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I.

Bevezető rendelkezések

Felek rögzítik, hogy Kölcsönvevő ,,Munkaerő-kölcsönzési keretszerződés alapján kölcsönzött
munkaerő beszerzése" megnevezéssel nemzeti eljárásrendben a közbeszerzésekrőI szólő 2015. évi
CXLil. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 172. s (1) bekezdés b) alapjárr' a Kbt. 113-714. $ szerinti
eltérésekkelnyílt közbeszerzési eljárást indított (ajánlati felhívás közvetlen megküldésének napja: 2018.
április 71'., a továbbiakban: közbeszerzési eljárás). Felek megállapi\ák,hogy az ajánlatl felhívásban és a
kozbeszerzési dokumentumokban rogzitett feltételeket Kölcsönbeadő ajánlatában elfogadta; Felek a
jelenszerződést a Kbt. 131. S-ában foglaltakra tekintettel kötik meg. A Felek közötti jogvitaelbíráIásához
elsődlegesen a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben a szetződés a vitás
kérdésrenem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlat, - adott esetben - a kiegészitő
tájékoztatás(ok), az ajánlati felhívás, illetve akozbeszerzési dokumentumok tartalma azirányadő.

II.
2.1,. A KÖlcsönvevő megbizza

2.2.

2.3.
2.4.

Aszetződéstárgya

azzal a feladattal, hogy a munka törvénykönyvéről
szőló 2072. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 21+222. SS szerint biztosítson szárnáraigényeinek
megfeleló képzettségő, felkészültségí1és a jelen szerződés idóbeli hatálya alatt 16 fő személyi
állományt saját munkavállalóinak köréból, mely személyi állomány elfudja láfuri a Kolcsönvevő
által kijelölt munkakört.
A KÖlcsönbeadó kijelenti, hogy képes és kész a Kölcsonvevő szerződéses céljának megfelelő teljes
körű, gondos és magas színvonalúteljesítésre,nincs olyan függőben lévő kötelme' amely
kedvezőtlenül hatna saját teljesítési képességére.A jelen szerződés szerinti szolgá|tatás
nyűjtásához szükséges szakmai tudással és szakmai tapasztalattal, szellemi, személyi és anyagi
erőforrásokkal rendelke zIk, és azokkal a szerződés teljes idótartama alatt rendelkezni fog.
A Kölcsonbeadó kijelenti továbbá, hogy a jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás kialakitásához
szükséges minden lényeges vagy általa lényegesnek minősített részkérdésbenaz információkkal
rendelkezett.
opció gyakorlása: Felek rögzítik, hogy az ajánlratt felhívásban meghatározottakhoz képest a
Kolcsönvevő jogosult a jelen szerződés időbeli hatálya alatt bármikor a jelen szerződés szerinti
szolgáltatás mennyiségét legfeljebb +25'/,-kal (+ 4 Íő) írásban, egyoldalú nyilatkozatával
megemelni.
a Kölcsönbeadót

III.
3.1,.

A munkavégzés helyes Kölcsönvevó székhelye (9700Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.)és
/ ,agy kijelölt telephelye(i). Kölcsönvevő telephelyei az alábbiak:
o 9700Szombathely, L1'-es Huszár út-]'30',
. 9700 Szombathely, Március 15. tér 6-7.,

.
o
l
o
.
.
r
l
r
o

3.2

J.J

9700 Szombathely, Bartók Béla körút 41',

97})Szombathely,PetőhSándor utca 45.,
9700 Szombathely, Dr. István Lajos körút 3',
9700 Szombathely,Patagvári utca 30.,
9970 Szentgotthárd, Hunyadi János utca 31.,
9730Kőszeg, Munkácsy Mihály utca19.,
9900 Körmend, Munkácsy Mihály utca 1',
9941'iriszentpéter,Yátosszer 25.,
9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 3.'
9551 Mesteri-Intaháza,hrsz'. o176.
|e|en szerződést a Felek 24 hónapos, határozott időre hozzák létre, amely a teljesítéskezdő
időpontjától számítandó. }elen szerződés a320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. s (1) bekezdés a)
vagy b) pontja szerinti zárő tanísitványkiállitásának napját követő napon lép hatályba' kivéve a
320/2075. (X. 30.) Korm. rendelet 13. $ (3) bekezdésében foglaltak fenná||ását, amely esetén a jelen
szerződés mindkét Fél általi aláirásának napján lép hatályba' A teljesítéskezdő időpontja a jelen
szerződés hatályba lépésétkövető hónap első napja.
Tekintettel arra,hogy abeszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illefue fenntartó
által,vagy a ferrrrtartó rnegbizásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerüIhet,
ezért Kölcsönvevő a következó bontó feltételt köti ki: A Kölcsönvevő szerződéses kötelezettséget
kizárőlag a Polgári Törvénykönyvről szó|ó 2013. éviV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:176. $ (2)
bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontő feltétellel vá|la|, hogy amennyiben a jelen szerződés
tárgyára vonatkozóan a központosított kozbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési
el1árás keretében, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó rnegbizásából indított közÖs
kÓzbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a
központosítot| közös vagy összevont kőzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést
megvalósítania. Felek rogzittk, hogy a Kölcsönvevőnek ezen körülményből adódóan semmilyen
hátrányos következménye nem származhat.

