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KÖZREMŰXÖUŐI SZERZÓDES
104512015. sz.

amely létreiött egyrészről a

cégnév: XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat
székhely: 1139 Budapest, Szegedi út 17.

Közhasznú Nonprofit Kft.

adőszáln: 22182827-2-41
képviselő: Dr. Hertzka Péter igyvezető
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészrőI az

cégnév:
székhely:
Postacím:

Inter - Ambulance Zrt.
1145 Budapest, Thököly

út 165.I/5.

Thököly

út 165. I/5.

1145 Budapest,

cégegyzékszám:01-10-047813

adőszám;

24672331-2-42

bankszámlaszám: CnÁNrr Bank Zrt. 12100011-10049549-00000000

képviselő:

Molnár György vezérigazgatő

mint S zol g áltatő (a további akban : Szol§áltató)

között

1.

azalulírottnapon és helyen felnőtt orvosi ügyelet ellátásáraazalábbifeltételekkel:

Szerződés tárgva:
1.1. Megrendelő

és Szolgáltatő a FT-1045/XIII.ker/2015 ,,Felnőtt orvosi ügyelet

ellátása" tárgyűközbeszerzési eljárás
hogy 2015. április

01 .

alapjan jelen szerződésben megállapodnak,

napjától kezdődően aházi felnőtt orvosi ügyeleti ellátást, a

kerület kötelező ellátási területén, továbbá az egyéb jogszabáIyban meghatározott

ellátási kötelezetts ég alapján a Szolgáltat ő látja el 2020. március

3

1

. napj

áig, azaz

5 év időtartamra.
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1.2.

Az

Ajanlati Dokumentációt és Ajánlattételi Felhívást, az Ajénlattevői kérdésekre

adott Ajánlatkérői válaszokat
Szolgáltató nyertes ajánlatáí

1.3. Jelen szerződés

a

és elÁez

tartoző dokumentumokat, valamint

jelen szerzőilés 1. száműmelléklete tartalmazza.

az AjanlatiDokumentációban

meghatfuozott szolgáltatások teljes

körére kiterjed az I. számí melléklet szerint.

I.4.

A

Szolgáltatő jelen szerződés aláfuásával, a szolgáltatásnak jelen szerződésben,

annak mellékleteiben, valamint a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti
telj esítését v áIIaIj a.

2. A

szolgáltatás részletes meghatározása:

A Szolgáltatő által ellátandó feladatok részletezése:

XIII. kerület közigazgatási területén, továbbá az egyéb jogszabályban

Budapest

meghaténozott ellátási kötelezettség alapjan a Margitsziget területét is beleértve, a felnőtt

háziorvosi ügyelet teljes körű folyamatos ellátása,
központi felnőtt ügyeleti szolgáIat formában.

Az

24

őrás (08.00-08.00 óra között)

ambuláns betegek fogadása

Budapest, Révészu. I0-I2. sz. alatti ügyeleti rendelőben történik.

a

1138

Az ügyeleti hívást a

rendelő fogadja, úgzíti,a hívót minden esetben tájékoztatja arról, hogy hívása rögzítésre

kerül, és onnan történik intézkeclés az ügyeleti egység riasztására.

A

riasztás

megszervezésérőI,télrgyi, személyi feltételeiről Szolgáltató gondoskodik.'

Felnőtt siirgősségi ellátás, munkanapokon, hét végénés munkaszüneti napokon24 (08.0008.00 óra között)

orvosnak,

1

órás felnőtt ügyelete működtetése úgy, hogy egyszene

ápolÓnak vagy nővémek

és 1

gépkocsivezetőnek

a

2

szal<képzett

jogszabályban

meghatérozott szakmai felkészültséggel és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum

feltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen
tartózkodnia.

3.

A

feladat ellátáséna Megrendelő térítésmentesenbiztosítja Szolgáltató részétea

feladat ellátáshoz szükséges rendelő helyiséget felszereléseivel együtt.

A

felszerelések leltár szerinti átadásárő| Megrendelő gondoskodik.

