i

lid

'i[

^.,

\t

/

lcCIn-

e|t>|wt\"

IV. SZERZODES
xöznnvrúröoőt sznnzónBs
1038/6

amely létrejött egyrészről a

cégnév:XIII. Kerületi
székhely: 1139

Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest, Szegedi út 17.

adőszátn: 22182827-2,4l
képviselő: Dr. Hertzka Péter iigyvezető
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),

másrészről az

cégnév:
székhely:
Postacím:

Inter - Ambulance Zrt.
1145 Budapest, Thököly

út 165. I/5.

1145 Budapest, Thököly

út 165.I/5.

cégsegyzékszám: 01-10-047813

adőszám:

24672331,2-42

bankszámlaszám;

cnÁNIr

képviselő:

Bank Zrt. 12t00011_10049549_00000000

Molnár György vezérigazgatő

mint Szolg áItatő (a továbbiakban: Szolgáltató)

között

az alllirottnapon és helyen Budapest XIII. kerületháai gyermekorvosi ügyelet

elláúásár a

az alábbi

fe

ltéte l ekke
|

1.

l

:

,.

Szerződés tárey?:

1.1. Megrendelő"

és Szolgáltató a

elldtds a" s z. közbeszerzési elj

FT-1038/XIII.ker/2014 ,,Gyermekorvosi ügyelet

árás alapján je|en szerződésben megállapodnak, hogy

20I,5: ial+ar 01. napjától kezdődően

ahází gyermekorvosi orvosi ügyeleti ellátást, a

kerület kötelező ellátási területén, a Szolgáltatő látja el20t9. december 31. napjáig,
azaz 5 év időtartamra.

/lk

L2. AzAjanlati Dokumentációt

és Ajránlattételi

Felhívást, az Ajánlattevői kérdésekreadott

Ajanlatkérői válaszokat és ehhez íartoző dokumentumokat, valamint Szolgáltató
nyertes ajánlatáta jelen szerződés I. számúmelléklete tartalmazza.

1.3.

Jelen szerződés az Ajánlatí Dokumentációban megltatározott szolgáltatások teljes
körére kiterjed az I. szálmímelléklet szerint,

1.4. ASzolgáltató jelen szerződés aláírásával, a szolgáItatásnak jelen szerződésben, annak
mellékleteiben, valamint a szolgálíatásra vonatkozó jogszabáIyok szerinti teljesítését
vállalja.

2. A

szoleált?tás {észletes meehatározása:

2.1. Budapest

XIil. kerület

kötelező ellátási területén a gyermekorvosi ügYelet teljes kÖrű

folyamatos e|látása munkanapokon este 20-tő| reggel 08-ig, hét- végón

és

munkasziineti napokon folyamatosan 08.00_ 08.00 óra között.

Az

ambulans betegek fogadása

a XIII. Ker. Egészségügyi Szolgálat

Közhasznú

Nonprofit Kft ügyeleti részlegén(1138 Budapest, Révészu 10-12.) tÖrténik.
Az ügyeleti hívás fogadása a rendelőben történik, s onnan történik irtézkedésaz
ügyeleti egység riasztására. A riasáás megszervezéséről, tárgyÍ, személyi feltételeiről
Szolgáltató gondoskodik.

Az

i1gyeletet

egyszene

2

a

Szol gáItatő munkanapokon este 20.00

gyermek szakorvossal,

1

-

reggel 08.00 Óra

szakápolóval vagy OKJ-s ápolóval

mentőápoló végzettséggelis rendelkező gépkocsivezetővel,
munkaszüneti napokon - 24 őrában

-

ill.

kÖzÖtt

és l

hétvégénés

egyszelíe 2 gyermek szakorvoss al, I szakáPolÓval

vagy oKJ-s ápolóval és 1 mentőápoló végzettséggel is rendelkező gépkocsivezetővel

látjael.
2.2.

A

feladat

eIlátásáú:roz szükséges

helyiséget Szolgáltató részérea XIII. Ker.

Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja külön szerződésben
r

ö

gzitett feltéte l ekke l.

2.3. ASzolgáltató

január 01, napjan 08 órától köteles,
szo|gáltaíás megkezdésére 2015,

a

engedélyben
ajogszabálynak megfeleló múködési
szolgáltató feladatait csak érvényes,

foglaltakbetartásáva]Iénhatjael.ASzolgáIt.atőaszo\gáItatásvégzéséhezsziikséges
a szoigáItaás megkezdóséig köteles a Megrendelő
hatósági engedélyeket legkésőbb
rendelkezésérebocsátani,

hogy a
2.4. ASzolgáltató kötelezettséget vállal arra,

szo\gá|tatás végzéséhezsziikséges

hatóságiengedélyeket'aszolgáItatásteljesidőtartamarabiüositja,sajátköltségéreés
az engedéIyek esetleges meghosszabbítása,
veszélyéreminden intézkedéstmegtesz
illetve érvényességiikfenntartása érdekében,
Szorző4éses érték:

3.1.AMegrendelőajelenszerződésszerintiszolgáItatásokellenértékekéntaMegbízottnak
megbízási dtlaí tartozik fizetni,
3.2. Amegbízási díj összege:
Nettó 856

447,,69

Ft/hó

(A szolgáltatás jellegére tekintettel

a

tevékenységmentes az

lirxfizetés alól)

azaznettő

-NyolcszazötvenhatezernégyszénnyegyvenhétforintHatvankilencfillér_/hó

melyösszegteljesegészébentartaImazzaajelenszerződésbenésannak
mellékleteibenszereplővalamennyiSzolgáltatásellenértékét.
jelen pontban rögzíteít díjon túlmenően
A fentieknek megfelelően szolg á|tatő a

semmilyenjogcímennemjogosultaMegrendelőtőltovábbidíj-vagyköltségtérítés
igénylésére.

3.3.

A

számáraaszerződés hatályba
SzolgáItatőáltal megadott ajanlati írakaSzolgáltató
annak módosításar a kizírőlag a
számítval 2 hónapig kötöttnek tekintendők,

lépésétől

Kbt.132.§-ábanfoglaltakkalössáangbanaszeruődésmódosításakeretébenkerüihet
Sor.

!M4

A

fenti időtartam lejartát követően Szolgáltató szetződéses kötelezettségeinek

teljesítésesorán évente egy alkalommal, január elsejei hatállyal módosíthatja árait,
módosítás mértéke nem haladhatja meg a

KSH

A

áItaI az előző naptari évre vonatkozőan

hivatalosan közzételt inflációs ráta70 oÁ-át.

3,4.

A

szerződés ellenértékea későbbiekben meghatározottak szerint kiállított számlék

alapjána jelen szeruődés 4.1 pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.

4.

Megbízási díira vonatkozó íizetésimód:

a közreműködői
kiállított, és a Megrendelő

4.1. Megrendelő

díjat, a teljesítésígazolásalapjan Szolgáltató által
részéremegküldött vagy átadott számlák alapján, a

trárgyhónapra vonatkozó OEP-finanszitozás rendelkezésre állását követő

60 napon

belül átutalással egyenlítik ki a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.
4.2.

A

ftzetés abban

az

időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja

Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.
4.3. Szolgaltatő a számla benyújtására havonta utólag jogosult a targyhónapot követő első

munkanaptól kezdődóen.

A

számla

az előző

hónapban ténylegesen teljesített

szoIgáltatásra vonatkoző megbízási díjat tartalmazhatla és kiállításéra a szerződés 3.1
pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.

4.4. Megrendelő tájékozatja aMegbízottat, hogy a szerződés és annak teljesítése esetén a

kifizetés az adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCil. törvény 36lA. §-a hatálya alá esik.
4.5. Fízetési késedelem esetén, Megrendelő a késedelem időtartamáraaPtk 6:155. § (1)

(2)

-

bekezdéseiben foglaltak alapjan kiszámított mértékűkésedelmi kamat

megfizetésérelesz köteles.

*M

5.

Felelősség.garancia:

5.1.

A

jelen szeruődés szerinti szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató előtt ismert az a

körülmény, ho gy a Me grendelő tevékenységének ellátásában a szolgáltatás késedelmes
éslvagy hibás teljesítésesúlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezértvátlatja, hogy

a szerződés teljesítésesorán fokozott gondossággal jar eI.

5.2. SzolgálÁtó aszerződésbenrögzitettkötelezettségek teljesítéséért
teljes körú kártérítési

felelősségge|tartozikMegbízottal szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki
felróhatóan az Alanlatkérőknél vagy harmadik személyeknél keletkeáek.

5.3.

A

Szolgáltató

jelen szerződés aláirásával

kötelezettséget

vállal

arra) hogy a

szolgáItatását az előírt minőségben a teljes szerződéses időszak alattbiztositja.

5.4. Amennyiben a Felek valamelyik e a szoIgáltatás títrgyara vonatkoz ő jogszabályi vagy e

szerződés rendelkezéseit neki felróhatóan súlyos mértékbenmegszegi, a másik fel

jogosult a szetződést azonnali hatállyal felmondani.

A

szerződésszegéssel illetve a

szerződés idő előtti megszűnésével az okozott kar megtérítósérea szerződést szegő fél
köteles.

5,5. SÚlyos szerződésszegésnek minősül szolgáltatő részérőI, amennyiben a szerződésben
elírt szeméIyzet amegadott időpontban nem jelenik meg a helyszínen ,továbbányertes

AjánlattevŐ, két őrán belül, nem gondoskodik a megfelelő számu és összetételű
helyettesítésről.

6.

Eevéb feltételek:

6.1.