Iv.
4.1,.

A teljesítéshelye, ideje

A teljesítésmódja

Jelen szerződés keretszerződés, amely a Felek együttműködésének feltételeit szabáIyozza
konkrét megrendelések eseteire. A Kölcsönzött munkavállalők létszárna a Kölcsönvevő
igényeitől és a KÖlcsönbeadó lehetóségeitől függ a jelen szerződés II. fejezetében foglaltak

figyelembe vételével.
Kölcsönvevő - kapcsolattartója űt1án _ konkrét igényeit lehetőség szerint a munkavégzés
megkezdése előtt 7 munkanappal, eseti megrendelőn, írásban (faxon vagy e-mail-en) jelzi a
Kölcsönbeadó kapcsolattartója felé. A Kölcsönvevő az eseti megrendelők elküldésével
egyidejűleg a Kölcsönbeadó rendelkezésérebocsátja az adott megrendelésre vonatkozó - a jelen
keretszerződés 1. sz. mellékletét képező - ,,Tájékoztató"-t kitölfue. Az eseti megrendeléseket a
KölcsÖnbeadó - kapcsolattartója íL1án - köteles írásban (faxon vagy e-mail-en) legkésóbb a annak
kézhezvételétkövetően 2 munkanapon belül visszaigazotni, hogy részbenvagy egészben tudja-

4.2. A

e teljesíteni a feladatot.

4.3

A Kölcsönvevő

fudomásul veszi, hogy a Kölcsönbeadő azMt.219. S-ában foglalt kötelezettsége
munkavállalókéval
teljesítéséhezszikséges, hogy közölje a Kölcscinbeadóval, a kölcsönzött

rnegegyező munkakörben do|goző, saját állományú munkavállalók pénzbeli és egyéb
(természetbeni) juttatásainak mértékét.E kötelezettségét folyamatosan, a valóságnak
megfelelően kell teljesíteÍ|ie, azaz rendszeres felilvizsgálat alapján a vonatkozó vá|tozásokről a
Kölcsönbeadót haladéktalanul értesíteniekell. Amerrnyiben nincs a kölcsönzött

munkavállaló(k)éval megegyező munkát végző saját állományú dolgozója, tlyen értelmíi
részérebiztosítani.
KölcsÖnvevő tudomásul veszi, hogy az adizás rendjéről szőlő 2017. évi CL' törvény 42. $
értelmébena kölcsönzött munkavállalók vonatkozásában az állami adóhatósághoz be- és
kijelentési kötelezettsége Van.
Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsonbeadó - igény esetén a Kölcsönvevő bevonásáva| _
előzetes adatértékelésés személyes meghallgatás út1ánkiválaszt1a azon személy(eke)t, aki(ke)t a
munkavégzésre alkalmasnak vél. A Felek megállapodnak abban, hogy a személyi állomány
változását - figyelembe véve arrnak szubjektív adottságait és a Kölcsönvevő igényeinek
változásait - folyamatosan egyeztetik a jelen szerződés teljesítéseés hatálya alatt.
Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönvevő jelen szerződés tárgyát képező feladat
elvégzéséhezbiztositjaaz összes tárgyi feltételt (pl. munkaruha), tényt, körülményt, adatot és
inÍormációt.
Felek megálIapodnak abban, hogy a Kölcsönvevő által kiválasztott személyi állomány feletti
fekészitési, betanítási, irányitási,utasítási, felügyeleti és ellenőrzésijogkizátőlag a Kölcsönvevót
illeti meg, a munkavégzésidótartama alatt a Kölcsönvevő minősül munkáltatónak a
munkavállalók munkavédelmére, a nók, a fiatal munkavállalók, a megváltozott
tájékoztatást kell írásban a Kölcsönbeadó

4.4. A
4.5.

4.6.
4.7.

munkaképességúekfoglalkoztatására, a hátrányos megkülönböztetés tilalmára, a
munkavégzésre,a munkakörök átadás-átvételére, a munkaidőre és pihenóidőre illetve ezek

nyilvántartás ára vonatk o ző szabáIyok betartása tekintetében.

