
SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az

Országos Idegtudományi Intézet (1145 Budapest, Amerikai út 57.), képviseletében eljár Dr.
Gusztonyi Ágnes Főigazgató, a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről

Centrál Mosodák Szolgáltató ZRt. (Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői u. 128., Cg.szám:
01-10-041886, Adószám: 10753998-2-42), képviseletében eljár Mésző Zsuzsanna mint
Vállalkozó

között az alulírott helyen az alábbi feltételek szerint:

Preambulum

Az Országos Idegtudományi Intézet KÉ-19360/2009. számon Kórházi mosodai
szolgáltatásra vonatkozó közbeszerzési eljárást folytatott amelynek nyertese Vállalkozó volt.
Az eljárás nyertese az Ajánlati Dokumentációban specifikált szolgáltatások teljesítését az
alábbi szerződéses feltételek mellett vállalja:

1. Szerződés tárgya:

A szerzödés tárgya az Ajánlatkérő által átadott Ajánlati Dokumentációban meghatározott
különféle mosodai szolgáltatások - a továbbiakban Szolgáltatás - teljesítése. A Szolgáltatás
magában foglalja a Megrendelő működése során keletkező szennyes textíliák (ágy-, védő-,
mütősruhák, stb.) szerinti mosását, mángorlását és vasalását, valamint a fentiekhez
kapcsolódóan az Ajánlati dokumentációban részletezett szolgáltatások nyújtását.

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a szolgáltatását a szerződésben és az ajánlati
dokumentációban meghatározott feltételek szerint nyújtja. Az eljárás ajánlattételi felhívása,
az ajánlati dokumentáció és a nyertes ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi!

2. Szerződéses érték:

Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatások ellenértékeként a Vállalkozónak
vállalkozási díjat tartozik fizetni. A vállalkozási díj összege az egészségügyi
követelményeknek megfelelően mosott

textília (ágynemű, lepedő) mosás
textília (köpeny, nadrág) mosás
műtői textília
razant
matrac
ólomkötény

149 Ft + ÁFA / kg, azaz százötvenhárom Ft+Áfa/kg
149 Ft + ÁFA / kg, azaz százötvenhárom Ft+Áfa/kg
149 Ft + ÁFA / kg, azaz százötvenhárom Ft+Áfalkg
149 Ft + ÁFA / kg, azaz százötvenhárom Ft+Áfa/kg

243 Ft + ÁFA / kg, azaz kétszáznegyvenhárom Ft+Áfa/kg
1000 Ft + ÁFA / db, azaz egyezer Ft+Áfaldb
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mely összeg teljes egészében tartalmazza a jelen szerzödésben szereplö valamennyi
Szolgáltatás értékét.

A fentieknek megfelelően Vállalkozó a jelen pontban rögzített vállalkozási díjon túlmenően
semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelötöl további díj- vagy költségtérítés igénylésére.

(a "Felolvasó lap"-on megadott éves ár:

17.975.470 Ft+Áfa, azaz tizenhétmillió-kilencszázhetvenötezer-négyszázhetven Ft+Áfa

A fenti árak 2011. január 31-ig kötöttnek tekintendő(k), azok módosítására, a Kbt.
előírásainak megfelelő módon (és esetben) és kizárólag a felek írásos megállapodása alapján
kerülhet sor.
Az ár módosítására normál esetben csak az ajánlati dokumentációban megadott esetben
kerülhet sor!

A szerzödés ellenértéke a felek által a textíliák visszaszállításakor ténylegesen a Megrendelő
által textília fajtánként mért súly, a későbbiekben meghatározottak szerint esetenként kiállított
számlák alapján a jelen szerződés 3. pontjában foglaltaknak rnegfelelöen kerül kifizetésre.

3. Fizetési mód:

3.1. Megrendelő a vállalkozási díjat a Vállalkozó által kiállított számlák alapján, azon
kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a Vállalkozónak a Szigetvári
Takarékszövetkezetnél vezetett 50800111-11201401-00000000 számú számlájára történő
átutalással fizeti meg. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő
bankja Vállalkozó számláját a ki fizetésre kerülő összeggel megterheli.

3.2. Vállalkozó a számla benyújtására havonta utólag jogosult a tárgyhónapot követő első
munkanaptói kezdődően. A számla a ténylegesen teljesített szolgáltatásra vonatkozó
vállalkozási díjat tartalmazhat ja, és kiállítására a szerződés 2. pontjában foglaltak szerint
kerülhet sor.

3.3. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem
teljesítése es etén a késedelmes, hibás vagy nem teljesített szolgáltatás minden napja után
100.000 Ft azaz egyszázezer forint kötbér megfizetésére köteles, ami azonban nem haladhat ja
meg a megelőző hónapban kifizetett vállalkozói díj hatszorosának megfelelő összeget.

A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

3.4. Hibás teljesítés esetén

amennyiben a hiba a mosás nem megfelelő minőségben történő elvégzését jelenti,
Vállalkozó köteles a mosást 24 órán belül saját költségére ismételten elvégezni,
amennyiben a hiba a mosásra átadott textília sérüléséből.
elveszéséből/megsemmisüléséből ered, a Vállalkozó köteles azt 48 órán belül saját
költségére kicserélni.
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4. A szolgáltatás teljesítése és határidők:

Vállalkozó a tisztítandó textíliákat az alábbiak szerint veszi át Megrendelőtől:

Az Országos Idegtudományi Intézet Központi Raktárában (1145 Budapest, Amerikai út 57.)

