
ADÁSVÉTELI SZERZÖDÉS 

FT-1315/Farkasgyepű/2020/3. sz. szerződés 

10. rész esetében 

mely létrejött egyrészről a 

* 

* 

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű (8582 Farkasgyepű 049/2 Hrsz.) 
Képviseli: Dr. Király Zsolt orvosigazgató, főigazgató SZMSZ szerinti helyettese 
Adószám: 15426211 -2-19 
Számla sz.: 10048005-00317698-00000000 

a továbbiakban: Vevő -

másrészről a 

Dispomedic Kft. (1105 Budapest, Gitár u. 15.) 
Képviseli: Fülöp Nóra Magdolna ügyvezető 
Cégjegyzékszám:01-09-362246 
Cégbíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Adószám: 10943 704-2-42 
Statisztikai számjel: 10943704-4646-113-01 
Számlaszám:MKB Bank Zri. 10300002-10627673-49020018 

- a továbbiakban: Eladó-
között az alábbi feltételek szerint: 

Preambulum 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló módosított 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész, a 
112. § (1) bekezdésb) pontja alapjánhirdetmény közzétételével induló nyílt,közbeszerzési 
eljárástbonyolított leaz „EFOP-1.8.21-18-2019-00017 Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati 
megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben - Tegyünk minden nap a fertőzések 
ellen!" proje/...1 keretében „FT-1315/Farkasgyepű/2020 - Higiéniás eszközök beszerzése" 
megnevezéssel. 

Eladó, aki a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában 
tapasztalattal rendelkező szakcég, részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló 
szakértői bizottság javaslata alapján az Aján l atkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés 

mellékletében specifikált áruk tekintetében megnyerte. 

A fentiek alapján felek az alábbi szerződést kötik: 

1./ Szerződés tárgva: 

1.1. A szerződés tárgya a 2020. december 29.-i Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott, és a 
jelen szerződés 1. számú mell ékletében megnevezett, az infekciókontroll gyakorlati 
megvalósítását elősegítő különféle fertőtlenítést végző eszközö1'"' személyi higiéniát 
támogató eszközö1'"' valamint személyzeti munkát támogató higiéniás eszközök- a 



továbbiakban: áruk - adásvétele, továbbá az e szerződésben részletezett kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása azaz „EFOP-1. 8.21-18-2019-00017 Infekciókontroll tevékenységek 
gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben - Tegyünk minden nap 
G;{ertőzések ellen pályázat keretében. 

1.2. Az Eladó által szállítandó áruknak meg kell felelnie a 2. számú melléklet szenntl 
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a 
szerződés hivatkozott mellékleteihez csatolt müszaki leírásban szerepelnek. 

1.3. Értékelési szempontokra adott válaszok: 

10. rész: Fertőtlenítést ellenőrző lámpakészlet 
1. é1iékelési szempont: 
Az ellenszolgáltatás teljes nettó összé1iéke: 16 500,- nettó HUF 

2./ Szerződéses érték: 

2.1. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg nettó 16500,- HUF 
+ÁFA, azaz nettó Tizenhatezer-ötszáz HUF + ÁFA, mely DDP Vevő székhelye 
(INCOTERMS 2018) paritás szerint tartalmazza az áru, valamint a kapcsolódó szolgáltatások 
ellenértékét. A tételes árlistát a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

Ezen összegen felül Eladót semmilyen jogcímen díjazás nem illeti meg. 

A szerződés ellenértéke a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint kerül kifizetésre. 

3 ./ Fizetési mód, kötbér: 

3.1. Vevő az ellenértéket a jelen szerződés 4.2. pontjában rögzítettek szerinti teljesítést követően, a 
Kbt. 135. §(1) és (6)bekezdéseiben foglaltak szerint, az Eladó által, a teljesítésigazolás szerint 
kiállított számla alapján, annak dátumától számított 30 napon belül Eladónak azMKB Bank 
Zrt.-nél vezetett 10300002-10627673-49020018 számú számlájára történő átutalással fizeti 
meg a Ptk. 6:130 § (1)- (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

A szerződéskötés és az elszámolás is HUF-ban történik. 

Vevő előleget nem fizet. Eladó egy darab végszámla benyújtására jogosult. 

A Kbt. 27/A. § alapján Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, 
amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság 
által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

Az elszámolás a 272/2014. (Xl. 5.) Konn. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
jogszabályban foglaltak alapján utófinanszírozással történik. A projekt támogatásának 
intenzitása: 100 %. 