4.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a kölcsönzött

munkavállaló munkaviszonya
tárgyhónap közben szűnik meg/ a Kölcsönvevő az ttolső munkában töltött napot követó 2
átadni.
munkanapon belül köteles a munkabérfizetéshez szükséges adatokat a Kölcsönbeadónak
Amennyiben eZ nem történik meg/ a Kölcsönvevő köteles a Kölcsönbeadó ebből eredő kárát a
Kölcsönbea dó r észéremegtéríteni.
4.9. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a munkavállaIó vétkes magatartásából kifolyólag a
Kölcsönvev ő az adoftmunkavállalóval a munkaviszony azonnali hatályú felmondását kéri, arról
a Kölcsönvevő a vétkes magatartásáról való tudomásszerzéstő| számított 5 munkanapon belül
írásban értesítia Kölcsönbeadó! amelyhez csatolja a felmondáskérést alátámasztó jegyzőkönyvet
v agy egy éb dokumentumot.
4.7O. A KÖlcsönbeadó vállalja, hogy legjobb fudása szerint elkövet mindent annak érdekében,hogy
munkavállaló előzetes követelményeknek megfelelő
gondoskodjon a kölcsönzött
munkavállalóval történő pőtlásáről (cseréjéről),amennyiben a munkavállaló a kijelölt
munkahelyen nem jelenik meg/ nem megfelelően végzi munkáját, vagy cseréjéta KÖlcsönvevő
megfelelő indokkal kéri.
4.11. A Kölcsönbeadó kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződés tfugya szerinti (munkaerókölcsönzés) díjfizetésselrendezett szakmai felelósségbiztositással, amely teljes köriíen kiterjed a
Kölcsönbeadó felelősségi körébe eső szakmai hibábóleredőkárokozásra, valamint fedezeti értéke
|egalább 5 000 000,- HUF/káresemény és legalább 15 000 000,- HUF/év összegú' A Kölcsönbeadó
kötelezettséget vállal alra, hogy a felelősségbiztositását a szerződés időtartam alatt fenntartja. A
Kölcsönvevő súlyos szerződésszegésként értékelia feltételek biztositásának elmaradását, mely a
szerződéstól való elállási vagy felmondási jogát szerződésszegés jogcíménmegalapozza. A
Kölcsonbeadó a felelősségbiztositást jelen szerződés aláirásáva| bemutatja a Kölcsonvevőnek,
annak másolati pé|dányát egyúttal átadja a részére,amelyet a Kölcsönvevó jelen szerződés
aláírásával nyugtáz, egyúttal a jelen szerződés 3. sz. mellékletétképezi. Káresemény
bekövetkezéséről a Kölcsönvevő haladéktalanul köteles értesíteni a Kölcsonbeadót
kapcsolattartőjaít1án,és biztosítja a Kölcsönbeadó és/vagybiztositőjakárszakértőjének részére
a károkozás helyének nem bolygatott formában történő megtekintésére.Amennyiben ez nem
lehetséges - if.zerl:.-, technológia-' illetve munkabiztonság fenntartása érdekében,vagy az
üzletmenet aránytalan hátráltatása nélkül, akkor a kárhelyszín hitelt érdemlő dokumentálása a
kárigény benyújtásának szükséges, de nem elégséges feltétele' A Kölcsönbeadó haladéktalan
értesítéseekkor is a Kölcsönvevő kötelezeItsége.
4.12. A KölcsÖnbeadó ]ehetőséget biztosít a kölcsönvevónek arra' hogy a kölcsönvevő áIta| kiválasztott
kölcsönzött munkavállalók a kölcsönzési idő után ingyenesen átkerüljenek a Kölcsönvevő saját
á1lományába.

a szerződés teljesítésesorán a Kölcsönvevő
utasításai és érdekei szerint köteles eljárni.
4.1'4. A Kölcsönvevő vállalja, hogy minden olyan kÖrülményről haladéktalanul tájékoztatást ad, mely
a feladat sikeres megvalósítá sához elengedhetetlen.
4.15. A Kölcsönvevő, amennyiben é1 az Mt' 277. s (4) bekezdésénekmásodik mondatában
megfogalmazott jogával, erre irányuló igényéta munkavállalók nevével megjelölvetrásbanjelzi
a Kölcsönbeadónak, amely a fenti jogszabá|y szerinti adatszolgáltatást (NAV bejelentések
másolata, munkaeró-kölcsÖnzés nyilvántartásba vételi okiratának másolata) biztosítja.
4.16. A Kölcsönbeadó a jelen szerződés teljesítéséremaga köteles. A Kölcsönbeadó a Kbt' 138. s (1)-(4)

4.13. Felek megállapodnak abban, hogy a Kölcsönbeadó

bekezdése szerint jogosult alvállalkozót (közremúködőt) igénybe venni. A közreműködó
(alvállalkozó) igénybevételéreegyebekben a Ptk' vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő kerülhet
sor. A Kölcsönbeadó a jelen szerződés megkötésével egyidejúleg köteles a Kölcsönvevőnek
írásban bejelenteni valamennyi olyan alvállalkozőt, amely részt vesz a szerződés teljesítésben;
ezen írásbeli bejelentést a Kölcsönvevő jelen szerződés aláirásávalnyugtázza.
4.17. A Kölcsönbeadó személye kizárólag a Kbt. 139. S-ában foglaltak szerint változhat meg.
4.18. A Kölcsönbeadó köteles a jelen szerződés idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Kölcsönvevő
szátrtára megismerhetóvé tenni és a Kbt. 143. s (3) bekezdése szerinti ügyletekről haladéktalanul

4.19.

