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ADASvETELISZERZODES

FT-1315/Farkasgyepii/2020/6. sz. szerzodes

7. resz eseteben

mely letrejott egyreszrol a

* Veszprem Megyei Ttldogyegyintezet Farkasgyepii (8582 Farkasgyepii 049/2 Hrsz.)
Kepviseli: Dr. Kiraly Zsolt orvosigazgato, foigazgato SZMSZ szerinti helyettese
Adoszam: 15426211-2-19
Szamla sz.: 10048005-00317698-00000000

a tovabbiakban: Vevo -

masreszrol a

* HandInScanZrt. (4025 Debrecen, Arany Janos u. 55.)
Kepviseli: Rona Peter cegvezeto
Cegjegyzekszam: 09-10-000561
Cegbirosag: Debreceni Torvenyszek Cegbirosaga
Adoszam: 25744037-2-09
Statisztikai szamjel: 25744037-7219-114-09
Szamlaszam.Mkls Bank Zrt. 10300002-10671230-40120010

- a tovabbiakban: Elado-
kozott az alabbi feltetelek szerint:

Preambulum

Az Ajanlatkero a kozbeszerzesekrol sz616 m6dositott 2015. evi CXLIll. torveny Harmadik resz, a
112. § (1) bekezdesb) pontja alapjanhirdetmeny kozzetetelevel indulo nyilt.kozbeszerzesi
eljarastbonyolitott leaz "EFOP-l.8.21-18-2019-00017 Infekciokontroll tevekenysegek gyakorlati
megvalositdsa a fekvdbeteg elltutist nyujtt) intezmenyekben - Tegyiink minden nap a fertiizesek
ellen!" projekt kereteben "FT-1315/Farkasgyepfi/2020 - Higienias eszkiizok beszerzese"
megnevezessel.

Elad6, aki a Kozbeszerzesi Dokumentumban meghatarozott termekek gyartasaban/forgalmazasaban
tapasztalattal rendelkezo szakceg, reszt vett az eljarasban, es a benyujtott ajanlatokat megvizsgalo
szakertoi bizottsag javaslata alapjan az Ajanlatkero dontese szerint ezen eljarast a szerzodes
mellekleteben specifikalt aruk tekinteteben megnyerte.

A fentiek alapjan felek az alabbi szerzodest kotik:

1.I Szerzodes targva:

1.1. A szerzodes targya a 2020. december 29.-i Kozbeszerzesi Dokumentumban meghatarozott, es a
jeJen .szerzodes 1. szamu mellekleteben megnevezett,az infekciokontroll gyakorlati
megvalositasat elosegito kiilonfele fertotlenitest vegw eszkorok, szemeIyi higieniat
tamogato eszkozok, valamint szemelyzeti munkat tamogato higienias eszkozok-
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tovabbiakban: aruk - adasvetele, tovabba az e szerzodesben reszletezett kapcsolodo
szolgaltatasok nyujtasa azaz "EFOP-l.8.21-18-2019-00017 Infekciokontroll tevekenysegek
gyakorlati megvalositdsa afekvdbeteg elltutist l1yujto intezmenyekben - Tegyiink minden nap
afertdzesek ellen palyazat kereteben.

1.2. Az Elado altal szallitando aruknak meg kell felelnie a 2. szamu melleklet szennti
specifikacionak, valamint azoknak a szakrnai jellemzoknek/parametereknek, melyek a
szerzodes hivatkozott mellekleteihez csatoli muszaki leirasban szerepelnek.

A7. resz esetebena teljesites magaban foglalja a gyarilag uj kesziilekekek leszallitasat, iizembe
helyezeset, 2 napos probauzem rnegtartasat, valamint a kezelo szemelyzet 4 napon keresztul tarto
betanitasat. A kepzest, 4 fo reszere, 2 napon at, a probauzem befejezesnek idopontjaig kell
megtartani. A ketnapos probauzem rnegtartasa a szallitasi hataridobe beleertendol

1.3. Ertekelesi szempontokra adott valaszok:

7. resz: A kezfertotlenitesi technika megfeleloseget merd rendszer -Hand In Scan
kesziilek
1. ertekelesi szempont:
Az ellenszolgaltatas teljes netto osszerteke: 4 477 500,-netto HUF
2. ertekelesi szempont:
Az orvos szakmai minimumfelteteleken tulmutato elvarasok teljesitese az alabbiakban
megadottak szerint:
Kezfertotlenitesi technika rnegfeleloseget merorendszerben elerheto a korhazban
rendszeresitett, dolgozok egyeni azonositasara szolgalo RFID azonosito keresztiili
azonositasra. Igen, elony a megletel Kerjuk megadni! (Igen 10 pont, nem 1 pont): igen.

