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amely létrej ött egyrészről
XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely:
l 139 Budapest, Szegediút I7,
Cégegyzékszám: Cg. 01-09-889526
Adószám:
2218282]-z-41
Bankszámlaszám: II784009-20601098-00000000
Statisztikai szám; 22182827-862I-572-0I
+36 1 452 420I
Tel.:
+36 I 350 0957
Fax:
E-mail:
titkarsag@euszolg1 3.hu
képviseli:
Dr. Hertzka Péter főigazgatő főorvos
mint koncesszióba adó (a továbbiakban: Koncesszióba Adó),
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SONOGRAM Kft.

Székhely:

1056 Budapest, Szerb u,

Adószám:

22979852-2-4I

Cégtregyzékszám; Cg. 0i-09-947485

I7-I9.II. em.

3.

Bankszámlaszám: 10103623-05529500-01003008

Statisztikai szátm:
Tel.:
Fax:
E-mail:
képviseli:
valamint a

22919852-8690-113-01
+36 30 977 8133
+36 34 5I5 423

ppEor@gffIail.com
Dr. Pajor Péter ügyvezető

MEDI-HOST Prevenció Kft.
Székhely:

1

145 Budapest, Róna u. 229. I. em

Adószám:

23119840-2-42

Cégegyzékszám; Cg. 01-09-915138

1.

Bankszámlaszám,. 11114006-20458474-00000000
Statisztikai
Tel.:
Fax:
E-mail:
képviseli:

szám:

23719840-8690-113-01
+36 20 466 0632
+36 28 389 282

info@medihost.hu
Dr. Nagy András Csaba igyvezető

konzorciumi tagok, együtt mint koncesszió jogosult vagy koncesszióba vevő (a
továbbiakban: Koncesszióba Vevő)

(a továbbiakban együtt, mint Felek)

között

a mai napon

I.

l

j

az alíhbi tárgyban és feltételekkel.

Előzmények

A Koncessziőba Adó a kőzbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
Negyedik rész XIX. fejezete alaplán,,koncessziós beszerzési.eljárást" folytatott le ,,CT-MR
Centrum üzemeltetése" tárgyában.
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A Koncessziőba Adó a koncessziós eljárásra vonatkozó előzetes tájékoztatőt 2017. február 24-én
jelentette meg az Európai Uniós Hivatalos Lapjában TED 2017lS 039-071602 számon valamint
2011. február 2]-én a Közbeszerzési Értesítőben t<.Él. Wq+20I7. számon. Ezt követően az
eljárást megindító felhívás 2017. március 8-án kenilt kiküldésre.
Koncesszióba Vevő 2017. április 6-án kelt ajánlatával részt vett az eljarásban, és a benyújtott
ajánlatot megvízsgáló Bírálóbizottságjavaslata alapján a Koncesszióba Adó döntése szeint ezen
eljárást Koncesszióba Vevő megnyerte.
A fentiek alapján az előzetes tájékoztatő hirdetményben) az eljárást megindító felhívásban és az
ajánlattételi dokumentációban (közbeszerzési dokumentumokban) és a Koncessziőba Vevő
ajánlatábanrögzített feltételeknek eleget téve felek az alábbi szerződést kötik:
II. A Szerződés tárgya
II.1. Jelen szerződés tárgyát a fentieknek megfelelően a Koncesszióba Adő kizárőlagos tulajdonát

képező Budapest, XilI. kerület, Visegrádt u.4]lc. szám alatti, összesen 168,96 m2 nettő
hasznos alapterületű, CT és MR Centrum (továbbiakban: Centrum) komplett, mindenre
kiterjedő üzemeltetése képezi. Az územeltetés a közbeszerzésekről szőIő 2015. évi CXLil.
törvény 8. § (6)-(7) bekezdése és 118-128. §-a alapján szolgáltatási koncesszió keretén belül
valósul meg.

II.2. A jelen szerződésben részletezett koncessziós tevékenység gyakorlása (megvalósítása)
érdekébena Koncesszíőba Adő a tulajdonában levő Centrumot koncesszióba adja, a
Koncesszióba Vevő pedig koncesszióba veszi, kizárőlag az ezen szerződésben meghatározott
üzemeltetési tevékenységellátása tekintetében. A koncesszióba adás és vétel az ingatlan,
valamint az abban lévő gépek és berendezések tulajdonjogát nem érinti.
II.3.

A

jelen szerződés tárgyát képező üzemeltetésnek teljes könínek, mindenre kiterjedőnek kell
lenni. A létesítménynekelőírásszerűen, általánosan - a jelen szerződésben foglalt kivételek
mellett - a Koncessziőba Vevő által meghatétrozott nyitva tartással kell üzemelnie.

A Koncessziőba Vevő által nyújtott szolgáItatásnak ki kell

terjednie:

A) A Centrum valamennyi átadott műszaki rendszerének előírásszeni működtetésére.
B) A Centrum előírásoknak megfelelő működéséhez szükséges minden feltétel biztosítására,
illetve telj esítésére.
C) A Centrum állagmegóvására, teljes köní karbantartására, beleértve a tervszerű megelőző
karbantartást, és a rendszeresen visszatérő nagyjavítást is, figyelembe véve a
berendezésekre vonatkozó ,,full service" garancia részekénttédtésmentesen teljesítendő
karbantarlásokat és j avításokat
D) A Centrum épületrészének,valamint a benne lévő eszközöknek és berendezéseknek
megfelelő őrzésére.
E) A Centrum valamennyi részénekmegfelelő tisztáúartására, illetv e használatra alkalmas
állapotban lartására - beleértve a keletkezett hulladékok elszállítását és árlalmatlanitását.
F) A Centrum üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére,
és jelentési kötelezettség teljesítésére.
G) A hasznosítással kapcsolatos valamenlyi feladat elvégzésére.
H) A hasznosítás során a vizsgálati (térítési)díjak beszedéséreés a hasznosításból származő
egyéb díjak beszedésére.

