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mint vevő (a továbbiakban Vevő) között az alllírott napon és helyen az alábbi feltételek
mellett:

1. Előzmények

A Szerződő Felek megálÍapiÍják, hogy a Vevő KÉ 2%8312010. számon közbeszerzési
eljárást indítcltt, adásvételi szerződés a ',Kistérségi 

járóbete g-szakellátő központok
kialakítása és fejlesztése'' című pályázat keretében a TIOP-2.1 .210811-2009-0002. szám
alatti, '.Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs." című projecthez kapcsolódó
eszközbeszerzés tárgyában' Az eljárás nyertese az E'ladő, mint ajánlattevő lett.

A Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződést a közbeszerzési e|járásban a Vevő, mint
ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és dokumentáciőja, valamint az Eladő, mint nyeftes
ajánlattevő ajánlaÍa szerjnt kötik meg. Ezen alapdokumentumok a adásvételi szerződés
SZerVeS részét képezik. Amennyiben az adásvéÍeli szerződés, az ajánlattéteti felhívás. az
ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezései között eltérés van' úgy a
dokumentumokat ezen Sorrendben kell irányadónak tekinteni. Jogszabá|yi kötelezés esetét
kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fenti rőgzített dokumentumok
bárme1yikével.

A proj ect azonosítój a: TloP-2. 1 .2 l 08 l 1 -2009 -0002.

Szerződő felek rögzítik, hogy a Vevő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki
követe l m én y eket az aj án l ati dokum entác i óban határ ozta m eg.

2. Szerződés tárgya és mennyisége

Eladó kotelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés elváLaszÍhatatlan részétképező,l.
számll mel|ékletben felsorolt eszközöket a jelen szerződésben rögzítettek szerint Ieszállítja
a Vevő részére, és az eszközök tulajdonjogát átruházza. az eszkőzöket üzembehelyezi és a
rendeltetésszerű használathoz szükséges betanítást elvégezni. A Vevő köteles aZ

eszközöket átvenni és annak ellenértékét hataridőben megfizetni.
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3. A teljesítés határideje az áúadás-áttvétel módja

3.l . Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés helye: 4090 Polgár, Hősök útja l '

3.2. AzE,ladó kötelezettséget vállal arra, hogy a eszközö-ket 20ll' február 25' napjá\g a

Vevőrészéreátad1aés"tizembehelyezia8.3'pontbanírtütemtervszerint.

3.3. Szerződő felek rögzítik' hogy a teljesítés helyének megjelött Egészségügyi_ Központ

építéSi munkatataihlynak, il.tyn.i befejezési határideje várhatóan: 20l 0' 1 0'3 1 '

Amennyibe n az építési beruházás befejezésének hataridejében változás .fordul 
e lő'

arról, a Vevő értesiti azE|adőt ,ha az ale len szerződésben meghatározotthatáridőkre

hatással van. Ebben az esetben a felelek á s.:.pont szerinti ütemtervet módosítiák'

3'4. Ateljesítés időpontjában az eszkőzök rendeltetési helyének alkalmasnak kell lennie

az eszkőzókbes'"r.lésere és adott esetben üzembe helyezésére'

Szerződ'ő felek jogai és kötelezettségei

4.1. Vevő köteles az eszkőzokátadásakor a rendeltetési helyet meghatározni, valamint az

Eladó képviselő.iének és alkalmazottainak a munkaterüIetet átadni a be- és

felszerelésh ez,va|amint a2. számumellékletben tételesen felsorolt eszközok územbe

helyezéséhez.

4.2. Yevő köteles a eszközöket az átadott haszná|aÍi utasításnak megfelelően

rendeltetésszeríjen haszná|ni. Yevő az eszközök működtetése során észlelt hibákról

h al acléktalan ul köte le s írás ban é rtes íteni az Eladőt'

4.3. Azokn át| az eszkozöknél, amelyeknél üzembe belyezés szÍikséges' a felek az územbe

helyezés megtörténtérőljegyzőkönyvet vesznek iel, melynek l-l példánya szerződő

feleknél marad.

4.4. Az Eladó aZ eszközök rendeltetésszerú használatához szükséges betanítást aZ

üzemembe helyezést követően köteles teljesíteni a vevő igényei szerintmeghatározott

ütemben. l,nn"t során legalább 8 óra mérnökórát biztosítania kell a megfelelő

teljesítés érdekében.