2,/ Szerzodeses ertek:

2.1. A Vevo altaI a szerzodes ellenertekekent az Elad6nak fizetendo osszeg netto 4 477 500,- HUF
+AFA, azaz netto Negymillio-negyszazhetvenhHezer-otszaz HUF + AFA, mely DDP Vevo
szekhelye (INCOTERMS 2018) paritas szerint tartalmazza az am, valamint a kapcsol6do
szolgaltatasok ellenerteket. A teteles arlistat a Jelen szerzodes 1. szamu melleklete tartalmazza.

Ezen osszegen feliil Eladot semmilyen jogcimen dijazas nem illeti meg.

A szerzodes ellenerteke a jelen szerzodes 3. pontjaban foglaltak szerint keriil kifizetesre.

3./ Fizetesi mod, kotber:

3.1. Vevo az ellenerteket a jelen szerzodes 4.2. pontjaban rogzftettek szerinti teljesftest kovetoen, a
Kbt. 135. §(1) es (6) bekezdeseiben foglaltak szerint, az Elado altaI, a teljesitesigazolas szerint
kiallitott szamla alapjan, annak datumatol szamitott 30 napon beliil Eladonak azMKB Bank
Zrt. -nel vezetett 10300002-10671230-40120010 szamu szamhijara torteno atutalassal fizeti
meg a Ptk. 6: 130 § (1) - (2) bekezdeseben foglaltak szerint.
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A szerzodeskotes es az elszamolas is HUF -ban tortenik.

Vevo eloleget nem fizet. Elad6 egy darab vegszarnla benyujtasara jogosult.

A Kbt. 27/A. § alapjan Vevo koteles fogadni es feldolgozni az olyan elektronikus szamlakat,
amelyek megfelelnek az EN 16931-1 :2017 szamu eur6pai szabvanynak es az Eur6pai Bizottsag
altai e szabvanyhoz az Eur6pai Uni6 Hivatalos Lapjaban kozzetett szintaxislistanak,

Az elszamolas a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi idoszakban az
egyes eur6pai uni6s alapokb61 szarrnazo tamogatasok felhasznalasanak rendjerol sz616
jogszabalyban foglaltak alapjan utofinanszirozassal tortenik, A projekt tamogatasanak
intenzitasa: 100 %.

A fizetes abban az idopontban szamit teljesitettnek, amikor a szarnla alapjan fizetendo osszeg az
Elad6 szarnlajan jovairasra keriil.

Vevo felhivja Elad6 figyelmet, hogy Elad6 irasban koteles tajekoztatni Vevot, amennyiben a
koztartozasmentes ad6z6k nyilvantartasaban nem szerepel, onnan kikeriil.

Vevo rogziti, hogy az Elad6 teljesitese akkor szerzodesszeru, ha a Ieszallitott terrnekek
ellenertekerol a szamviteli jogszabalyoknak megfeleloen kiallitott szamlat Vevonek atadja, vagy
megkuldi. Ennek megfeleloen a jelen szerzodesben napokban meghatarozott fizetesi hatarido a
szamla kezhezvetelet koveto napt61 szamitando.

Vevo, fizetesi kesedelme eseten, a szerzodes idotartama alatt, a szerzodes tervezet 3.1.
pontjaban megadottak szerint, a Ptk. 6: 155. § -ban foglaltak alapjan kiszamitott merteku
kesedelmi kamat megfizetesere lesz koteles,

3.2. Szerzodesr biztosito mellekkotelezertsegek:

Kesedelmi kotber: Elad6, a jelen szerzcdesben rogzitett kotelezettsegeinek kesedeimes vagy
nem teljesitese eseten, a kesedelem minden naptari napja utan, a teljes nett6 szerzodeses arara
vetitett 1%, legfeljebb azonban a teljes nett6 szerzodeses ertek 20 (husz) szazalekanak
megfelelo osszegi! kesedelmi kotber kifizetesere koteles.

A kesedelmi kotber maximum 20 eredmenyteleniil, vagy kesedelmesen eltelt naptari napig keriil
felszamitasra, ezt kovetoen a Vevo jogosult a szerzodest61 egyoldalu jognyilatkozattal elallni,
illetve azt felmondani, ezt kovetoen mar nem kesedelmi kotbert szamit majd fel, hanem a
meghiusulasi kotbert fogja ervenyesiteni.

l\1egbiusuhisi kotber: Elad6 a teljes szerzodes szerinti afa nelkiil szamftott ellenertekenek 25
%-a szerinti kotber megfizetesere koteles. A ll1eghiusul<isi kotber ervenyesitese kizarja a
kesedelmi kotber egyidejii ervenyesiteset. A mar ervenyesftett kesedelmi kotbert be kell
szamftani a ll1eghiusulasi kotber osszegebe.