A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor a számla alapján fizetendő összeg az 
Eladó számláján jóváírásra kerül. 

Vevő felhívja Eladó figyelmét, hogy Eladó írásban köteles tájékoztatni Vevőt, amennyiben a 
köztartozásmentes adózók nyilvántartásában nem szerepel, onnan kikerül. 



Vevő rögzíti, hogy az Eladó teljesítése akkor szerződésszerű , ha a leszállított termékek 
ellenértékéről a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Vevőnek átadja, vagy 
megküldi . Ennek megfelelően a jelen szerződésben napokban meghatározott fizetési határidő a 
számla kézhezvételét követő naptól számítandó. 

Vevő, fizetési késedelme esetén, a szerződés időtartama alatt, a szerződés tervezet 3.1. 
pontjában megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § -ban foglaltak alapján kiszámított mértékű 
késedelmi kamat megfizetésére lesz köteles. 

3.2. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Késedelmi kötbér: Eladó, a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek késedelmes vagy 
nem teljesítése esetén, a késedelem minden naptári napja után, a teljes nettó szerződéses árára 
vetített 1 %, legfeljebb azonban a teljes nettó szerződéses érték 20 (húsz) százalékának 
megfelelő összegű késedelmi kötbér kifizetésére köteles. 

A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt naptári napig kerül 
felszámításra, ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, 
illetve azt felmondani , ezt követően már nem késedelmi kötbért számít majd fel , hanem a 
meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni. 

Meghiúsulási kötbér: Eladó a teljes szerződés szerinti áfa nélkül számított ellenértékének 25 
%-a szerinti kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér érvényesítése kizárja a 
késedelmi kötbér egyidejű érvényesítését. A már érvényesített késedelmi kötbért be kell 
számítani a meghiúsulási kötbér összegébe. 

Vevő a szerződés teljesítését akkor tekinti meghiúsultnak, ha 
- az Eladó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja 
- a teljesítés kizárólag az Eladó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el 
- a késedelem eléri a 20 naptári napot. 

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik: 
- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidő (azaz a vonatkozó 
eszköz vagy készülék határidőre történő átadása ésüzembehelyezése napokban) tekintetében 20 
naptári napot meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal 
elállni és az ezzel kapcsolatban felmerülő kárigényét érvényesíteni. 
- Amennyiben Vevőnek hibájából, Eladó, a szerződéskötést követően 20 naptári napon belül 
nem tudja a teljesítést megkezdeni. 

A Ptk. 6: 1 86 § (1) bekezdésének megfelelően a szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
akkor érvényesíthetők, ha a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős , megszegi a 
szerződést. 

4./ Szállítási feltételek és határidők: 

4.1 . Eladó az árukat a „teljesítési helyre költségmentesen leszállítva" paritás szerint szállítja le Vevő 
részére. 

Teljesítés helye: 
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű (8582 Farkasgyepű, 049/2 Hrsz.) 

4.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az árukat a jelen szerződés aláírását követően legkésőbb 
60 napon belül leszállítja, és üzembehelyezi. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

f 



4.3. Eladó részszállításra kizárólag a Vevő előzetes írásos hozzájárulása esetén jogosult. 

4.4. Eladó az áru(k) tervezett leszállítását és üzembe helyezését megelőző 5 nappal értesítést küld 
Vevő részére. 

5./ Csomagolás: 

5.1 Eladó az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagoláson a 
megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek. 

6./ Az áruk átvétele és tárolása: 

6.1. Az áru(k) leszállítását az Eladó olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk 
fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és 
veszélyére Eladó kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval 
szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Eladó kötelezettsége. 

A fentieknek megfelelően a szállítmány bontását - külső sérülés esetét kivéve - a rendeltetési 
helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően az Eladó 
szakemberei végzik Vevő jelenlétében. 

A szállítmány bontása során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Eladó az üzembe helyezésre előírt 

határidőn belül utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik orvosolni. 

6.2 . A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak szerint leszállított áruk 
tekintetében biztosítja Eladó számára az áruk fuvareszközből történő lerakásakor, azok 
rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának 
lehetőségét. 

Az áruk elvesztéséből vagy rongálódásából eredő kárveszély az áru üzembe helyezése 
tárgyában a szerződés 7 .2 . pontja szerint felvételre kerülő jegyzőkönyv keltéig Eladót terheli . 

