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FELADA TELLÁTÁ SI S Z E R Z Ő D É S
(Megbízási Szerződés)
amely létrejött egyrészről a

név:

XIII. K erület Egészségügyi Szolgáltató K özhasznú Nonprofit Kft.

székhely:

1139 Budapest, Szegedi út 17.

cégjegyzékszám :

Cg. 01-09-889526

adószám:

22182827-2-41

képviselő:

Dr. Hertzka Péter ügyvezető

mint M egrendelő (továbbiakban M egrendelő),

m ásrészről az

cégnév:

Inter-A m bulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.

székhely:

1145 Budapest, Thököly út 165. 1/5.

postacím:

1138 Budapest, Topolya u. 4-8.

cégjegyzékszám :

Cg. 01-10-047813

adószám:

24672331-2-42

bankszám laszám :

12100011-10042889

képviselő:
M olnár György vezérigazgató
mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

között az alulírott napon és helyen Budapest XIII. kerület felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására
az alábbi feltételekkel:

1. Szerződés tárgya:

1.1. M egrendelő és Szolgáltató az EK R 000036562020 számon „Felnőtt háziorvosi
ügyelet ellátása” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás kihirdetett eredm énye
alapján jelen szerződésben m egállapodnak, hogy 2020. április 11. napjától
kezdődően a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátást, a XIII. kerület kötelező ellátási
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területén, a Szolgáltató látja el 2024. m árcius 31. napjáig, azaz 4 év (48 hónap)
időtartamra.
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1.2. A z Ajánlati Dokum entációt és Ajánlattételi Felhívást, az A jánlattevői kérdésekre
adott Ajánlatkérői

válaszokat és ehhez tartozó

dokum entum okat, valam int

Szolgáltató nyertes ajánlatát a jelen szerződés - jogilag elválaszthatatlan, de
fizikailag össze nem tartozó - m elléklete tartalm azza.

1.3. Jelen szerződés az Ajánlati Dokum entációban m eghatározott szolgáltatások teljes
körére kiterjed az 1. számú m elléklet szerint.

1.4. A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával, a szolgáltatásnak jelen szerződésben,
annak m ellékleteiben, valam int a szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerinti
teljesítését vállalja.

2. A szolgáltatás részletes m eghatározása:

2.1.

Budapest XIII. kerület kötelező ellátási területén teljeskörű központi felnőtt

(sürgősségi) háziorvosi ügyelet ellátása 48 hónapra, valam int annak jogszabályok
szerinti teljes dokum entálása, folyam atos 24 órás szolgáltatással.

2.2.

Szolgáltató az orvosi ügyeleti ellátást az alábbi ügyeleti rendben és személyi

feltételekkel köteles biztosítani: m inden nap (hétvégén és m unkaszüneti napokon is)
folyam atosan 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása. Az ügyeletet a Szolgáltató az
ügyelet teljes időszaka alatt egyszerre 2 szakorvossal (1 fő ambuláns ellátást a kijelölt
telephelyen biztosító orvos és 1 fő kijáró orvos), 1 szakápolóval vagy O K J-s ápolóval,
és 1 m entőápoló végzettséggel is rendelkező gépkocsivezetővel látja el.

2.3.

A jogszabályban m eghatározott szakmai felkészültségű szakem berekkel és a

m indenkori egészségügyi szakmai m inimum feltételeknek m egfelelően felszerelt
gépkocsival biztosítva kell a telephelyen tartózkodni. Az ügyeleti ellátás biztosításához
szükséges hatósági engedélyek m egszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.
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2.4.

Szolgáltató köteles továbbá:

- az ügyeletben résztvevő szem élyzet részére m unkaruhát és védőeszközt biztosítani,
- az ügyelet ellátásához szükséges gépkocsiról gondoskodni, a gépkocsi üzemeltetését,
fenntartását biztosítani (a gépjárm űbe az ajánlattevő költségén GPS útvonalkövető
berendezést kell beszereltetni, m elynek állandó ellenőrzését az ajánlatkérő részére
biztosítani kell),
- az ügyelet ellátásához szükséges gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről
gondoskodni, pótlásukról gondoskodni,
- az ügyelet ellátásához szükséges orvosi eszközökről, felszerelésről gondoskodni,
- az ügyelet ellátásához szükséges mobil kom m unikációs eszközökről, adatrögzítő
eszközökről, szám ítástechnikai eszközökről, illetve ezek m űködtetéséről gondoskodni,
- az ügyelet ellátásával kapcsolatos összes adm inisztrációs feladat ellátásáról
gondoskodni,
- az ügyelet ellátásával kapcsolatos összes jelentési, nyilvántartási, beszám olási,
elszámolási kötelezettségnek és tájékoztatási kötelezettségnek eleget tenni,
- az ügyeleti helyiségek területarányos rezsiköltségeit (víz, villany, fűtés) a szerződés
szerinti m ódon kifizetni,
- az ügyeleti tevékenységgel kapcsolatos vonalas kom m unikációs díjakat (telefon,
internet) a szerződés szerinti módon kifizetni, hangrögzítéses ügyleti telefonvonalat
fenntartani;
- az ügyeleti helyiségek takarítási, hulladékkezelési, rovarírtási, és épületgondnoksági
költségeit kifizetni, vagy ezen szolgáltatásokról gondoskodni,
- veszélyes hulladék elszállításáról és ártalm atlanításáról gondoskodni,
- az orvosi textíliák tisztításáról gondoskodni.

2.5. A feladat ellátásához szükséges helyiséget Szolgáltató részére a XIII. Kerületi
Egészségügyi Szolgálat Közhasznú N onprofit Kft. biztosítja jelen szerződésben
rögzített feltételekkel.

2.6. A Szolgáltató a szolgáltatás m egkezdésére 2020. április 11. napján 00 órától köteles.
Szolgáltató

feladatait csak

érvényes,

a jogszabálynak

megfelelő

m űködési

engedélyben foglaltak betartásával láthatja el. A Szolgáltató a szolgáltatás
végzéséhez szükséges hatósági engedélyeket legkésőbb a szolgáltatás m egkezdéséig
köteles a M egrendelő rendelkezésére bocsátani.

2.7. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás végzéséhez szükséges
hatósági engedélyeket a szolgáltatás teljes időtartamára biztosítja, saját költségére
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és

veszélyére

minden

intézkedést

m egtesz

az

engedélyek

esetleges

m eghosszabbítása, illetve érvényességük fenntartása érdekében.

3. Szerződéses érték:

3.1. A M egrendelő a jelen szerződés szerinti
M egbízottnak m egbízási díjat tartozik fizetni.

szolgáltatások

ellenértékeként

3.2. A m egbízási díj összege:
Nettó 74 Ft/fő/hó (A szolgáltatás jellegére tekintettel a tevékenység m entes az
ÁFA fizetés alól); azaz hetvennégy Ft/fő/hó, m ely összeg teljes egészében
tartalm azza a jelen szerződésben és annak m ellékleteiben szereplő valam ennyi
Szolgáltatás ellenértékét.
A fentieknek m egfelelően Szolgáltató a jelen pontban rögzített díjon túlm enően
semm ilyen jogcím en

nem jogosult a M egrendelőtől

további díj- vagy

költségtérítés igénylésére.

3.3. A Szolgáltató által m egadott ajánlati árak a Szolgáltató szám ára a szerződés
hatályba lépésétől szám ítva 12 hónapig kötöttnek tekintendők, annak m ódosítására
kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltakkal összhangban a szerződés m ódosítása
keretében kerülhet sor.
A fenti időtartam lejártát követően Szolgáltató szerződéses kötelezettségeinek
teljesítése során évente egy alkalomm al, április elsejei hatállyal m ódosíthatja árait.
A m ódosítás m értéke nem haladhatja meg a KSH által az előző naptári évre
vonatkozóan hivatalosan közzétett inflációs ráta 80 %-át.

3.4. A szerződés ellenértéke a későbbiekben m eghatározottak szerint kiállított szám lák
alapján a jelen szerződés 4./ pontjában foglaltaknak m egfelelően kerül kifizetésre.

