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vALLALKozitst szsnz60Es
,amely l6treiott egyr6szr6lYaszzry l(olos K6rhiz, Esztergom (sz6khelye: 2500 Esztergom, Pet6fi
it 26-28., banksz6rrlaszilm: 1,0403648-50526565-55501002vezetett K&H Bank, Esztergom,
KSH sz6m 1.53881173610 32211) - k6pviseli:Dr.
ad6szima:753881,77-2-77,torzssz6m:388113,
Kollit Zoltiln f6igazgato f6orvos, tel: *36 33/ 542 301 - mint megtendel6 (tov6bbiakban:
,,Megrendel6"),
m6x6szr6l, Fischer-Bau Kft (sz6khelye: 1034 Budapest" Becsi irt 123. bankszimlaszima;
vezetett OTP Bank Nyrt, Nyergesirifalu, ad6sz6ma:HU11183185,
11740092-20005801-00000000
k6pviseli: Vatga Istv6n iigl'vezet6 igazgat6, tel:06 33 455-304) 01,-09-932970,
c6.gSegyz6ksz6rn:
mint v6llalkoz6 (tovibbiakban: ,,Y6l1alkoz6") egyi.ittesen: ,,Szetz6d6 Felek" kozott az alilbbi
helyen, id6ben 6s felt6telekkel:
Pteambulum
Az Li6nlatk6r6 a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2003. 6vi C)OilX. torv6ny alapj6n,2011. jrinius 30.
napjiln egyszerfi kozbeszerz6si elj6tist kezdem6nyezett a k6rhilz t6gi reumatol6giai oszt6ly6nak
bels6 atail^kitasi munk6latainak elv6gz6s6te. Y6llalkoz6, aki az Aj6nlaa Dokument6ci6ban
meghatfurozotttwiteli terv megval6sit6s6banfi^gy t^pasztalattal rendelkez6, elismert szakclgrlszt
vett ^z e\j6risban,6s Aj6nlatk6r6 dont6se szerint ezen el16r6stmegnyerte
1/ A szerz6d6stirwa:
A Megrendel6 megrendeli, a Y6ltalkoz6 pedig elv6llalla az esztergomiYaszary Kolos K6rhiz ft97
Reuma Oszt6ly6rak fel6jitis6t. Jelen szerz6d6shez mell6kelt6t k6pezi Y6llalkoz6 kozbeszerzisi
e\6ris sordn tett aiilnlata, az eljilr6st megindit6 ajinlattlteh felhiv6s, ajilnlattlteh dokumenrici6,
valamint az elj66s sor6n r6sban tett nyilatkozatok.
2/ Y6llakoz6si dri:
2.1,A szerz6d6.sben 6s a szerz6d6s mell6klet6t k6pez6 mfiszaki dokument6ci6ban rcgzitett
munk6k elv6.gz6.s6.6rt
Felek a Y6llalkoz6 al6nlat6nak megfelel6 al6bbi villlalkozisi driaz6sban
6llapodnak meg.
Nett6 v 6llalkoz6sr dij cisszege: 25.41.1.. 446,- F t
azaz huszonotmilli6 nlgy szizazeflegyezet n6gyszilzneswenhat Forint

Ap* e.zsz.B62,-Ft,
azazhatmilh6hiromszizotvenkett6ezernyolcszilzhawankett6Forint.
Teljes brutt6 villlalkoz6si dtj: 31.764.308,- Ft, azaz harritncegymilli6 h|tsz6zhawannl,gyezer
h|romsziznyolc Fodnt.
2.2 Megrendel6 t6j6kozta\^ aY6l7alkoz6t, hogy az l/ pontban rogzitett munka 6pit6si hat6s6gi
enged6ly-koteles tev6kenys6g, igy az 6htaIanosforgalmi ad6r6l sz6l6 2007. 6vi C)O(VII.
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torv6ny 142. \-a alapj6n a forditott ad6zishat6lya al6 tarozlk.

