
Ügyiratszám:  . 

Ügyintéző:  

Telefonszám:  

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

Amely létrejött egyrészről az  

M o s o n m a g y a r ó v á r  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t a  

(székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11., 

képviseli: Dr. Árvay István polgármester, 

törzsszám: 728032 

adószám: 15728032-2-08, 

bankszámlaszám: 11737076-15367400) 

M o s o n u d v a r  K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a  

(székhely: 9246 Mosonudvar, Esze Tamás utca 9., 

képviseli: Rinczki Lajos András polgármester, 

törzsszám: 777018 

adószám: 15777012-1-08, 

bankszámlaszám: 59500155-11083580) 

együttesen mint Megrendelő (a továbbiakban: a „Megrendelő”), 

és a(z) 

… … … … … . .  

(székhely:  …., 

cégjegyzékszám: …, 

adószám:  …, 

bankszámlaszám: …, 

képviseli:  ….) 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),  

- Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek - 

között, a keltezés szerinti helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 

1.  Előzmények  

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) Harmadik része, a 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) 

bekezdés alapján nyílt eljárást folytatott le. 
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1.1. Ajánlatkérő nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Orvosi ügyelet ellátása 

Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések közigazgatási területén 3 évre” 

tárgyában (a továbbiakban: Közbeszerzés Eljárás). Megrendelő Vállalkozót hirdette ki 

a Közbeszerzési Eljárás nyertes ajánlattevőjének, Felek ennek alapján kötik meg jelen 

vállalkozási szerződést egymással. 

1.2. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő 

hatóságnak minősül. 

2.  A szerződés alapjául szolgáló okiratok, dokumentumok  

2.1. Az alább felsorolt okiratokat, dokumentumokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a 

jelen szerződéssel együttesen értelmezendők, nevezetesen: 

a) a Közbeszerzési Eljárás ajánlattételi felhívása (és annak módosítása, 

amennyiben sor került a módosítására), 

b) a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentációja és az annak részét 

képező műszaki leírás, 

c) a Közbeszerzési Eljárásban a lebonyolító által az ajánlattevőknek megküldött 

kiegészítő tájékoztatás (amennyiben ilyen kiadásra került), 

d) a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat. 

2.2. A dokumentumok egymást kiegészítik és kölcsönösen magyarázzák, de kétértelműség 

és eltérések esetén a szerződés értelmezése szempontjából a jelen szerződéses 

megállapodásban rögzített feltételekhez képest az ajánlattételi felhívás tartalma a 

mértékadó. 

3.  Értelmező rendelkezések  

A jelen szerződésben szereplő következő kifejezéseket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

a) Szerződés: a szerződő Felek között létrejött jelen megállapodás, amelyet szerződés 

formájában rögzítettek és aláírtak, beleértve annak összes mellékletét és a 

dokumentációt is, valamint mindazon okmányokat, amelyekre utalás történik, 

b) Ajánlattételi felhívás: a Közbeszerzési Eljárást megindító, a gazdasági szereplők 

részére 2019. …………….. napján megküldött ajánlattételi felhívás, 

c) Dokumentáció: a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentációja, valamint az 

annak részét képező műszaki leírás, 

d) Vállalkozási díj (a szerződés értéke): a Vállalkozónak a szerződés keretében, 

szerződéses kötelezettségei teljes körű és megfelelő teljesítéséért fizetendő 

ellenérték, 

e) Megrendelő: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és Mosonudvar Község 

Önkormányzata együttesen, amely jogi személyek a Közbeszerzési Eljárás 

ajánlatkérőjeként a szerződést megkötik, 

f) Vállalkozó: érvényes ajánlatot benyújtott nyertes ajánlattevő, akivel a Megrendelő 
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az értékelt ajánlata alapján szerződést köt, 

g) Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, amely a Közbeszerzési Eljárás 

eredményeként megkötött szerződés teljesítésében a Vállalkozó által bevontan 

közvetlenül vesz részt, kivéve: 

 azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján 

végzi, 

 a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, 

alkatrész vagy alapanyag eladóját. 

h) Lebonyolító: Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás lebonyolításával megbízott 

szervezet, 

i) Központi ügyelet: a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, 

amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben 

történő alapellátási szintű sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó 

mentőszolgálattal együttműködve. 

4.  A szerződés tárgya  

4.1. Jelen szerződés tárgya az Ajánlattételi felhívásban és a jelen szerződés 1. számú 

mellékleteként csatolt feladatleírásban meghatározott feladatok ellátása. Ennek alapján 

Megrendelő ezennel megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Közbeszerzési Eljárás 

ajánlattételi felhívásában és dokumentációjában, valamint a Közbeszerzési Műszaki 

Leírásában részletezett, továbbá a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott 

ajánlata és az eljárás eredményeként a feladat elvégzésére kötött jelen vállalkozási 

szerződés szerinti teljesítését. 

4.2. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a 

vállalkozási díjat a jelen szerződés 6. pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére 

megfizetni. 

4.3. A feladatok részletes leírását jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. 

5.  Teljesítés, a felek jogai és kötelezettségei  

5.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés keretében Vállalkozó köteles 

elvégezni a feladatait a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett műszaki 

leírás szerint. A Megrendelő megrendeli Vállalkozótól a szerződés 1. számú, Műszaki 

leírásban és a kapcsolódó mellékleteiben részletezett tevékenységek ellátását. 

A Vállalkozó a feladatok ellátását elvállalja és kijelenti, hogy megfelel a mindenkori, e 

feladat ellátására vonatkozó hatályos jogszabályoknak, valamint a szakmai 

szabályokban foglalt követelményeknek. 