értesíteni.

A Kölcsönvevő a

je|en szerződés teljesítéséneksorán a Kbt. 142. s (1) és (2), illetve (4)-(6)
bekezdései szerint jár e| amely előirást a Kolcsönebadó a jelen szetződés aláltásával fudomásul
vesz.

Fizetési feltételek

V.
5.1.

5.2.
5.3.

Kölcsönbeadó jelen szerződés szerinti (rész)teljesítéséróla Ktjlcsönvevő képviselője teljesítési
igazolást ad ki a KbL 135. $ (1) bekezdésében foglaltak szerint. A Kölcsönvevő részétől a teljesítési
igazolás kiadására a Kölcsönvevó Munka-Bérügyi és Humánpolitikai osztá|y osztályvezetője
jogosult. A teljesítési igazolás képezi a havi (rész)számla alapbizonylatá| amelyre figyelemmel a
Kölcsönbeadó jogosult a (rész)számla kiállítására. A teljesítésiigazolás személyre bontott
kimutatás formájában készül el, amely a kölcsönzcitt személyi állomány teljesítése, jelenléti íven
rögzített ledolgozott munkaideje a|apján, készül el; ezképezi az elszámolás alapját. A kölcsönzési
szo|gáltatási dij, a bruttó bér, a kapcsolódó adók, dijak és hozzájárulások elszámolási alapját a
jelen szerződés 2. sz. mellékletétképező ártáb|ázatképezi. Az elszántolás havonta, a ténylegesen
szo|gáltatás figyelembe vételéveltörténik.
Felek megállapodnak, hogy az Mt.51. S (2) bekezdése szerinti költségeket Kölcsönvevó viseli
azzal, ho gy ezen költségeket Kölcsönbea dó előfinans zir o zni köteles'
Felek továbbá megáLlapodnak abban, hogy a Kölcsönbeadót a kölcsönzött személyi állomány
teljesítése, jelenléti íven rögzített ledolgozott munkaideje alapján az alábbi ellenszolgáltatás illeti
meg:

. kÖlcsönzésiszolgáltatási díj: nettó 9 000,-HUF/Íő/hő,
. rehabilitációshozzájárulás 50 %-a,
o kölcsönzési díjon kívüli költségelemek (az Mt. 51' S
e
o
o
o
r

Kölcsönbea

dó általi előfinanszír

o

zásának jwtaléka 5

kölcsönzési díjon kívüli költségelemek (az Mt' 51. $
munkáltató bruttó munkabér,

% -

(2) bekezdése szerinti költségek)

a,

(2) bekezdése

szerinti költségek)'

IPA,
irurováciíshozzájáru|ás,
szakkéPzésihozzájárulás.
Felek az egyes megrendelőkben rögzitlk az adoft munkakörre szóló dijakat és költségeket.
A fenti dijak az Ár'a-t nem tartalmazzák. Az általános forgalmi adó a mindenkori vonatkozó
jogszabály szerint kerül felszámításra. Jelen szerződés megkötésekor a munkaerő-kölcsonzési
tevékenységa fordított Áre natatya alá tartozlk.
Amennyiben a Kölcsönvevőnél előre nem tervezett munkaszünetelés, vagy állásidő k<ivetkezik
be, akkor a Kölcsönvevő a Kölcsönbeadó részérea rendelkezésre állő kölcscinzött
munkavállalóknak járó á||ásidőre elszámolt munkabért - ide nem értve a kÖlcsönzési
szo|gáltatási díjat - a Kölcsönbeadő részérekÖteles megfizehri.

5.5.

A Kölcsonvevő

(rész)teljesítésenként1-1 db (rész)számla
számla a szerződésszeríj (rész)teljesítéstkövetően utólagosan kerülhet

a szerződés (tész)teljesítésétkövetően

benyújtását ir1a elő' A
benyújtásra. A Kölcsönvevő

részteljesítéstés részszámlázási lehetőséget havonta biztosit. Az
igazolt teljesítés ellenértékénekkiegyenlítésea szerződésszeríi (rész)teljesítéstkövetően,

5.6.

5.7.

5.8.