4. M egbízási díjra vonatkozó fizetési mód:

4.1. M egrendelő a m egbízási díjat, a teljesítésigazolás alapján Szolgáltató által kiállított,
és a M egrendelő részére m egküldött vagy átadott számlák alapján, a tárgyhónapra

vonatkozó

N EA K -finanszírozás

rendelkezésre

állását

követően,

a

számla

kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással egyenlítik ki a Ptk. 6:130. § (3)
bekezdése és az 1997. évi LXXX111. tv. 9/A. §-a szerint.

4.2. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, am ikor M egrendelő bankja
M egrendelő szám láját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

4.3. Szolgáltató a számla benyújtására havonta utólag jogosult a tárgyhónapot követő
első m unkanaptól kezdődően. A szám la az előző hónapban ténylegesen teljesített
szolgáltatásra vonatkozó m egbízási díjat tartalm azhatja és kiállítására a szerződés
3./ pontjában foglaltak szerint kerülhet sor.

4.4. Fizetési késedelem esetén. M egrendelő a késedelem időtartam ára a Ptk. 6:155. § (1)
— (2) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszám ított m értékű késedelm i kamat
m egfizetésére köteles.

Felelősség, garancia:

5.1. A jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató előtt ismert az
a körülm ény, hogy a M egrendelő tevékenységének ellátásában a szolgáltatás
késedelm es és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat,
ezért vállalja, hogy a szerződés teljesítése során fokozott gondossággal jár el.

5.2. Szolgáltató a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítéséért teljes körű
kártérítési felelősséggel tartozik mindazon károk tekintetében, m elyek neki
felróhatóan a M egrendelőnél vagy harm adik szem élyeknél keletkeztek.

5.3. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás
ellátásával kapcsolatban m inden dolgozójára és minden más m egbízottjára
vonatkozó szakm ai felelősségbiztosítást köt, és azt a szerződés teljes időszaka alatt
fenntart. Ennek m egfelelően Szolgáltató rendelkezik a jelen szerződésben vállalt
tevékenységre

vonatkozó

érvényes

felelősségbiztosítással,

amely

káresem ényenként kártérítési határként 20 millió Ft-ot, évente összesen kártérítési
határként 50 millió Ft-ot állapít meg. A felelősségbiztosítási kötvény a szerződés
m ellékletét képezi.
5.4. A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a
szolgáltatását az előírt m inőségben a teljes szerződéses időszak alatt biztosítja.
5.5. Am ennyiben a Felek valam elyike a szolgáltatás tárgyára vonatkozó jogszabályi
vagy e szerződés rendelkezéseit neki felróhatóan súlyos m értékben megszegi, a
másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szerződésszegéssel
illetve a szerződés idő előtti m egszűnésével az okozott kár m egtérítésére a
szerződést szegő fél köteles.
5.6. Súlyos

szerződésszegésnek

m inősül

szolgáltató

részéről,

am ennyiben

a

szerződésben előírt szem élyzet a m egadott időpontban nem jelenik meg a
helyszínen, továbbá Szolgáltató két órán belül, nem gondoskodik a megfelelő számú
és összetételű helyettesítésről.
5.7. Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének ellenőrzésére M egrendelő vagy az általa
m egbízott személy, szervezet jogosult. Am ennyiben az ellenőrzés m egállapítja,
hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek vagy a vonatkozó jogszabályok
m egszegésére került sor, M egrendelő alkalm azhatja 6.3. pontban a hibás teljesítésre
vonatkozó előírásokat.

Telephely használata:

6.1. Szerződő felek m egállapodnak, hogy a M egrendelő kezelésében álló term észetben
1138 B udapest, Révész u 10-12. szám alatt található telephelyet a leltár szerinti
berendezési

és

felszerelési

tárgyakkal

együtt

ingyenesen

bérbe

adja

a

Szolgáltatónak.
6.2. M egrendelő a telephely használatát 4 éves időtartamra (2020.04.11.-2024.03.31.)
teszi lehetővé, azzal, hogy jelen ellátási szerződés bárm ely okból történő
m egszűnése időpontjában a telephely Szolgáltató általi használati joga is m egszűnik.
6.3. A telephely használatának részletes feltételeit jelen szerződés m elléklete rögzíti.