A kifizet6sek a jogszabilyoknak megfelel6en ki6llitott sz6m16k ellen6ben az irn.
,,kcizvetlen
sz6l\t6i kifizet6si rendszer' szerint, k6t l6p6sbentort6nnek a Kbt. 305.$-6nakmegfelel6en.
3.1 Szerz6d6 felek megillapodnak abban, hogy a szirr'la k6sedelmes kiegye'nlit6se eset6n a
Y6llakoz6 a Ptk 301.$-6ban meghatitozott m6rt6kfi k6sedelmi kamatot jogosult felszfimitari,
6,sezt a Megrendel6 koteles kiegyenliteni.
4/ A Vdllalkoz6 kotelezens6gei:
4.1 V6llalkoz6 a mutkanemekre 6w6nyes Magyar Szabv6nynak (tov6bbiakban MSZ) szabvilny 6s
,
technol6giai el6ir6soknak mindenben megfelel5, els6 oszt6lyimin6s6gl teljesit6st v6llal.
4-2 Y6lTalkoz6 a munkateriilet6n beliil munkavddelmi, tfizv6delmi, baleset 6s vagyonv6delmi
felel6 ss6ggel tarto zik.
4.3 Y6llalkoz6 koteles ^z MSZ el6tr6sunak megfelel6 vizsg6latok (ellen5rz6sek, m6r6sek)
lefolytatils6ra. Ezek eredm6nyeit fu5,sbaniltadja Megrendel6 tor6r..
@V jegyz5konyv)
4.4 Y6llalkoz6 kciteles a sajilt tev6kenys6g6b6l szdrmaz6 hullad6kot folyamatosan osszegyriiteni 6s
a munkateriilet6l
saj6t kolts6g6n elszillTitari. A Yiitalkoz6 koteles a munkav6 gz6s sor6n az
6pit6ssel osszefiigg6 zaj, rezg6s,por stb. szennyez6d6sekrevonatkoz6 el5ir6sokat betatam.
4.5 Y6ilalkoz6 koteles jelen szerz6d6,s teljesit6s6t akad6lyoz6 valamennyi koriilm6nyr6l a
Megrendel6t halad6ktalanul ir6sban 6rtesiteni 6s egyben lehet6s6ge szerint sajit hatdskcir6ben
eljini azok elhintasira.
4.6 Villalkoz6 az 6rz6.s6s vagyonv6delem feladatatt saj6t kolts6gEnlilga el, egyben gondoskodik a
t|rolt anyagok, szerszdmok6rz6s6r6l is.
4.7 AY6llalkoz6 a munkateriiletet el6zetesen megismerte, ^ztbej6rta, az elv6.gzend6munkikat,
zavar6 koriilm6nyeket az elv6rhat6 gondoss6ggal ilttanirnilnyozta,
feniekre hivatkozva
tobbletkolts6get nem sz6molhat el.
4.8 A Megtendel6 mfiszaki ellen6re a munka v6.gz6s6tb6rmikor megtekintheti 6s 6szrevlteleit az
6pit6si napl6ba bejegyezheti.
4.9 V6llalkoz6 koteles felel6s 6pit6svezet6 udnyito szem6ly
ielenl6t6t a helyszinen a kivitelez6si
munk6k ideje alatt biztositani.
4.104 Y6llaikoz6 a neki iltadott dokument6ct6ra a benyfjtott ajilnlatdnak t6teles kolts6gvet6se
alapi6n megtette a sziiks6ges 6szrev6teleket, k6s6bbi 6,szrev6telez6srenincs m6dja, a tervek
hi6nyoss6gira kifog6sk6nt nem hivatkozhat.
4"17Y6ilalkoz6 meger6siti, hogy a munka kivitelez6s6hez adott valamennyi dokumentumot, az
aiinlatt6teb felhivisban szerepl6 t6teles kolts6gvet6st 6ttanulmilnyozta, sajit felel6ss6g6re
ellen6rizte, az azokban foglalt t6nyeket, el6ir6sokat ismeri. Y6llalkoz6 a munkateri.iletet
el6zetesen megrismerte, azt bej6rta, ^z elv6gzend6 munk6kat, zavat6 kodilm6nyeket az
elvdrhat6 gondoss6ggal 6ttanulmilnyoztz, a fentiekre hivatkozva tobbletkolts6get nem
sz6molhat el.
4.1242 6pit6si napl6 vezet6se 6.saz abba val6 bejegyzl.s a szakma szabillyai szelirnttort6nik. A
szetz6d6steljesit6s6velkapcsolatos kozl6sek az 6pit6.sinapl6ban tort6nnek.
4.13 A Megtendel6 mfiszaki ellen6re 6s a izerneltet6si vezet6ie jogosult a munka v6gz6.s1t
b6rmikor megtekinthetik 6s 6szrev6teleiketaz 6pit6sinapl6ba, bejegyezhetik.
4.14Felek meg6llapodnak abban, hogy V6llalkoz6 alv6lfalkoz6 igenybev6tel6re az Ajdnlat6ban
foglaltak szednt jogosult. Y6llalkoz6 az ak6llalkoz6kat, azok felel6s k6pvisel6it fu6sban
koteles bejelenteni a Megrendel6 fel6.
5/ Felel6s k6pvisel6k neve:

Y6llalkoz6 t6sz6r6l:,

Yarga Isw6n
Pold P6ter
Dank6 D6nes

Megrendel5 r6.sz6r6l:,

dr. Kollir Zolthn f6tgazgato f6orvos
Y arga L6szl6 m6s zaki ellen5r
Pallangi J en6 k6 rhilzizemeltetrisi o sztilyv ez et6

6l x6rcsctek
6"1 Ilireset bekovetkez6sekor minden esetben a lehet5 leggyorsabban iegyz6konyvet kell
felvenni. A jegyz6konyv feiv6tel6n6l jelen kell lennie a k6rokoz6nak 6s a Y6llakoz6nak is. A
k6resem6ny' bekovetkeztlr6l a Megrendel6t, annak felel6s k6pvisel6i6t halad6ktalanul
6rtesiteni kell. Amennyiben V6llalkoz6 nem tart6zkodik a munkateriileten, rigy a Megrendel6
6ltal iegyz6konyvben rogzitett t6nyekre a iegyz6kony'v 6tv6tel6t kovet6en 24 6tiln bel;Jl
(munkasziineti napok ide nem szilmirhat6s6gival) a Y6llalkoz6 6szrevl,teleket tehet. Ennek
elmulaszt6saeset6n a Megrendel6 6ltaljegyz5konyvben rogzitett t6nyek a k6s6bbiekben nem
k6rd6ielezhet5k meg.
6.2 Y6llalkoz6 koteles azonnal ir6sban jelenteni, ha harmadik f6l az 6 teljesit6s6ben okozott
k6rokat.
6.3 Idegen 6pitrn6nyr6szek k6ros od6s66rt, illetve harmadik szem6lynek okozott k6rok6rt a
Y6llalkoz6 felel5s
7/ Teliesit6sihat6rid6:
7.1,A Y6ltakoz6 a jelen szerz6d6s t6rgy6t k6pez6 munk6t a szerz6d6,skot6stkovet6en azonnal
megkezdi 6s 2017. okt6ber 75. r'apji;n elv6.gzi.
7"2 A ValI^lkoz6 kotelezetts6get v6l7aI a:l:a, hogy a megval6sit6s kozbeni vit6k (mffszaki"
6rtelmez6si stb.) nem k6sleltethetik jelen szerz6d6.stfugyitk6pez6 szolgiltatils megval6sit6s6t,
nem adhatnak alapot abefejezlsihatilid6 m6dosit6s6ra, ezeket szerz6d6 felek menet kozben
vagy 6tad6sut6n megegyez6ssel,vagy iogl riton rendezik.
8/ Teliesit6s:
8.1 A V6llalkoz6 6\tal elv6gzett feladatok akkor min6siilnek teljesitettnek, ha a kiviteli feladatok
hiilnytalan 6s hib6tlan, els6 oszt6lyf min6s6gben tort6n6 6w6tel6t a Megrendel6 megbizotga,
aY6lLalkoz6 rrregbizottjit6l a kivitelezett munka mfiszaki 6tad s-iltv|tele sor6n 6tweszi,6s azt
z i egyz 6kon1'vben igaz olj a"
8.2 A teljesit6s elfogadisa a Megrendel6 r6sz6r6l mindaddig megtagadhat6, ameddig aY6llalkoz6
szolg6ltatasa nem tesz eleget az els6 osztilly:6 min6s6gi kivitel kovetelm6nyeinek, tllett e az
elk6sziilt l6tesitm6ny rendeltet6sszer6 haszn6lat6tbfumtlyen m6rt6kb en hitr6kag6k"
9/ Tobblet- 6s o6trnunkdk:
9"7 A p6tmunk6k osszeglt a jelen szerz6d6s fix osszegd |talanydn nem tartalmazza" Az
esetlegesen felmeriil6 p6tmunk6k megrendel6s6vel kapcsolatban Megrendel6 a hatalyos