átutalással, számlaellenében, magyal forintban történik a Kbt. 135. s (1), (5) és (6) bekezdésében,
valamint a Ptk. 6:130. S (3) bekezdésében foglaltak szerint, 60 napon belül, figyelemmel a kötelező
egészségbiztosításellátásairól szőló 7997. évi LXXXII. törvény 9/A. S-ában foglaltakra. Az
elszámolás és a klÍizetés pénzneme magyar forint. A kifizetésnélaz általános forgalmi adóról
szőló 2007. évi CXXVII. törvény' a számvitelrő| szőIő 2000. évi C. törvénye, valarnint az
éviCXCV. törvény rendelkezései is alkalnrazandók. A Kölcsönvevő
államháztartásrőlszólő2o71.
előleget nem biztosít.
A Kölcsönvevő köteles a tárgyhót követó hó 2' munkanapjáig a jelenléti ívek alapján a kÖlcsönzött
munkavállalók teljesítésérőlszemélyre bontott kimutatást adni (igazolni) a Kölcsönbeadó
számára. Határidőben vissza nem igazolt teljesítésigazolás esetén azt elfogadothrak minósítik a
Felek, és a számlázás alapját képezi'
A Kölcsönbeadó nem fizethet, illetve számolhat el a jelen szetződés teljesítésévelösszefuggésben
olyan költségeket, amelyek aKbt' 62. S (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Kölcsönebadó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Késedelmes Íizetés esetén a Kölcsönbeadó a mindenkor érvényesjegybanki alapkamabrak
megfeleló mértékűkésedelmi kamatot számíthat fel.

5.9. Külföldi adóilletőségú Kölcsönbeadó köteles a jelen szerződéshez aÍra vonatkozó
meghatalmazást csatolni' hogy az illetősége szerinti adóhatóságtől a magyar adóhatóság
közvetlenül beszerezhet a Kölcsönebadóra
igénybevételenélkül.

vI.
6.7. A Kölcsönbeadót

vonatkozó adatokat az országok közötti

jogsegély

A szerződés megerősítése, a szetződés megszűnése

a jelen szerződés szerinti teljesítéséérta Ptk. szerinti kellék- és jogszavatosság

terheli.

6.2. Abban az

esetben' ha a Kölcsönebadó olyan okból, amelyért felelós (Ptk. 6:186' S) az eseti
megrendelést arrnak kézhezvételétő|számitobt 2 munkanapon belül nem igazolja vissza, űgy a
Kölcsönvevő késedelmi kötbérigényt jogosult érvényesítenivele szemben. A kötbér mértékea
havi ellenszolgáltatás 0,1'7o-a késedelmes munkanaponként, de legfeljebb 1' 7o. A Kölcsönvevő 10
munkanapot meghaladó késedelem esetén jogosult a szerződéstől _ szerződésszegés címénelállni vagy azt felmondani. A késedelmi kötbér érvényesíthetó mértékea szetződés teljes időbeli

6.3

6.4
6.5

6.6.

hatálya alatt legfeljebb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás 30%-a, amely mértékelérését
követően a Kölcsönvevó jogosult a szerződéstől - szerződésszegés címén- elállni vagy azt
felmondani.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szeruődést a Felek a másik Fél súlyos szerződésszegése
esetén írásos értesítéssel,azonnali hatállyal felmondhatják. A jelen szerződés egyik Fél által
kezdeményezett bármilyen okból történő felmondása nem mentesíti a Feleket az egymás által
kölcsönösen elismert vállalások teljesítésétólés ezek ellenértékénekkiegyenlítésétől.
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszí3nésekor kötelesek egymással
elszámolni'
A jelen szerződés megszűnik bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve rendkívüli
felmondással' A rendkívüli felmondás irásban, az indokok feltiintetésével történik. A rendkívüli
felmondás esetén a felmondás közlését követő 90 napig, a Kölcsönbeadó köteles a jelen
szerződésben rögzített feladatait elláhri és a Kölcsönvevő köteles a jelen szerződés szerinti
ellenszolgáltatást megfizetni. Felek a rendkívüli felmondás jogával abban az esetben élhetnek, ha
bármelyik Fél olyan súlyos szerződésszegésnek minósülő magatartást tanúsít, amely aszerződés
további fenntartását lehetetlenné teszi'
Súlyos s zer ző déssze gésnek minősül a Kölcs önbe adő r észéről különösen
. a 6.2. pontban rogzitett azon körülmény bekövetkezése, amely esetén a Kölcsönvevő
felmondási jogát gyakorolni jogosul|
:

€r-

.

