 
 
Név: Palócz Norbert 
Telefonszám: 06-30/263 6313 
E-mail cím: gazdig@heimpalkorhaz.hu 

 
3. A Vevő képviseletében kapcsolattartásra jogosult személyeket adatai: 

 
Név: Dr. Nagy-Zvér Ildikó 
Telefonszám: 0630/489-0448 
E-mail cím: nagy-zver.ildiko@hungaroconsulting.hu 
 
Név: dr. Szabó Jenő  
Telefonszám: 06-30/649 5396 
E-mail cím: szabo.jeno@hungaroconsulting.hu 
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4. számú melléklet 
 

a(z) „a Gyermek MR Laboratórium kialakítása a Heim Pál Gyermekkórházban 
elnevezésű projekt keretén belül ”3 teslás MR-készülék és tartozékainak 

beszerzése, beépítése,  üzembehelyezéseés a kapcsolódó járulékos munkák elvégzése 
 

aláírt szerződéshez 
 
 

Eladó képviseletében eljáró egyes személyek 

 
 

1. Az Eladó képviseletében a teljesítés tekintetébe észrevételezésre jogosult 
személy adatai: 
 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 
 

2. Az Eladó képviseletében kapcsolattartásra jogosult személyek adatai: 
 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 
 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 
 

 
 