A

rendelőben lévő

Szolgáltató a

térítésmenteshasználatra átvett helyiségeket rendeltetésszerűen köteles használni, köteles

$'
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azok karbantartásáról, a mindenkori minimumfeltételekben meghatározotí
fenntartásáról, állagmegóvásáról

saját költségére gondoskodni.

A

szintű

helyiségekben okozott

károkért aSzolgáltatót teljes kártérítésifelelősség terheli Megbízőval szemben.

4.

A szolgáltatásnál igénybe vett eszközökre a Szolgáltató köteles saját költségére ,,all
risks" vagyonbiztosítást kotni és a kötvény másolatát Megrendelő rendelkezésére
bocsátani.

5.

Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységétúgy köteles végezni, hogy a Megrendelő

egészségügyi intézményműködési rendjét betartsa, továbbá az áItalahasznált helyiségek
tekintetében a helyiségek más használóival folyamatosan együttmriködj ön.

6.

A

Megrendelő

az ügyelet

ellátáséú,nz szükséges energia

és közüzemi

szolgáltatásokat továbbá a külső belső takarítás, veszélyes hulladék elszállítás, mosatás,
épületgépészeti zav ar elhárítás kö ltsé geit térítésel lenében bizto sítj a.

A Szolgáltatő aközizemi

szolgáltatásokat a szolgáltatás megkezdésekor jegyzőkönyvileg

átvett fogyasztásmérők szerinti fogyasztás alapján köteles megtéríteni. A Megrendelő

jogosult aközizemi szolgáltatók által kibocsájtott számlákat 10%-os igazgatási költséggel
megemelni.

A számláuás havonta történik

és a számlát az ajánlattevő köteles 8 napon belül

kiegyenlíteni.

Megrendelő továbbá biztosída a teiefons zolgáItatást, amelyeket a

'mindenkori

a

szolgáItatő által érvényesítettráron Szolgáltatő részéreleszámláz, díjszámlálő alapján
történő elszámolás szerint.

7.

A Szolgált

feltételeket bizto sítva telj esít szolgálatot

o

a 6012003.(X.20.) ESzCsM rendeletben előírt

atő azügyeleti időben
:

orvosi ellátásban részesítia rendelőben megjelent járóbeteget, sérültet, hívásra
lakáson a fekvőbeteget, sérültet;

o

ellátja heti pihenőnapon és munkaszijneti napon a folyamatos gyógykezelésre
szoruló beteget;

gondoskodlk a kőrháui, szakorvosi ellátásra szoruló beteg kőrházi beutalásáról,
szako rvo s i v izs gáIatr a, gy ő gykeze lé sre utal

ás aró l

;

szükség esetén gondoskodik a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáről,
külön jogszabá|y szerint igazolja a beteg keresőképtelenségét;

o

hatósági megkeresésre, vagy a sérült kérelmére orvosi látleletet készít,és azt kiadja
a hatóság tészére,illetőleg díj megfizetése ellenében a sérültnek;

hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez,
véralkohol vizsgálathozvért vesz, illetőleg egyéb szükséges vizsgálatotvégez;

rendkívüli esetben (tömeges baleset, mérgezés,elemi csapás stb.) a

mentést

megszervezi és mindaddig irányítja, amig a mentőszolgálat orvosa a helyszínen a
mentés irányítását át nem vesz|'
o

ellátj a a halottakkal kapc

o

gondoskodik, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tqékoztatást kapjon az általa

so l ato

s feladatokat;

nyújtott ellátásról.

8.

Szolgáltató feladatainak magas szintű ellátáséú,nz mindenkor biztosítja a szakmai

jogszabályok, illetőleg az ÁNTSZ által előírt feltételek meglétét,a működtetéshez
szükséges feltételeket. Biztosítja a szükséges technikai eszközöket,

felszereléseket,

gyógyszereket úgy az ambulancián, mint a helyszínre kiszálló gépjárműben.

Az

orvosi

táskán kívül biztosítandó EKG, defibrillátor, intubációs készlet, kompletten felszerelt
reanimatiós táska, akut életveszély elharításában nélkülözhetetlen gyógyszerek, infrlziók

stb.
9.