6.7.

olyan okból, amelyért a kölcsönebadó a felelős, a Kölcsönbeadó nem képes a szolgáltatást
biztositani;
. amennyiben a Kölcsönbeadó magatartásával a Kölcsönvevőnek igazoltankátt okoz;
o ám€lrnYiben a Kölcsönbeadó a titoktartási kötelezettségét megsérti;
. ha a Kölcsönbeadó a teljesítéstjogos ok nélkül megtagadja;
. ha a Kölcsönbeadó ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek;
r a Kbt. 143. s (1)-(3) bekezdése szerinti bármelyik eset bekovetkezése.
Súlyos szerződésszegésnek minősül a Kölcsönvevő részérőlkülönösen:
o ám€ÍrnYiben a számla rnegÍúetésénél90 napot meghaladó Íizetési késedelembe esik és
fizetési kötelezettsé gét az erre torténő írásbeli felszőlitásban megjelölt határidőig nem
teljesíti;

r amennYiben a titoktartási kötelezettségét megsérti;
. a jelen szerződésben rögzitett kötelezettségeinek megsértésévelismételten vagy
folyamatosan lehetetlenné teszi a Kölcsönbeadó

VII.
7.-i..

Vis Maior

Felek egyike sem felelős a jelen szerződésben rögzitett kötelezettségek nem teljesítéséért,haa
Kölcsönbeadó érdekkörén kívül bekövetkezett, elháríthatatlan külső ok (természeti katasztrőÍa,
háború, blokád, export- illetve importtilalom stb.) esetén a Kölcsönebadí kártéritési,illefue
kötbérfizetési kötelezettsége nem áll be. A Kölcsönebadő a vis maior felmerültét követően
a vis maior tényétől,
késedelem nélkül rövid úton, majd ajánlott levélben értesítia Kölcsönvevőt
küIsó
miatt a szerződés
az
elháríthatatlan
ok
okáról és va|őszinű' időtartamáról. Amenny1ben
jogosult
a szerződéstől elállni.
teljesítése 60 napot meghaladó késedelmet szenved, a Kölcsönvevó
Ebben az esetben a felek a felmerült kárukat maguk viselik.

vIII.
8.1.

által végzendő szolgáltatás nyűjtását.

Képviselet,együttműködés

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítéseérdekében
együttműködnek, írásban haladéktalanul tájékoztat1ák egymást a szerződés teljesítését
befolyásoló körülményekről' akadályokról, biztositják a kapcsolattartást munkavállalóik
(alkalmazottaik) között'

8.2

8.3

Az együtbnűködés, valamint szerződésszerű teljesítéselősegítése érdekében Felek

vállalják,

hogy bármilyery a jelen szerződés teljesítésévelkapcsolatos észrevételeiket írásban rogzittk és
jogérvényesítésesetén a másik Féllel közlik. Felek közlésnek fogadják el az irásban, faxon,
tértivevényeslevél útján tett kőz|ést, mely a másik Fél tudomásra jutásával hatályosul.
tése érdekében az alábbi kar:csolattartÓkat ielöltk
elek ielen szerződés teliesítéséneke
részéről.

Kölcsönvevő

nev:

Pulainé Bencik Tímea

értesítésicím:

97

telefon

/

fax:

00 Szornbathely,

Kölcsönbea

94/5L5-61,1

dó r észéről.

nev:

Nemes Orsolya

értesítésicím:

97

e-mail:

8.4. A fenti

5.

pu lair"le. time4lÍr)mark nsovszk.r,.hrt

e-mail:

telefon

Markusovszky u.

/

fax:

00 Szombathely, Szelestey utca 65. f öldsztnt 2'

30/797-2348
ne nles. o

n"solva'ctpq:]{]gllxelk.!-ll

személyek vagy adataik akfualitása kapcsán a Feleket fokozott együttműködési és
tájékoztatási kötelezettség terheli. A levelezés, az irásos dokumenfumok és a szóbeli tárgyalások

8.5.

nyelve rrrawar. A kapcsolattartók személyében bekövetkezőváltozásta
141. $ szerin tt szer ző désmódosításnak.

Felek kijelentik, hogy egyiküknek sincs olyan, az ÁFA törvényben szabályozott jogá|lása,
amelynek alapján az adó Íizetésene lenne követelhető. Amennyiben a Felek jogáIlásában
bármilyen váItozás következik be, kötelezettséget vállalnak a másik Fél azonnali értesítésére.

x.
9.'1.

9.2.
9.3.
9.4.

Felek nem tekintik a Kbt.

Titoktartás

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak
bármely okból történ ő megszíinése esetéry időbeli korlátozás nélkül, - jogszabályi kotelezés esetét
kivéve - harmadik személlyel nem közlik/ nem hozzák nyilvánosságra/ nem reprodukálják a
szerződés teljesítése során fudomásra jutott, - legyen az akár szóbelri, akár írásos - semmilyen
m(tszaki, jog, izleti információt, tényt, adatot, dokumenfumot, inÍormációt, know-how-t,
költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó inÍormációkat, szárnitógépes
programokat - kivéve, ha a közléshez a másik Fél előzetesen írásban hozzájárult.
Felek a fenti titoktartási kötelezettséget kiterjesztik a jelen szerződés teljesítésébebevon| illetve
a jelen szerződés adataival kapcsolatba kerülő harmadik személy tekintetében is.
Felek rögzítik, hogy amennyiben valamelyik Fél az előző bekezdésben meghatáÍozott
kötelezettségét bármely okból megs zegi, anyagi kártérítésifelelősség terheli.
Mindkét Fél jogosult a másik Félnéla titoktartási kötelezettségbetartását ellenőrizni.

