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Amely létrejött egyrészről az
Név:
Képviseli:

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT
(ÁEEK) főigazgató

Székhely:
1125 Budapest, Diós árok 3.
Törzskönyvi azonosító:
324689
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tel.:
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Elérhetőség:
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mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a
NÉV: EGÉSZSÉG TERVEZŐ MŰHELY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Képviseli: ügyvezető
Székhely: 1144 Budapest, Füredi utca 44. 1. em. 6.
Cégj.sz.: 01 09 928614
Adószám: 14977587-2-42
Bankszámlaszám: 10918001-00000083-31030006

mint Tervező (a továbbiakban: Tervező, együttesen: Felek, önállóan: Fél) között az alulírott napon és
helyen az alábbi tartalommal.
I.

ELŐZMÉNYEK

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs felállításáról szóló 1012/2020.
(1.31.) Kormányhatározattal összhangban, valamint 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 intézkedésekről szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet alapján kapott egyedi mentesítésre
tekintettel Felek a koronavírus-járvány elleni védekezésre tekintettel az alábbi szerződést kötik.

II.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

11.1. Jelen Szerződés alapján Tervező feladata tervezőmunka elvégzése, a jelen szerződés mellékletét
képező Tervezői ajánlat, Műszaki leírás valamint egyéb szakmai szokásoknak és a hatályos
jogszabályoknak megfelelően.
Tervező feladata Kiskunhalasi ideiglenes mobil járványkórház orvostechnológiai tervezési
munkálatainak elkészítése az alábbiakban részletezettek szerint:
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V.2. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a munkát a vonatkozó kötelező jogi normák (törvények,
rendeletek, utasítások, szabványok stb.) alapján végzi el.
Tervező felelős a jelen Szerződés alapján elvégzett feladatok minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, teljes körűségéért. Felel minden olyan hibáért, hiányosságért, kárért, amely
abból ered, hogy feladatait gondatlanul, hiányosan, szakmailag nem megfelelően, nem
szakszerűen vagy nem teljeskörűen teljesítette. Tervező felel továbbá minden olyan kárért, amely
a jelen Szerződésen vagy jogszabályon alapuló kötelezettségének megszegéséből ered. Tervező
kártérítési felelőssége kiterjed Megrendelő minden kárára, ideértve az esetleges visszafizetésre
vonatkozó kötelezettségből eredő kárait is, amennyiben a visszafizetési kötelezettség
Tervezőnek felróható okból következett be.
V.3. Tervező valamennyi dokumentációt jelen Szerződés aláírásának időpontjában érvényes
jogszabályok, műszaki előírások, engedélyek, ágazati szabályok, szabványok előírásai, a szakma
általánosan elfogadott előírásai alapján köteles szolgáltatni.
V.4. Felek kötelesek minden, a másik Fél által kezdeményezett egyeztetésen részt venni. Felek lehetőség szerint - 2 (kettő) munkanappal a tárgyalás előtt kötelesek egymást értesíteni a
megbeszélés időpontjáról. Felek az értesítéstől számított 1 (egy) munkanappal kötelesek jelezni,
amennyiben a részvételben akadályoztatva vannak. Amennyiben az egyeztetést kezdeményező
Fél szükségesnek tartja, az akadályoztatott résztvevő köteles helyettesítésről gondoskodni.
V.5. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződést érintően bármilyen harmadik
személlyel kezdeményezett tárgyalásról, egyeztetésről Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
Megrendelő jogosult minden ilyen tárgyaláson történő részvételre.
V.6. Tervező kötelessége Megrendelőt folyamatosan tájékoztatni az általa végzett munka
előrehaladásáról, az adott időszakban történt és a tervezett egyeztetésekről, felmerült szakmai
kérdésekről és minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a jelen Szerződés
teljesítésére kihatással lehet.
V.7. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Tervező köteles őt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Tervező felelős. Ha azonban a
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Tervező a Szerződéstől elállhat, vagy
a feladatot a Megrendelő utasítása szerint és kockázatára elláthatja.
V.8. Tervező köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért Tervező felelősséggel tartozik. Tervező tudomással bír
arról, hogy Megrendelőnek a szerződés határidőben történő teljesítéséhez különös érdeke
fűződik.
V.9.

Tervező tudomásul veszi, hogy a bizonyíthatóan tervezői mulasztásból eredően szükségessé váló
kiegészítő tervdokumentációk elkészítéséért, hiánypótlási eljárások lefolytatásáért
ellenszolgáltatás nem illeti meg.