Az A-H)

pontokban rögzített tevékenység, illetve szolgáItatás megnevezése,, ,,á|talános
üzemeltetés".
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XIII. kerületi lakosok részéretédtésmentesvizsgálatot biztosítanÍ,az alábbiakban

észletez ettek
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:

Koncesszióba Vevő köteles a beutalt Bp. XIII. kerületi lakosok részére
tédtésmentes vizsgálatot biztosítani, legfeljebb l27 főlhét CT-vizsgá|atra, és 74
főthét MR-vizsgálatra. A térítésmentesvizsgálatok költsége teljes egészében a
koncesszióba vevőt terheli, ezekért térítéssem a koncesszióba Adótól, sem a

o
o

vizsgálatban részesülő személytől nem kérhető.
§ kerületi lakosok számára a tédtésmentes vizsgálatokat hétfo-szerda-péntek
napokon 7:00-13:00 között, míg kedd-csütörtöki napokon 15:00-20:00 Óra kÖzÖtt
kell biztosítani (illetve avizsgálati időpontokat eríe az időszakra felajánlani).
Tédtésmentes vizsgálatra való beutalásra jogosult: mindenkor hatályos
szabályozás szerint CT/MR vizsgá|atot elrendelni jogosult, OEP finanszirozást
szerződéssel és a XIIL kerületben területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
egészségügyi szolgáltatő valamint a XIII. Ker. EgészségÜgyi Szolgálat

o

o

szakorvosai,
Téfitésmentes vizsgálatok tekintetében,,kerületi lakos"-nak minősül az a nagykorű
(a beutalás időpontjában 18 évétbetöltött) természetes személy, aki a vizsgáIat
t"lapjátmegelőző legalább 365 napban - megszakítás nólkül - XII. kerületi állandó
bejÓlenteti lakcímmel rendelkezett, illetve a beutalás időpontjában is rendelkezik
és erről írásban előzetesen nyilatkozik.
A térítésmentesvizsgálatokra kijelölt időszakon belül a szakorvosok által fel nem
töltött vizsgálati helyek (kapacitások) a koncesszió jogosult á|tal szabadon

felhasználhatók. A szakorvosok legkésőbb a vizsgélati napot megelŐző 5
munkanappal jogosultak előjegyzést tenni a kerületi lakosok tédtésmentes
vtzsgálataira. Koncessztőba adő az e\őjegyzett kerületi lakosok vtzsgálatra tÖrténő
tényieges megjelenéséértfelelősséget nem vállal. Az esetleges sürgősségi beutalás
egyedi egyeztetéssel történik.

Az

I) pontban

leírt szolgáItatás

a továbbiakban: ,,térítésmentesvizsgálatok"

II.4. Koncesszióba Vevő tudomásul veszi, hogy a Centrum fizlkal\ag- és bizonYos tekintetben
működésile g-levá|aszthatatlan része az azonos ingatlanban, de elkÜlÖnített ingatlanrészben
működő rendelőintézettől. Az ebből fakadó korlátozásokat Felek tudomásul veszik és
elfogadják.
Az ingatlan társasházi formában működik, a Koncess ziőba Vevő a szerződésben
meghitározott feladatok ellátásáér1 közös költséget köteles fizetni a Társasház részére,a
Társ asház kö z gyűlés e által me ghat ár ozott mindenkori m értékszerint.

III. koncesszióba vevő kötelezettségei, hasznbsítási joga

Az üzemeltetés megkezdé séheza Koncesszióba Vevőn ek az a|ábbiakról kell gondoskodnia:
a) A9612003. (Vil.15.) Kotm. rendelet 11. § szerinti műkÖdési engedély megszerzése;
tj e roncesszióba Vevő által esetlegesen szükségesnek tartott önálló beléptetŐ-rendszerrŐl és
III.1.

telepítéséről;
c; Á roncesszióba Vevő áItaI az üzemeltetéshez szükségesnek tartott bútorok és orryostechnikai
b erendezés ek b eszerzés éről és üzemb e hel yezés érő1 ;
d) A Koncesszióba Vevő á|ta| az üzemeltetéshez szükségesnek tartott számítástechnikai és
kommunikációs eszkö zökrő|,
e) A Centrum üzemeltetéséhez a takarítási és fertőtlenítési szolgáltatáshoz szÜkséges szerződések
megkötésérő1;

í) Az izemeltetési tevékenys é gre vonatkozó felelősségbiztosításról.
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III.2. Szerződő felek

az

alábbiakat rögzítlk

a Koncesszióba Vevő egyes

kötelezettségeinek

értelmezésetekintetében.
III.2,I A Centrum nyitvatartása:
A létesítménynekelőírásszerűen, általánosan az év minden munkanapján minimálisan 07 óra 00
perctől 20 őra 00 percig történő nyitvatafi,ással kell üzemelnie, kivéve:
o azokat a napokat, amelyeken anyitvatartást jogszabály tiltja;
. rendkívüli esemény esetén;
. az általános karbantartási napokat, amelyek száma egy naptái évben nem lehet 3nál több.
A Centrum a fent leírt időpontoknál korábban is nyitható, és később is zárhatő.
Külön megállapodás szerint éjszakai és hétvégimunkavégzés történhet.