5.2. Vállalkozó az ajánlatában nyilatkozottak szerint igénybe kívánja venni / nem kívánja 

igénybe venni1 a Megrendelő által biztosított helyiséget.2  

                                                 
1 Szerződéskötéskor kitöltendő nyertes ajánlattevő megajánlása szerint. 
2 Vagy az a) vagy a b) pont törlendő a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint. 
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a) A központi háziorvosi ügyelet helyszíne (mind Mosonmagyaróvár, mind pedig 

Mosonudvar tekintetében): 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonyi Mihály u. 37. szám 

alatt biztosított 5.4. pontban meghatározott helyiségek. Amennyiben a beteg 

állapota indokolja, úgy adott esetben Mosonmagyaróvár és Mosonudvar 

települések közigazgatási területe.  

b) A központi háziorvosi ügyelet helyszíne (mind Mosonmagyaróvár, mind pedig 

Mosonudvar tekintetében): ………………………….3 A központi háziorvosi 

ügyelet helyszíne Mosonmagyaróvár belterületén helyezkedik el, 

tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető és minimálisan az alábbi 

helyiségekkel rendelkezik a mindenkori jogszabályoknak megfelelően (1 db beteg 

váró, 1 db orvosi vizsgáló, 1 db vetkőző, 3 db pihenő, 1 db fektető, 1 db konyha, 2 

db beteg WC és 1 db személyzeti WC, és 1 db személyzeti mosdó, mozgássérült 

személy részére WC, gépkocsi tárolására garázs). Amennyiben a feladatellátás 

igényli, úgy adott esetben Mosonmagyaróvár és Mosonudvar települések 

közigazgatási területe. 

5.3. Vállalkozó köteles a központi háziorvosi ügyeleti ellátás során folyamatosan 

biztosítani mindazokat a feltételeket, melyeket a mindenkor hatályos jogszabályok, 

illetve a jelen szerződés a szerződés teljesítése vonatkozásában előírnak azzal, hogy a 

tevékenység végzéséhez szükséges ügyeleti helyiségeket Mosonmagyaróvár Város 

Önkormányzata – a Vállalkozó erre irányuló kérelme alapján – külön szerződés 

keretében biztosítja Vállalkozó számára. 

5.4. A Vállalkozó jelen szerződés 5.2. pontjának megfelelően tett nyilatkozata alapján, 

Megrendelő a tevékenység végzéséhez szükséges helyiségeket önkormányzati 

tulajdonú épületben biztosítja a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

Ennek keretében Megrendelő biztosítja, hogy az épület részét képezi legalább: 

a) 1 db beteg váró, 

b) 1 db orvosi vizsgáló, 

c) 1 db vetkőző, 

d) 3 db pihenő, 

e) 1 db fektető, 

f) 1 db konyha,  

g) 2 db beteg WC, 

h) 1 db személyzeti WC, 

i) 1 db személyzeti mosdó, 

j) mozgássérült személy részére WC, 

k) gépkocsi tárolására alkalmas garázs. 

                                                 
3 Nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltak szerint kitöltendő, amennyiben a helyiségeket nyertes ajánlattevő 
biztosítja. 
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5.5. Jelen szerződés 5.4. pontjában körülírt helyiségeket Vállalkozó kizárólag a jelen 

szerződés tárgyát képező ügyeleti tevékenységgel összefüggésben használhatja. 

Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy fenti helyiségeket bútorozatlanul, a 

rendeltetésszerű használtara alkalmas állapotban adja Vállalkozó birtokába. 

5.6. A fentiekben meghatározott helyiségek használatáért Vállalkozó fizetési 

kötelezettséggel nem tartozik, azonban a használatba vett helyiségek után köteles a 

közműszolgáltatók által, havi rendszerességgel kiállított számlák arányosítással 

megállapított ellenértékét megtéríteni. 

5.7. Az orvosi ügyelet fajtája: központi háziorvosi ügyelet. 

5.8. A központi háziorvosi ügyelet időtartama: 

a) Hétköznaponként: 16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig, 

b) Hétvégén és ünnepnapokon: 8.00 órától a következő munkanap 8.00 óráig. 

5.9. Vállalkozó a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételrendszert köteles 

biztosítani a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében a 4601 

szakmakóddal rendelkező központi ügyeleti ellátásra előírtak szerint, valamint a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) 

EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, illetve a mindenkor 

hatályos egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

5.10. Vállalkozónak folyamatosan rendelkeznie kell a 60/2003.(X. 20.) ESzCsM rendelet 

4601-es szakma kódjához tartozó, tehát a szolgáltatás nyújtásához előírt működési 

engedélyhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, műszaki-, technikai 

felszereltséggel. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy jelen szerződés megkötését 

követően 2 napon belül igazolja, hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának 

általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. 

(VII.15.) Korm. rendelet szerinti működési engedély beszerzését megkezdte, melynek 

kapcsán soron kívül jár el. A szerződés a működési engedély kézhezvételét követő 

napon lép hatályba. 

5.11. Vállalkozónak biztosítani kell a teljesítés helyszínén a 60/2003.(X.20.) ESzCsM 

rendeletben meghatározott technikai felszereltségű, érvényes forgalmi engedéllyel, 

biztosítással és megkülönböztető jelzéssel felszerelt ügyeleti gépjárművet és mentő 

járművet, továbbá annak meghibásodása, üzemzavara esetén azonnali hatállyal 

gondoskodni köteles 1 (egy) db megkülönböztetett jelzésekkel ellátott tartalék ügyeleti 

gépkocsiról. 