'''

Szolgáltató

a

feladat ellátáséra átadott pénzeszközbőI biztosítja az ügyelet

működési költségeit. Biztosída az ügyeleti szolgálat személyi jellegű kiadásait, a gépkocsi
üzemeltetését, karbantaríását, bíztosítását a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök
pótlását,

b eszer zését,a fe 1 szerelé sek karb ant

10. A

ulását.

szerződés megszűnése esetén a Megbízőt a SzolgáItatő által jelen szerződés

teljesítése érdekébentelepített valamennyi eszköz tekintetében a szerződés megszűnésétől
számitott 30 napon belül gyakorolható vételi jog illeti meg.

A vételi jog alapjan Megrendelő jogosult az

eszközöket

vételaíegyidejű teljesítésemellett megvásárolni.

A

egyolilalú írásos nyilatkozattal a

vételár az eszköz számvir

"""ffii

,(

szerinti értékcsökkenésénekfigyelembevétele melletti nettó könyv szerinti érték+ Ápa.
könyvekben nulla értékenszereplő eszközök

tekintetében a vételi jog l,-Ft + ÁFA/darab

vételár mellett gyakorolható. Szolgáltató köteles Megbízót legkésőbb
megszűnésének napjan az eszközökről,

11. A

a

Szolgáltatő

a

a

szerződés

illetőleg azokvételarénől írásban tájékoztatni.

szolgáltatás megkezdésére 2015. április 01. napjan 00 órától

köteles. Szolgáltató feladatait csak érvényes,a jogszabálynak megfelelő működési

A Szolgáltató a szolgáItatás végzéséhez
szükséges hatósági engedélyeket legkésőbb a szolgáltatás megkezdésének tárgyábart
felvételre kerülő jegyzőkönywel egy időben köteles a Megrendelő rendelkezésére
engedélyben foglaltak betartásával láthatja el.

bocsátani.

A

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy

a

hatósági engedélyeket

a

szolgáltatás végzéséhezszükséges

szolgáItatás teljes időtartamára biztosítja, saját költségére és

veszélyéreminden intézkedést megtesz az engedéIyes esetleges meghosszabbítása, illetve
érvényességükfenntartása érdekében.

3.

Szerződéses érték:

3.1. Felek

jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért a megbízási dijat az
OEP által - a mindenkori hatályos jogszabáIy alapján - a felnőtt orvosi ügyeleti
a

feladat ftnanszírozáséna btztosított egy lakosra jutó alapdíj és pótlékokkal növelt
összegének 98

A

oÁ

-

áb anállapítj ák meg.

Megrendelő az Egészségbiztosító által a mindenkori teljes felnőtt lakosságra

folyósított összegről a Szolgáltatőt atárgyhót követő 30. napjáig értesíteniköteles.

Tájékoztatásul,

a

szerződés kezdetekor területi ellátási kötelezettséggel érintett

kerületi lakosságszámot a felek a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően veszik

figyelembe, melynek alapjan lakosságszám 104.206 fő.

A

fenti megbízási dij

Megbízott által vállalt valamennyi szolgáltatás ellenértékéttartalmazza, így a
Megbízott további díjazásra vagy költségtérítésrenem jogosult.

A

meghatározott ellátandó lakosságszámtól

+

20%-ban való eltérésesetén

Szolgáltató nem jogosult amegbízási díjat módosítani.

$,q

3.2.

Megbízott tevékenységénekftnanszírozása a XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat

Közhasznú

4.1. Megrendelő

Nonprofit

Kft.-n

keresztül

történik.

a szolgáltatás ellenértékéthavonta, az előző hónapra (targyhónap)

vonatkozó szolgáltatás maradéktalan teljesitésétkövetően fizeti

meg

Szolgáltató nak az alábbiak szerint:

4.2. Szolgáltató köteles az áItala tárgyhónapban elvégzett szolgáltatás ellenértékéről, a

számviteli jogszabályoknak megfelelően, számlát kiállítani. A

számla

elengedhetetlen melléklete a teljesítésről kiállított Szolgáltatói nyilatkozat.