V.10.

Tervező felelősséggel tartozik:
a) az általa készített dokumentáció műszaki-szakmai tartalmának szakszerűségéért, valós
állapotnak megfelelő tartalmáért, a jogszabályok, szabályzatok, építési előírások,
szabványok és egyéb szakmai szabályok betartásáért,
b) az általa készített dokumentáció műszaki megvalósíthatóságáért, építésjogi, műszaki
megfelelőségéért, figyelemmel a tervezett épület egészségügyi jellegére;
e) az Étv. 33. § (1) bekezdésében foglaltak mellett az általa készített kivitelezési dokumentáció
technológiai megvalósíthatóságáért, a terveknek az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendeletben előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő
kidolgozottsággal való elkészítéséért, úgy hogy a tervdokumentáció az Étv. 31. § (2)
bekezdésében meghatározott követelmények kielégítését bizonyító, az építmény
megvalósításához a szükséges és elégséges minden közvetlen információt tartalmazzon
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d) a jelen Szerződés szerinti tervdokumentációk az engedélyező hatóság részére történő

benyújtásáért, Megrendelő felhatalmazása esetén az ÉTDR rendszerbe történő feltöltéséért,
valamint az ezzel kapcsolatos további eljárások, esetleges hatósági hiánypótlások
lebonyolításáért, a műszaki leírásban rögzített engedélyek megszerzése érdekében.

V.11.

A Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás hátrányos következményei alól, ha
bizonyítják, hogy az a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig
bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen
körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó Fél a másik Felet haladéktalanul
értesíteni köteles, megjelölve a vis maior jellegét, várható időtartamát, valószínű hatását. Ha a
vis maior időtartama meghaladja a 60 (hatvan) egybefüggő napot, Megrendelőnek jogában áll számára hátrányos jogkövetkezmények nélkül - a Szerződés nem teljesített részétől elállni.

V.12. Tervező kijelenti, hogy

a)

kész és képes Megrendelő jelen Szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és
magas színvonalú, határidőben történő teljesítésére,

b)

a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal
rendelkezik, és azokkal a jelen Szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog,

e)

rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel,

d)

a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információk alapján a díj kialakításához
szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak,

e)

jogszavatossággal tartozik azért, miszerint harmadik személynek nincs olyan joga, amely
a terv felhasználását akadályozza vagy korlátozza. Tervező teljes anyagi felelősséggel
tartozik- a jogszavatosság szabályain túl- az e rendelkezés miatt a Megrendelőre háramló
valamennyi kárért.

V.13.

Amennyiben bármely harmadik személy a Megrendelő jogszerzését vagy a szellemi alkotások
szerződés szerinti felhasználását korlátozó vagy egyéb kártérítési igénnyel lépne fel, úgy a
Tervező vállalja, hogy mindent megtesz azért, hogy a Megrendelő érdekeit - akár esetleges
jogvitában - támogassa. A jogvita során Tervező a saját költségén részt vesz a védekezésben a
Megrendelő oldalán, a Megrendelő kérése esetén a perbe beavatkozóként belép, és teljes
egészében átvállal minden költséget és kártérítést, amelynek megfizetésére a jogvita
eredményeként a Megrendelőt jogerősen kötelezik abban az esetben, ha a kártérítés alapja az
előbbi pont szerinti jogszavatosság sérelme.

V.14.

Tervező a jogosan igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

V.15.

Megrendelő köteles a tervezői feladattal kapcsolatos rendelkezésre álló iratokat a Tervező
rendelkezésére bocsátani. Megrendelő ezen kötelezettsége azokra az adatokra terjed ki, melyek
a tervezői feladat szakszerű, fennakadás nélküli elvégzéséhez szükségesek és amelyek a
Megrendelő birtokában vannak. Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének késedelme a
teljesítési határidőt a késedelem mértékével automatikusan meghosszabbítja.

V.16.

Megrendelő köteles a Tervező felhívására a teljesítés szempontjából lényeges kérdésekben 3
(három) munkanapon belül állást foglalni és/vagy utasítást adni.

V.17.

Teljesítés helye: a Megrendelő székhelye: 1125 Budapest, Diós árok 3.,

V.18.

Szellemi alkotásokra vonatkozó jogosultságok
Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásokkal
kapcsolatban sem a Tervezőnek, sem harmadik személynek nincs és - időbeli, területi és egyéb
korlátozás nélkül - a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe
tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi
alkotások felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus
adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés
nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály
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követő második munkanapon minősül. Amennyiben fax küldésére kerül sor, úgy az így elküldött
dokumentumot akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha az elküldést adási nyugta igazolja.
Vl.2.