A létesítményőrzése,,
A Koncessziőba Vevő által ftzetendő közös költség tarta\mazza többek között az rendelőintézet
működési rendje szerinti őrzésvédelem díját. A rendelőintézet nyitvatartási idejétől eltérő
III.2.2.

üzemidő esetén az erre vonatkozó esetleges többlet-őrzésvédelmi költséget a Koncesszióba Vevő
viseli. Koncesszióba Vevő tudomásul veszi, hogy a többlet-őrzésvédelmi feladatokra kizárő|ag az
épület általános őrzésvédelm ét elIátő szerv ezettel köthet szerződést.
A Koncesszióba Vevő a többlet-őrzésvédelmi feladatok tekintetében saját felelősségéreés
kockázatára jár el. A többlet-őrzésvédelmi feladatok helYelen ellátásából adódó károkra ideérlve a Centrum vagy a rendelőintézet ingatlanjában vagy ingóságaiban okozott károkat is - a
Koncesszióba Vevő teljes jogi és anyagi felelősséggel tartozik.

A keletkezett hulladék elszállítása és ártalmatlanítása:
A Koncessziőba Vevő által fizetendő közös költség tartalmazza többek között a kommunális
hulladék - ideérlve kiilönösen azűgyféWárőban keletkező nem veszélyes hulladék - elszállitását.
A Koncesszióba Vevő saját költségére és kockázatára köteles a jogszabályi előírásoknak
megfelelően gondoskodnt az üzemeltetés során keletkezett veszélyes hulladék elszállításáról és
III.2.3.

ártalmatlanitásárőI.
III.2.4, Adminisztráció s fel adatok és j elentési kötel ezetts

A

ki

nyújtott szolgáltatásnak

kell,,terjednie

az

ég :

üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi

adminisztrációs feladat elvégzésére,és jelentési kötelezettség teljesítésére.
A fentiek során Koncessz.ióba Vevő köteles a jogszabá|yi előírásoknak megfelelően ellátni
valamennyi adminisztrációs feladatot.
A Koncessziőba Vevő a Centrum üzemeltetése során köteles a mindenkori hatályos jogszabályi
előírások szerint avizsgá|tpáciensek részérea vizsgálati dokumentációt rendelkezésrebocsátani,
illetve archiválni.
III.2.5. Takadtás, fertőtlenítés

A

:

Koncessziőba Vevő köteles saját költségén biztosítani a Centrum által használt területek
takaritását és fertőtlenítését. A rendelőintézettel közösen használt területek takadtását a
rendelőintézet rendelési ideje alatt a Társasház biztosítja, melynek rá eső költségét a
Koncesszióba Vevő - átaIánydij formájában = a közös költséggel ftzeti meg aTársasház részére,

A helyiségek bebútorozása:
Koncesszióba Vevőnek az ingatlan vagyont és az ingó vagyontárgyakat, gépeket,
berendezéseket leltári lista alapjan kell üzemeltetésre átvennie, és az üzemeltetés után
III.2.6.

A

visszaadnia.

4:
//

,b>
4

Amennyiben a Koncesszióba Yevő az üzemeltetés megkezdése előtt, vagy annak során további
bútorokat tart szükségesnek, akkor arcől a Koncesszióba Vevőnek kell gondoskodnia, saját
költségére.
III.2,7 . Számítástechnikai és kommunikációs eszközök

A

Koncesszióba Vevőnek

biztosítása:

az ingatlan vagyont és az ingó

vagyontárgyakat, gépeket,
berendezéseket leltári lista alapján kell üzemeltetésre átvennie, és az üzemeltetés után
visszaadnia.
Amennyiben a Koncesszióba Yevő az üzemeltetés megkezdése előtt, vagy annak során további
számitástechnikai vagy kommunikációs eszközöket tart szükségesnek, akkor an:ől a
Koncesszióba Vevőnek kell gondoskodnia, saját költségére.

A Centrum hasznosításának joga:
Szerződő felek rögzítik, hogy a Centrum hasznosításának joga teljes köní, kiterjed a Centrum
minden részére,amellett, hogy a Koncesszióba Vevőnek biztosítania kell a szerződés II.3. pont I.
alpond áb an megfuatár ozott tédtésmentesvizs gál atokat.
A térítésmentesvizsgálatokon kívüli további vizsgálatok tédtésidiját a Koncesszióba Vevő
szabadon és önállóan állapíthatja meg. Az ezekből származő bevétel teljes egészében a
Koncesszióba Vevőt illeti meg.
III.3.

III.4. A Centrum hasznosításának kockázata és költsége:
III.4.1. A Centrum teljes üzemeltetési kockázatát a Koncesszióba Vevő viseli. Koncesszióba Adó
azizemeltetés kapcsán semmilyen garanciát nem vállal avízsgálatokat igénybe vevő létszámára,

valamint a Centrum gazdaságos üzemeltetésére vonatkozőan. Koncesszióba Vevő az esetlegesen
gazdaságlalan üzemeltetésből adódó káratt Koncesszióba Adó nem térítimeg.
III.4.2.