m^gyz;t logszabillyok szerint j6r el"
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10/ Garancia. i6t6ll6s:
1.0.1.Jot6ll6s a Vdllalkoz6 r6sz6re el6irt felel6ss6gi kcir, amely a szolg6ltat6ssal kapcsolatos
valamennyi (min6s6gi, alkalmassigi, mennyis6gi) felt6telt magiban foglal. Y6llalkoz6 az
ajinlataban rneghatilrozott j6t6ll6si id5t Q4 honap) v6llalja. A V6llalkoz6 garanciilhs
felel6ss6get villal az 6hala elv6.gzettels6 oszt|W min6s6gben, els6 osztilly:d anyagb6l 6s
szab6lyzatoknak megfelel6 m6don, a rendeltet6sszerd haszn6lata alkalmas munka
elv6.gz6s6.6rt.
Garancr6lis felel6ss6ge alapjiln a Y6llalkoz6 koteles az ilItala hib6san v6gzett
munk6k halad6ktalanl<rja*tt6s6r^,vagyaz akaknazott hib6s anyagok cser6j6re.
1.0.2Ezen felel6ss6ge alapjin a Y6lfalkoz6 helytill6sra kcitelezett mindaddig, amig az elvlgzett
munkikra kotelez6en 6rv6nyes, jogszab6lyban meghatarozott alkalmass6giid5 el nem telt.
11l Kotb6r:
11,.1. A Villalkoz6 a szerz6d6s 7. pontj6ban foglalt teliesit6si 1nat6rid6neki felr6hat6 okb6l
tort6n6 elmulaszt6saeset6n k6sedelmi kotb6r ftzetlslre koteles. A kotb6r m6rt6ke a nett6
v611al6si61 0,5o/o-a minden k6sedelmes n pt^, azaz '1,27.057,-Ft (szizhwszonhltezer
owenh6t forint),de legfeljebb a nett6 v6llal6si 6"120o/o-a,azaz 5.082.289,- Ft (otmilli6
nyolcvankett6ezer kett6ezer kett6sziznyolcvankilenc forint).
11.2. Hib6s teljesit6s eset6n Y6llalkoz6 ugyanolyan m6rt6kri kotb6r meg{izet6s6re kciteles, mint
a k6sedelmesteljesit6s eset6n, an^ az id6re, amely a szerz6dl.sszerfiteljesit6sig eltelt.
11.3. Megrendel6 iogosult a kotb6r osszeg6ta sz6mlaosszeg6b6lvisszatartani.
1.7.4. I{6sedelem vagy hib6s teljesit6s eset6re kikotott kotb6r megfizet6se nem mentesit a
teljesit6sal6l
11.5. Amennyiben Megendel6 hatiid6re nem teljesii vagy k6sedelmesen teljesiti jelen
szerz6d6sben villalt feladatait, Yilllalkozo vonatkoz6 teljesit6seinek hatilideje ^
megrendel6i k6sedelmesnapok sz6m6valmegegyez6m6rt6kben meghosszabbodik.
11,.6. A kotb6r alapja a teljes nett6 v6l7^lkoz6i dij, azaz 25.411.446,- Ft (ruszonotmilli6
n€gysz6zazenegynigysz|znegyvenhat forint). A kotb6r a Megrendel6nek akkor is j6r,ha
k6r nem medilt fel.
71.7. A kotbdr esed6kess6
v6lik:
11.8. K6sedelem/tnbils teljesit6sb6l ered6 k6sedelem eset6n: ha a k6sedelem megsztrntk, a.
p6thatirid6 lejdr,vagy a kotb6r el6ri a kikotott legmagasabbm6rt6ket.
12. Teliesit6sibiztosit6k
72.7.