X.

Zárő rendelkezések

A

szerződés csak a Kbt. 141. S-ában meghatározott esetekben, közös megegyezéssel és csak
írásbeli formában, mindkét fél felhatalmazott képviselőjének aláirásával módosítható.
1o.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak
bármely része utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés vagy aZ adott rendelkezés többi részét
érvényesnektekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna
meg. Amennyiben a szerződés valamely rendelkezésének vagy bármely részénekértelmezése
során vita merül Íel, űgy Felek elsősorban a rendelkezés célja szerinti értelmezést a|kalmazzák a
vitás rendezés tartalmának megállapítása körében a nyelvtani vagy logikai értelmezéssel

10.1.

szemben.

10'3. Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése,illetve érvényesítésének
való lemondást, illetve valamely jog részleges
elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről
nem zár'1a ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését'
vagy kizárőlagos érvényesítése
7O.4. A jelen szerződésből eredő jogvitákat a Felek békésúton tárgyalás keretében kívánják rendezni.
A tárgyatás alapja az qánlatr felhívás és a kclzbes zerzési dokumenfumok, az ajánlat, valamint a
jelen szerződés. Amennyiben a vitás kérdésa fenti dokumentumok alapján nem rendezhető,
Felek közös megegyezéssel próbálnakegyezségre jutni. Ennek eredménytelensége esetére a Felek
a polgári perrendtartásről szóló 2076. évi CXXX. törvény 27. S-a alapján megállapodnak abban,
hogy a jeIen szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat - hatáskörtől

függően

- a Szombathelyi

}árásbirőság

vaw a Szombathelyi Törvényszék

kizárólagos

illetékességének'
10.5. Felek fudomásul veszik, hogy a szerződésben foglaltakat az Áilami S zámvevőszék mindkét félnél
ellenőrizheti az2077' évi LXVI. törvény 5. s (4) bekezdése a|apján.
10.6. Kölcsönbeadó jelen szerződés aláirásávalkijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2071' évi
CXCV. törvény 3. s (1) bekezdésének1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minósül.
Kölcsönbeadó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak váItozásáről - avá|tozás

bekövetkezésétő| számitott 8 napon belül - koteles a Kölcsönvevőt írásban értesíteni.
KölcsÖnbeadó fudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött
szerződést Kölcsonvevő jogosult - felmondási idó közbeiktatása nélkül - felmondani vagy attól
elállni'
10.7. Jelenszerzódést a Felek alábbi képviselői hagyták jővá. A Kölcsönbeadó képviselője kijelenti,
hogy a KÖlcscinbeadó képviseletéreés a jelen szerződés aláirására megfelelő jogosultsággal
rendelkezik azza|, hogy az ezzelösszefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai
szerint felelősséggel tartozik a Kölcsönvevő felé.

10.8. Jelenszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, a Ptk., azMt.,
valamint a vonatkoző egyéb jogszabályok (különosen Kölcsönvevő működésére irányadó
jogszabályok, szakmai előírások és az általa kiadott munkaköri leírásokban Íoglaltak) az
irányadók.
10.9. |elen szerződés szövege L2 számozott oldalból áll és 4 darab egymással teljesen rnegegyező
pétdányban készült. A szerződés példányaiból a Kölcsönvevőt 3 darab, a Kölcsönbe adót 1' darab
eredeti példány illeti meg'
Je|en szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden
befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak
me gtartásával saját kezíileg a|áirták.
Mellékletek:

o
l
.

1. sz.

2' sz.

melléklel Tájékoztatő
melléklet Artáb|ázat

3. sz. mellékeL Szakmai felelósségbiztositási kötvény másolata
,,n a;

Szombathely,

z}1'8.június /-{f-

Budapest, 2078. június k}

A|áirás:

Aláirás:

rnold, igazgatósági tag
P.H.

''".'

Ellenjegyzés:

*

.r:;'.'..KcjLcsörftl eu
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KöIcsönbeadó

1. sz.

melléklet

rÁ;ÉrozrnrÓ
A Markusovszky Egyetemi oktatókórház (mint Kölcsönvevő) nevében ezúton tájékoztatom a PannonWork Zrt.-t (mint Kölcsönbeadót) a közttink 2018. június ... napján létrejött munkaeró-kölcsönzési
keretszerződéssel kapcsolatos, a munka törvénykönyvérőlszóIő2012. évil. törvény általmeghatátozoft
szempontokról.