A Centrum teljes üzemeltetési költségét a Koncesszióba Vevő viseli, ideértve különösen

a
társasházi közös költséget, avizdijat, a villamos energia díját.
A közvetlen almérővel mért vizdij fogyasztás alapján kerül továbbszámlázásra, mig a villamos
energia díját hitelesített fomérővel a Koncesszióba Vevő közvetlenül a szolgáltatónak ftzett. A
távfiités díját a közös költség tartalmazza. A közös költség tartalmazza a felhasznált vizdll, a
kommunális szemétszál|itás, a közös helyiségek - pl. előtér, várő - használatának, valamint a
jelenlegi működési rend szerinti őrzésvédelem díját.
Az územeltetés során a hélium-pótlás költsége, és a Centrum működése során felmenilő
valamennyi fogyóeszköz, eszkőz pótlásának felelőssége és költsége a koncesszió jogosultat
terheli. A fentieken túl az üzemeltetési költségek körében a Koncesszióba Vevő különösen az
alábbi költségeket viseli: a Centrumban aIkalmazni kívánt szakorvosok és operátorok
alka|mazásának költsége; a Centrumban kialakítandó önálló recepciós pultnál szolgálatot teljesítő
,,adminisztrátor" alkalmazásának költsége; veszélyes hulladék elszállítása és ártalmatlanítása; a
Centrum takarítása és fertőtlenítése, a rendelőintézet rendelési idején kívüli nyitva tartás esetleges
többletköltsége (pl. hétvégivagy éjszakai betegfogadási időre szükséges többlet-őrzésvédelem és
takafitás díja).

IV. A szerződés díja,, az elszámolás módja, n pénzügyi megállapodások
Koncesszióba Adó a Koncess ziőba Vevőtől - a tédtésmentes vizsgálatok biztosításán túl további tédtést(pl. bérleti vagy üzemeltetési díjat) nem igényel.
Koncesszióba Vevő az izemeltetés során felmenilő költségeit maga viseli, ideértve különösen a
társasházi közös költség megfizetését.
I V.1. Társasházi közös
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A Koncessziőba Vevő közös költséget köteles ftzetni

a Társasházközgyőlése által meg$atározott
mindenkori mértékszerint.
A szerződéskötés napján érvényesközös költség mérléke214.000 Ft/hó, melynek évenkénti
mértékérőla T ársasház közgyűlése dönt.
A társasházi közös költség megában foglalja a közösen használt ingatlanrészek takaútását és
őrzésvédelmét,a kőzösen használt részek üzemeltetéséhez kapcsolódó vizdíjat és a villamos

energia díját.

A

közös költség megfizetését a Koncesszióba Vevő köteles havonta előre teljesíteni, banki
átutalással a szétmlakézhezvételétkövető 15 napon belül.
Koncesszióba Adó kiköti, hogy a társasházt közös költség 30 napot meghaladó fizetési késedelme
a Koncesszióba Vevő szerződésszegésének minősül, mely után Koncesszióba Vevő köteles a
késedelem minden napja után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni.
A közös költség 90 napot meghaladó fizetési késedelme a Koncesszióba Vevő részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül, mely a szerződés azonnali hatályű rendkívüli felmondásának
alapjául szolgál.
V. A szerződés időtartama és az egyes szo|gá|tatások megkezdésének időpontja
V.1.

A

szerződés időtartama a szerződés aláirásának napjával, mint kezdő nappal kezdődlk, és az
attőI számitott 60. hónap utolsó napjával záruI.
A szerződés lejárta előtt a Felek erre vonatkozó egybehangző írásos nyilatkozata esetén a
szer ző dés további l egfelj ebb 6 0 hónapra megho s szabbítható.

V.2. Koncesszióba Adő az esetleges jogszabályváItozás, illetve a szerződés körülményeinek, a
szolgáltatás biztosításának lényeges megváltozása igy különösen annak ftnanszírozási
feltételeinek (például a társadalombiztosítási támogatás) megváltozása, illetve a megkötéskor
feltételekhez képest számárajelentős előnytelenné válás esetén - jogosult a koncesszióba adás,
illetve fenntartás tényétés feltételeitt4ratárgyalni, illetve módosítani.

A Koncesszióba Vevő vállalja, hogy a szerződéses időtartam lqárta előtt legkésőbb 15
nappal biztosítja a Centrum ingó és ingatlan elemeinek a Koncesszióba Adó szétmára történő
leltár szerinti visszaadásának megkezdését.
V.3.

V,4.

A

Felek egyoldalú felmondása esetén a felmondási idő 5 hónap, mely idő alatt

a

Koncesszióba Vevő köteles a szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesíteni.

VI. A teljesítésselkapcsolatos előírások
VI.1. Koncesszióba Vevő köteles a jelen szerződésben meghat ározott módon az üzemeltetési
feladatait maradéktalanul teljesíteni. Amennyiben Koncesszióba Vevő a szerződés aláírását
követő 90 napon beIűI azizemszerű múködést és a vizsgáIatokvégzésétnem kezdi meg, illetve a
szerződés időszaka alatt az érdekkörére visszavezethető okból az űzemeltetést 30 napnál
hosszabb ideig szünetelteti, ez a részérőla szerződés súlyos szerződésszegését jelenti, és
megalapozza a szerződés azonnali hatály,rr rendkívüli felmondását (és a meghiúsulási kötbér
érvényesítését).

A

Koncesszióba Vevő jogosult a Centrum épületétés berendezéseit rendeltetésszerűen
használni, az izemeltetés során CT és MR vizsgálatokat végezni, és az ezzel kapcsolatos írásbeli
és szóbeli megállapodásokat megkötni.