Vevo a szerzodes teljesiteset akkor tekinti meghiusultnak, ha
- az Elad6 a teljesitest jogos/meltanyolhat6 ok nelkiilll1egtagadja
- a teljesites kizar6lag az Elad6 erdekkoreben felmeriilt okb6llehetetleniil el
- a kesedelem eJeri a 20 naptari napot.

Felek sulyos szerzodesszegesnek tekintik:
- Amennviben Elad6 a jelen szerzodesben meghatarozott teljesftesi hatarido (azaz a vonatkoz6
eszkoz v~gy keszulek h~taridore torteno atadasa esuzembehelyezese napokban) tekinteteben 20
napta~i ,napot meghalad6 kesedelemb.~ ,~si~.. ~ ev~ j,og~sult ~ s~erzodestol azonnali hatallyal f{J
eblhu es az ezzel kapcsolatban felmerulo kangenyct ervenyestten,. (J!
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- Amennyiben Vevonek hibajabol, Elad6, a szerzodeskotest kovetoen 20 naptari napon belul
nem tudja a teljesitest megkezdeni.

A Ptk. 6: 186 § (1) bekezdesenek megfeleloen a szerzodest biztosit6 mellekkotelezettsegek
akkor ervenyesithetok, ha a nyertes Ajanlattevo olyan okb61, amelyert felelos, megszegi a
szerzodest.

4.1 Sz:illitasi feltetelek es hat:iridok:

4.1. Elad6 az arukat a "teljesitesi he lyre koltsegmentesen leszallitva" paritas szerint szallitja Ie Vevo
reszere.

Teljesites helye:
Veszprern Megyei Tudogyogyintezet Farkasgyepu (8582 Farkasgyepu, 049/2 Hrsz.)

4.2. Elad6 kotelezettseget vallal arra, hogy az arukat a jelen szerzodes alairasat kovetoen legkesobb
60 napon beliil leszallitja, es iizembebelyezi. Ajanlatkero eloteljesitest elfogad.

4.3. Elad6 reszszallitasra kizarolag a Vevo elozetes irasos hozzajarulasa eseten jogosult.

4.4. Elad6 az arutk) tervezett leszallitasat es uzernbe helyezeset megelozo 5 nappal ertesitest kuld
Vevo reszere.

5.1 Csomagolas:

5.1 Elad6 az arukat a szallitas modjanak megfelelo csomagolasban szallitja Ie. A csomagolason a
megfelelo kezelesre es tarolasra vonatkoz6 cimkek feltuntetesre keriilnek.

6.1 Az aruk atvetele es tarolasa:

6.1. Az arutk) leszallitasat az Elad6 olyan m6don koteles megszervezni, hogy az aruk
fuvareszkozbol torteno lerakasa es rendeltetesi helyukon torteno elhelyezese sajat koltsegere es
veszelyere Elad6 kotelezettsege. A leszallitott aruk fuvaroz6t61 torteno atvetele es a fuvaroz6val
szembeni esetleges karigenyek ervenyesitese ugyancsak Elad6 kotelezettsege,

A fentieknek megfeleloen a szallitrnany bontasat - kUlso serUles esetet kiveve - a rendeltetesi
helyen, illetve szUkseg eseten rendeltetesi helyen torteno elhelyezest megelozoen az Elad6
szakemberei vegzik Vevo jelenleteben.

A szallitmany bontasa soran tapasztalt serUlesekrol vagy hianyokr61 a felek jegyzokonyvet
vesznek fel. A megallapitott hianyokat es serUleseket Elad6 az Uzembe helyezesre eloirt
hataridon bellil utanszallitassal vagy cserevel sajat koltsegere tartozik orvosolni.

6.2. A Vevo kotelezettseget vallal arra, hogy a 4.2. es 4.3. pontban foglaltak szerint leszallitott aruk
tekinteteben biztositja Elad6 szamara az aruk fuvareszkozbol torteno lerakasakor, azok
rendeltetesi helyUkon val6 azonnali elhelyezesenek es az erintett helyisegek zarhat6saganak
lehetoseget.

Az aruk elvesztesebol vagy rongal6dasab61 eredo karveszely az aru lizembe helyezese
targyaban a szerzodes 7.2. pontja szerint felvetelre kerUlo jegyzokonyv kelteig Elad6t terheli.
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7,/ Uzembehelyezes

7.1. EIad6 az aruk Ieszallitasat kovetoen azok uzembe helyezeset azonnal megkezdi.

7.2. EIad6 es Vevo koteles az aruk uzernbe helyezeserol, ill. a teljesftesrol jegyzokonyvet felvenni.

A jegyzokonyv tartaImazza az uzembe helyezett berendezes tartozekainak teteles jegyzeket, az
azokon fellelheto esetleges kiilserelmi nyomokat.