Munkakör:

1./

Az irányadó munkarendre, munkaidőre

2./

Munkáltatói jogkört g'vakorló személ.v neve, beosztása, elérhetősége a Kölcsönvevő

3./

Munkabérfizetés alapjául szolgáló adatok közlésének módja és határideje:

4.

/

Az elvészendő munkára vonatkozó alkalmazási

5./

A munkakör(ök)be

6./

A

vonatkozó szabályok;
részéről:

feltételek:

tartozó feladatok:

munkaerő-kölcsönzés

alapbére+juttatásai:

KeIt:

és pihenóidőre

tárgyát képezó munkakör(ök)ben

a Kölcsönvevő

munkavállalóinak
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3. sz. melléklet

Szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolata
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Gene}ali BiZtDsIló zrl
]066 Budapesl, Terázb.d' 42-44'
Leveie:ési cínr: 7602 pócs, Pí. 888

G*nurdi

Bet6iiö &!.

1i2

Te]eÍonos ügyÍélszo|gálat: +36 1 452 3333

gen*rali.hu

Altalános f elelősségbiztos ítás

Dátum:2017.06'13'

Módosítot1 biztosÍtási kŐtvény

Ügyfélszám: 41

KölVényszám: 95599í 01 900281 0Ü0

Kozvetító neve: PBA lNsURA ZRT

-l'1Ü721

Szeraődó:
Pannon-WoÍk Zrt'

Gyór
Budai utca 5./A

É 9027

N

9

20í&'07.01

2017.07.01
A biztositási szerzödóst

a szeÍződÖ Ísl8k a biztosnás évfordulÓjá/a 30 napos telmondási hatáíidövel íe|mondhatják

200681&

2 006 818

T
I
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Kiegószttő Felg|ő9ságbiztÜs {tá3i F€ltéleIek (KFR

A rlsr - Kiegészltő Feltétel Tevókenységi FelelősségbiztcsltásÍá
Kiegészitó Felslósségbiztosítási Fé jióté lek (KFF)
rész - K]gglszttő Feltólel srolEá|tatÓi Feleiösságbiaosliásra

c_

Kiegószllő

kocká."!Í:t!u'ég

Az érvényes záíadékÖk szeíinl

Tsvékenysógl lelalősség
Tevékenység: MunkaerÓkÖzVetités, -kllcsónzes es kepcso|Ödó !anácsadas
KáÍkitizetési iimit évefi tÉ
5 000 000

Káftifi zet{isi IiÍnll káronkénl

Káronkánü önrész 10 7o' de minimum 50 000 Ft

Tovékanység; MunkaeíőkÖzvetltág' -kÖlcalnzás es kapcsolÓdl tanácsadás
Kárkiiizetési llmlt évente
KáÍkiÍizá!ési limit káronkint
Káronkénti örÍé3z 10 %, de mlnímum 50 000

5 000 000
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l'l.jó!?ám: 10308024 '1.4-4. BcÚj{srémlagr.inl: RojÍfeiserr Bar:h i200]cÜB'0c10059{'í]c10DíD8
Fová.osl TÓNényBzÉk cdgbíróssoa c3. Úl'J0'04] 3i]5 . csopodÚ9 bes.€dé5i negE]:i1s esetéÚ a Kéd!9zn1óÚy6lgti ?rcnrjlilo]a: Á] 030802{
Á ta.snsáo a1l ]\.1Ass áltól leaolelt olasz Bjatogiloi csopJ*!k Ny lvánlaftásában ?6_.5 soEzinÓl] i]e!éuyzen ceí)eÉllCsiprrthcr tiúnzlR
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Kiegéstltő kooM'at Í9lelő5$ ág
TeváksÍry$ógI szolgáliarás táígyában okozottkáÍok'el8lö$ságbizl$6ftása
KáÍklÍizetésilimit óvBnto

Ká'k''fi""té'l li"'it ká'".ké-t
KáÍonkéntiönrész

1

0

Záradékok: FKF390' FKF39

1

7c,

dg minjmufl1 50 000 Fl

Koclcárall kÖÍÖk / záradékol réErlglerósg
Kiegé3eílő kockálat féi9löEság(55706J
Tiszun vágYonl károk blztosítága

-

Kiegészíló kockárat falBló$ság(55706) Szolgál'tatás tárgyában okozott kálok Íelelós9égbiZtosltása
E kÖvény a szerződás legtontosabb adatait tartalmazza, és a vonatkozó fel$le]ekkel 9gyÜtt érVényes.
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Erd6s Mihály
elnÖk-vgzáÍigazgatÓ
Generali Biztositá Zrl
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