Amennyibe n az E]adő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az a hibás teljesítés

jogkövetkezményét vonja maga után'

4.5. AzEladó szavatol azért,hogy az eszközoka rendeltetésszerű használatra alkalrnasak'

valamint mentesek minaáÁra;ta gyártási. tervezési, fejlesztési (kon'strukciós)'

anyagbeli kivitetezési hibától, tovaa'vajótáll mind9n 9lyan 
hibáért-ame|yek az E'ladó

magatartásából vagy mulasztásából erjnek. Az Eladő kijelenti' hogy az eszközök

minden tekintetben*megfelelnek az ajánlati feIhívásban és a dokumentációban a Vevő

által meghat ározott követelményeknek'

4.
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4.6. AzE,ladó a megrendelt eszközokre 36 hónap (Nyertes ajanlattl szerint)jótállást váÍla1.

Ennek megfelélően az eszkozök működése során észlelt hibákat térítésmentesen

kijavítja. Amennyiben a hiba kijavítása egyáltalán, Vagy a 4'9. pontban írt határidőn

béltil nem lehetséges azE'ladő koteles a eszközöket, Vagy a hibás alkatrészt kicserélni.

A jótállási időtartam alatt bejelentett hibákért az E|adő a jótállási idő lejárta után is

felelősséggel tartozik.

4.7. Ajelen fejezetben meghatározoLtjótál|ási jogok az eszkőzők üzembe helyezésével.

illetve az átadás-átvete|i jegyzőkönyv aláírásával kezdődnek. Az Eladő az' eszközok

átadásával egyidejűleg kótetes a rendeltetésszerű hasznáIathoz szükséges valamennyi

iratot (pld.: prosiektus, ternlékleírás, stb.) - magyar vagy angol nyelven - Vevő

rendelkezésére bocsátani.

4.8. A jótállási időtartam |ejártát követően az Eladő biztosítja, hogy a Vevő kérésére

alkatrészek et száIl ít.

4.9' Az Eladó a hiba bejelentésétől számított 5 munkanapon belül, munkaidőben a

javítást megkezdi és azt legkésobb a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül

befejezi vagy ahibát funkcionális cserével elhárítja.

Amennyiben az elacló a hiba kijavítását határidőben nem kezdi ffieg, kötbér

megfizetésére köteles, melynek mértéke napi l00.000 Ft'

4.10. E,ladó írásban tájékoztatja a Vevőt a hibabejelentés pontos helyéről és annak

elérhetőségérő1.

4.11. Eladó a teljesítés helyszínéről köteles elszá||ítani hulladékát és feleslegessé vált

anyagait.

5. Az ellenérték összege, fizetési feltételek

5.l. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező és az |'
számtl metlékletben tételesen f'elsorolt eszközök eltenértéke nettó 9.750.600 Ft + 25

"Á Áp n, azaz nettő Kilencmilli ő-hétszázőtvenezer- hatszáz forint + 25% 

^F 

A.

Az ellenérték osszegét a Vevő a Kbt. 305.$. (3) bek-ben előír1ak szerint átutalással

teljesíti az Eladő jelen szerződésben megadott szám|ájára. A kifizetés pénzneme:

HUF. Az eladó teljesítése csak akkor minősül szerződésszerűen teljesítettnek, ha

valamennyi eszkőz leszá|lításra és átadásra kerül a Vevő részére. A Vevő

részteljesítést nem fogad el.

5.l .l . A Vevő a teljesítés elismeréséről Vagy az elismerés megtagadásáról a

teljesítéstől ,ragy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított l5 napon

belül írásban köteles nyilatkozni.

5.l.2. Az Eladó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles az aláL'lbiakről

nyilatkozni:
- mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból,

r q-^ {.:,-



4

- aZ általa teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy

egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora
ö s szegre j o go sultak az ellenszolgál tatás bó l.

Az utóbbi nyllatkozat megtételéVel egyidejű|eg az eladó köte|es felhívni az

alvállalkozőkat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számlájkat.

5.l.3. Az Eladó a tetjesítés elismerését követően haladéktalanul jogosult számlát

kiállítani és benyújtani a Vevő felé, mely az általa a szerződésteljesítésbe bevont

alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban Vagy egyéb foglalkoztatási
jogviszonyban nem álló szakembereket illetr meg.