Az tizembe helvezest kovetoen feIvett jegyzokonvv idopontja tekintendo a szerzodes teljesitese
szempontjab6I iranvad6 idopontnak. amikor Vevo a szerzodes targyat kepezo aru(k)at
mennyisegiIeg es minosegiIeg atveszi es a teIjesitesrol sz616 igazolast az EIad6nak atadia. Vevo
kizar6Iag tizemszerii hasznaIatra alkaImas termekek birtokba veteIe. eseten ad ki
teli esitesi2:azolast.

7.3. Elad6 az arutk) 7.2. pont szerinti, a sikeres uzembe helyezes tenyet rogzito jegyzokonyvi
atadasakor koteles 2 peldany magyar nyelvu felhasznaloi kezikonyvet csatolni. Az aruik)
jegyzokonyvi atvetelet a fenti dokumentaciok hianyaban Vevo jogosult megtagadni.

8.1 Jotallas:

8.1. Teljeskdru jotallas: A teljeskoru jotallas idotartama a sikeres uzembe helyezest koveto
jegyzokonyvi atadas-atvetel datumatol szamitott minimum 12 honap,

A kotelezo teljeskoru jotallas idotartama, az uzernbe helyezes napjatol szamitott
minimuml2h6nap valamennyi eszkozre. A jotallas idotartama alatt Elad6 nem szarnlazhat Ie
javitasi koltseget, es alkatreszkoltseget sem. Arnennyiben a jotallasi ido alatt az aruk
valamelyike meghibasodik es funkciojanak rnegfeleloen nem hasznalhato, az emiatt felmerulo
allasido ketszeresevel arunkent megnovekszik a jotallasi ido.

8.2. A fogy6-, kopoalkatreszek csereje, vaIamint a bizonyithat6an a nem megfelelo hasznalat okozta
meghibasodas, ill. tares nem a jotallas resze, ennek koltsege nem Elad6t terheli.

9./ Import es egveb engedeIvek, ad6k, illetekek:

9. L Elad6 az Ajanlati Dokurnentacioban eIoirtak szerint sajat koltsegere biztositja Vevo reszere a
jelen szerzodes specifikaci6jaban meghatarozott aruk forgalomba hozataIahoz es tizembe
helyezesehez sztikseges hat6sagi engedeIyeket.

9.2. Import szaIlitas eseten a jelen szerzodessel vagy az abban foglaltak teljesitesevel kapcsolatban
Magyarorszagon kivUl felmertilo ad6kat es iIIetekeket EIad6 viseli.

10./ Hatalyba lepes:

10.1. Jelen szerzodes a felek altali alairassal lep hatalyba, es az Elad6 altali maradektalan
teljesitesig marad ervenyben.

10.2. A jelen szerzodesben foglalt rendelkezesek sulyos megszegese eseten - amennyiben a felek a
szerzodesszeges megitelesenek tekinteteben 20 naptari napon beWI targyalasos uton nem tudnak
megegyezni - a serelmet szenvedo fel jogosult a masik feIhez intezett irasos nyilatkozattal a
szerzodest azonnali hataIlyal felmondani.
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10.3. A szerzodo felek mentestilnek a jelen szerzodesbol fakad6 kotelezettsegeik nem vagy reszleges
teljesitesevel kapcsolatos felelosseg a161, ha a nem teljesites ellenallhatatlan erok
kovetkezmenye. Ellenallhatatlan erori olyan, az illetekes Kereskedelmi Kamara altai igazolt
korulmenyeket kell erten i, melyek . a jelen szerzodes alairasat kovetoen felmeru 10,
elorelathatatlan es a felek altai elharithatatlan esernenyek kovetkezteben allnak be. Ilyennek
tekintendok fokepp, de nem kizarolag a haboru, foldrenges, tuzvesz, munkaiigyi vitak,
robbanas, altalanos anyag- es uzemanyaghiany.

Az ellenallhatatlan ere altai erintert Fe! koteles a rnasik felet a vis maior helyzet bekovetkezterol
illetve megszunterol 15 napon belul ertesiteni.

10.4 Az Elad6 erdekkoren kivul bekovetkezett, elhartthatatlan kulso ok (terrneszeti katasztr6fa,
haboru, blokad, export- illetve importtilalom, barmilyen jarvany miatti a szallitast lehetetlenne
tevo egyeb korlatozasok stb.) eseten Elad6 karteritesi, illetve kotberfizetesi kotelezettsege nem
all be. Elad6 az ilyen jellegu esemenyro! haladektalanul koteles Vevot irasban ertesiteni.
Amennyiben az elharithatatlan kiliso ok miatt a Szerzodes teljesitese harem h6napot meghalad6
kesedelmet szenved, Vevo jogosult a Szerzodestol elallni, Ebben az esetben a felek a felmeriilt
karukat maguk viselik."