VI.2.
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VI.3. Koncesszióba Adó a szerződéskötéssel egyidejűleg a Koncesszióba Vevő részéreátadja az
ingatlan üzemeltetésével, és a berendezések működtetésével kapcsolatos dokumentumokat,
ideérte különösen az ingatlanrész alaprqzát és műszaki rqzait, valamint a CT berendezés és az
MR berendezések magyar nyelvű kezelési utasításait, gyártői specifikációit és CE megfelelősségi
tanúsítvánl.

A

szerződés Koncesszióba Vevő általi jogellenes megszüntetése, valamint a Koncesszióba
Vevő súlyo s szerződésszegése miatti azonnali hatályu felmondás esetén Koncesszióba Vevő
meghiúsulási kötbér1 köteles flzetni Koncesszióba Adó részére.A meghiúsulási kötbér mértékea
jogellenes vagy azonnali felmondással történő megszüntetés időpontja és az 5 éves fix
szerződéses időszak |ejártáig hátralévő időszakla eső - a megszüntetés időpontjában érvényes
mérlékű- közös költség (áfa nélkiili) összege. A meghiúsulási kötbért valamennyi meghiúsult
(megkezdett) hónapra kell megfizetni, a megszüntetés időpontjában érvényesközös költség havi
összegével számítva.
A KoncessziőbaAdó kötbérigényének érvényesítésenem jelenti egyéb igénye elvesztését.
A Koncessziőba Adó a kötbért meghaladó kára mellett órvényesítheti a szerződésszegésből eredő
egyéb jogait is.

VI.4.

A

Koncesszióba Vevő részérőlsúlyos szerződésszegésnek minősül egyebek mellett a
Centrum épületénekvagy az átadott berendezési tátgyainak és gépeinek nem rendeltetésszerű
használata, illetve a tédtésmentes vizsgálatokra vonatkozó szerződéses előírásos többszöri

VI.5.

megsértése.

A

Koncesszióba Vevő a szerződés teljes időszaka alatt meghiúsulási biztosítékotnyújt
Koncesszióba Adó részére,a szerződésnek a Koncesszióba Vevő általi jogellenes megszüntetése,
valamint az esetleges felmondási idő alatti kötelezettségekkel kapcsolatos kötbérigények

VI.6.

biztosítékaként.
A meghiúsulási biztosítékmértéke5.000.000 Ft.

meghiúsulási biztosíték formája a Kbt. I34. § (6) bekezdés a) pontja szerinti
biztosítékmódozatok között változtathatő, a koncessziőba vevő döntése szerint. A
biztosítékm ődozat közötti váItoztatási szándékot 3 munkanappal a módosítás előtt kÖteles
bejelenteni a Koncessziőba Adó részére.A módosított meghiúsulási biztosítékigazolását a
módosítást követően haladéktalanul be kell nyújtani Koncessziőba Adó részére.

A

vII. Az üzemeltetéssel kapcsolatos további előírások, kötelezettségek

A

Koncessziőba Vevő köteles gondoskodni a Centrum épületének, valamint berendezési
tárgyainak (gépeinek, eszközeinek) karbantartásáról, műszaki állagának ,,szintentartásitrŐI",
szükség szerint javittatásárő|.
Szerződő felek a karbantartás fogalma alatt a folyamatos , zavartalan, biztonságos Üzemeltetését
szolgáló javítási, karbantartási tevékenységet értik, ideértve a tenrszerű megelőző karbantartást, a
hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást és mindazon javítási,
karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, és
amely a fol yamato s elhasználó dás rend szeres helyre áIlítását eredményezi.

V11.1.

Konces sziőba Vevő köteles a létesítményta szerződés lejártát követően Újszení
állapotban Koncesszióba Adónak visszaadni. Űjszeú állapoton azt a rendeltetésszerű állapotot
kell érteni, amely állapotban a létesítményta Koncesszióba Vevő a szerződéskötéskor átvette,
figyelembe véve azon avulást és elhasználódást, amely az územeltetéseltelt időszaka alatti
rendeltetés szerő használatból adódhatott.

VII.2.
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A Koncessziőba Vevő a szerződés időszaka alatt köteles
elkülönített nyilvántartást vezetni.
VII.3.

az

átadott vagyontárgyakről

A Koncesszióba Vevő az üzemeltetésre átadott létesítménl(telek-ingatlanrészt,
felépítményeket,valamint azokvagyontárgyait) nem terhelheti meg, nem idegenítheti el.

VII.4.

VII.5. A Koncessziőba Vevő köteles a birtokbaadás napjától gondoskodni a közműórák saját
nevére történő átirásárőI, valamint a közizemi díjak saját költségen, határidőben történő
megfizetéséről.

A Koncessziőba Vevő köteles az átadásra kenilő vagyont illetően - az állag, a környezet
védelme érdekében, és a vagyonelemek hasznáIatáből adódó minden egyéb esetben - a
vonatkozó jogszabáIyok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki leirások (hilönösen
VII.6.

közegészségügyi, érintésvéde|mi,tűzvédelmi,munkavédelmi előírások) szerint eljárni.

VII.7. A Koncessziőba Vevő köteles biztosítani, hogy a jogszabályokban és a Koncessziőba
Adóra vonatkozó mindenkori rendelkezésekben előírt időszakokban a Koncesszióba Adó a saját
vagyonát illető en le|tározást végezhessen.