5.1.4. A Vevő az 5.l.3. pontban írt számla ellenértékét 45 napon belül átutalással

telj es íti az F'ladőnak'

5'l.5. Az Eladó köteles az 5.l.3. pontban írt összegből haladéktalanul kiegyenlíteni az

alváljalkoz{ illetve szakemberek számlái| az Art. 36/A.$. (3) bek-ben írtak
betartásával.

Az 5.l.5. pontban előírtak megtörténtét az Eladónakigazolnia kell a Vevő részére az
átutalások igazolásainak másolatai vagy az alvállalkozó (szakember) koztartozást
mutató e gyütte s adől gazol ása máso I atának benyúj tásával.

5.|.6. Az Eladó az 5.l.5. pontban írt igazolások benyújtásával egyidejűleg jogosult az
ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját benyújtani' melynek
ellenértékét a Vevő l5 napon belül átutalással teljesíti.Ezen kifizetés feltétele, hogy az
Eladó az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A.$-ra is

tekintettel teljesítse.

5.l'7. Amennyiben azE'ladő az 5.I.5. pontban előírt kötelezettségeit nem teljesíti. a
Vevő az ellenszolgáltatás Eladót megiIleti fennmaradó részét nem fizeti ki mindaddig,
amíg az Eladó nem igazolja az 5.l.5. pontban írt kötelezettsége teljesítését vagy azt a

tényt, hogy az alválrldrkoző vagy szakember nem jogosult a bejelentett összegre vagy
annak egy részére.

5.2. A' vételár magában foglal minden olyan költsé get, dÍjat, amely az adotÍ berendezés
- helyszínre szállításához,
- lerakodásához,
- az elhelyezési helyre torténő széthordásához,tlszÍításához, kicsomagolásához,
- a kiviteli dokun,entációban megadott helyszíni hálózatokhoz,kozm'(ivekhez való

ilIesztéséhez,
- aZ üzembe he|yezéshez szükséges első fogyóanyag készlctetbizÍosításához,
- üzembe helyezéséhez,
- oktatásához,
- átadás-átvételi eljárásához,
- használatba vételéhez, kapcsolódik.
Tartalmazza továbbá a vámköltségeket, vámpótlékot' és a hulladékszállítás koltségeit,
valamint az Eladő oldalon keletkező valamennyi költséget.

---€'*
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5.3. Amennyiben a jelen szerzódés megkötésekor hatályos ÁFA szabá|yozás ? jelen

szerzőclés hatálya alatt vá|tozik' a hatályos szabályozás a jelen szerződés AFA-ra
vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés
módosítása nélkül módosítják.

5.4. Azadőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A $. (6) bekezdése értelmében
a számla teljes összegben történő kiegyen1ítésének feltétele az F'ladő által bemutatott

átadott iIletve megküldött l5 napná| nem régebbi nemlegesnek minősü|ő együttes

adőigazolás.

5.5. Fizetési késedelem esetén Vevő a Kbt. 306lA. $ (l) bek. b) pontia alapján
alka|mazandó Ptk. 30l/A. $ (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles, a késedelmi kamatról kiállított és részére megküldött önál|ó
számla ellenében.

5.6. A Vevő álta| igazoltszerződésszerű teljesítés esetén amennyiben a Vevő az 5.l.4. és

5.l.6. pontja szerinti kötelezettségét határidőben jogellenesen nem teljesíti. az Eladő
jogosult a jelen szerződés mellékleteit képező felhatalmaző nyilaÍkozat alapján
beszedési benyújtást benyújtani a vevő fizetési szám|ájára terhére.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.l. Az Eladó kötbérfelelősséggel tartozik, ha a 3.3. pontban meghatározott teljesítési
határidőhöz képest késedelembe esi k.

A teljesítéSi határidő késedelme kapcsán a kötbér mértéke (Ft/nap) a bruttó ellenérték 1
oÁ-a (nyertes ajánlat szerint). Az Eladő mindaddig köteles fenti késedelmi kötbér
megfizetésére. ameddig késedelme fennáll.

6.2. Az Eladó, a bruttó ellenérték 15 oÁ-ának megfelelő összegű meghiúsu|ási kötbér
megfizetésére köteles az alábbi esetekben:

- ha a szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, melyért az Eíadő tehető
felelőssé

- ha a teljesítési határidő tekintetében Eladó - neki felróhatóan - késede|embe esik és

ezért Vevő a Ptk. 300. $-a alapján eláll a szerződéstőI.