5.12. A Vállalkozó kötelezettségét képezi a teljesítéshez (központi ügyeleti ellátáshoz) 

szükséges, a vonatkozó jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark folyamatos, a 

teljesítés helyén történő rendelkezésre tartása. Az alapellátásban használt szoftver 

működtetése, használata és folyamatos karbantartása Vállalkozó feladata. Vállalkozó 

köteles az eszközök állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának 

garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására Vállalkozó a nem 
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szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás 

mellett felel.  

5.13. Az ügyeleti ellátásban alkalmazni kívánt egészségügyi szakemberek meg kell, hogy 

feleljenek a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében, a 60/2003. (X.20.) 

ESzCsM rendeletben és 96/2003. (VII.13.) Korm. rendeletben szabályozott 

feltételeknek, illetve a szolgáltatást érintő, egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak. 

5.14. A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátását biztosító gyógyszereket, egészségügyi- 

és egyéb anyagokat,illetve az adminisztráció eszközeit a Vállalkozó saját költségén 

biztosítja. Gondoskodni köteles a gyógyszerek lejárati idejének számontartásáról, 

esetleges hirdetmény szerinti kivonásáról, az előírt készlet folyamatos feltöltéséről. 

5.15.  Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező teljesítés a 

tevékenységi körébe tartozik, vagyis a feladatok kivitelezéséhez szükséges 

tapasztalattal, szakértelemmel és szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel 

rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog. 

5.16.  Amennyiben a Vállalkozónak a teljesítés érdekében információra van szüksége, 

köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Megrendelő 

vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges 

minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást indokolatlan késedelem nélkül 

Vállalkozó rendelkezésére bocsát. 

5.17. Feleket a jelen szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás 

irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli. A Megrendelő partnereivel 

történő együttműködés magába foglalja különösen a folyamatos információcserét, a 

szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket. Az együttműködési kötelezettsége 

keretében Vállalkozó köteles a Megrendelővel a kapcsolódó teljesítés körében 

egyeztetéseket folytatni, s ahhoz mérten teljesíteni. A Vállalkozó feladatait mindvégig 

Megrendelővel egyeztetve látja el. 

5.18.  Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a munkát szerződésszerűen, műszakilag és 

minőségileg kifogástalan módon, a vonatkozó előírásoknak megfelelően, határidőben 

végzi. 

5.19. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt 

Vállalkozó köteles a Megrendelő folyamatos rendelkezésére állni és a megfelelő 

határidőn belül a Megrendelő részére jelen szerződéshez kapcsolódóan folyamatos 

támogatást nyújtani. 

5.20. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a munkavégzés 

folyamán olyan feladat szükségessége merül fel, amely az Ajánlattételi felhívásban 

nem szerepelt, az ajánlattételkor, illetve a szerződéskötéskor nem volt előre látható 

(felmerülésére reálisan nem lehetett számítani), azonban Vállalkozó álláspontja szerint 

a munka eredményes elvégzéséhez a megvalósítás szükséges, illetve célszerű lenne.  

5.21. A Vállalkozónak feladatai ellátását a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon, 

a feladatok jellegéből adódó esetleges kockázatok minimalizálása mellett köteles 
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teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a neki felróhatóan esetlegesen 

bekövetkező bármilyen mulasztás, kár vagy egyéb hátrányos következmény miatt a 

Megrendelőt felelősség nem terheli. 

5.22. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint a teljesítéshez az 

alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az 

eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 

teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 

szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 

eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont 

új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban 

az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a 

Megrendelő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti 

szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel - azoknak az 

alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban 

az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

5.23. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 138. § (3) bekezdésével összhangban a Vállalkozó 

legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az 

érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 

hatálya alatt.  

5.24. A Felek rögzítik, hogy az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely 

szervezet vagy szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az 

érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) 

igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 

körülménynek minősült, kivéve a Kbt. 138. § (4) bekezdésében foglalt esetben. 

5.25. Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt., az egészségügyi szolgáltatás 

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 

szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 108/A. § rendelkezéseinek megfelelően jogosult. Vállalkozó a jogosan 

igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

Alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, 

amely anélkül nem következett volna be. 

5.26. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés és 

mellékletei, az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve a Közbeszerzési Eljárás 

során keletkezett egyéb dokumentumok tartalma szerint köteles végrehajtani 
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Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és a 

szakmai-etikai előírásokkal összhangban. 

5.27. Vállalkozó felelősséget vállal a munkában részt vevő alkalmazottaiért, a munkavégzés 

során okozott valamennyi kárért, melyet köteles helyreállítani, megtéríteni. Köteles 

tevékenysége alatt folyamatosan, teljes körűen és saját felelős hatáskörében az 

érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, dolgozói 

részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a 

munkavédelmi, balesetvédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és 

biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat 

folyamatosan ellenőrizni. 

5.28. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy legkésőbb a jelen szerződés megkötésének 

időpontjára, legalább a szolgáltatás tényleges véghatáridejét 1 (egy) naptári hónappal 

meghaladó érvényességi idejű, a tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást köt, 

vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti, amelynek legalább 5.000.000,- 

Ft/káreseményt és 50.000.000,- Ft/év értékű kárösszeget kell fedeznie. Vállalkozó a 

továbbiakban kötelezettséget vállal, hogy a fentiek szerint megkötött vagy kiterjesztett 

felelősségbiztosítási szerződés létét tanúsító biztosítási okmány eredeti vagy 

közjegyző által hitelesített másolati példányát, továbbá a biztosító 

nyilatkozatát/(fedezet)igazolását a fedezeti időszakról (díjrendezettségről) 

Megrendelőnek a szerződéskötéssel egyidejűleg átadja. Vállalkozó a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles a fentiekben előírt felelősségbiztosítással 

rendelkezni. 

