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KÖznnuŰrÖpŐt sznnzŐoÉs

1.

szárr:lit

módosítása

mely létrejött egytésztőI a

Markusovszky Eryetemi oktatókótház
Címe; 9700 Szombathely, Markusovszky L. u.5.

Képviseli: Dr. Nagy Laios f'őigazgatő

KSH statisztikai számjel:

15813860-8610-312-L8

Adószámal 158L3860-2-18
Számlaszám:

1

Ü047004-00333166-00000000,

a továbbiakban:

Magyat Államkincstár

Megrendelő - (továbbiakban:Megtende1ő)

mástésztő| a

URO-CLIN Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségú
Társaság

Címe:7621Pécs,Perczel M. u.7aA.
Képviseli: Dr. Fábos Zaltán ttgyv ezető
Cégse gy zéks zám: Ü2-Ö9 -06507 6
Adó sz ám: a15 4609 4-2-02

Számlaszám:

1091"8001 -00000077-46430009

- a továbbiakban:

Közremíiko dő- (továbbiakban: Közremtlködő)'

Együttesen -Felek

_

kozött az alábbifeltételek szerint:

L. Preambulum

a

kőzbeszetzésekről szőIó 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) alapján, Kbt. 81. $ szerinti nyílt közbeszerzési eljárást

Megrendelő,

THERMoTERÁPlÁs KEszÜLÉKKEL TÖRTÉNŐ xEzelÉsKÖZREMÚKÖDÖt szEazŐoÉs xeRrrÉeeNl
í 'sz módosílás

folytatott Ie,,Thermoterápiás késztilékkeltorténő kezelés közreműködői
szerződés keretében" tátgyában' A Felek 2018' március 23.- án az eljárás
eredményekéntszer ződést kötottek,

2. A szerződés módosítással

2.1. A

G

/ 306-a / 2a18. iktatÓszám alatt.

érintett rendelkezése.

Megrendelő által G/306-0/201B, iktatószám alatt nyilvántartott

1zerződés 2.1. pontja az alábbiszovegezés szerinti.

,,2'L. Krizremíiktidő jelen szerződésben váIlalt és tetjesített szolgdltatúsért 78490.-

Ftftezelés díjra jogosult. Ezen díj fedezetet nyújt a KijzremíÍködőnek jelen
szerző de s telj esitésnel kap csolatban aalamennyi
felmen)lt kriltségére."

2.2. A

Megrendelő által G/306-0/2018. iktatÓszám alatt nyilvántartott

Szetződés 2.1. pontja az alábbiakra módosul

a

jelen megállapodással.

Kcizreműködő jelen srcrződésben uúIlalt és teljesített szolgáltatásért
fi4000.-Ft/kezelés díjra jogosult. Ezen díj fedezetet nyújt a KÓzremííkjdőnek
jelen szerződes teljesítésévelkapcsolatban aalamennyi
felmeriiltkoltségére."

,2.7.

3. A szerződés módosÍtás jogalapia

3.1''

Megrendelő, mint a közbeszerzésben Aján1atkérő a Kbt' 141. s (a) bek c)
pontja alapján kívánja mÓdosítani a jelen megállapodás 1. pontjában
körülírt szerződést az alábbi indokok, feltételek együttes teIjestilése alapján

3.2- A

Felek megátlapítják, hogy a:,módosítást olyan körülmények tették
szükségessé, amelyeket az ajárúátkérő kellő gondossággal eljárva nem

láthatott eiőre.

3.3. A

Megrende1ő megállapít1a, hogy az eljárás összeálításának megkezdését
2015. év végénkezdte megl aZ akkori tapasztalatai, szerződés alapjárr' majd
2a17 év elején, az akkori orvostechnikai eszközök árai, valamint bérek
aIapján számította ki ismételten a becsült értéket. 2018. tavaszán a
szetződés teljesítéséhezszikséges Íogyóanyagok, valamint a szükséges
orvostechnikai gép-berendezések üzemeltetése (karbantartása, fenntartása,
szernéIyzet biztasitása) a szakember hiány, kötelező bérek emelkedése

miatt a Közremúködő

költségei aránytalanul megernelkedtek, ezért az
aránytalan sérelemmel jfu a Közreműködő részérőI.

THERMoTEMPÍÁs KÉsZÜLÉKKELTÖRTÉNÓxezrÉs rÖzRgn,tŰxÖoÖtszrnzÖoÉs xrRerÉsrNl
1'sz módosítás

3.4.

A Felek megáIlapítják továbbá azt,hogy a jelen mÓdosítás nem változtat1a
meg a szerződés általános jellegé| az továbbra is a szerződés tárgyában
megnevezett,,Thermoterápiás készülékkeltörténő kezelés közrem{1ködői
szeruődés keretében" történik a szolgáltatás biztosítása.

3.5.

A Felek kijelentik azt,hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az
eredeti szerződés értékénekötven

%-át.

4. Hatályba lépés'egyéb tendelkezés.g}

4"l'.

Jelen megállapodás mÓdosítás 2018. június 15. - től lép hatályba.

4.2. A Felek

megállapodnak abban, hogy a kÖzöttiik hatályos, 1. pontban leírt
szetződés egyéb rendelkezési változatlanul hatályban maradnak. A két
megállapodást egytittesen kell értelmezni.

4.3.

lelen szerződésben nem szabá\yozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamin a
mindenkor hatályos jogszabá|yok rendelkezései az irányadóak.

A szerződő Íelek rögzítik, hogy

jelen szerződést átolvasást és értelmezéstkövetőerr,
mint akaratukkal mindenben megegyez őt, jőv áhagy őIag írták aÍá.
a

E szerződés négy (4) egymással mindenben megegyező, eredeti példányban készült,
melyből három (3) példány a Megrendelő| egy (1) példány a Közremt1ködŐt illeti.
Keltezés: Szombathely,

Dr. Fábos Zoltán
Közreműködő; URO_CLIN
Egészségtigyi Szolgáltató és
Kereske delmi Kotlátolt Felelősségú
Társaság