A V6llalkoz6 a jelen szerz6d6,saliltilsdnaknapjin teljesit6si biztosit6kk6nt koteles a nett6
v6llalkoz6i dit 5o/o-6nak megfelel6 osszegfi, az^z 1.270.572,- Ft (egymili6
kett6szilzhewrenezet otszizhewenkett6 forint) osszegf teljesit6si biztosit6kot nyijtanta a
Megbiz6nak bankgarancia form6j6ban. A teljesit6si biztosit6knak a mtrszalct6tadds-6w6telt
kovet6 30 napig kell fenn6llnia. A teljesit6si biztosit6k a Megrendel6t illeti, ha aY6lTalkoz6
a jelen szerz6d6.steljesit6s6t a saj6t 6rdekkor6ben felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy
megkezdi, de nem fejezibe. Nem min6siil teljesit6si biztosit6knak a k6sedelmi kotb6r.

13. 2616 rcndelkez6.sek
13"7.
13-2.

Szerz6d6s m6dosit6sa csak ir6sban, kozos megegyez6ssel,c6gszerrien tort6n6 al/;uilssal
tort6nhet.
Amennyiben a szerz6d6s birmely rendelkez6se e\t6,r6 torv6nyi szab6lyoz6s folyt6n
6w6nytelenn6, v6lna, :6gy ezen t6ny a szerz6d6.stobbi tendelkez6s6nek 6rv6nyess6g6tnem
6rinti.

,fr1

ir6sban m6dosithat6.
1.3.3. Jelenszerz6d6sktz6r6laga felek kozos megegyez6s6vel,
13"4. Megtendel6 felhivia Y6llalkoz6 figyelm6t, hogy a sz6mlafizet6si teljesit6s 6rdek6ben az
Art. 36/A.$-a 6rtelm6ben a 200.000,- Ft-ot meghalad6 kifizet6st csak abban az esetben
lehet teljesiteni, ha a Y6lfalkoz6 bemutat, 6tad vagy megkiild a t6nyleges kifizet6s
id6ponti6t6l sz6mitott 30 rrapnill nem r6gebbi, nemlegesnek min6sr.il6 egyiittes
ad6rgazolasqvagy a Y6l7alkoz6 a liftzetls id5ponti6ban szerepel az NAV 6ltal vezetett
koztaftozilsmentes ad6z6i adatblzisban.
13.5. A Felek kifeiezik sz6nd6kukat atta von^tkoz6^n, hogy a szerz6d€s teljesit6se sodn
felmertilt vit6ikat mindenekel6tt b6k6s riton rendezik. Amennyiben a vit6s k6rd6sek
rendez6s6re tett targyahsaik nem vezetnek eredm6nyre, jogowoslati k6relmiik elblr6l6s6ra
az Esztergomi V6rosi Bir6s6g, illetve 6rt6l<hatart6l fiigg6en a Komirom-Esztergom
Megyei Bit6s6g lnzir6lagos illet6kess6getkotik ki.
1,3.6. Felek a szerz6d6ses jogviszonyb6l keletkez6 vitik rendez6se 6rdek6ben medi6tori
kozremff kod6st nem vesznek ig6nybe.
A szerz6dlsben nem szabillyozott k6rd6sekben a Polg6ri Torv6nykonyvr6l szolo 1959. 6vi IV.
torv6ny vonatkoz6 tendelkez6sei az rinyad6k.
Jelen szerz6d6st a felek elolvasis 6s egys6ges 6rtelmez6s ut6n, mint akatatukkal mindenben
rnegegyez6t h elybenhagy 6lag lrtik ah.