VII.8. A Koncessziőba Vevő köteles azonnal, igazolhatő módon megküldve, írásban bejelenteni a
Koncesszióba Adónak, ha:
- ellene csőd vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, illetve ha saját maga elleni felszámolási
elj árás, vé gel számo lási elj árás me gindítás ár ől határ oz,
- megszűnéséteredményező körülmény következik be, vagy az ar:ra jogosult szerv megszünteti,
- átalakul ás áról, egyesül ésérő l, szétv álás ár őI határ oz,
- köztartozása esedékessége több mint három hónapja Lejárt,
- az áItala kezelt (Koncesszióba Adó tulajdonában álló) vagyontárgyat érintő veszélyhelyzet
következett be, illetve azokban a Koncesszlőba Adó beavatkozását igénylő természeti és
környezeti károkozás történt,
- az általakeze|t (Koncesszióba Adó tulajdonában álló) vagyontárgyban bekövetkezett 100 ezer
forint értéketmeghaladó károsodásről szerez tudomást,
- a meghiúsulási kötbér formáján módosítani kíván.

VII.9.

A

Koncess ziőba Vevő felel a jelentési kötelezettsége elmulasztásából eredő esetleges

károkért.

VILl0. A Koncessziőba Vevő

beruházásokat, felújításokat a létesítményben. az üzeme|tetésre

átadott ingatlanon csak Koncesszióba Adó kifejezett előzetes írásbeli hozzítláru|ásával végezhet.
VIII.11. A Koncessziőba
adhatja.

Vevő a Centrum egyes részeit üzemeltetésre vagy bérlésre tovább nem

YII.12. A Koncessziőba Vevő a létesítménybena közerkölcsöt
sértő, vagy a lakosság nyugalmát
zavarő tevékenységetnem végezhet, illetve köteles az általa üzemeltetésre átvett ingatlanrészben
az LIy en tevékenys é get megaka dály ozni.

A

Koncessziőba Adó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Koncessziőba
Vevőnek a Centrum üzemeltetéséhez szükséges műszaki terveket, kezelési, karbantartási
utasításokat, továbbá azizemeltetéshez szükséges egyéb dokumentumokat, szabályzatokat (leltár
VII.13.
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szerint).
A Koncessziőba Vevő köteles visszaszolgáltatni az átadott dokumentumokat a koncesszióba Adó
részérea létesítményvisszaadásakor.
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VII.14. A Koncessziőba Vevőnek a Centrum műszaki rendszereit tételes leltánal kell átvennie a
koncesszióba Adótól, és visszaadnia a koncesszióba Adónak.
VII.15. A Koncessziőba Vevőnek megfelelő szakembereket kell kijelölnie, és betanítania:
o a CT és MR berendezés kezelésére,
. az elektromos hálőzat, az elektromos elosztók kezelésére,
o atűzjelző és fiistelvezető rendszer kezelésére,
. az informatikai rendszer és a belső telefonhálózatkezelésére. az épületgépészetiszabályozás kezelésére,
. avíz- gáz- és fútésiháIőzatokkezelésére,
. avízgépészetirendszer kezelésére.

A koncessziőba vevőnek a centrum műszaki berendezéseinek karbantartásáról és
nagyjavításáről hozzáérlő, szakképzett szakemberek (társaságok) alkalmazásával, bevonásával
kell gondoskodnia. A CT és MR berendezések jótállási időszaka alatt a berendezések tervszerű
karbantartását és esetleges rendkívüli javitását a Koncesszióba Adó által megjelölt szolgáltatóval
kell elvégeztettí.
vII.16.

A Koncessztőba Vevőnek a Centrum műszaki rendszereit, és az épület szerkezetét a
rendeltetésszerú használatnak megfelelően, elvárható gondossággal, felelősséggel kell kezelnie,
üzemeltetnie.
VII.17.

VII.18. A Koncesszióba Vevő a Centrum műszaki rendszereit csak a Koncesszióba Adó kifejezett
engedélyével változtathatja meg. A Koncessziőba Vevő azonnal köteles Koncesszióba Adót
írásban értesíteni,ha a változtatás szüks ége vagy igénye felmerül.

A

Koncessziőba Vevő köteles az üzemeltetést gátló, vagy lényegesen befolyásoló
körülményekről, eseményekről azonnal írásban értesítenia Koncesszióba Adót.

VII.19.

VII.20. A Koncesszióba Vevő váIIaIja, hogy a Koncessziőba Adó kérésérea Centrum
karbantartásának és nagyjavításának költségeiről rószletes és valós tétlékoztatást ad a
koncesszióba Adónak

. Az űzemeltetésre átadott eszközök a Koncesszióba Adó tulajdonában maradnak,
értékcsökkenést a koncesszióba Adó számol el az izemeltetésre átadott eszközök után. A
Koncesszióba Vevő az átvett eszközöket a mérlegében nem mutathatja ki, értékcsökkenést nem
számolhat el utánuk. A Koncessziőba Vevő analitikus nyilvántartást köteles vezetni az átvett
eszközökről. A Koncesszióba Yevő az átvett eszközöket az év végénköteles |eltározní, és a
leltárt köteles a Koncesszióba Adó számáraigazolhatő módon megküldeni.
VII.21

VIII. Szerződő felek együttműködése,

és a beszámolási, jelentési kötelezettségek

VIII.I . Szerződő felek kötelesek a szerződés tárgyának megvalósítása érdekében,jogaik
gyakorlása és kötelezettségeik teljesítésesorán kölcsönösen együttműködni.