7./ Üzembehelvezés 

7 .1. Eladó az áruk leszállítását követően azok üzembe helyezését az01mal megkezdi. 

7.2. Eladó és Vevő köteles az áruk üzembe helyezéséről , ill. a teljesítésről jegyzőkönyvet felvenni. 

7.3. 

A jegyzőkönyv tartalmazza az üzembe helyezett berendezés tartozékainak tételes jegyzékét, az 
azokon fellelhető esetleges külsérelmi nyomokat. 

Az üzembe helyezést követően felvett jegyzőkönyv időpontja tekintendő a szerződés teljesítése 
szempontjából irányadó időpontnak. amikor Vevő a szerződés tárgyát képező áru(k)at 
me1myiséQ:i]eQ: és minőséQ:ileQ: átveszi és a teljesítésről szóló igazolást az Eladónak átadja. Vevő 
kizárólaQ: üzemszerű használatra alkalmas termékek birtokba vétele. esetén ad ki 
teljesítési gazolást. 

Eladó az áru(k) 7 .2. pont szerinti, a sikeres üzembe helyezés tényét rögzítő jegyzőkönyvi 
átadásakor köteles 2 példány magyar nyelvű felhasználói kézikönyvet csatolni. Az áru(k) 
jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentációk hiányában Vevő jogosult megtagadni. 



8./ Jótállás: 

8.1. Teljeskörű jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama a sikeres üzembe helyezést követő 

jegyzőkönyvi átadás-átvétel dátumától számított minimum 12 hónap. 

A kötelező teljeskörű jótállás időtartama, az üzembe helyezés napjától számított 
minimum12hónap valamennyi eszközre. A jótállás időtartama alatt Eladó nem számlázhat le 
javítási költséget, és alkatrészköltséget sem. Amennyiben a jótállási idő alatt az áruk 
valamelyike meghibásodik és funkciójának megfelelően nem használható, az emiatt felmerülő 
állásidő kétszeresével árunként megnövekszik a jótállási idő. 

8.2. A fogyó- , kopóalkatrészek cseréje, va lamint a bizonyíthatóan a nem megfelelő használat okozta 
meghibásodás, ill. törés nem a jótállás része, ennek költsége nem Eladót terheli. 

9 ./ Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek: 

9.1. Eladó az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját költségére biztosítja Vevő részére a 
jelen szerződés specifikációjában meghatározott áruk forgalomba hozatalához és üzembe 
helyezéséhez szükséges hatósági engedélyeket. 

9.2. Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban 
Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli. 

10./ Hatályba lépés: 

10.1. Jelen szerződés a felek általi aláírással lép hatályba, és az Eladó általi maradéktalan 
teljesítésig marad érvényben. 

10.2 . A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - amennyiben a felek a 
szerződésszegés megítélésének tekintetében 20 naptári napon belül tárgyalásos úton nem tudnak 
megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani . 

10.3. A szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges 
teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés ellenállhatatlan erők 

következménye. Ellenállhatatlan erőn olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt 
körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő , 

előreláthatatlan és a felek által elháríthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek 
tekintendők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés , tűzvész, munkaügyi viták, 
robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. 

Az ellenállhatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről 
illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni. 

10.4 Az Eladó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrófa, 
háború, blokád, export- illetve importtilalom, bármilyen járvány miatti a szállítást lehetetlenné 
tevő egyéb korlátozások stb.) esetén Eladó kártérítési, illetve kötbérfizetési kötelezettsége nem 
áll be. Eladó az ilyen jellegű eseményről haladéktalanul köteles Vevőt írásban értesíteni. 
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.'' 

,f1 
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11 ./ Egyéb feltételek: 

11 .1. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 

(ajánlott levélben, telefaxon, vagy elektronikus formában, e-mailben,) kell történnie. Ezen 

értesítések hatálya a címzett á ltali vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 

Az egymással kialakult gyakorlat szerint a szerződő fe lek ettől eltérhetnek, s az értesítés szóban 
is történhet. 

11.2. Jelen szerződés 4 példányban magyar nyelven készült, melyből a felek 2-2 példányt kapnak. 

11.3 . Jelen szerződés 1.-4. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi . 

11.4. A Kbt. 136. §(])bekezdés alapján Vevő köteles szerződéses feltételként előírni , hogy a nyertes 
ajánlattevő (Eladó) 

aJ nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a 62. § (1) bekezdés kJ pont kaJ-kbJ alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak; 
bJ a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 
megismerhetővé teszi és a 143 . § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 

haladékta lanul értesíti. 