Esztetgom, 2011.augusztus 16
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Tisztelt OTP Bank Nyrt.
2536 Nyergesfjfalu, Kossurh Lajos utca 726.
(hitelint6zet neve 6s cime)
Yaszary Kolos K6rh6z, Esztergom ajinlatk66 6irral 2011. jfnius 30. napjin aj6nlattev6knek
kozvedeniil megkiildott ai6nlattlteli felhiv6ssal kozbeszerz6.si elj6r6st indiiott,,Az
esztergomi
Yaszary Kolos K6rhiz
Reuma Oszt6ly6nak felijit6sa v6llakoz6si szerz6d6.s keret6ben."
tfugyiban. A kozbeszenlsi e\j6r6s etedm6nyek6ppen Yaszary Kolos K6rh6z, Esztergom 2011.
augusztus 16- napjin Y6lTalkozilsi szerz6d6st k6tott Fischer-Bau Kft szewezettel. mint nvertes
ajdnlattev6vel.
Alulirott Dt. Kollir
f6igazgat6 f6orvos, mint a Yaszary Kolos K6rh6z, Esztergom
,ZoltLn
k6pviselet6te iogosult k6pvisel6je, megbizomf megbizzuk Onoket, a fenti vilfalkoz6si
szerz6d6.sbenmeghat6tozott v6llalkozilsi drj az^z nett6 25.41.1.446,-fodnt teljesit6s igazolilssal
igazolt 6s szerz6d6s szerinti hat6rid6ben meg nem ftzetett r6.sze erejlrg az alilbblegielolt
bznksz6nl|nk terh6re az aL6bb megnevezett
Jogosult 6ltal beny6jtand6 azonnali. beszed6si
megbiz6s(ok) telj esit6s6re a kovetkez6kb en foglalt felt6telekkel:
Sz6mlatulaidonos megnevez6se:
Szdmlatulaidonos sz6khelve:
F elhatalmaz6ssal 6rinte tt
bankszdmla szdma:
fogosult neve:
Iogosult sz6khelye/cime:
f ogosult bankszdmla szima:
Jogosult sz6mlavez et6j 6nek
megnevez6se:

Yaszary Kolos K6rhdz, Esztergom
2500 Esztergom,Pet5fi it26-28.

10 403648-50526565-s5501002
Fischer-Bau Kft
1034 Budapest,B6csi it 123.

1,1740092-20005
801-00000000
OTP Bank Nyrt-

A felhatalmaz6s 6w 6nyess6ge:visszavon6sig.
A felhatalmazils csak a Jogosult ir6sbeli hozz6j6r,a,Iis6valvonhat6 vissza.
Kelt : Esztergom,201t. .[.t.t.+riW.f,u,16

.i.i.*yrr..
/ Sz6rnlanlajdonos
Zhtadflk:
A Hitelint6zet, mint a Yaszary Kolos Korhlz
Q500 Esztergom, Pet6fi irt 26-28.)
Sz6mlatalaidonos szimlavezet6 bankja tudom6sul vessziik, hogy a Fisher-Bau Kft a
Sz6mlatulajdonossal szemben fenn6ll6 kovetel6s6t a Sz6mlatulaidonoi szilmlata terh6re azonnalj
b eszed6si rnegbizis :6tj6n 6w 6nyesitheti.
Kelt:.

Hitelint6zet