11.I Egveb feltetelek:

11.1. Minden, a jelen szerzodes kereteben a felek altai egyrnasnak kuldott ertesitesnek irott forma ban
(ajanlott levelben, telefaxon, vagy elektronikus formaban, e-mailben,) kell tortennie. Ezen
ertesitesek hatalya a cimzett altali vetelkor, illetve neki torteno kezbesiteskor all be.

Az egymassal kialakult gyakorlat szerint a szerzodo felek ettol elterhetnek, s az ertesites sz6ban
is tortenhet.

11.2. Jelen szerzodes 4 peldanyban magyar nye]ven kesztilt, melybOl a felek 2-2 peldanyt kapnak.

11.3. Jelen szerzodes 1.-4. szamu melleklete a szerz6des elvalaszthatatlan reszet kepezi.

11.4. A Kbt. 136. § (I) bekezdes alapjan Vevo k6teles szerzodeses feltetelkent eloirni, hogy a nyertes
ajanlattevo (Elad6)

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodes teljesitesevel osszefiiggesben olyan koltsegeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdes k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem megfelelo
tarsasag tekinteteben meriilnek feI, es amelyek az Elad6 ad6koteles jovedelmenek csokkentesere
alkalmasak;
b) a szerzodes teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a Vevo szamara
megismerhetove teszi es a 143. § (3) bekezdese szerinti tigyletekrol az ajanlatkerot
haladektalanul ertesiti.

11.5. A ktilfoldi ad6illetosegu Elad6 koteles a szerzodeshez arra vonatkoz6 meghatalmazast csatolni,
hogy az illetosege szerinti ad6hat6sagt61 a magyar ad6hat6sag kozvetlentil beszerezhet az
Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegely igenybevetele nelkUl.

11.6. A Kbt. 143. § (3) bekezdes alapjan Vevo jogosult es egyben koteles a szerz6dest felmondani -
ha sztikseges olyan hatarid6vel, amely lehet6ve teszi, hogy a szerz6dessel erintett feladata
ellatasar61 gondoskodni tudjon -, ha
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a) a nyertes Elad6ban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szernely vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezet, amely
tekinteteben fennall a 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel;

b) a nyertes Elad6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely
tekinteteben fennall a 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel.

11.7. A 11.6. pont fennallasa eseten Elad6 a szerzodes megszunese elott mar teljesitett szolgaltatas
szerzodesszeru penzbeli ellenertekere jogosult.

11.8. Elad6 a jelen szerzodes alairasaval kijelenti, hogy az Aht. 41. § (6) bekezdesere figyelemmel, az
allarnhaztartasrol sz6l6 torveny vegrehajtasarol sz6l6 368/2011. (XII.3L)Konn. rendelet 50. §
(1a) bekezdese alapjan a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. evi CXCVI. torveny. 3. § (1) 1. pontja
szerinti MIMhat6 szervezetnek minosul.

11.9. A Kbt. 143. § (1) bekezdes alapjan Az ajanlatkero a szerzodest felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerzodestol elallhat, ha:
a) feltetlenul szukseges a szerzcdes olyan lenyeges modositasa, amely eseteben a 141. § alapjan
uj kozbeszerzesi eljarast keUlefolytatni;
b) az ajanlattevo nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevokent
szerzodo fel szemelyeben ervenyesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzes szabalyainak megszegese miatt
kotelezettsegszegesi eljaras indult vagy az Eur6pai Uni6 Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogabol eredo valamely
kotelezettseg tekinteteben kotelezettsegszeges torrent, es a birosag altal megallapitott jogsertes
miatt a szerzodes nem semmis.

11.1O. Az ajanlatkero koteles a szerzodest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l
elallni, ha a szerzodes megkoteset kovetoen jut tudomasara, hogy a szerzodo fel tekinteteben a
kozbeszerzesi eljaras soran kizar6 ok aUt fenn, es ezert ki kellett volna zarni a kozbeszerzesi
eljarasb61.

12.1 Jogvitak:

12.l. A jelen szerz6desbol eredo jogvitakat a szerzodo felek megkiserlik bekes uton rendezni.
Amennyiben ez 30 napon bellil nem vezet eredmenyre, a szerzod6 felek a vita elbiralasa
celjab61 alavetik magukaL perertektol ftiggoen, a bir6sag iIIetekessegenek.

12.2. A jelen szerzodesben nem vagy nem kimerftoen szabalyozott kerdesek tekinteteben a Kbt. es a
2013. evi V. torveny (Ptk.) vonatkoz6 rendelkezesei az iranyad6k.



\_" \.1

12.3. Jelen szerzodes kizarolag a Kbt. 141. § alapjan, illetve az abban foglalt feltetelek fennallasa
eseten modosithato.

Farkasgyepu, 2021. marc ius 9.

Penziigyileg ell .