Szolgáltató a számla benyújtására havonta utólag jogosult a tárgyhőnapot követő
első munkanaptól kezdődően,

A

számla az előző hónapban ténylegesen teljesített

szolgáItatásra vonatkoző megbízási díjat tartalmazhatja és kíáI|ítására a szerződés
3.1 pontlában

4.3.Szolgáltatő

foglaltak szerint kerülhet sor.

a

számla kiállítá§ára legkorábban

a

tárgyhőnapot,követő

hónap

5.

napján jogosult,

4.4. Megrendelő a közreműködői

díjat, a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint kiadott

teljesítésigazolás alapján Szolgáltató áItaI kiál|ított, és a Megrendelő részére
megktildott vagy átadott számlák aIapján;

a

tárgyhőnapra vonatkozó OEP-

ftnartszírozás rendelkezésre áIIását követő 60 napon belül átutalással egyenlítik ki
a

4.5.

Ptk. 6:130. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.

A

ftzetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja

Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

fi,

{áI{

4.6. Megrendelő tájékozatja

a

Szolgáltatót, hogy

a

szerződés és annak teljesítése

esetén a kifizetés az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCII. törvény 36lA.
§-a
hatálya alá esik.

4,7. Bizetési késedelem esetén, Megrendelő a késedelem időtarta mára aPtk. 6:155.
§
(1) - (2) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékűkésedelmi kamat
megfizetésére lesz köteles.

5.

Felelősség.garancia:

5.1.

A

jelen szeruődés szerinti szolgáItatás teljesítése során a Szolgáltató előtt ismert

az a körülmény, hogy a Megrendelő tevékenységénekellátásában a szolgáltatás
késedelmes és/vagy hibás teljesítésesúlyos fennakadásokat és károkat okozhat,
ezértváIlalja, hogy a szerződés teljesítésesorán fokozott gondossággal jfu

5.2.Szolgáltatő

a

eL

szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítéséértteljes körű

káftérítésifelelősséggel tartozik Megrendelővel szemben mindazon károk
tekintetében, melyek neki felróhatóan a Megrendelőnél vagy harmadik
személyeknél keletkeztek.

5.3.

A

Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a

szolgáItatását az előírt minősé§ben a teljes szerződéses időszak alatt biztosítja.

5.4.

A

rendelő műkOdtetésével kapcsolatos kérdésekegyeztetése elsősorban

Megrendelő vezetőjével torténik. Felek a közöttiik
elsősorban békésúton, egymás között

5.5. Amennyiben a Felek valamelyike

a

felmerülő vitás kérdéseket

rendezik.

a szolgáltatás targyára vonatkoző jogszabáIyi

vagy e szeruődés rendelkezéseit neki felróhatóan súlyos mértékben megszegi, a
másik fél jogosult azonnali hatá|lyal elállni a szerződéstől. A szerződésszegéssel

illetve

a

szerződés idő előtti megszűnésével az okozott kár megtérítésérea

szerződést szegő fél köteles. Megbízott az általa biztosított szolgáltatás teljesítése
során teljes körű kártérítésifelelősségg e;l tartozlk Megbízóval szemben mindazon

$,q

károk tekintetében, melyek neki felróhatóan

a

MegbízőnáI vagy harmadik

személynélkeletkeztek.

5.6.

Súlyos szerződésszegésnek minősül szolgáItatő részéről, amennyiben
szerződésben előírt személyzet a megadott időpontban nem jelenik meg

a
a

helyszínen, továbbá nyertes Ajanlattevő, két órán belül, nem gondoskodik a
me

gfelelő számí é s

ö s

szetételú helyettesíté sről.

5.7. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Szolgáltató nem tudja a

jelen szerződésben

rögzített határidőben és feltételekkel tevékenységétmegkezdeni, meghiúsulási
kötbér fizetésére köteles, amely összeg a teljes szerződéses érték5oÁ-a.

6.

Eeyéb feltételek:
6.1. Jelen szerződés csak a szeruődő felek közös

megegyezéséve!, írásos formában

módosítható, a Kbt. 132. § előírásainak figyelembevételével.