AzEladő köteles továbbá a Vevő kötbért meghaladó kárát megtéríteni.

A Vevő nyomatékosan Í'elhívja az Eladő figyelmét, hogy befejezési határjdőre a teljes
beruházásnak el kell készülnie olyan időpontban, hogy a szükséges szakhatósági
engedélyek rendelkezésre á| ljanak.

6.3. Az Eladó a szerződés hibás teljesítése esetén kötbér megfizetésére köteles, melynek
mértéke: az érintett eszköz bruttó ellenértékén ek20 %:o-a.

6.4' Az E|adó jótá|lási kötelezettsé gére a 4'6 és 4.7 .pontjaiban foglaltak irányadóak.

6.5' Eladó a 4.9. pontban foglaltak nem teljesítése esetén az ott írtak szerinti kötbért
köteles megfizetni.
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6.6. A kötbér összegéről a Vevő köteles számlát kiállítani és azt az Eladő részére

megküldeni. A kötbér a számla kiállításának napjától számított 30 napon belül

esedékes.

6.]. Az Eladó a jőtál!ási kötelezettsége kezdetének időpontjában köteles a nettó

ellenszolgáltatás 5 oÁ-ának megfelelő összegű jóteljesítési biztosítékot a Vevő

renilelkezésére bocsátani az alábbi formában: átultaláS (nyertes aján|ata szerint). A
vevő ezen összegből jogosult érvényesíteni aZ eladó szerződésszegése mlatt

keletkezett uugyoni követeLését a jőtál.Iás időtartama alatt. Eladó ezen összeg felett is

koteles a vevő kárát megtéríteni a polgárijog szabályai szerint'

Amennyiben az Eladó a biztosítékot bankgarancia vagy biztosító által kiállított
kötelezvény formájában nyújtja, biztosítania kell, hogy az Eladó jótállási

kötelezettségére hivatkozással a Vevő első írásbeli felszólítására. az Eladó esetleges

kifogását figyelmen kívül hagyva' a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank, illetőleg a

biztosító saját kötelezettsége alapján azonna| kil'izeti a Vevőnek az meg|elölt összeget.

A bankgaranciának, illetve a kötelezvénynek visszavonhatatlannak kell lennie, a Vevő
nevére és a vál|alt jótálláSi időtartamra kell szólnia.

Amennyiben az Eladó biztosítéknyújtási kötelezettségének nem tesz eleget) aZ a
szerződésszegés következményét vonja maga után. A Vevő mindaddig' amígaz' Eladó

szerződésszegésben van a telj e s ítés el i smerését megtagadhatj a.

Magatartási szabályok

7.l.Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a je|en szerződés hatátyának tartalma

alatt és azt követően bizalmasan, iiLzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése

kapcsán tudomásukra jutott információt, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik

személynek semmilyen formában nem adják tovább' A fenti információ, tények,

valamint adatok - a másik fél által előzetesen adott kifejezetÍ írásbeli hozzá4árulás

nélkül _ kizárőlaga jelen szerződés teljesítésére használhatók fel.

] .2. Az Eladónak mindenkor lojálisan, mint a Vevő megb ízhatő partnere, szakmája etikai

és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A Vevő
nevében kötelezettséget annak előzetes írásbeli hozzájárdása nélkül nem vállalhat.

7.3.Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az

államháztartásról szóló 1992. évi XXXMII. törvény szerinti illetékes ellenőrző
szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az

azok alapján megkötött szerződések te|jesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy

részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással
nenl tagadható meg.

7 '4. Szerződő felek megállapodnak abban' hogy amennyiben a szerződés teljesítése során

jogszabályvá|tozás yagy aZ irányító batóság, illetve a KSZ előírása miatt a szerződés

módosítása válik szükségessé, úgy jelen szerződést kölcsönösen együttműködve
módosítják'



Egyéb rendelkezések

8.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés
úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a
tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. Szerződő felek megállapodnak abban,
hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi perben alávetik magukat a teljesítés
helye szerint hatáskorrel rendelkező bíróság kizárólagos iIletékességének.