A fenti közlési formától Felek indokolt esetben eltérhelnt:k. Ebben az esetben mindennemű
közlést (értesítést, tájékoztatást) késedelem nélkül kell a másik Fél kapcsolattartója tudomására
hozni, amelyet legkésőbb 3 (három) munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni. Mivel a
Szerződés teljesítése során gyors döntések, állásfoglalások szükségessége merülhet fel, Felek
megállapodnak abban, hogy ezen rendkívüli esetekben a közléseket telefonon történő szóbeli
egyeztetést követően is elfogadják egymástól.
A Szerződéssel kapcsolatos legfontosabb közléseket írásban, személyes (ideértve a futárral
történő) kézbesítéssel vagy tértivevénnyel kísért levélben kell megtenni, mely átvettnek az átvétel
igazolt időpontjában, illetve a tértivevényen ekként feltüntetett időpontban minősül. Amennyiben
a levél „nem kereste" jelzéssel érkezik vissza, az kézbesítettnek minősül a másodszori kézbesítés
megkísérlését követő 5. munkanapon.

VI.3.

Felek kijelölik a felelős személyt, - illetve később szükség esetén ennek helyettesét - a jelen
Szerződés teljesítése során történő kapcsolattartásra. A megjelölt képviselők jogosultak a Felek
képviseletére, a jelen Szerződés alapján:

Mee:rendelő részéről:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
Tervező részéről:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
VI.4.

A fenti személyek képviseleti jogosultsága kiterjed a jelen Szerződés teljesítése vonatkozásában
mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére.

VI.5.

A képviseleti jogosultság nem terjed ki a jelen Szerződés módosítására, illetve olyan utasítás
átadás-átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen Szerződés módosítását eredményezné.

VI.6.

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról haladéktalanul
tájékoztatják egymást. A másik Fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és
tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott Fél írásban
be nem jelenti a másik Félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
VII.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

Vll.1. Módosítás:
A Felek a jelen Szerződést Felek cégszerű aláírásával, közös megegyezéssel módosíthatják.
A Felek és kapcsolattartóik, a teljesítésigazolásra kijelölt személyek jelen Szerződés szerinti
adataiban történő változás és a Szerződésben szereplő egyéb technikai adatok változása nem
igényli jelen Szerződés módosítását, erről a Felek egymást a változás bekövetkeztét követően
haladéktalanul írásban értesítik.
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felelőssége csak a jelen Szerződés alapján Tervező által átadott tervek szerződésszerű
minőségéért áll fenn.
VIII.4. Jótállás
A Tervező a Szerződés alapján szállított valamennyi munkarész vonatkozásában a kiviteli
tervekre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításától 36. hónap jótállási kötelezettséget vállal (Ptk.
6: 171. §). Megrendelő írásban értesíti Tervezőt a jelen Szerződés teljesítésével jótállás
keretében felmerülő bármely, teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Tervező az értesítés
kézhezvételét követően késdelem nélkül, de legkésőbb 5 munkanapon belül köteles megkezdeni
a jótállási kötelezettség teljesítését. Abban az esetben, ha Tervező elmulasztja a fentiek szerinti
kötelezettségét, Megrendelő jogosult Tervező kockázatára és költségére megtenni a szükséges
intézkedéseket, anélkül, hogy Tervező az általa vállalt jótállási kötelezettség alól mentesülne.
Tervező kártérítési felelőssége jelen esetben is kiterjed Megrendelő minden kárára, felmerült
többletköltségére, amennyiben azok Tervezőnek felróható okból következtek be.
IX.

FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁS

IX.1. A Tervező jelen Szerződés aláírásakor, ezt követően pedig jelen Szerződés fennállása alatt a
Megrendelő felhívására haladéktalanul köteles a Megrendelő felé a biztosítási szerződés vagy
kötvény bemutatásával igazolni, hogy rendelkezik legalább 5 M Ft/káresemény, és legalább 10 M
Ft/év kártérítési összegű építészeti és műszaki tervezési felelősségbiztosítással.
IX.2. A biztosítási szerződés vagy kötvény bemutatása a szerződéskötés feltétele.
IX.3. A felelősségbiztosítást a Tervező jelen Szerződés megszűnéséig köteles fenntartani, ennek
elmulasztása a Szerződésnek a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondását vonhatja maga
után.
X.

