megfelel a jelen szerződésben és az 1. sz' és 2. sz. mellékletekben meghatátozott
követelményeknek, különös tekintettel az egészségügyi íntézményekbenelőírt fokozott
tísztasági és veszélyeshulladék-kezelési követelményekre. Amennyiben a Vállalkozők által
átadott teljesítéssel kapcsolatban a Megrendelő az átadás-átvétel időpontj átől számított 3
munkanapon belül - a Vállalkozók hibás teljesítése miatt _ a Megrendelő részérőlkifogás
merül ftil, a Vállalkozók a felek á|tal egyezteteÍt határidőn belül gondoskodnak a hiba
kijavításráról. A Megrendelő a hiba felfedezése utrán haladéktalanul köteles azt jelerrteni a
Vá11alkozóknak.

A

szolgáltatás teljesítése során Vállalkozóknak mindenkor érvényben lévő oEK
Tájékoztató a fertőtlenítésről című kiadvrínyban és más, effe a tevékenységrevonatkozó
szakmai előírások szerint kell eljárni.

3.4

3.5 A Megrendelő köteles aYállalkozők szánára átadní minden olyan adatot, eszkozt, amely
a jelen szerződés teljesítése érdekében sztikséges. A Megrendelő ezen felül köteles minden

olyan döntést meghozni a Vállalkozók által kért időben, amely a zökkenőmentes teljesítés
érdekébensztikséges. Amennyiben a Vállalkozók igénylik a Megrendelő munkatársai,
szakemberei a Vállalkozók rendelkezésére állnak konzultációs j elleggel.
3.6 A 18/1998 (iún. 18.) NM rendelet szerint a dolgozőit a takaitási tevékenységet végzó
YáIlalkoző Hepatitis B elleni védelemmel köteles ellátni, amelynek ígazolásajelen szerződés
alÍírásának feltétele.

3.7 Megrendelő a Maros utcai épületben milyen tartőzkodási, öltöző,

bizto sít a Y áI]ralko zóknak, ill etve szintenként a takníto ko c sinak.

eszköztátrolási helyet

4.l. A felek rögzítik, hogy a jelen

szerződéssel kapcsolatban az alábbiakban megielölt
jogosultak
jognyilatko
személyek
zatot tenni.
hatályos
Megrendelo részéról: Dr. Bodroghelyi Lászlő főigazgató főorvos
Vállalkozó tészéről:GálPál ZoLtén, Bor Sándor Zoltánigazgatősági tagok

4.2. AVállalkozó a teljesítésérdekébenalvállalkozót igénybe vehet.
4.3 Felek rogzitik'hogy az Art.36lA. $ (1) bekezdése alapján a jelen szerződéstárgyénak
teljesítéséhezkapcsolódóan a Kbt. szerinti nyertes a1ánlattevő és a Kbt. szerinti
alvállalkozó(k) közöttí szeruődések, valamint minden további, a polgári jog szerinti
alváI|alkozó(k) között megkötött vállalkozási szerződések alapjrín történő, a havonta nettó
módon számított 200 000 foríntot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe
vett alvállalkozónak a teljesítésért_ visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben
ftzethet,ha
a) az alvá|Ialkoző bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított
30 napnálnem régebbi nemlegesnek minősülő egytittes adőígazolást, vagy
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