Papp Laszlone ga sagi igazgato
Veszprem Megyei .Tudogyogyintezet Farkasgyepu
Vevo

MeIIekletek:

1. Artablazat (Spcifikacio)
2. Muszaki leiras
3. Atlathatosagi Nyilatkozat
4. Titoktartasi Nyilatkozat

Rona Peter cegvezeto
HandInScanZrt .

Elado
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l.sz. melleklet

Artlibhizat (nyertes ailinlat szerint)

i. resz: Kezfertdtlenttes helyesseget ellendrad I
berendezes (HandlnScan keszulek, Imegratt aU",in~',

road box, trening gel 2 doboz)
1dh

antrro
[il\'wg
arHU'

BRlTfO
QU1.lirIH'F

1. sz. melleklet a FT-1315IFarkasgyepu/2020/6. sz. szerzodeshez

Vt'!iZprcm Mcgyd Tiidiig\'ilgyintcul Farka~gycpil
_EFOP-I.R.21·UI-2nI9~J(l1J17 azoDosilii sZlimu· Tcgvunk minden nap a

i:rllIZl.'§ck ellen!" proj ekt Ia.·rclclx.'n ..FT.1315/Farka~gn·ritl2n:!U
Higwniast"Hkfizok ht:sztniSl'~ meg:nl'n'ze~u kiizoc!Q:l'msi L'ljaras

HandlnScan Zrt.

J\1cnnyi~eg ! Ajanluttlcmu'k
Ajlilbl"ulctme),;

G~·';'rt.j Szarmani.i Ajan"," Ajilllnn
tipIISII\'a~ ki..~zcn'lcs

db tlJI'~\'eZe5l'
cikksnimll

megp""c7~SC (lU7.a1!
•• don "~Ib.,,)

fJ1I'lW~iscg

Ii. rcSl: K';'zi'rtotlcoitcs hl'l\"C~!iCgct cllchorn", ~n'ndczcs (HandlnS<:an

!kesziilek. ,inlrJ,.<rillall\1iny. ruad box. ,lrcniuJ,!J!il :z dobozl iiss;ze~cn:
IFdolnu'olap()D feitiinlctt"DdiJ neno aJanlllli ilr!)
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2.sz. melleklet
Miiszaki leiras

I 2. sz. melleklet a FT-131S/Farkasgyepiil2020/6. sz. szerzodeshez

Veszprem Megyei Tudogyogyintezet Farkasgyepu
"EFOP-1.8.21·18·2019·00017 azonosito szamu- Teqyunk minden nap a fertozesek ellen!" projekt kereteben "FT·1315/Farkasgyepu/2020

- Higienias eszkiiziik beszerzese meqnevezesu kozbeszerzesi elja ... s

MOSZAKI LEiRAs
Szakmai minimumkovetelmimyek

ESZKOZSPECIFIKACIO a betegellatassal iisszefuggo higienes kockazatok csokkentesere
I

Ajanlattev6 meg nevezese, szekhelye: HandlnScan Zrt. I

Szakmai el6iras Ajanlattevo valaszai az alabbiakban

7. resz: Kezfertotlenites helyesseget ellenorzo berendezes
(HandlnScan keszillek. inteqralt allvany, road box, trening gel 2

doboz)
Gyarto neve: HandlnScan Zrt.
Szil rrnazasl orszag: Magyarorszag
Keszulek tipusa: Semmelweis Kezhigienes Oktatasl Rendszer

Az alkalmazand6 rendszer tarncqassa a kezfertotlenitesi technika helyszini. val6s

l. ideju oktatasat, az egyeni onfejlesztest (.,visszacsatolasi hurok"/"feedback loops"),
Igen ,

rnonitorozasat, visszacsatolasat statisztikai eredrnenyek es vizualis rneqjelenites Iforrnejaban I

2. UV reagens anyagot tartalmaz6 szerrel torteno kezbedorzscles megfeleloseget, a
Igenkezfelulet lefsdettse qet meri

3. Eqyszeru telepithetcseq, halozaf ararnforrassal (230V, 50-60Hz) rrnikodtetheto Igen I
4. A rbgzitett adatok kezelese megfelel a szernelyes adatok vedelrnerol szolo

Igen Ivonatkozo joqszebalyoknak
Szarnlaloval felszerelt szeradaqoloval osszekapcsolhato, egy adott kszfertotlenites

5. veqrehejtasanak (szerhasznalat, technikai kivitelez es) adatainak bsszekapcsolt Igen
elerrzese

6. A vizsgalati adatok statisztikai feldolgozasa dbntestamogatasi, kutatasi.
Igenmin6segfejlesztesi celb61 (leiro statisztika, tbbbvaltozos adatelemzes lehet6sege)

7. Vizsgalati adatok automatikus tovabbitasa a keszulekb61 a dbntestamogatasi
Igenrendszerbe vezeteknelkuli technolt)_giaval