5.29. Vállalkozó az ajánlata szerinti megajánlása szerint a szerződés teljesítésében résztvevő 

szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) bekezdésében előírt 

feltételeknek megfelelő] szakember neve: …………………., sürgősségi ellátásban 

szerzett tapasztalata …... hó4.  

Vállalkozó az ajánlata szerinti megajánlása szerint a szerződés teljesítésében résztvevő 

ápoló (OKJ) / körzeti ápoló / körzeti, közösségi szakápoló / felnőtt szakápoló / 

mentőápoló / diplomás ápoló / egyetemi okleveles ápoló / mentőtiszt neve: 

…………………., sürgősségi ellátásban szerzett tapasztalata …... hó5. 

5.30. Vállalkozó az ajánlata alapján vállalja, hogy meghiúsulási kötbér mértéke 

………………………….6. 

5.31. Jelen szerződés teljesítésében Vállalkozó által bevontan az alábbi szakemberek vesznek 

részt: 

 legalább 2 fő, szakorvos/nem szakorvos [a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 

fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (9) 

bekezdésében előírt feltételeknek megfelelő] szakemberek: 

……………………… 

                                                 
4 Nyertes ajánlattevő 2. értékelési részszempont körében tett megajánlása alapján szerződéskötéskor kitöltendő. 
5 Nyertes ajánlattevő 3. értékelési részszempont körében tett megajánlása alapján szerződéskötéskor kitöltendő. 
6 Nyertes ajánlattevő 4. értékelési részszempont körében tett megajánlása alapján szerződéskötéskor kitöltendő. 
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 legalább 1 fő, ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt 

szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt 

szakember: …………… 

 legalább 1 fő, megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjármű vezetésére jogosító 

PÁV vizsgával rendelkező gépkocsivezető szakember: …………………… 

A szerződés teljesítése során, a teljes ügyeleti időszak alatt a fent nevezett szakemberek 

mindegyike köteles személyesen közreműködni a feladatok ellátásában különös 

tekintettel arra, hogy alacsonyabb képesítésű egészségügyi dolgozó a központi ügyeleti 

feladatatok ellátása során magasabb képesítésű egészségügyi dolgozó munkakörét nem 

láthatja el.  

5.32. Vállalkozó vállalja az ügyeleti időszak teljes időtartama alatt az 5.31. pontban megjelölt 

valamennyi pozíció betöltését és a feladatok ellátását olyan szakemberek által, akik 

megfelelnek az előírt alkalmassági követelményeknek. 

6.  Vállalkozói díj,  fizetési feltételek  

6.1. Jelen szerződés finanszírozása a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő 

(a továbbiakban: NEAK) finanszírozásából és a Megrendelő által biztosított kiegészítő 

finanszírozásból történik. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás díjának - 

részbeni - fedezetéül a Vállalkozónak az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 

43/1999. (III.03.) Korm. rend. alapján, a NEAK-kal kötött finanszírozási 

szerződésének a központi orvosi ügyeleti ellátásra biztosított támogatás összege 

szolgál. Megrendelő a NEAK-támogatás előfinanszírozását nem biztosítja. 

6.2. Megrendelő ezúton kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a NEAK-kal a 

finanszírozási szerződést megkösse. Jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy 

az ebben foglalt ügyeleti szolgáltatásra vonatkozó finanszírozási szerződés a NEAK és 

a Vállalkozó között érvényesen létrejöjjön. 

6.3. A Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként Vállalkozói díj (kiegészítő 

finanszírozási díj, a szerződés összértéke) illeti meg, amelynek összege havonta, nettó 

……………….,- Ft/fő, azaz nettó …………………………………………………..,- 

Ft/fő7. 

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fenti vállalkozási díj tartalmazza a 

Vállalkozó valamennyi, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges költségét, járulékát, 

illetékét, díját, így a fentieken kívül egyéb térítési igénye a Vállalkozónak a 

Megrendelő felé nincsen. 

Az ellátandó lakosság (felnőtt és gyermek) lélekszáma 2017. december 31-én 

Mosonmagyaróvár vonatkozásában 34.168 fő, Mosonudvar vonatkozásában 452 fő 

(2018. április 30-ig a NEAK felé lejelentett adat). Szerződő Felek megállapodnak 

abban, hogy minden év április 30. napjával az előzőekben rögzített létszámadatot 

aktualizálják a NEAK felé lejelentett adatszolgáltatás szerint, mely létszám a 

finanszírozás alapját képezi következő év április 30. napjáig. 

                                                 
7 Szerződéskötéskor kitöltendő, a nyertes ajánlattevő 1. értékelési szempontja szerinti megajánlása szerint. 
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6.4. A vállalkozói díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan 

részét képező vállalkozói ajánlat (2. számú melléklet) részletezi. Az abban foglalt 

egységárak és összárak fix árak, a szerződés időtartama alatt a Felek nem 

módosíthatják. 

6.5. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya 

alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a 

Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

6.6. A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. 

6.7. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az 

elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó fél teljesítésétől vagy az erről szóló 

írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles 

nyilatkozni.  