11.5. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az 
Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

11.6. A Kbt. 143 . § (3) bekezdés alapján Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani -

ha szükséges olyan határidővel , amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

aJ a nye11es Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kbJ alpontjában meghatározott feltétel; 

bJ a nyertes Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62 . § (1) bekezdés kJ pont kbJ alpontjában meghatározott feltétel. 

11.7. A 11.6. pont fennállása esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 

szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

11 .8. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdésére figyelemmel, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kom1. rendelet 50. § 
(la) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontja 
szerinti átlátható szervezetnek minősül. 

11.9. A Kbt. 143. § (1) bekezdés alapján Az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 

foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § alapján 

új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 



b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

13 9. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

11.10. Az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk. -ban fogla ltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zámi a közbeszerzési 
eljárásból. 

12 ./ Jogviták: 

12.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. 
Amem1yiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő felek a vita elbírálása 
céljából alávetik magukat, perértéktől függően, a bíróság illetékességének. 

12.2. A jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a 
2013 . évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

12.3 . Jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. § alapján, illetve az abban foglalt feltételek fenná llása 
esetén módosítható. 

Pénzügyileg ellmyzem: 2021 . március 9. 

Papp Lászlóné g dasági igazgató 
Veszprém Megy i Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű 
Vevő 

Mellékletek: 

1. Ártáblázat (Spcifikáció) 

2. Műszaki leírás 
3. Átláthatósági Nyilatkozat 

4. Titoktartási Nyilatkozat 

1105 Budapest, Gitáru. 15. 

Fülöp N~~~4ffi1~ezető 
Distomed1c Kft.. 

Eladó 
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Ártáblázat (nyertes ajánlat szerint) 

1. sz. melléklet a FT-1315/Farkasgyepű/2020/3. sz. szerződéshez 

\ 'cS7.prém l\·l cgyci Tüd6gytíg~·inlézct Fark:asg,·cpü 
„EFOP-t.8.21-18-2019-000ii awnosil'Ó sz::i mll - Tc<~yünk mind en nap a 

fcr167.Csckcllcn! .. projekt keretében . .FT-131 5/Farkasg_n(lü/2U2U 
Hi~iC ni:is eszközök hcszcr/1!~·• mcgncwzésü közhc!<i"D.'rlési clj;ir;is 

l\<lc~ncYc7.Cs 

1 0. rész: F c11őtlen ít CS t ellenőrző 1.impakészlet 

IU. f"Csz: Fcr1()1lcni1és1 cllcnürJii l:imp:.akCszlct ÖS!-D.'scn: 

(Fclo h ·:1.i;ci l:1. JHln ícl1üntc1cndii nemi :1j:inl:1ti :ir!) 

l\'lcnnyiség / 
dh 

1 dh 

Aj:i nlott termék 
fflCJ,!llC\ ' CZéSt' 
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G~·irtó 
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Sz:írrn:az:i si 
Ots1.:ij! 

Dispomedic Kft. 

Aj:í nlott 

kiszerelés 
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:ir II UF 
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ÖsmirllUF 

16500 1(,500.-

1.sz. melléklet 
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~.., 20 955.-
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Össz:i.r II UF 

20 .955.-

M ino><JL••J· 
r,1,1,,.,,; 

...... 11,'-.I•) 
n~'OI . . d .... 



2.sz. melléklet 
Műszaki leírás 

2. sz. melléklet a FT-1315/Farkasgyepű/2020/3. sz. szerződéshez 

Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű 

.,EFOP-l.8.21-18-2019-00017 azonosító számú - Tegyünk minden nap a fertőzések ellen!" projekt keretében „FT-1315/Farkasgyepű/2020 -

Higiéniás eszközök beszerzése" megnevezésű közbeszerzési eljárás 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Szakmai minimumkövetelmén)lek 

ESZKÖZSPECIFIKÁCIÓ a betegellátással összefüggő higiénés kockázatok csökkentésére 

Ajánlattevő megnevezése, székhelye: 
1 

Dispomedic Kft . 