8. Hordozhat6 kivitel Igen
9. Digitalis kijelz6 Igen
10. Felugyeleti rendszerbe kbtes lehetosege Igen I
11. Szerviz j

12. TeUeskbru jotallas id6tartama min. 12 honap Igen, 12 honap teUeskbrujotallas. i
I

13. Szervizellatas biztositasa Igen

HandInScan Zrt 1117 Budapest. Fehervari lit 44. A. ep. IV.
14. Szerviz cime, telefonszama munkaidoben em 405·406. support@handinscan.com

+36 1 611 9543
15. Munkaid6 Munkanapokon 09:00 - 16:00
16. Szerviz telefonszama ugyeleti id6ben 06 70 384 3698
17. Ugyeleti idoszak 07:00-09:00 es 16:00-19:00
18. Szerviz reakcio ideje: Max. 24 ora-48 ora 48 ora I
19. Ajanlott keszulekre kikepzett szervizszakember szama min. 1 db 3 db i
20. Karbantartas gyakorisaga Evente egyszer, illetve szukseg szerint I

Folyamatosan biztositott, a szervizben mindig elerhet6, ha
2l. Alkatresz utanpotlas m6dja a problema lehet6ve teszi, kbzvetlenul a felhasznalonak

kerul megkuldesre.

22. Jotallas id6tartama alatt a karbantartas es egyeb szolgaltatasok ingyenesek Igen
t,\.
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3. sz. melleklet

ATLATHATOsAGINYILATKOZAT

Alulirottkona Peter ugyvezetd, mint a HandlnScanZrt.,4025 Debrecen, Arany Janos u. 55.,
(cegjegyzekszam: 09-10-000561) kepviseloje buntetojogi es polgari jogi felelossegem tudataban

kijelentem

hogy a tuloldalon feltuntetett a Nemzeti Vagyonr61 sz616 2011.evi CXCVI. tv. 3.§.(l) bek. 1.
pontjaban foglaltakat ismerem es ennek ismereteben nyilatkozatomat adom, hogy a
HandlnScanZrt. atlathato szervezetnek minosul.

Tudomasul veszem, hogy az Allamhaztartasrol sz616 2011.evi CXCV. tv. - a tovabbiakban: Aht.-
41.§(6) bekezdeseben foglaltak szerint a Veszprem Megyei Tiidogyogyintezet Farkasgyepii, mint
koltsegvetesi szerv csak atlathatonak rninosulo szervezettel kothet ervenyesen visszterhes szerzodest,
illetve letrejott ilyen szerzodes alapjan csak atlathatonak minosulo szervezetnek teljesithet kifizetest.

Tudomasul veszem, hogy val6tlan tartalrmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzodest a
Veszprern Megyei Tudogyogyintezet Farkasgyepii felmondja, ill. ha a szerzodes teljesitesere meg
nem keru It sor a szerzodestol elall.

Jelen nyilatkozat a Veszprem Megyei Tudogyegyintezet Farkasgyepiivel kotott szerzodes
elvalaszthatatlanmellekletet kepezi.

Jelen nyilatkozat alairasaval hozzajarulok ahhoz, hogy az atlathatosagi feltetel ellenorzese celjabol a
szerzodesbol eredo kovetelesek elevuleseig, az Aht. 54/A. §-aban meghatarozott adatokat a Veszprem
Megyei Tudegyogyintezet Farkasgyepu kezelje.

Kelt: Farkasgyepu, 2021. marcius 9.

HP-.Nt'.t1NSCAN ZRt
4025 Debrecen,Arany J. u. Ss.

"7
" I

Rona Peter cegvezeto
HandInScanZrt.

Elad6
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Kivonat a nernzeti vagyonr61 sz616 2011.evi CXCVI. torveny rendelkezeseibol

1. atlathato szervezet:
a) az allam, a koltsegvetesi szerv, a koztestulet, a he1yi onkormanyzat, a nemzetisegi

onkormanyzat, a tarsulas, az egyhazi jogi szemely, az olyan gazdalkodo szervezet, ame1yben az
allam vagy a he1yi onkormanyzat kulon-kulon vagy egyutt 100%-os reszesedessel rende1kezik, a
nemzetkozi szervezet, a kiilfoldi allarn, a kiilfoldi helyhatosag, a kulfoldi allami vagy helyhatosagi
szerv es az Eur6pai Gazdasagi Tersegrol sz616 megallapodasban reszes allam szabalyozott piacara
bevezetett nyilvanosan mukodo reszvenytarsasag,

b) az olyan belfoldi vagy kulfoldi jogi szernely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdalkodo szervezet, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a penzrnosas es a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol es
megakadalyozasarol sz616 torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa megismerheto,