8.2. Vevő a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti' ha az Eladőval szemben
felszámolási vagy csődeljárás indult. Ebben az esetben az Eladő csak a már általa
elvégzett szerződéses munkák ellenértékére tarthat igényt'

8.3. E'ladó köteIes a projekt megvalósításában résztvevő egyéb szervezetekkeI,
beszállítókkal együttműködni. Szerződéskötést megelőzően, a többi beszállítő partner
részvételével, a felek száIlítási és beüzemelési ütemtervet dolgoznak ki ami jelen
szerződés mellékletét képez i.

8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződést érintően együttes
j o ghatál yos ny ilatkozattételre j o gos ult :

a./ Vevő részérőI: Név és beosztás: Kiss |lona, vezérigazgatő
Tel.: 301693-3540;521573-173
Fax: 521573-114

b./ Eladó részéről: Név és beosztás: Görömbei Csaba, ügyvezető
Tel.:
Fax:

52t501-440
s21414-041

8.5. Felek a Szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről köte|esek
egymást elsősorban írásban és csak ennek lehetetlensége esetén szóban tá.iékoztatni.
E'nnek elmulasztásából eredő károkért a nlulasztó Fél a felelős.

8.6. A Szerződés tekintetében írásos közlésnek a nyilatkozat tértivevényes levél vagy
telefax útján történő közlése számít. Az írásos nyilatkozat a másik Féllel szemben
köZöltté az átvétellel válik.

8.7. A Vevő, mint Ajánlatkérő hozzájárll ahhoz, hogy pénzforgalmi szolgáltatója a Kbt.
305.s. (4) bek. szerinti feltételek teljesüIése esetére alkalmazandő beszedési
biztosítást te|jesítse.

B'8. Jelen Vállalkozási Szerződés 3. SZ. melléklete rőgzíti azokat a gazdálkodő
szervezetek adatait, amely felett Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyást gyakorol, vagy amely Vállalkozó felett többségi befolyást gyakorol.
Vállalkozó jelen szerződés megkötését követően öt éven keresztül az adatokban
bekövetkezett változásokat köteles Megrendelő részére megküldeni. Megrendelő az
adatokat a Kbt. 99lA. $ (4) bekezdésében előírt közzétételi kötelezettségének
telj esítéséhez használj a fel.
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9. Információnyújtás

AzEIadő a Vevő igényének megfelelő határidoben adatokat szoIgáltat, illetve részt vesz a
Projekttel összefuggésben a Vevő által készítendő jelentések, tájékoztatők
összeállításában.

1 0. Alkalm azandő j ogszabályok

l0.1. A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekre akőzbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény' aPolgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi lV. törvény,
valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.2. Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (darab) magyar nyelvű eredeti példányban
j óváhagyó l ag aláírták.

Kelt: Polgár,20I0.



1.sz. melléklet

A ,,Kistérségi járóbeteg-szake|látő központok kialakítása és fejlesztése'' címú pályázat

keretében a TIoP-2.l.2l}8l1-2OO9-OOO2. szám alatti, ,,Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs'''

című projecthez kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyában megkötött adásvételi sz'erződés 2.

pontjában hivatkozott eszközök tételeS feIsorolása:

Megnevezés db

Nettó Nettó ár Bruttó ár
egységár (Ft) (Ft)

( Ft)

Áltó fogas 1,4 L1..778 L64.892 206.1't5

Alsó szekrény, 2 medencés rm.