TITOKTARTÁS

X.1. Jelen Szerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szqló 2011. évi CXII. törvény
(lnfo tv.) rendelkezései értelmében személyre vonatkozó védett adato¼-at- az lnfo. tv. közérdekű
adatra és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó rend
, elkez,ései szerinti információk kivételével
- időbeli korlátozás nélkül üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, azokat
csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják, és erre nézve a feladatok
ellátásában közreműködő munkatársaikat, alvállalkozóikat, teljesítési segédeiket 1s
nyilatkoztatják.
X.2. Felek vállalják a fenti kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt károk
másik Fél részére való teljes megtérítését.
X.3. Tervező titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik azon információkra, amelyek már
nyilvánosságra kerültek, vagy amelyeket a Tervező jogszabály alapján köteles felfedni.
X.4. Ha a Tervező titoktartási kötelezettségét neki felróható módon megszegi, és ezzel kárt okoz,
átalány-kártérítésként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget köteles megfizetni a
Megrendelőnek a Megrendelő erre vonatkozó írásbeli értesítését és felszólításának kézhezvételét
követő 30 (harminc) napon belül.
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XI.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

XI.1.

Irányadó jog: Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére
így
különösen a Szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a
Szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre, a Szerződéssel kapcsolatos követelések
beszámíthatóságára - a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni.

XI.2.

Felek jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
rendezni. Felek jogvitájuk esetére kikötik Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság
kizárólagos illetékességét.

XI.3.

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy
hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Tervező szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére,
ideértve különösen a szavatossági igények tekintetében történő helytállást.

XI.4.

Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés bármelyik
rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha Felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

XI.5.

Jogról való lemondás hiánya: 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.

XI.6.

Felek a jelen Szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá. Jelen Szerződés 4 darab egymással szó szerint megegyező példányban
készült, melyből Tervezőt 1 eredeti példány illet meg:

Mellékletek:
1. számú melléklet: Árajánlat
2. számú melléklet: Műszaki leírás

1144 Budapest, Füredi u. 44. U6.

Tervező
Egészség Tervező Műhely Korlátolt
Felelősségű Társaság

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Ellenjegyzem:
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Adószám: 14977587-2-42

1. számú melléklet
ÁEEK/33011-32/2020

Egészség Tervezó Múhely

Állami Egészségügyi Ellátó Központ
1125 Budapest, Diós árok 3.
Főigazgató Úr részére

Tárg y: Árajánlat mobil konténer járványkórház orvostechnológ iai tervek
elkészítésére
Tisztelt Főigazgató Úr!

Köszönettel vettük ajánlatkérését a tárgyi munkára. A munka kiemelt járványügyi
helyzetére tekintettel és a rövid rendkívül rövid határidőt figyelembe véve, az irodánk
teljes kapacitásának (kb. 5 fő napi 12 óra munka) átcsoportosításával az alábbi
ajánlatot tudom adni:

14.950.000,- Forint+ ÁFA
Az ajánlat a következőket tartalmazza:

Orvostechnológiai kiviteli terv:
-

1 :50 léptékű orvostechnológiai elrendezési terv
1 :50 léptékű műszaki csatlakozási terv
Műszaki leírás
Adatszolgáltatás (súly, energiaigények ... stb.) szakági tervezők felé
Helyiségekre bontott felszerelések listája
Összesített lista
közreműködés a szakhatósági engedélyeztetések során

Gyógyászati gázellátás kiviteli terv:
-

1 :50 léptékű szinti nyomvonal terv
Gyógyászati gázközpontok elrendezési terve
Műszaki leírás
Adatszolgáltatás szakági tervezők felé
Költségvetés

Sugárvédelmi és sugárbiztonsági terv:
-

Sugárbiztonsági és sugárvédelmi tervfejezet készítése
kiskunhalasi Semmelweis Kórház meglévő sugárvédelmi szabályatának
módosítása

1. számú melléklet

ÁEEK/33011-32/2020

-

Közreműködés az engedélyeztetés során az OAH hatóságnál

Elkészítési idő a megrendeléstől számított 1 héten belül adtaszolgáltatás, majd a 3
hetes építkezés során folyamatos közreműködés.
Fizetési határidő: 30 nap banki átutalással
Ajánlatunk tartalmaz minden költséget, azaz művezetés díját, szakhatósági
engedélyezési eljárási díjakat.
Remélem ajánlatunk elnyerte tetszését és hamarosan szerződést köthetünk!
Budapest, 2020. március 16.

Üdvözlettel,

-