6.8. Vállalkozó havonta 2 (kettő) darab számla benyújtására jogosult az előző hónapban 

ellátott és befejezett feladatok teljesítése után, az alábbiak szerint: 

 Egyik számlát Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (székhely: 9200 

Mosonmagyaróvár, Fő út 11.) nevére és címére kiállítva, a mosonmagyaróvári 

lakosság vonatkozásában ellátott és befejezett feladatokról, a teljesítésigazolás 

kiállítását és annak Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata általi jóváhagyását 

követően. 

 Másik számlát Mosonudvar Község Önkormányzata (székhely: 9246 

Mosonudvar, Esze Tamás u. 9.) nevére és címére kiállítva, a mosonudvari 

lakosság vonatkozásában ellátott és befejezett feladatokról, a teljesítésigazolás 

kiállítását és annak Mosonudvar Község Önkormányzata általi jóváhagyását 

követően. 

6.9. Vállalkozó a számlák benyújtására a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező 

műszaki leírásban meghatározott feladatok hiba és hiánymentes teljesítésének 

Megrendelő általi igazolását követően jogosult.  

6.10. A teljesítésigazolások kiállítására - mely valamennyi számla kötelező melléklete - 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata tekintetében Dr. Árvay István polgármester 

(név és beosztás); Mosonudvar Község Önkormányzata tekintetében Rinczki Lajos 

András polgármester (név és beosztás), illetve akadályoztatásuk esetén a Megrendelő 

által kijelölt személyek jogosultak. 

6.11. A benyújtandó számlákat a Megrendelő fenti nevére és címére kell kiállítani. A 

számlához csatolni kell a teljesítésigazolás(ok) eredeti példányát.  

6.12. Az ellenszolgáltatás teljesítése valamennyi számla vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)-

(2) bekezdései, valamint a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (11) bekezdései alapján a számla 

kézhezvételétől számított harminc napon belül kerül sor banki átutalással.  



11 

6.13. Vállalkozó bankszámlaszáma, melyre a vállalkozói díj teljesítendő:  

……..8 (számlavezető pénzintézet) ………………..9 (bankszámlaszám). 

6.14. A Vállalkozói díj összege Vállalkozó írásban megadott számú bankszámláján történő 

feltétel nélküli jóváírással minősül megfizetettnek. 

6.15. Megrendelő előleget nem biztosít Vállalkozó részére. 

6.16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát a mindenkori adózási, illetve számviteli 

jogszabályoknak, továbbá a Megrendelő által meghatározott egyéb tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. A hibásan kiállított számlából eredő 

károkért Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. 

6.17. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott 

számlával összefüggésben, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát az átvételt 

követően haladéktalanul visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a számla 

fizetési határidejét a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 

6.18. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem 

megfelelően kiállított vállalkozói (rész)számla miatt nem tud eleget tenni, úgy 

Vállalkozó késedelmi kamat követelésére nem jogosult. 

7.  Szerződésszegés és következményei,  kötbér jótállás és kártérítés  

7.1. A Vállalkozó a Ptk. 6:142. § szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen 

Szerződésben vagy jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből 

ered. 

7.2. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik Fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

7.3. Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt Vállalkozó 

szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért valamennyi kárért, 

beleértve a közvetett, következményes károkat – így különösen, de nem kizárólag a 

helyettesítés többletköltségeit és az elmaradt hasznot – is, függetlenül attól, hogy az 

adott kár bekövetkezését a Vállalkozó a jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e. 

Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által jelen szerződés alapján 

nyújtott szolgáltatások hibás teljesítésére visszavezethető okból a Megrendelő által 

végzett szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerülő 

károkat is köteles a Vállalkozó Megrendelő részére megtéríteni. 

7.4. Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-a szerinti kötbérfelelősséggel tartozik az alábbi szerződéses 

kötelezettségei nem, hibás, késedelmes teljesítése miatt. 

7.5. Vállalkozó szerződésszegést követ különösen, de nem kizárólagosan, ha  

a) a Vállalkozó teljesítési késedelembe esik, 

                                                 
8 Szerződéskötéskor kitöltendő. 
9 Szerződéskötéskor kitöltendő. 
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b) a szerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, meghiúsul, 

c) a Vállalkozó nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít. 

7.6. Szerződő Felek jelen szerződést, a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali 

hatállyal, írásban felmondhatják, vagy attól elállhatnak, amennyiben annak jogszabályi 

feltételei fennállnak. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem 

kizárólagosan, ha 

a) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségével 

késedelembe esik és azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint 

meghatározott póthatáridőre sem teljesíti; 

b) Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan 

teljesíti és - amennyiben a hiba orvosolható - azt a Megrendelő által a jelen 

szerződés szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen; 

c) Vállalkozó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét 

megszegi és a Megrendelő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek 

minősül, feltéve, hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a szerződésszegést a 

jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridő alatt nem orvosolja;  

d) Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzési jogainak gyakorlását akadályozza; 

e) Vállalkozó a Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy 

ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen 

szerződés fenntartását lehetetlenné teszi; 

f) Megrendelő hibájából a teljesítés ellehetetlenül, 

g) Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, 

h) bármelyik fél saját felróható magatartásának következtében kötelezettségei 

teljesítésével ismételten késedelembe esik, 

i) Vállalkozó megsérti a titoktartási kötelezettséget, 

j) Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződés szerint 

teljesíti. 

7.7. A Vállalkozó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat 

érvényesítheti: 

a) a késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, hibás teljesítés 

esetén hibás teljesítési kötbér, továbbá meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér 

követelhető, 

b) kártérítés érvényesítése, 

c) azonnali hatályú felmondás vagy elállás. 