mosogató elhelyezésére 1.r

12.875 1,4L.625 L77.O3r

Alsó beépített hűtőtároló
szekrény, aitóval 1,1 1_0.000 110.000 1-37.500

Alsó szekrény 4 fiókos 25 1_8.250 456.250 570.312

Asztali lámpa 31 2.640 81-.840 102.300

BetegIrá nvítópu lt 1 206.250 206.250 257.812

Előadóasztal L 2s.000 25.000 31.2s0

Fali fosas 3 karral 19 8.750 166.250 207.8r2

Fogasfal,3 akasztós IL 5.62s 61-.875 77.344

Fedlap, vízvetővel L1, r3.r25 1-44.375 180.469

Felső szekrény 1 polcos nyitott 1,1 6.500 71.500 89.375

Felső szekrény 1 polcos, zárt LI 8.125 89.375 LLL.7r9

Felső szekrény 1- polcos zárt,
uveges 22 ro.r25 222.750 218.437

Fém öltözőszekrénV 2L 62.400 1.310.400 1.638.000

Fogas (extra súlyra) L 14.178 t4.t78 L7.723

Fotel 4 1_5.000 60.000 75.000

Görgős, 4 fiókos konténer 32 1,6.2sO s20.000 6s0.000

Gvógvszer szekrénvek 2 48.000 96.000 1-20.000

H űtőszekrénv LL 78J20 865.920 1.082.400

Íróa szta l 26 13.7s0 357.500 446.875

íróa szta l z 1s.000 30.000 37.500

íróa szta l 2 16.250 32.500 40.625

lrodai gázrugós szék, állítható
hintamechanika L 20.280 20.280 25.350

lrodai gázrugós szék, szövet 31 1,4.196 440.076 5s0.095

J átszósa ro k 1 306.000 306.000 382.500

Kisaszta I 2 5.625 11..250 14.063

Nyitott könyves szekrény 8 1,6.2sO 130.000 l-62.500



r0

oltö 6 12.000 72.000 90.000

Pelen kázó 4 30.000 120.000 150.000

Ru hásszekrénv 6 23.s00 141.000 L76.250

Támlás szék, szövet kárpit z5 4.91,4 L22.850 153.563

Szoptatós fotel 2 53.568 rO7.t36 133.920

Támlás szék műbőr 20 6.396 L27.920 159.900

Tá rgyalószék magas támlás,
szövet kárpit 12 L2.000 1,44.000 1-80.000

Tárgyaló asztal 1 18.000 18.000 22.500

Várótermi pad 3 fős 64 33.687 2.1_5s.968 2.694.960

Vizelettároló átadó szekrény 1 21..000 21'000 26.250

Zárt könyvesszekrény 6 22.750 136.500 170.625

Vízforraló 3 3.840 1,L.s20 L4.400

Kávéfőző 3 3.840 1,L.520 L4.400

MikrosÜtő 3 19.200 57.600 7Z.OOO

M inikonyha (mosogató, bútor,
hűtő) 3 L22.500 367.500 459.375
Osszesen 482 9.750.500 L2.L88.250

Kelt: Polgár, 20l0. decem

I
(
\--\-- \--" .--

Vevő
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2.sz. melléklet

A ,,Kistérségi járóbeteg-szakellátő központok kia]akítása és fejlesztése" című pályázat
keretében a TIOP-2.1 '2l08ll -2009-0002. szám alatti, ,,Hiáb a ott a kincs' ahol egészség nincs.''
című projecthez kapcsolódó eszközbeszerzés tárgyában megkötött adásv ételi szerződés 4.l .

pontj ában hi vatkozott üzem be helyezendő eszközök tételes feI sorolása :

Megnevezés db

Álló fogas L4

Alsó szekrény, 2 medencés rm. mosogató elhelyezésére 11,

Alsó beépített hűtőtároló szekrény, ajtóval 1.1

Alsó szekrény 4 fiókos 25
Asztali lámpa 31_

Betegirá nyítópu lt 1,

Előadóasztal L
Fali fogas 3 karral 19
Fogasfal, 3 akasztós L1,

Fedlap, vízvetővel IL
Felső szekrény 1- polcos nyitott 1,1

Felső szekrény 1- polcos, zárt 1.1

Felső szekrény 1 polcos zárt, üveges 22
Fém öltözőszekrény 2I
Fogas (extra súlyra) 1

Fotel 4

Görgős, 4 fiókos konténer 32
Gyógyszer szekrények 2

H űtőszekrény LI
íróa szta l 26
íróaszta l 2
íróaszta l 2

l rodai gázrugós szék, ál l ítható h inta mecha n i ka T

roda gázrugós szék, szövet 31
Játszósa rok 1

Kisaszta I 2
Nyitott könyvessze kré ny 8
oltözőpad 6

/c ^___* h"
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Pelenkázó 4

Ruhásszekrény 6

Támlás szék, szövet kárpit 25
Szoptatós fotel z
Támlás szék műbőr zo

Tárgyalószék magas támlás, szövet kárpít 12

Tárgyaló asztal L
Várótermi pad 3 fős 64
Vizelettároló átadó szekrény L

Zárt könyvesszekrény 6

Vízf orraló 3

Kávéfőző 3

MikrosÍ.jtő 3

Minikonyha (mosogató, bútor, hűtő) 3

Osszesen 482

Kelt: Polgár,20|0.
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3.sz. melléklet

Alulírott Görömbei Csaba fajánlattevő képviseletére jogosult neve], mint alaz Sellaton
Design Bútoripari Kft. [ajánlattevő neve] képviseletére jogosu|t személy nyilatkozom,
hogy

a) az alábbi gazdálkodő szervezet felett Polgári Törvénykön1v szerinti tobbségi befolyást

Dátum: Polgár' 20l0. december 27.

