1082-1/2015

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐ DÉS

amely létrejött egyrészr ő l a Zala Megyei Kórház, (8900 Zalaegerszeg. Zrínyi u. 1.. adószám:
15432742-2-20, képviseli: Dr. Halász Gabriella fő igazgató) - mint Megrendelő
másrészrő l a GE Hungary Kft. (székhelye:1044 Budapest Váci u. 77. telephelye: 2040
Budaörs, Akron u. 2., adószám: 13113267-2-44. cégjegyzékszám: Cg.01-09-719347,
képviseli: Kiss András Gábor - Zone Director of Service és dr. Markos Károly - Account
Manager) mint Szolgáltató között az alábbi feltételek szerint.
Szerződő felek rögzítik, hogy Szolgáltató a szerz ődés tárgyára ki irt közbeszerzési eljárás
nyertese.
Az ajánlattételi felhívás és a Szolgáltató által adott ajánlat tartalmával egyez ően felek
fentiekre tekintettel az alábbi feltételekkel szerz ődnek:
1 .1 A Szerződés tárgya: Az Megrendel ő által közzétett ajánlati dokurnentációban szerepl ő
jelen Szerződésben rögzített Megrendel ő tulajdonát képezö berendezések karbantartása.
- Innova 2100 Kardiovaszkuláris készülék (60001 OVAO 1)
- a hozzá tartozó AW 4.3 munkaállomás (6000IOAWOI)
- CA1000 visszanéző munkaállomás (60001OWS0I)
- Fluoro 20 KVA UPS szünetmentes tápegység (6000IOUPOI)
- MacLab beteg őrző rendszer
2./A Felek jelen szolgáltatási szerz ődést 24 hónapra kötik. A szerz ődés meghosszabbítható I
alkalommal, 4 hónappal.
3.! Megrendelő a berendezések karbantartását 96%-os üzembiztonság biztosításával évi
14.500.000,- Ft + 27%AFA, évi bruttó 18.415.000,- Ft áron végzi. Az ár tartalmazza a
Szolgáltató összes költségét, a kötelez ő évi 2 karbantartást, röntgencsövet. a kijavító
munkákhoz szükséges alkatrészeket, valamint azok munkadíját a fogyóanyagok és a
digitális detektor kivételével.
Ajánlattev ő köteles a szerz ődéskötéstől számítva 12 hónapra fix árat garantálni.
A következő 12 hónapra az esetleges árváltozása mértéke nem lehet magasabb, mint az
előző évi KSH által megadott hivatalos infláció 80%-a.

4.1 Szerződő felek az alábbi fizetési feltételekben állapodnak meg:
A szolgáltatás díját a Szolgáltató havonta - a tárgyhónapot követ ően- kiszámlázza. A
Megrendel ő a számlát a kibocsátásától számított 8 napon belül ellen őrzi és a
kézhezvételétöl számított 30 napon belül, átutalással egyenlíti ki a számla ellenértékét.
Megrendel ő kijelenti, hogy kifizetéskor az adózás rendjér ől szóló 2003. évi XCII. törvény
(továbbiakban: Art.) 36/A. -át kell alkalmaznia, annak hatálya alatt áll.
Az adózás rendjéröl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. *-a
értelmében:
„36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekröl szóló
törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyertes ajánlattev ő és a Kbt. szerinti alvállalkozók
közötti szerződések, valamint minden további. a polgári jog szerinti alvállalkozók között
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megkötött vállalkozási szerz ődések alapján történ ő, a havonta nettó módon számított 200
000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesít ő az igénybevett alvállalkozónak a
teljesítésért —visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy rnegküld a tényleges kifizetés id őpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minõsW együttes adóigazolást, vagy
b) az alvállalkozó a kifizetés id őpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
A kifizetés Vevö részéről az Art. 36/A § (3) bekezdés figyelembevételével történik.

5./ A karbantartást a Szolgáltató az ajánlati dokumentációban megadottak szerint végzi.
6.! A szerződést biztosító inellékkölelezeuségek: Megrendel ő késedelmes és hibás teljesítésb ő l
adódó kötbér, valamint meghiúsulási kötbér fizetését köti ki. A hibás és késedelmes
teljesítésb ől adódó kötbér mértéke: 10.000,- HUF/nap, melyet késedelmes teljesítés
esetén a teljes késedelmes id őszakra, hibás teljesítés esetén a kötbér a kifogás
el őterjesztését ől a kijavításig tartó id őszakra kell számítani. A 10 napot meghaladó
késedelmes teljesítés minden esetben meghiúsulásnak min ősül melynek mértéke a
késedelmes teljesítés nettó ellenértékének 15%-a.
7.! Egyéb rendelkezések:
A felek kölcsönösen törekednek arra, hogy a jelen szerz ődésbő l eredő, esetleges vitás
kérdéseket els ősorban peren kívül rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre,
szerzöd ő felek a jogvitájuk elbírálása céljából a Pp. szerint illetékes bírósághoz fordul.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a 2011. CVIII. törvény a
közbeszerzésr ől el ő írásai az irányadók.
7.1 A Kbt. I 25. (4)-(6) bekezdésekben rögzítettek szerint:
(4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként el ő írni, hogy
a) a nyertes ajánlattev ő nem fizet, illetve számol el a szerz ődés teljesítésével
összefliggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelel ő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes
aj ánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes id ő tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajánlatkérő számára megismerhet ővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
ajánlatkéröt haladéktalanul értesíti.
(5) Az ajánlatkéröként szerz ődő fél jogosult és egyben köteles a szerz ődést felmondani
- ha szükséges olyan határid ővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerz ődéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) a nyertes ajánlattev őben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg az 56. * (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételeknek.
b) a nyertes ajánlattev ő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg az 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott feltételeknek.
(6) Az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevö a szerz ődés
megszűnése el őtt már teljesített szolgáltatás szerz ődésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.
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8 ./Kapcsolattartók adatai:
Megrendelő adatai:
címe:
Megrendelő :

Zala Megyei Kórház
8900 Zalaegerszeg. Zrínyi Miklós u. L
tel.: 06-92-507-500/1690
fax.: 06-92-311-495
Kapcsolattartó személy(ek): Simon Zoltán m űszergazdálkodási osztályvezet ő

GE Hungary Kft
Szolgáltató adatai:
címe:
2040 Budaörs, Akron u. 2.
tel.: +36 23410090 fax: +36 23410290
Szolgáltató
Kapcsolattartó személy(ek): Hatfaiudiné Éles Anikó
Fenti szerződést, mint szándékainkkal egyez őt alulírott helyen és id őben, 4 példányban
jóváhagyólag aláírtuk.
A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, részletes ajánlati dokumentációja a
Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Zalaegerszeg, 2015. június 25.

A Megrendel ő nevében:

A Szolgáltató nevében-.

Aláírás.. .
Név: Kiss András Gábrk•
Beosztáyflof Ser1\

Aláírás ..................j
Név: dr. Markos Kroly
Beosztás: Account
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............
Aláírás ........
Név: Dr. Halász Gabriella
Beosztás: főigazgató

........'

Név: Mádi Andrea
Beosztás: gazdasági igazgató
pénzügyi ellenjegyző
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