A szolgáltatás tárgya napi átlagosan 600 kg szennyes textília (védőruházat, ágytextília, műtői
textília, ... ) tisztítása. A textíliák közepesen, ill. erősen (pl. véres) szennyezettek. Az
ajánlattételi felhívásban megadott mennyiségben +40% mértékű eltérés lehetséges. A
Megrendelő által előkészített szennyes elszállítására Vállalkozó az általa biztosított
konténerekben munkanapokon naponta egy alkalommal köteles.

A textíliák Vállalkozó részére történő átadásakor a felek képviselői együttesen végrehajtott
méréssel, vagy egyéb ellenőrzéssei (súly, vonalkód, chip, ... ) állapítják meg az egyes
csomagok tartalmát/súlyát, és a csomagoknak a Vállalkozó által biztosított konténerbe történö
berakására Megrendelő képviselőjének jelenlétében kerül sor.

Vállalkozó az átvett textíliákat az előírt minöségben kitisztítva az átvételtől számított 48 órán
belül köteles Megrendelő részére az átvétel helyére leszállítani. A mosott textíliák
visszaszállítása egységcsomagba fóliázottan konténerekben történik.

A tisztított textíliák átvétele kor Megrendelő a kiállított, és a textíliafajtánkénti mennyiséget is
tartalmazó fuvarlevél alapján a Vállalkozó képviselőjével közösen méréssel, vagy egyéb
ellenőrzéssei (súly, vonalkód, chip, ... ) ellenőrzést végez. Hiányesetén ez a tényt a
fuvarlevélre rá kell vezetni, és a 3. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

A visszaszállított textíliák fuvareszközről történö lerakása a Vállalkozó feladatát képezi.

5. Felelősség:

Vállalkozó az általa átvett textíliák jelen szerzödés szerinti rninöségben történő tisztításáért és
visszaszállításáért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben.

Megrendelő a jelen szerzős alapján a visszaszállított textíliák átvételét követően jogosult
minden olyan mennyiségi és/vagy rninőségi kifogását bejelenteni Vállalkozónak, ami a
visszaszállításkor végrehajtott ellenőrzéssei nem volt megállapítható. A kifogást Megrendelő
telefax vagy levél útján jelenti be Vállalkozónak, aki ennek kézhezvételét követően a jelen
szerződésben foglaltak szerint köteles a hibát és/vagy hiányt orvosolni.

A jelen szerződés szerinti szolgáltatás teljesítése során Vállalkozó előtt ismert az a
körülmény, hogy a Megrendelő tevékenységének ellátásában a szolgáltatás késedelmes
és/vagy hibás teljesítése súlyos fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a
szerzödés teljesítése során fokozott gondossággal jár el.

6. Garancia:

A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal Megrendelővel szemben
arra, hogy a szolgáltatás teljesítésében egymást követő két naptári napnál hosszabb kimaradás
nem történik akkor sem, ha az egymást követő rnunkaszüneti- és/vagy ünnepnapok ennél
hosszabb ideig tartanak. Ennek megfelelően Vállalkozónak ilyen esetekben előzetesen,
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legalább 5 munkanappal korábban tájékoztatnia kell Megrendelőt. hogya rnunkaszüneti-, ill.
ünnepnapok alatt milyen időpontban teljesíti a szolgáltatást.

Vállalkozó az előző pontban foglalt garanciát vállalja arra az esetre is, ha saját
berendezései ben előre nem látható meghibásodás keletkezne, vagy egyéb akadályozó
körülmény állna elő. Ilyen esetben a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni és tájékoztatni kell
arról, hogy a szolgáltatás teljesítése az átmeneti időszakban milyen módon, esetleg milyen
alvállalkozó bevonásával történik.

7. Hatályba lépés:

Jelen szerzodés a felek által történő aláírással lép hatályba és 2011. november 30-ig marad
érvényben.

Rendkivüli felmondási jog illeti meg a feleket ha a jelen szerződés 2. pontjában foglaltak
szerint a következő évre érvényes árakban nem tudnak megállapodni. Ilyen esetben a
felmondási jog 2011. február 28-ig gyakorolható.

A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén a sérelmet szenvedő
fél jogosult - kártérítési igényének fenntartása mellett - a szerződésnek még nem teljesített
részétől azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján.

8. Egyéb feltételek:

Jelen szerződés csak a szerzödő felek közös megegyezésévei - a Kbt. előírásainak
betartásával - és Írásos formában módosítható.

Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi
átvételkor, ill. neki történő kézbesítéskor áll be.

Jelen szerződés 4 azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, rnelyből a felek 2-2
példányt kapnak.

A jelen szerződésben nem, vagy nem kirneritően szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.
vonatkozó szabályai az irányadók.

Bud a pes t , 2009 november 09 .
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. Vállalkozó

Mésző Zsuzsanna
Vezérigazgató

Centrál Mosodák Zrt.
1103 Budapest Györnrői út 128