AJANLA KE,PVISELOJE

Gazdálkodó szerv ezet címe:Gazdálkodó szervezet neve:

b) felettem, az alábbi gazdálkodó szervezet a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi

Gazdálkodó szervezet címe:Gazdálkodó Szervezet neve :

V----^'r--
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4.sz. melléklet

Felh atalm aző nyilatkozat m inta

A Kbt. 305. $ (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére alkalmazandó beszedési
megbízás teljesítésére szőlő, az ajánlatkéró résiéről a pénzforgalmi szolgált atőjának adott

hozzáiárulás

Alulírott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ NonprofitZrt. (a továbbiakban: Megrendelő) Selúton b"-.ign Kft. 1Vaililkozómegnevezése,j' 4025 Debrecen, Salétrom u. 5. 1vauaueozi ctme1 iutovábbiakban: Vállalkozó) a ,,TIOP 2.1.2.l08l1,,Kistérségi járóiltd-
szakellátő kiizpontok kialakítása és fejlesztése,, keretében,,Polgá_ri
Kistérségi Járóbeteg Szaketlátó Közponi kivitelezése,, tárgyút opítosl
beruházás kivitelezésére" tárgyában kc;tcitt Yál]alkozásr Szerző_iés aiapján
hozzájárulok ahhoz. hogy amennyiben a Közbeszerzésekről szóló 2003. évicxxlx. törvény 305.$. (4) bek-ben írt feltételek teljesülnek, a vál]alkoző
beszedési megbízást nyújtson be fizetési számIámterhére.

Kelt: Polgár,2010. december 27 .

PETEGISZ Nonprofit Zrt.

4t

.r
{i

{̂.")
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5. sz. melléklet Szállítási és beüzemelési ütemterv ( a három rész nyertes ajánlattevői és az

ajánlatkérő dolgozza ki a szerződéskötést megelőzően)

Határidő FelelősTevékenvséP, 

-
2O1O.12.28.-2Ol\.02.25. Kombinált digitális felvételi/átvilágítő Allegro Kft'

berendezés és a
mosó berendezés beszerelés. üzembe-
helyezése

201 l. 01.l7. Rendszer paraméterezéséhez szükséges Meditcom Kft.
i nfo rmáci ó me ghatár ozás a

2011. 0l ' 17. - 01.24. Yezető\ blokk bútorral való beépítése Sellaton Design Kft.

20l l.0l .24. - O2.O7. Implementáciőhoz szükséges adatgyűjtés, Meditcom Kft.
felmérés

201 l . 01 . 17.-O2.O1 . Bútorok és kieg. berendezések leszállítása Sel|aton Design Kft.

2011 .O2.O7 -2}ll .O2.1l. Hardver eszközök szá|Iítása Meditcom Kft.
Szerverek, munkaál lomások beüzemelése
Internetkapcso lat beüzemeIése
Tíizfa| konfigurálása
TávoIi elérések konfigurálása
Rendszerga zdat oktatás

2011.02.14.-02.18. Medikai rendszer telepítése Meditcom Kft.
Gazdasági rendszer telepítése
Rendszerek közötti informatikai

i l lesztések konfi gurál ása
Medikai rendszer paraméterezése
Gazdasági rendszer paraméterezése
Tovább i rendszer gazdai oktatás

2011.02.21.-02.25. Medikai rendszer oktatása Meditcom Kft.
továbbá aszerződés Gazdasági rendszer oktatása
4.4' pontja szerint Medikai rendszer paraméterezése

Gazdasági retldszer paraméterezése

2011.02.24. Tesztizem, egyéb szerzodéses kötelezettsé- Meditcom Kft.
gek

2O1l 'O2.O7. -02.25. Üzembe helyezés, egyéb szerződéses
kötelezettségek teljesítése Sellaton Design Kft.

(Í
\,---a*..{a_"



2011.02.21-02.25.

!
Kelt: Polgár' 20l0. decsjmber 27 .

ló

Medikai eszközök száIlítása. üzembe- Allegro Kft.
heIyezése' egyéb szerződéses kötelezettsé-
gek teljesítése

Vevő