6.2. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult súlyos szerződésszegés esetén azonnali
hatállyal felmondani.

SzerződőFelekielen szerződés'ironatkozásában

A

Megrendelő

a

a rendes

felmondás jogátdizárják.

szerződés azonnalí hatállu felmondására jogosult amennyiben

felügyeleti szervének vagy finanszírozőjának döntése, vagy egyéb hatósági döntés,

valamint jogszabályi rendelkezés alapján

a

szerződés teljesítése lényeges, jogos

gazdasági érdekét sértené,vagy lehetetlenné tenné.
6.3. Minden, a jelen szerződés keretében a felek áItaI egymásnak küldött értesítésnek

írott formában (ajanlott levélben, telefaxon, telexen) kell történnie. Ezen
értesítésekhatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskoráll
be.

h-q

6.4. Szolgáltató

jelen szerződés teljesítésesorán nem fizet, illetve számol el

szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan

költségeket, melyek a Kbt. 56.

a
§

(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében

merülnek fel, és melyek

a

jövedelmének csökkentésére

Szolgáltató adóköteles

alkalmasak.

6.5.

A

Szolgáltató

a

szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi

szerkezetét a Megrende\ő számara megismerhetővé teszi és a

Kbt. 125. §

(5)

bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

6.6.

A

a

Megrendelő fél jogosult és egyben köteles

szerződést felmondani

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy

a

-

ha

szerződéssel érintett

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a SzolgáItatőban közvetetten vagy közvetlenül
részesedéstszerez valamely olyan

25%o-ot meghaladó tulajdoni

jogi személy vagy személyes joga

szerint

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. (1) bekezdés k) pontjában
§
me ghatár ozott valamely feltétel ;

b) a

Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenüI 25Yo-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll

az 56. § (1)

bekezdés k)

pontj ában me ghatár ozott valamely feltétel.

6.7.

A Kbt.

125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Szolgáltató

a

szerződés

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszeni pénzbeli ellenértékére
jogosult.

6.8.

A

külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles

a

szetződéshez arra vonatkozó

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól
adóhatóság közvetlenül beszerezhet
országok közötti

a

a

magyar

Szolgáltatőra vonatkoző adatokat az

jogsegély igénybevétele nélkül.

6,9. Jelen szerződés 4 azonos érvényűpéldányban készült, melyből a Megrendelő és a
Szolgáltató 2-2 példánl4 kap,

$g

ó.10.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy minden jelen jogviszonyból

eredő vitát egyeztetéssel kísérelnekmeg rendezni, ha ez a törekvésük 5
munkanapon belül nem vezetne eredményre, akkor a jogvita eldöntésére,
perértéktőlfiiggően a Megrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességétkötik
ki.

A

6.II.

szerződésben és az alűoz mellékletként csatolt dokumentumok között

fennálló eltérésesetében elsődlegesen

vonatkozó rendelkezést nem
Dokumentáció, ezt követően

a

a

szerződés - ha ez

tartalmaz az

az

adott kérdésre

Ajánlattételi Felhívás és

közbeszerzési eljárás során

az

Ajánlattevői

a tárgyalási jegyzőkönyvek, vég§| az
aján|at rendelkezései, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az

kérdésekre adott Ajánlatkérői válaszok,

irányadóak.

6.12.

Jelen szerződés elválaszthatatlan részétké:pezi az 1. számú melléklet a

Feladatmeghatátozás, tovabbá

az Ajánlati Dokumentáciő, Ajánlattételi felhívás,

illetve az Ajánlattevői kérdésekreadott Ajanlatkérői válaszok és ehhez tartoző
dokumentumok, és a nyertes ajánlat.

6.13.

Jelen szerződés Megrendelő és Szolgáltató egyetértésével2015. április 01.

napján lép hatályba és 5 évig marad érvényben.A hatályta lépésfeltétele, hogy a

tevékenység végzéséhezszükséges engedélyeket Szolgáltató beszerezze, és azí
Szolgáltató részer e bemutassa.

Budapest, 20|5. március 10.

Szolgáltató
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