7.8. Ha és amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit 

késedelmesen teljesíti, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. Vállalkozó 

késedelembe esik, ha a jelen szerződésben rögzített határidőket elmulasztja. A 
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késedelmi kötbér vetítési alapja a 6.3. pont szerinti havi, nettó Vállalkozói díj. A 

késedelmi kötbér a nettó ajánlati ár 1 (egy) hónapra eső teljes (az ügyeleti 

szolgáltatással érintett teljes lakosság létszáma szerinti) ellenszolgáltatásának 0,25%-a 

naptári naponként, de legfeljebb a nettó havi ellenértékének 10 %-a. 40 naptári napot 

meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. 

7.9. Hibás teljesítési kötbérre jogosult Megrendelő, ha Vállalkozó valamely kötelezettségét 

- olyan okból, amelyért felelős - részben, vagy egészben hibásan teljesíti. A hibák 

kijavításáig Vállalkozó Megrendelő részére hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett, megkezdett naptári 

naponként a hiba kijavításáig a késedelmi kötbér vonatkozásában irányadó nettó 

havidíj 1 (egy) %-ának megfelelő összeg. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 

az adott feladatra eső nettó díj (nettó ajánlati ár 1 (egy) hónapra eső teljes (az ügyeleti 

szolgáltatással érintett teljes lakosság létszáma szerinti) ellenszolgáltatás) 30 (harminc) 

%-a.  

7.10. A hibás teljesítési és késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a 

teljesítési kötelezettsége alól. 

7.11. A Megrendelő a késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér jelen szerződésben 

meghatározott, maximális mértékének elérése esetén jogosult a szankciós elállásra és 

érvényesítheti a meghiúsulási kötbér iránti igényét. 

7.12. Ha Megrendelő a Vállalkozó felróható szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől 

vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért 

köteles fizetni a jelen szerződés 5.30. pontjában tett megajánlása szerint. 

7.13. A kötbérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése. 

7.14. Megrendelő az esetleges kötbérigényét írásbeli felszólítással kötbérértesítő 

kiállításával és megküldésével érvényesíti, melynek a Vállalkozó köteles 15 naptári 

napon belül eleget tenni. Amennyiben a Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 5 

napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal kétséget 

kizárólag nem menti ki, akkor a kötbért elismertnek tekintendő. Vállalkozó 

kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi követelésnek minősül, ennek megfelelően 

Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat be, 

illetőleg Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájából a kötbért levonással 

érvényesíteni, amennyiben a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében foglalt további feltételek is 

fennállnak. 

7.15. A kötbér esedékessé válik: 

a) késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik vagy a póthatáridő lejár, 

b) hibás teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos 

igényét Vállalkozónak bejelentette, 

c) meghiúsulási (nem teljesítési) kötbér esetén, ha Megrendelő az elállását, azonnali 

hatályú felmondását Vállalkozónak bejelentette. 
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7.16. A késedelmes és a hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése Vállalkozót nem 

mentesíti a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. 

7.17. Abban az esetben, ha a Vállalkozó késedelme a 40 (negyven) napi tételt eléri vagy 

meghaladja, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Megrendelő az elállás 

jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás a 

Megrendelő kötbér-, és kárigényét nem érinti. 

7.18. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti egyéb igényének elvesztését. 

A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel, továbbá 

érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait 

is. A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, 

igazolt és közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a 

Vállalkozó maga, akár alkalmazottja magatartása, mulasztása illetve egyéb 

szerződésszegő tevékenysége következményeként a Megrendelőnek okozott. 

7.19. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben biztosított kötbérek kumulatívak, így akár 

együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is 

alkalmazhatóak a Megrendelő kizárólagos választása szerint. 

7.20. A Megrendelő a késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetén – az igény 

jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével – felhívhatja a 

Vállalkozót, hogy  

a) a kötbér jogalapjának és összegének elismerése mellet a kötbér összegét fizesse 

meg, vagy 

b) a kötbér jogalapjának és összegének elismerése mellett a kötbér összegének a 

Vállalkozó számlájába történő beszámítás útján való kiegyenlítéséhez járuljon 

hozzá, vagy 

c) nyilatkozzon, hogy a kötbér jogalapját vagy összegét nem ismeri el. A Vállalkozó 

köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 5 (öt) munkanapon belül megadni. 

7.21. A Vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján meghiúsulási kötbér fizetésére 

köteles, ha olyan okból melyért felelős a teljesítés meghiúsul (megszegi a szerződést). 

Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha a szerződésszegését kimenti. A 

meghiúsulási kötbér összege a szerződés 5.30. pontjában rögzített – ajánlattevő által 

vállalt - %-os mértékkel számolt, az eredeti szerződéses időszakból még hátralévő 

időszakra járó, NEAK támogatáson felüli nettó szolgáltatási díj alapján számított 

összeg. 

8.  Vis maior 

8.1. A Vállalkozó nem sújtható kártérítéssel, kötbérrel vagy a szerződéstől elállással, ha a 

késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen pont értelmezése 

szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán 

kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. sztrájk, háború, 

vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások. A vis maiornak 
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közvetlen összefüggésben kell lennie a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett 

szerződésszegéssel. 

8.2. Vis maiorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a 

Megrendelőt a vis maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben 

Megrendelő egyéb irányú utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie 

szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges és meg kell keresnie 

minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 

8.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot, Megrendelőnek 

jogában áll – számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül – a szerződés nem 

teljesített része tekintetében azonnali hatályú felmondást alkalmazni oly módon, hogy 

a Vállalkozónak erről értesítést küld. 