Jelen szerződés csak

a

szerződő felek közös

megegyezésével, írásos formában

módosítható, a Kbt. 132. § előírásainak figyelembevételével.
6.2. Jelen szeruődést bármelyik

fel jogosult súlyos szerződésszegés esetén azonnali

hatállyal felmondani.

*ilw

Szerződő Felek jelen szerződés vonatkozásábanarendes felmondás jog?nkizaíj?k.

A

a

Megrendelő

szerződés azonnali hatáIyi felmondásara jogosult amennyiben

felügyeleti szervének vagy finanszítozőjának döntése, vagy egyéb hatósági döntés,
valamint jogszabáIyi rendelkezés alapján a szerződés teljesítéselényeges, jogos
gazdasági érdekét sértené,vagy lehetetlenné tenné.

6.3. Minden, a

jelen szerződés keretében a felek álta| egymásnak küldött értesítésnekÍrott

formában (ajánlott levélben, telefaxon, telexen) kell történníe.Ezenértesítésekhatáúya

a cimzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskorá1l be.
6.4. Szolgáltaó jelen szerződés teljesítése során nem fizet, illetve szétmol el a szetződés
teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)

pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tarsaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Szolgáltató adóköteles

6.5,

A Szolgáltató a

jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

szeruődés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét

a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti
ügyletekről a Me grendelőt haladéktalanul értesíti.

6.6.

A Megrendelő fél jogosult

és egyben köteles

a szetződést felmondani - ha sziikséges

olyarr határidővel, amely lehetővé teszi, hogy aszerződéssel érintett feladata elláú.ásanrőI

gondoskodni tudjon -, ha

a) a

Szol gáltatőban közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó tulajdoni

részesedéstszerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott

valamely feltétel;
b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 2ÍYo-otmeghaladó tulajdoni részesedést

szewezetben,

jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában

me ghatétro zott

valamely

szerez valamely olyan

fe ltéte l,

l

1

6.7.

A Kbt.

l25. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén Szolgáltató

a

szerződés

pénzbeli ellenértékére
megsziínése előtt mar teljesített szolgáItatás szeruődésszerű

jogosult.

6.8.

A külföldi

adóilletőségű Szolgáltató köteles

meghatalmazást csatolni, hogy

a

szerződéshez affa vonatkozó

az illetősége szerinti

adőhatőságlőI

a

magyar

adatokat az országok
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozőra vonatkozó
közötti

6.9.

jogsegély igénybevétele nélkül,

Jelen szerződés

4

a
azonos éwényűpéldányban készült, melyből a Megrendelő és

Szotgáltató 2-2 péIdanyt kap.

jelen jogviszonyból eredő vitát
6.10.Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy minden
belül nem
egyeztetéssel kísérelnekmeg rendezni,ha ez a törekvéstik 5 munkanapon
a Megrendelő
vezetne eredményre, akkor a jogvita eldöntésére, perértéktől fuggően
székhelye szerinti bíróság illetékességétkötik ki,

A

6.11.

szerződésben és az ahhoz mellékletként csatolt dokumentumok között

eltérésesetében elsődlegesen

a

szerződés

_ ha ez az

adott kérdésre vonatkozó

rendelkezést nem tartalmaz- az Ajfuiattételi Felhívás és DokumentáciÓ,
a

fennálló

eá kÖvetően

a
közbesze rzési eljarás során az Aján\altevői kérdésekreadott Ajanlatkérőivá|aszok,
rendelkezései, továbbá a polgari

targyalási jegyzőkönyvek, végul az alárlat
Törvénykönyv rendelkezé sei az ír ány

adő

ak,

Jelen szerződés elválaszthatatlan részétképezi az L számú melléklet (Ajánlati
adott
Dokumentáció, Ajánlattételi felhívás, illetve az Ajánlattevői kérdésekre

6.12.

i il4

qán|at),
Ajánlatkérői válaszok és ehhez tartoző dokumentumok, és a nyertes

t\

}l
:| 'l

l

i Y,,',rí".,'\-

l

6.13.Jelen szeruődés Megrendelő és Szolgáltató egyetértésével2015.január 01. napján lép
hatályba és 5 évig marad érvényben.Ahatályba lépésfeltétele, hogy a tevékenység
végzéséhezsziikséges engedélyeket Szolgáltató beszerezze, és azt Szolgáltatő rész&e
bemutassa.

Budapest 2014 december 15.
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Megrendelő

Dr. Hertzka Péter üg5wezető
:,|íll" Kgrületi
i\h,fl

Fgtsarégügyi §ecíg&ial Közhasanil
pt#íit §*liÉj*ti Feietősségú Társanág

M6yv*aet$ *6*zgl*t*.l: FJr" §.{ertaka Péter
1íBS ffiudape&t, Sa§§ed| ut 17.

Szolgáltató
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