bb) az Eur6pai Uni6 tagallamaban, az Eur6pai Gazdasagi Tersegrol sz616 megallapodasban
reszes allarnban, a Gazdasagi Egyuttmukodesi es Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan
allarnban rendelkezik adoilletoseggel, amellyel Magyarorszagnak a kettos adoztatas elkeruleserol
sz616 egyezmenye van,

be) nem minosul a tarsasagi adorol es az osztalekadorol sz616 torveny szerint meghatarozort
ellenorzott kulfoldi tarsasagnak,

bd) a gazdalkodo szervezetben kozvetlenul vagy kozvetetten tobb mint 25%-os tu1ajdonna1,
befolyassal vagy szavazati joggal bir6 jogi szernely, jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdalkodo szervezet tekinteteben a ba), bb) es be) a1pont szerinti feltetelek fennallnak;

e) az a civil szervezet es a vizitarsulat, amely megfelel a kovetkezo felteteleknek:
ea) vezeto tisztsegviseloi megismerhetok,
eb) a civil szervezet es a vizitarsulat, valamint ezek vezeto tisztsegviseloi nem ittlitthat6

szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot megha1ad6 reszesedesse1,
ee) szekhelye az Eur6pai Uni6 tagallamaban, az Eur6pai Gazdasagi Tersegrol sz616

megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi Egyiittmukodesi es Fejlesztesi Szervezet
tagallamaban vagy olyan allamban van, amellye1 Magyarorszagnak a kettos ad6ztatas elkerlileserol
sz616 egyezmenye van;

12



4. sz. melleklet

TITOKT ARTAsI NYILATKOZAT

Az informacios onrendelkezesi jogr61 es az informacio szabadsagrol sz616 2011. evi CXII. torvenyben
(Info. torveny) valamint az egeszsegugyi es a hozzajuk kapcsol6d6 szemelyes adatok kezeleserol es
vedelmerol sz616 1997. evi XLVII torvenyben, tovabba a titoktartashoz kapcsol6d6 tovabbi
jogszabalyokban es az Intezrneny vonatkoz6 belso szabalyzataiban rogzitett rendelkezesek alapjan a
Korhaz altal kotott valamennyi szerzodesnek az alabbi szabalyokat kell tartalmaznia:

A Szerzodo Fel kijelenti, hogy tudornasa van arr61, hogy a szerzodes teljesitesevel osszefuggesben
szemelyes es kulonleges - igy kiilonosen egeszsegi allapotra vonatkoz6 - adatok es inforrnaciok
kezelesere, illetve feldolgozasara is sor keriilhet. A korelezett vallalja, hogy tevekenyseget az adatok
es inforrnaciok kezelesere es feldolgozasara vonatkoz6 jogszabalyokban - igy kulonosen az
informacios onrendelkezesi jogr61 es az informacio szabadsagrol sz616 2011. evi CXII. torvenyben
(Info. torveny) valamint az egeszsegugyi es a hozzajuk kapcsol6d6 szemelyes adatok kezeleserol es
vedelmerol sz616 1997. evi XLVII torvenyben - foglalt rendelkezeseknek es a Korhaz adatkezelessel
osszefuggo utasitasainak, belso szabalyzatainak es erdekeinek rnegfeleloen a kulonleges adatok
vedelmere vonatkoz6 kovetelmenyeket is figyelembe veve vegzi.

A szerzodo Fel kotelezi magat arra, hogy sem a K6rhazzal fenna1l6 jogviszonyanak ideje alatt, sem azt
kbvetoen nem fog semmi1yen orvosi, uz1eti vagy egyeb titkot, illetve szemelyes (adott esetben
ktilbnleges) adatnak minostilo vagy bizalmas informaci6t felhasznalni, vagy - kiveve ha az erre adott
kifejezett felhatalmazas a szerzodesben egyertelmuen megtalalhat6, vagy ha azt a jogszabaly kbtelezo
jelleggel eloirja - mas szemellyel kbzblni, mas szemely tudomasara hozni, vagy lehetove tenni azt,
hogy a fentiekrol mas szemely tudomast szerezzen.

A szerzodo Fel a fenti adatokat es informaci6kat a K6rhazzal kbtbtt jogviszony megszunesekor
azonnal koteles visszaszoigaltatni, illetve sajat nyilvantartasab61 torolni, megsemmisiteni.

A fenti titoktartasra vonatkoz6 szabalyokat a szerzodo Fel teljesitesbe bevont alvallalkoz6janak,
megbizottjanak vagy egyeb segit6jenek is be kell tartania.

Kelt: Farkasgyepu, 2021. marcius 9.

H,AIVl::'bJ 1'1.. "' .....
4025De i~\;~~ANZRT.

brecen Ala .~7:?~~
R6na Peter cegvezet6

HandlnScanZrt .
E1ad6
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