9.  Titoktartás  

9.1. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik ellátása 

során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló 

partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, 

a jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan 

más információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére 

történő átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy 

járhat –időbeli korlátozás nélkül – bizalmasan, üzleti titokként kezelik és azokat 

kizárólag a jelen szerződés keretein belül használják fel.  

9.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kötelezettség azon 

harmadik személyekre is kiterjed, akiket a teljesítésbe bevon. A Vállalkozó köteles 

felhívni e személyek figyelmét a szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre, 

annak betartására, melynek megtörténtét a Megrendelő részére bármikor igazolni is 

köteles. 

9.3. Amennyiben a szerződésben foglalt feladat teljesítése személyes, illetve különleges 

adatnak minősülő adatot érint, úgy a Vállalkozó köteles az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó 

rendelkezései szerint eljárni, az információkat a jogszabályban meghatározott 

szervezetek, ellenőrzési szervek részére átadhatja. Vállalkozó kötelezettséget vállal 

arra, hogy az adatok védelmét érintő rendelkezésekről, szabályokról, ezek 

alkalmazásáról a szükséges tájékoztatásokat elvégzi. 

9.4. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás 

alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez 

tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő vagy 

képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 

szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 

szerződés teljesítésében közreműködőknél.  

10.  Együttműködés, értesítések  
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10.1. A teljesítés során a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel, továbbá 

köteles a szükséges egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást 

megadni, illetve igénybe venni. 

10.2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik az e-mailen és a faxon elküldött írásbeli 

üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax esetében a küldő felet terheli annak 

a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet elküldte. Az üzenet megküldése 

bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és 

megszakításmentes adást tartalmazó fax igazoló jelentéssel, továbbá visszaigazolást 

kérő az e-mail üzenet esetén a megérkezés visszaigazolásával. Felek ugyanakkor 

kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos 

iratokat (számla, bizalmas iratok) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél 

útján juttatják el a címzett részére. 

10.3. Valamely fél által a másik félnek a jelen szerződéssel összefüggésben küldött 

értesítések vagy más kommunikáció céljára a következő címek, e-mail cím és fax 

számok szolgálnak: 

Megrendelő képviselete: 

a) cégnév:  Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 

postacím:  9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11. 

tel.:  +36-96 / 577-805 

fax:  +36-96 / 211-764 (iktató) 

e-mail: arvay.istvan@mosonmagyarovar.hu 

b) cégnév:  Mosonudvar Község Önkormányzata  

postacím:  9246 Mosonudvar, Esze Tamás u. 9. 

tel.:  +36-96/566-142 

e-mail: mosonudvarph@haninet.hu 

Vállalkozó: 

cégnév: …………………. 

postacím: …………………. 

tel.: …………………. 

fax: …………………. 

e-mail:  …………………. 

10.4. Közvetlen kapcsolattartó személyek: 

Megrendelő részéről: 

a) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata részéről 

név: dr. Csanádi Viktória aljegyző-osztályvezető, 
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 Unger Annamária egészségügyi koordinátor 

tel.: +96-577-802, +96-577-817 

e-mail:  csanadi.viktoria@mosonmagyarovar.hu, 

 unger.annamaria@mosonmagyarovar.hu 

b) Mosonudvar Község Önkormányzata részéről 

név: Rinczki Lajos András polgármester 

tel.: +96-566-142 

e-mail:  mosonudvarph@haninet.hu 

Vállalkozó részéről: 

név: …………………. 

tel.: …………………. 

e-mail:  …………………. 

10.5. Vállalkozó kijelölt kapcsolattartója köteles munkaidőben hétköznaponként 8:00 és 

16:00 között személyesen, telefonon és e-mailen folyamatosan Megrendelő 

rendelkezésére állni. 

10.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változásról a Felek kötelesek egymást 

2 (kettő) munkanapon belül írásban értesíteni. 

10.7. Felek megállapodnak, hogy az egymás közötti kommunikáció során a joghatás 

kiváltására alkalmas információközlésnek az e-mail, a fax vagy tértivevényes levél 

útján közölt adatok továbbítását fogadják el. 

10.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott határidőbe vagy időtartamba 

a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő megkezdésére 

okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény esik. A hónapokban vagy években 

megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapot követő 

napnak megfelel; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. Ha 

a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, a határidő csak az ezt követő 

legközelebbi munkanapon jár le. 

10.9. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és 

teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek 

kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a szerződés teljesítésében részt vevő 

egyéb munkavállalóinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi 

rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. 

f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a 

szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében 

kapcsolatot tartson. 
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11.  A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése  

11.1. Felek a jelen szerződést határozott időre, aláírástól számítottan 36 hónapra kötik azzal, 

hogy jelen szerződés hatályát veszti abban az esetben, amennyiben jelen szerződés 

tárgyát képező egészségügyi alapellátás jogszabály alapján kikerül az önkormányzat 

feladatköréből, mely miatt felmondásnak van helye. Felek az addig teljesítésre kerülő 

szolgáltatások vonatkozásában egymással elszámolnak. A szerződés a működési 

engedély kézhezvételét követő napon lép hatályba. 

11.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-a szerinti 

esetekben módosíthatják. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni. 