E gyéb feltételek:

7.1. Jelen szerződés csak a szerződő felek közös m egegyezésével, írásos form ában
m ódosítható, a Kbt. 141. § előírásainak figyelem bevételével.
7.2. A M egrendelő a Jelen szerződést bárm elyik fél jogosult súlyos szerződésszegés
esetén

azonnali

hatállyal

felm ondani.

Szerződő

Felek

jelen

szerződés

vonatkozásában a rendes felm ondás jo g át kizárják.
A M egrendelő a szerződés azonnali hatályú felm ondására jogosult amennyiben
felügyeleti szervének vagy finanszírozójának döntése, vagy egyéb hatósági döntés,
valam int jogszabályi rendelkezés alapján a szerződés teljesítése lényeges, jogos
gazdasági érdekét sértené, vagy lehetetlenné tenné.
7.3. Szolgáltató kötbért köteles fizetni a késedelmes és hibás teljesítés, valam int a
teljesítés m eghiúsulása esetén.
Késedelmi kötbér: a késedelem minden naptári napja után a nyertes ajánlatban
m egadott ellenszolgáltatás havi összegének

1/30 része. A késedelmi kötbér

m aximális m értéke a havidíj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a hibásan teljesített szolgáltatás havi nettó ellenértékének 5
% -a/nap, a kötbérm axim um 10 napi tétel.
M eghiúsulási

kötbér

(a

szolgáltatás

m egkezdésének

m egtagadása,

vagy

indokolatlan felfüggesztése esetére): 1 M Ft kötbérátalány.
7.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdése, valam int 143. § (3) bekezdés szerinti rendelkezések:
6.4.1.) M egrendelő kiköti, hogy
a) a Szolgáltató nem fizethet, illetve szám olhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, m elyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
szerinti feltételeknek nem m egfelelő társaság tekintetében m erülnek fel, és m elyek
a Szolgáltató adóköteles jövedelm ének csökkentésére alkalmasak;
b) Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes

időtartama alatt tulajdonosi

szerkezetét a M egrendelő szám ára m egism erhetővé teszi és a 6.4.2. pont szerinti
ügyletekről a M egrendelőt haladéktalanul értesíti.
6.4.2.) A M egrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felm ondani - ha
szükséges olyan határidővel, am ely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) a Szolgáltató társaságában közvetetten vagy közvetlenül 25% -ot m eghaladó
tulajdoni részesedést szerez valam ely olyan jogi szem ély vagy szem élyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában m eghatározott valam ely feltétel;
b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25% -ot m eghaladó tulajdoni
részesedést szerez valam ely olyan jogi szem élyben vagy szem élyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjában m eghatározott valam ely feltétel.
6.4.3.) A 6.4.2. bekezdés szerinti felm ondás esetén a Szolgáltató a szerződés
megszűnése előtt m ár teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.
7.5. M inden, a jelen szerződés keretében a felek által egym ásnak küldött értesítésnek
írott form ában (ajánlott levélben, titkosított e-m ailben, faxon) kell történnie. Ezen
értesítések hatálya a cím zett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
7.6. A külföldi adóilletőségű Szolgáltató köteles a szerződéshez arra vonatkozó
m eghatalm azást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a m agyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szolgáltatóóra vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
7.7. Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban készült, melyből a M egrendelő és a
Szolgáltató 2-2 példányt kap.
7.8. Szerződő Felek m egállapodnak abban, hogy minden jelen jogviszonyból eredő vitát
egyeztetéssel kísérelnek m eg rendezni, ha ez a törekvésük 5 m unkanapon belül nem
vezetne eredm ényre, akkor a jogvita eldöntésére, perértéktől függően a
M egrendelő székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
7.9. A szerződésben és az ahhoz m ellékletként csatolt dokum entum ok között fennálló
eltérés esetében elsődlegesen a szerződés — ha ez az adott kérdésre vonatkozó
rendelkezést nem tartalm az - az Ajánlati Felhívás és Dokum entáció, ezt követően a
közbeszerzési eljárás során az Ajánlattevői kérdésekre adott Ajánlatkérői válaszok,
a tárgyalási jegyzőkönyvek, végül az ajánlat rendelkezései, továbbá a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.
7.10.