Az együttműködést közreműködőik

útján valósítják meg.
Koncesszióba Adó közreműködője:
Név: Dr. Felmérai István mb. orvos ig.
Telefonszám: +36 1 452 4203
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Faxszám: +36 1 350 0957
Mobil telefonszám: +36 30 919 7957
E-mail cím: titkarsag@euszolg1 3.hu

Név: Ottinger Vilmos gazd. ig.
Telefonszám: +36 7 452 4205
Faxszám: +36 1 350 0957
Mobil telefonszám: +36 30 979 2534
E-mail cím: ottingen ilmos@euszolg1

3.1ru

Koncesszióba Vevő közreműködője:
Név: Dr. Nagy András Csaba
Telefonszám: +36 20 466 0632
Faxszám: + 36 28 389 282
Mobil telefonszám: +36 20 466 0632
E-mail cím: infoírJumedihost.hu
na gyandras cs ab aíd gmail. com
pp&iQr8@grnail.com
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ezen pontban megnevezett személyeket a másik

fel írásbeli értesítéseés

egyetértésemellett megváltoztathatják.

szerződésmódosításra nem kerül sor.

Ezen

esetben

VIII.2. A Koncessziőba Adó és közreműködője a szerződésben leírlak teljesítésétbármikor
megtekintheti, ellenőrizheti. A Koncesszióba Vevő köteles a Koncessziőba Adó számára az
ellenőrzést lehetővé tenni, és az a|űoz szükséges adatokat, felvilágosításokat megadni.
VIII.3. A Koncessziőba Vevőt értesítésikötelezettség terheli, mely alapján köteles Koncesszióba
Adót minden olyan körülményről haladéktalanul, igazo|hatő módon értesíteni,amely vállalása
teljesítésétveszélyezteti, vagy gátolja. A KoncessziőbaYevő az érlesítéselmulasztásából eredő
kár ért fel elő s s é gg e| tarto zlk.
VIII.4. A KoncessziőbaYevő azalábbiak szerint köteles beszámolni, jelenteni Koncesszióba Adó
felé:
a) bármilyen hatósági ellenőrzés, vizsgálat indításáról, illetve jegyzőkönyvi

megállapításáról, 1.
és 2, fokú határozatáről a vízsgálat, ellenőrzés megkezdésétőI, helyszíni végrehajtásától, illetve
jegyzőkönyvi kézhez kapásától legkésőbb 5 munkanapon belül, amelyek a Centrum
üzemeltetésérevonatk oznak,
b) havi szintű tájékoztatások, jelentések:
o a tédtésmentesvizsgálatban tényleges részesülők összesített havi száma,
o a tédtósmentes vizsgálatrabejelentett, de azon meg nem jelent személyek neve és
TAJ száma.
A jelentések leadási határideje tárgyhőt követő 5. munkanap.
c) negyedéves jelentések:
. összes vizsgálat száma vizs gálat-típusonkénti megoszlásban,
o a térítésmentesvizsgálatban részesülők száma kor szerinti és vizsgálattípusonkénti megoszlásban,
. az üzemeltetés érintő esetleges események, észrevételek,javaslatok.
A jelentések leadási határideje tárgynegyedévet követő 15. munkanap.
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VIII.S.

A

Koncessziőba Vevő vállalja, hogy havonta másolatot küld Koncesszióba Adónak a
és a számlákon szereplő összegek megfizetésének teljesítéséről.

megfizetendő közműszámláWől

VIII.6.

A

Koncesszióba

Vevő vállalla, annak biztosítására, hogy Koncesszióba

Adó

meggyőződhessen a létesítménykülönböző rcndszerei előírásoknak megfelelő, kellő gondosságú
üzemeltetéséről, betekintést engedélyez Koncesszióba Adónak az územeltetésselkapcsolatos
dokumentumokba és legalább félévenkéntbiztosítja közös bejárás megtarlását.

VIII.7. Koncesszióba Adó kijelenti, hogy nem zárjaki a Centrum üzemeltetésére projekttársaság
létrehozásának lehetőségét, abban az esetben, ha a projekttársaság maradéktalanul átvállalja az
üzemeltetésre kötött szerződésben rőgzitetteket és a projekttársaság az izemeltetésre kötött
szerződésben rögzitettek teljesítéséreképes, egyéb jogszabály sem zárja ki a projekttársaság
,,szerződésbe kerülését",valamint ha a Koncessziőba Vevő a projekttársaságért készfizető
kezességet vállal.

IX. Titoktartás
IX.1. A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 44. § szerint üzleti titok címen nem tagadhatják meg
a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges lartalmáről a Ptk. 2:47 . §-ra hivatkozva. Szerződő felek
jelen szerződés aláirásával tudomásul veszik, hogy nem minősül ijzleti titoknak az az adat,
amelynek megismerésétvagy nyilvánoss ágrahozatalát a Kbt. vagy egyéb jogszabály közérdekből
elrendeli.
IX.2. A Koncesszióba Vevőt titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződés teljesítésesorán a
Koncesszióba Adóval (valamint a fenntartó Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkorményrzatával)
és tevékenységévelkapcsolatban tudomására jutó mindennemű - az előző pont hatálya alá nem
Ártoző - adat, információ, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed
Koncesszióba Vevő alka|mazottaira, munkatársatra, alvállalkozóira is, akiket tevékenységük
megkezdése előtt a Koncesszióba Vevő köteles a titoktartási kötelezettségre hitelt érdemlően
figyelmeztetni. Koncesszióba Vevő elismeri, hogy teljes kártédtési felelősséggel tartozik a
birtokába jutott információk megőrzéséért, megtart ásáért, tárolásáért.