11.3. Jelen szerződés megszűnik, megszüntethető: 

a) a szerződés 11.1. pontjában meghatározott időpontban minden külön intézkedés 

nélkül megszűnik; 

b) Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Vállalkozó ellen 

felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, továbbá ha a Vállalkozó súlyos 

szerződésszegést követ el; 

c) Vállalkozó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Megrendelő 

fizetési kötelezettségének alapos ok nélkül nem tesz eleget, vagy más súlyos 

szerződésszegést követ el; 

d) Megrendelő a szerződést felmondhatja, ha Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 6 

(hat) naptári nap alatt nem javítja ki teljes körűen; vagy a teljesítést jogos ok 

nélkül megtagadja, vagy Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti Megrendelőt, 

vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan 

káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek teljesítésére. 

11.4. Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek 

kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul 

felmérni és egyeztetést kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések 

során független szakértőt vonnak be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják 

kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy a független szakértő számára üzleti 

könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen Szerződéssel összefüggésben. A 

független szakértő díját, költségeit az a fél viseli, akinek a meghiúsulás, a hibás vagy a 

késedelmes teljesítés felróható, ha ez nem meghatározható, akkor a Felek egyenlő 

arányban viselik. Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet 

igénye. 

11.5. Megrendelő és Vállalkozó a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt 

legalább 10 (tíz) naptári nappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a 

felmondásra okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot 

helyreállítására felszólítani. 

11.6. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 

szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján, ha: 
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- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

- a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozóként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

11.7. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 

elállni a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

11.8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírását követő 2 munkanapon belül köteles igazolni, 

hogy az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a 

működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet szerinti 

működési engedély beszerzését megkezdte, melynek kapcsán soron kívül köteles 

eljárni. 

12.  Jogviták rendezése  

12.1. A szerződés teljesítése során a Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást 

kölcsönösen tájékoztatni. A Felek megegyeznek, hogy jelen szerződéssel, annak 

teljesítésével, megszegésével, megszűnésével vagy érvénytelenségével kapcsolatban 

felmerülő bármely vita vagy igény esetére, amely bármelyik szerződő Fél által a békés 

rendezés tárgyában írott ajánlat kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül 

békésen nem rendezhető, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 

rendelkezéseire figyelemmel alávetik magukat – pertárgyértéktől függően – a 

Mosonmagyaróvári Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos 

illetékességének. 

12.2. Megrendelő részéről jelen Szerződésben foglalt bármely jog késedelmes 

érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok 

érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos 

érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

13.  Vegyes rendelkezések  

13.1. A jelen szerződés egyes rendelkezései egymással összhangban értelmezendőek, és 

amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy egy beazonosítható rész 

érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen 

szerződés többi rendelkezését vagy annak beazonosítható részeit. 

13.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése 

kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely 
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kötelező hatályú előírásával vagy dokumentumával ellentétes lenne, akkor a 

megsértett szerződéses rendelkezés helyébe - minden egyéb jogcselekmény gyakorlása 

nélkül, különösen a szerződés módosítása nélkül - a megsértett kötelezően 

alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. 

Továbbá ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy 

szerződés részét képezi és a jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az 

adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, különösen 

szerződés módosítás nélkül a jelen szerződés részét képezi. 

13.3. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges 

korlátozásokkal – nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így harmadik 

személy részére nem tagadható meg. 

13.4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a Szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 

magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

13.5. Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

13.6. 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 Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 

pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen 

szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, tartalma 

közérdekű adatnak minősül, így harmadik személy részére nem tagadható meg. 

13.7. Semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé 

tett eset kivételével – a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon 

rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése esetére 

irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 

13.8. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. 

és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző 
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szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrző szervezetek) feladat- és 

hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött 

szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti 

információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg. 

13.9. Megrendelő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy 

Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagában feltüntesse. 

Megrendelő kötelezi magát, hogy a Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre 

vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Vállalkozó részére 

kiállítja. 

13.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 

kapcsolatos ellentmondás esetén a magyar jog szabályai, így különösen a Ptk., a Kbt., 

valamint a Közbeszerzési Eljárás dokumentumai az irányadók. 

13.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személy, s hogy 

képviseletben nem korlátozott vezető tisztségviselője útján a jelen szerződést jogosult 

aláírni. 

13.12. Jelen megállapodás 6 (hat) darab eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) 

példány a Megrendelőt, 2 (kettő) példány a Vállalkozót illeti. 

A jelen szerződést Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

1. sz. melléklet – Műszaki leírás  

2. sz. melléklet – Nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata 

3. sz. melléklet –Átláthatósági nyilatkozat 

Kelt …………………………, 2019. ....................... .... napján. 

 ___________________________ 

 ……………………………. 

 …………………………… 

 Vállalkozó 

 ___________________________ ___________________________ 

 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  Mosonudvar Község Önkormányzata 

 Dr. Árvay István, polgármester Rinczki Lajos András, polgármester

 Megrendelő Megrendelő 

Jogi ellenjegyzés: 

 ___________________________ ___________________________ 

 Fehérné dr. Bodó Mariann Gálné dr. Takács Eszter  
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 jegyző jegyző 

 

Pénzügyi forrás megjelölése:  Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 

 ……………………. 

Pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 

 ___________________________ ____________________ 

 Szabóné Molnár Ildikó Kiss Zoltánné 

 pénzügyi osztályvezető gazdasági ügyintéző 
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1. számú melléklet 

M Ű S Z A K I  L E Í R Á S  
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2. számú melléklet 

V Á L L A L K O Z Ó  Á R A J Á N L A T A  



25 

3 . számú melléklet 

Á T L Á T H A T Ó S Á G I  N Y I L A T K O Z A T  
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