Jelen szerződés jogilag elválaszthatatlan, de fizikailag össze nem tartozó

részét képezi az Ajánlati Dokum entáció és Ajánlati Felhívás, az Ajánlattevői

kérdésekre adott A jánlatkérői válaszok és ehhez tartozó dokum entum ok, valam int
Szolgáltató nyertes ajánlata.
7.11.

Jelen szerződés M egrendelő és S zolgáltató egyetértésével 2020. április 11.

napján lép hatályba és 2024. m árcius 31-ig m arad érvényben. A h atályba lépés
feltétele, hogy a tevékenység v égzéséhez szükséges engedélyeket Szolgáltató
beszerezze, és azt Szolgáltató részére bem utassa.

B udapest 2020. április 10.

M egrendelő
Y\e'

M elléklet:
SOM'*

o v id ®*5

T elephely használati feltételek
Felelősségbiztosítási kötvény m ásolata
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Telephely használati feltételek
Szerződő felek m egállapodnak, hogy a M egrendelő kezelésében álló term észetben 1138
Budapest, Révész u 10-12. szám alatt található telephelyet a leltár szerinti berendezési
és felszerelési tárgyakkal együtt ingyenesen bérbe adja a Szolgáltatónak.
M egrendelő a telephely használatát 4 éves időtartamra (2020.04.11-2024.03.31.) teszi
lehetővé, azzal, hogy jelen ellátási szerződés bármely okból történő m egszűnése
időpontjában a telephely Szolgáltató általi használati joga is m egszűnik.

A Szolgáltató (továbbiakban: Bérlő) a bérlem ényt rendeltetésszerűen köteles használni
és felelős m inden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következm énye.

A bérlemény fenntartásával és üzem eltetésével kapcsolatos költségeket Bérlő vállalja.

A bérlem ényben Bérlő a szolgáltatási tevékenységét úgy köteles végezni, hogy a
M egrendelő (továbbiakban: Bérbeadó egészségügyi) intézmény működési rendjét
betartsa, továbbá az általa használt helyiségek

tekintetében a helyiségek más

használóival folyam atosan együttm űködjön. Az intézmény zárt parkolóját kizárólag a
szolgálati

gépkocsik

és

a

szem élyzet

m agángépjárm űvei

használhatják.

Más

gépjárm űvek parkoltatása nem m egengedett.

A közüzemi és egyéb díjak elszám olása az alábbiak szerint történik:

Elektromos áram, víz-csatorna, fűtés, kom m unális hulladék elszállítás, takarítás,
mosatás

Bérlő köteles a helyiségek fentiekben m eghatározott közüzem i és egyéb költségeit
havonta - szám la ellenében - fizetni a Bérbeadónak. A Bérbeadó köteles az ügyeleti
helyiségekre vonatkozó, (mért) - a közüzem i szolgáltatók által küldött szám la alapján a továbbszám lázást 8 napon belül elkészíteni, m elyet jogosult 10%-os kezelési
költséggel m egem elni. A szám la kiegyenlítése a kézhezvételt követő 10 m unkanapon
belül kell, hogy m egtörténjen.

Elektrom os áram, víz-csatorna, fűtés, kom m unális hulladék elszállítás, takarítás,
mosatás és egyéb szolgáltatásokhoz kiegészítés:

Az egyedileg nem m érhető szolgáltatások területarányosan kerülnek felosztásra az alábbi
szerint: ...........%
Az egyedileg nem m érhető szolgáltatások:
•

kom m unális hulladék elszállítása

•

kertészet

•

hó eltakarítás és síkosság m entesítés

•

sorom pó karbantartás és javítás

•

hőközpont és központi klím aberendezés javítása, karbantartása, nyom áspróbák

•

füstelvezető tetőablak karbantartása és javítása

•

féreg és rágcsáló irtás

•

egyéb épületfenntartási költségek

Telefon:
Bérbeadó vezetékes telefonvonalat biztosít Bérlőnek, m elynek költségeit díjszámlálóval
történő

mérés

alapján

a telefonszolgáltató

havi

elszám olása

szerint

Bérlőnek

kiszám lázza.
A számla ellenértékét Bérlő a szám la kézhezvételét követő 5 m unkanapon belül, a
Bérbeadó szám lájára történő átutalással fizeti meg.