1 

Szakmai előírás Ajánlattevő vá laszai az alábbiakban 

10. rész: Fertőtlenítést ellenőrző lámpakészlet 

Gyártó neve: Gama Healthcare Limited 

Származási ország: Egyesülrt Királyság 

Készülék típusa: Clinell UV lámpa készlet 

Szerviz partner: A termék esetében nem értlmezhető 

Az alkalmazandó re nd szer támogassa a takaritási technika helyszini, valós 

1. idejű oktatását, az egyéni önfejlesztést monitorozását, vi sszacsatolását Igen 

statisztikai eredmények és vizuális megjelenités formájában 

A készlet tartalmaz: 

2. 
minimum 1 db 28 LED-es UV lámpát mely elemmel működtethető és az UV 

Igen 
tollal megjelölt felületet be lehet vele azonositani és ezáltal ellenőrizni a 

megfeleló takaritást 

3. 
A készlet tartalmaz: minimum 25 gramm UV port mely az UV lámpa alatt 

Igen 
kimutathato. ezáltal eilenórizhetó a fe lületen az alapos tisztítás 
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3. sz. melléklet 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

AlulfrottFülöp Nóra Magdolna ügyvezető, mint a Dispomedic Kft., 1105 Budapest, Gitár u. 15., 
(cégjegyzékszám: 01-09-362246) képviselője büntetőjogi és polgári jogi felelősségem t_udatában 

kijelentem 

hogy a túloldalon feltüntetett a Nemzeti Vagyomól szóló 2011.évi CXCVI. tv. 3.§.(1) bek. 1. 
pontjában foglaltakat ismerem és em1ek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a Dispomedic 
Kft. átlátható szervezetnek minősül. 

Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. - a továbbiakban: Áht.-
41.§(6) bekezdésében foglaltak szerint a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű, mint 
költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, 

illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet kifizetést. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan tartah11ú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű felmondja, ill. ha a szerződés teljesítésére még 
nem került sor a szerződéstől eláll. 

Jelen nyilatkozat a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepűvel kötött szerződés 

elválaszthatatlanmellékletét képezi. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott adatokat a Veszprém 
Megyei Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű kezelje. 

Kelt: Farkasgyepű, 2021. március 9. 
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Kivonat a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény rendelkezéseiből 

l. átlátható szervezet: 
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi 

önkormányzat, a társulás , az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az 
állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a 
nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy· helyhatósági 
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van, 

be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 
ellenőrzött külföldi társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek fennállnak; 
e) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ea) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 

ee) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van; 
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4. sz. melléklet 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
(Info. törvény) valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII törvényben, továbbá a titoktartáshoz kapcsolódó további 
jogszabályokban és az Intézmény vonatkozó belső szabályzataiban rögzített rendelkezések alapján a 
Kórház által kötött valamennyi szerződésnek az alábbi szabályokat kell tartalmaznia: 

A Szerződő Fél kijelenti, hogy tudomása van arról , hogy a szerződés teljesítésével összefüggésben 
személyes és különleges - így különösen egészségi állapotra vonatkozó -- adatok és információk 
kezelésére, illetve feldolgozására is sor kerülhet. A kötelezett vállalja , hogy tevékenységét az adatok 
és információk kezelésére és feldolgozására vonatkozó jogszabályokban - így különösen az 
információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
(lnfo. törvény) valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló 1997. évi XLVII törvényben - foglalt rendelkezéseknek és a Kórház adatkezeléssel 
összefüggő utasításainak, belső szabályzatainak és érdekeinek megfelelően a különleges adatok 
védelmére vonatkozó követelményeket is figyelembe véve végzi. 

A szerződő Fél kötelezi magát arra, hogy sem a Kórházzal fennálló jogviszonyának ideje alatt, sem azt 
követően nem fog semmilyen orvosi, üzleti vagy egyéb titkot, illetve személyes (adott esetben 
különleges) adatnak minősülő vagy bizalmas információt felhasználni , vagy - kivéve ha az erre adott 
kifejezett felhatalmazás a szerződésben egyértelműen megtalálható, vagy ha azt a jogszabály kötelező 
jelleggel előírja - más személlyel közölni, más személy tudomására hozni, vagy lehetővé tenni azt. 
hogy a fentiekről más személy tudomást szerezzen. 

A szerződő Fél a fenti adatokat és információkat a Kórházzal kötött jogviszony megszűnésekor 
azonnal köteles visszaszolgáltatni, illetve saját nyilvántartásából törölni, megsemmisíteni. 

A fenti titoktartásra vonatkozó szabályokat a szerződő Fél teljesítésbe bevont alvállalkozójának, 
megbízottjának vagy egyéb segítőjének is be kell ta1tania. 

Kelt: Farkasgyepű , 2021 . március 9. 
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