X. A fetelősségbiztosítás

X.I. Az üzemeltetés megkezdéséhez Koncesszióba Vevőnek gondoskodnia kell az üzemeltetési
tevékenységreés a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosításról.

X.2. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie az izemeltetés során a Centrum szolgáltatásait
igénybevevő személyeknek okozott károkra, amelyórt a Koncessziőba Vevő a magyar jog
szab ályai szerint felelő

s

séggel tartozik.

A felelősségbiztosításnak legalább 5.000.000,-Ftlkár, és 20.000.000,-Ft/év értékűnekkell lennie,
A Koncessziőba Vevő a kötvény eredeti példányát legkésőbb a szerződéskötést követő tízedik
napon köteles bemutatni Koncesszióba Adónak. A Koncesszióba Adó jogosult megvizsgálni a
kötvényt abból a szempontból, hogy azmegfe|el-e

X.3. A Koncesszióba Adó

a

a

jelen szerződésben foglalt feltételeknek.

kötvényt és a díjfizetés folyamatosságát ellenőrizni jogosult.

X.4. Amennyiben a Koncesszíőba Vevő nem teljesíti a felelősségbiztosítással kapcsolatosan
Ieírtakat, az a Koncesszióba Vevő súlyos szerződésszegésének minősül, és ennek megfelelően
vállalni köteles aszerződésszegés miatti azonnali hatályu felmondás
.)

l
A

(/'q

következm^r?,

/7'' "'({2D

XI. A Kbt. 136. § (1) bekezdése, valamint 143. § (3) bekezdés szerinti rendelkezések
XI.1. Megrendelő kiköti, hogy
a) a Szállitó nem ftzethet, illetve számolhat el a szeruődés teljesítésévelösszefiiggésben
olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállítő adóköteles
j övedelmének csökkentésóre alkalmasak;
b) Szállító a szerződés teljesítésénekteljes időtarlama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a XI.2. pont szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
XI.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha
a) a Szállító társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me ghatár

o

zo tt fel tét el.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenüI25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedéstszeíez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szewezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott

XI.3.
telj

es

A

feltételeknek.

XI.2. pont szerinti felmondás esetén a SzáIlitő a szerződés megszűnése előtt már

ített szol gáItatás

s

z

erz

ő d és

szerű

p

énzbeli el l enértékérej o go sult.

XII. A szerződéses feltételek módosítására vonatkozó szabályok
XII. 1 . Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a j elen szeruődés a közbeszerzésekről szőIő
évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 141. § előírásai szerint módosítható.

20IL

XII.2, Koncesszióba Adó esetleges jogszabályváltozás, illetve a szerződés körülményeinek, a
szolgáltatás biztosításának .lényeges megváltozása * igy különösen annak finanszírozási
feltételeinek (például a társadalombiztosítási támogatás) megváltozása, illetve a megkötéskor
feltételekhez képest számárajelentős előnytelenné válás esetén - jogosult a koncesszióba adás,
illetve fenntartás tényétés feltételettűjratárgyalni, illetve módosítani.

XIII. A zárő rendelkezések
Xru.1

.

A

szerződés mindkét fél véleményeltérésnélküli cégszerű aláírásávaljön létre.

XIII.2. A Koncess ziőbaVevő tudomásul veszi
- az A||ami SzámvevőszékrőI szőlő 2OI1. évi LXVI. törvény 5.§ (5) bekezdésében, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatalrő| 3 5 5 l 20I 1 . (XIL 3 0.) Korm. rendelet 1 8. §, valamint
az Eurőpai Támogatásokat Auditálő Főtgazgatóságról szőlő 2I0l2010. (VI. 30.) Korm.
rendelet 3/A. §-a alapján az Allami Számvevőszék, aKormányzatiE||enőrzési Hivatal,
valamint azEurőpai Támogatásokat AuditáIő Főigazgatóság ellenőrzési jogosultságát;

}

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2OII. évi
CXII. törvény rendelkezéseit különösen 37.§-ában foglaltakat ) valamint az
szóló 20IL évi CXCV. törvényben - különösen

államháztartásról
- foglaltakat,

XIII.3. Szerződő felek rögzítlk, hogy

a vitás

63.§ (2)bekezdésében

kérdésekben törekednek

a

peren kívüli

megegyezésre. Amennyiben az íem vezet eredm ényre, úgy a pertárgy éftékétőlfiiggően kikötik a
Budapesti IV. és XV. Kenileti Törvénys zék kizár őlago s ill etékes s égét.

XIII.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közbeszerzésekről szóló
20II. évi CXLIII. törvénynek a koncessziós eljárás megindítása napján érvényes rendelkezései,
val amint egyéb vonatko

z

ó j o gszab ályo kb an fo gl

altak az ir ány adő ak.

Xil.5.

Szerződés mellékletei:
Jogilag a szerződés részétképező- de fizlkallag nem összetartozó - mellékletei:
1 . Előzetes tájékoztatő hirdetmény
2. Eljárást megindító felhívás
3 . Ajánlattételi dokumentáció
4. A Koncesszióba Vevő nyertes ajánlata
5. Az ellérás eredménye (Összegezés az ajánlatok elbírálásáról)
A szerződés jogilag és fizikailag összetartozó melléklete:
6. A Koncesszióba Vevő érvényesfelelősségbiztosítása (az átadás napjától)
Ezekben a mellékletekben szereplő ellentmondás esetén az alacsonyabb sorszámú mellékletben
foglaltak az irány adőak.

Kelt: Budap est,2017 .június 7.
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