Veszélyes hulladék kezelés: Bérlő feladata és költsége
Sterilizálás: Bérlő feladata és költsége

Bérlő köteles a szerződés teljes időszaka alatt az általa használt helyiségekben lévő
eszközeire „all risks” vagyonbiztosítást kötni és a kötvény m ásolatát Bérbeadó
rendelkezésére bocsátani.

A bérlem ényben okozott - és a Bérlőnek az épületre vonatkozó vagyonbiztosítása által
nem fedezett - kárt a Bérlő köteles m egtéríteni Bérbeadó részére.

Bérlő a bérbevett helyiségekkel és a leltár szerinti berendezési, felszerelési tárgyakkal
kapcsolatos szükségszerű — a cserével vagy pótlással járó m unkákra is kiterjedő karbantartásokat, takarítást, állagm egóvást, illetve az ANTSZ előírások szerinti festés
m ázolást saját költségére köteles elvégezni, illetőleg Bérbeadó szám lája alapján a
felm erülő költségeket m egtéríteni.

A szerződés teljes időszaka alatt Bérlő által a bérlem énybe telepített m indennem ű új
eszköz tekintetében a szerződés lejáratakor, illetve hatályának m egszűnése esetén a
könyv szerinti értéken a szerződés m egszűnésétől szám ított 30 napon belül gyakorolható
vételi jo g illeti meg Bérbeadót. A vételi jo g alapján Bérbeadó jogosult az eszközöket
egyoldalú írásos nyilatkozattal a vételár egyidejű teljesítése m ellett m egvásárolni. A
vételár az eszköz szám viteli törvény szerinti értékcsökkenésének figyelem bevétele
melletti nettó könyv szerinti érték + ÁFA. A könyvekben nulla értéken szereplő
eszközök tekintetében a vételi jog 1,-Ft + Á FA/darab vételár m ellett gyakorolható. Bérlő
köteles Bérbeadót legkésőbb a szerződés m egszűnésének napján az eszközökről,
illetőleg azok vételáráról írásban tájékoztatni.

A szerződés m egszűnése esetén Bérlő a bérelt helyiségeket tisztasági festés után
rendeltetésszerű használatra alkalmas (a Szolgáltatás nyújtására alkalm as) állapotban
tartozik a Bérbeadónak visszaadni.

Bérlő a bérlem ényt további bérbe nem adhatja. Am ennyiben a Bérlő a bérlem ényt a
Bérbeadó engedélye nélkül engedi át m ásnak a használatára, felelős azokért a károkért
is, am elyek e nélkül nem következtek volna be.

Jelen szerződést bárm elyik fél jogosult súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal
felmondani.
Szerződő Felek jelen szerződés vonatkozásában a rendes felm ondás jo g át kizárják.

A szerződés m egszűnése esetén a Bérlő elhelyezésre nem tarthat igényt, függetlenül
attól, hogy a szerződés m egszűnésére m ilyen okból került sor.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás, a részletes
ajánlati dokum entáció és a Bérlő elfogadott ajánlatának, a szerződéssel nem ellentétes
előírásai, továbbá a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Szerződő Felek m egállapodnak abban, hogy m inden jelen jogviszonyból eredő vitát
egyeztetéssel kísérelnek meg rendezni, ha ez a törekvésük 5 m unkanapon belül nem
vezetne eredm ényre, úgy az esetben a jogvitáik elbírálására az a bíróság jogosult,
am elyet a Polgári Perrendtartás hatásköri és illetékességi szabályai erre kijelölnek.

A Bérbeadó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Budapest Főváros XIII.
Kerületi Ö nkorm ányzat, mint tulajdonos jelen szerződés m egkötéséhez hozzájárult.

FÜGGELÉK

a 2020. április ... -án „Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyban aláírt feladatellátási
szerződéshez
XIII. Kerület Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
név:
székhely:
1139 Budapest, Szegedi út 17.
cégj egyzékszám:
Cg. 01-09-889526
adószám:
22182827-2-41
Dr. Hertzka Péter ügyvezető
képviselő:
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),
másrészről az
cégnév:

Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.

székhely:

1145 Budapest, Thököly út 165. 1/5.

postacím:

1138 Budapest, Topolya u. 4-8.

cégjegyzékszám:

Cg. 01-10-047813

adószám:

24672331-2-42

bankszámlaszám:

12100011-10042889

képviselő:

Molnár György vezérigazgató

mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a továbbiakban együtt: Felek
Tekintettel arra, hogy az EKR000036562020 számon „Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása” tárgyban
lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a szerződés megkötésére a Magyar Kormány által 40/2020
(III. 11.) sz. Korm. rendelettel a COVID-19 járványra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzet idején, illetve
ezzel kapcsolatosan kihirdetett, és azóta is folyamatosan változó az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedések, amelyek az áruk forgalmát, azok szabad mozgását, a
természetes személyek esetleges szabadmozgását, munkavégzését korlátozó intézkedések mellett kerül
sor, Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés igazolható módon olyan okra visszavezethető
módon késedelmesen, vagy hibásan, vagy bármely módon nem szerződésszerűen történik, amely
kapcsolódik a COVID-19 járványra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzethez, illetve az ezzel
kapcsolatban elrendelt intézkedésekhez, úgy Felek egymással szemben sem kötbérigényt, sem kárigényt
nem támaszthatnak.
Budapest, 2020. április

XIII. Kerület Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
Dr. Hertzka Péter ügyvezető
Megrendelő
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Inter-Ambulance Zrt.
Molnár György vezérigazgató
Szolgáltató
I N T E R - A M B U L A N C E Zrt.
1145 B uda pest, T h ö kö ly út 165 I/5
Adószám: 2 4 6 7 2 3 3 1 -2 -4 2
C é g j.:0 1 -1 0 -0 4 7 8 1 3
G ránitban*,: 12 100011-10042889
5.

Generáli Biztosító Zrt.
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44,
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333

GENERÁLI

G e n e rá li B iz to sító Zrt.
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Egészségügyi Szakmai

Dátum : 2019 . 0 4 . 0 4 .

Felelősségbiztosítás
Módosított biztosítási kötvény

Ü gyfélszám : 44321955

Kötvényszám: 9 5 6 6 0 9 1 7 9 2 2 9 4 6 0 0 0

Közvetítő neve: D O R AD O XXI. KFT.

S zerződő:

9phugen_8S098J9<M04J34_00090_m/ 752/2/2

1263(2120)

INTER-AMBULANCE Zrt.

Budapest
Thököly út 165/1/5
1145
Szerződés módosítás hatályba
lép

Biztosítás kezdete

Biztosítás következő évfordulója
(0 00 óra)

Biztosítás tartama

2019.03.28.

2016.12.23.

2020.01 01.

Határozatlan

A biztosítási szerződést a szerződő felek a biztosítás évfordulójára 30 napos felmondási idővel felmondhatják.
Éves díj (HUF)

Fizetési ütem

Fizetendő (HUF)

Fizetési mód

259 000

Évente

259 000

Átutalás díjértesítővel

Vonatkozó feltételek
Egészségügyi tevékenység
felelősségbiztosítása

Egészségügyi és Szociális Tevékenység Felelősségbiztosításának
Feltételei (ETSZF)
-Ügyeletéi tevékenység: Révész utca 10-12. kockázatviselési helyen
történő felnőtt és gyermekorvosi ügyelet ellátása
Kockázativiselésí hely: 1138 Budapest, Révész utca 10-12.
Ügyeietek száma: 1 kockázatviselési hely
4 fő orvos
3 fő eü személyzet és 2 sofőr/ügyelet egy időben

Adószám: 10308024-4-44 • Bankszámlaszám: Raíffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg, 01-10-041305 • Csoportos beszedési megbízás esetén a kedvezményezett azonosítója: A10308024
A társaság az IVASS által vezetett olasz Biztositól Csoportok Nyilvántartásában 26-os sorszámon bejegyzett Generáli Csoporthoz tartozik.
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Biztosított kockázatok

Kártérítési limitek (HUF)

Egészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása
Humán egészségügyi tevékenység
Kárkifizetési limit évente

50 000 000

Kárkifizetési limit káronként

20 000 000

Káronkénti önrész 10 %, de minimum 50 000 Ft

GA l
Erdős Mihály
elnök-vezérigazgató
Generáli Biztosító Zrt

vezérigazgató-helyettes

