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vÁr,r'alr oz&st sznnzooÉs
létrejött egyrészről , a rÜNrrrÉs_vÉcnnrra.rrÁsonszÁcos
PARANcsNoxsÁcl (1054 Budapest, Steindl I. u. 8.),

mely

Adószám: I57 52181-2-5I,
P étwfor ga\mi sz áml aszám
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52028,

Képviseletében: Dr. Góra-Bernáczh't Sz1lviabv. ezrede\ az országos parancsnok gazdaságs és
informatikai helyettese
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészrőla Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9407 Sopronkőhida, Pesti Barnab ás íat 25.,
Cégjegyzékszrím:08-09 -0037 69,
Adószrám:

111

30888-2-5 1,
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Kepviseletében: Kormányos ZoltáÍlné bv. ezredes, igyvezető
mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között.
Előzmények:

Megrendelő a TED adatbankban megielent TED88/20I9-90L997 számu hirdetménnyel, a
,,Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás országos Parancsnol<sága által
a Markusovszlry Egletemi oktatókorház szómára vóllalkozósi szerződés keretében" téttgyban
a Közbeszerzésekről szőló 2015. évi CXLIil törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész
alapjánközbeszerzési eljárást indított, mely eljárás nyertesének a Vállalkozőtnyilvanította.

1)'A

Megrendelő, mint Központi Ellátó Szerv, a jogszabályokban és utasítrísokbanelőírt
zavartaIat ellátás biztosítása érdekébenszeruődést köt a Vállalkozóval a Markusovszky
Egyetemi oktatókórház (széh'he|ye: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.,
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgatő) mint Kedvezmétyezett (továbbiakban:
Kedvezményezett) részéremosodai szo|gáItatások teljesítéséreés a kapcsolódó szállítási
feladatok ellátásara a j elen szerződésben foglaltak szerint.

2)

A

Vállalkozó jelen szerződés aláításáva| egyidejűleg kötelezettséget vállal a
Kedvezményezett tulajdonát képező, egészségtigyíszo|gáltatas céljara használt textíliak
mindenkor hatályos iranyelvek szerinti mosodai szo|gáltatásanak biztosításrára"
Szolgáltatás

megnevezése mennyiségi egység

textília tisztitása

kg

éves mennyiség

710.000 kg
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feltiintetett mennyiségektől a Megrendelő jogosult +2}%o-ban eltérni. A Vállalkozó
jelen szeruődés aláirásával kijelenti, hogy az qariati ára kalkulálásáná| figyelembe vette
a Megrendelő fentiek szerinti rnegrendelési szabadságát.

A

3)

A teljesítéshelyei

'|

a
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Kedvezményezett alábbi telephelyei:

Központi telephelv
Kámoni telephely
Vérellátó
Körmendi teleohelv
Szentsotthardi telephelv

9700
9700
9700
9900
9970

Szombathely. Markusovszky L. u. 5.
Szombathelv. 11-es HuszáÍút 130.
Szombathelv. Dr. István Laios krt. 3.
Körmend, Munkácsy M. u.1.,1781/3 hrsz.
Szenteotthárd. Hunyadi J. u. 31.

A Vállalkozó

köteles saját költségén gondoskodni a szennyes textília Kedvezményezett
osztályos átvevő helyeiről történő elszáIlításaról és a tisúa textília Kedvezményezett
osztáIyaira történő visszaszállításfua. A Vállalkozó a fontiekben me$tatározott

szállításért kÍilön díjazást nem igényelhet. A

száIIitás megszervezésévelés

lebonyolítasával kapcsolatos valamennyl feladat aYáLlalkozót terheli, és ennek költségeit
viseli.

Vállalkozó kijelenti és vállalja, hogy mosodai szolgáltatásnak minősül:

o
a

a

mosáS,

szárítás (technológiától fiiggően)'
mángorlás, vasalás, finiselés (technológiától fiiggően, a műszaki leírás alapján szükség
esetén kézi vasalás),
a rendeltetésszeriÍen nem használható textília kiilönválogatása, és a használható
textílirítól elktilönített módon történő visszaszolgát\tatása Megrendelőnek,

szennyes és tiszta textíliáknak az

intéz-nény(Kedveznényezett)

telephelyérr/telephelyein az osztá|yos átvevó helyekről történő el és visszaszállítása,
szennyes és tiszta textília szá||ítása a Kedvezményeze'tt telephelye(i) és a Yállalkoző
mosodája között, a közösen elfogadott ütemterv alapjén,
o textíliák miíszaki leírásban meghatározottak szerinti javítása,
o tiszta textíliák műszaki leírás előírásainak megfelelő csomagolásban: címkévelellátva
telephelyre és osáályokra darabszám szeint köteles leszáLlitant. A tiszta textíliak
visszaszállitására haszná|atos csomagoló ffiYa5, és száIlitőeszkőz biztosítrísa a
Yál|akoző feladata.

szolgáltatásnak elválaszthatatlan részei azok a tevékenységek,
munkafolyamatok és adminisztrációk, amelyek a szerződésszeru teljesítést

A mosodai

mega|apozzák, illetve ellenőrizhetővé teszik. A szolgáltatás ára ezen tevékenységekkel,
munkafolyamatokkal és adminis ztráciőv a| egyutt értendő.

A szolgáltatási díj megállapítása:

A havi

szolgáLtatási díj megállapítása, meghatrírozása a szellnyes textília alapján súly
szerint, nettó Ft/kg alapján történik. Megrendelő a szennyes textília súly és darabszám
szerinti ellenőrzésre textil fajtanként megállapított átlagsúly táb|azatot alkatmaz, melyet
ellenőrzés céljából Kedvezményezett és Vállalkozó közösen állapít meg a szerződéskötést
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követően. A megállapított súlytab Lénat a szeruődésmellékletétképezi, azt aYáIia|koző a
felvételét követő 5 napon belül megküldi elektronikus úton Megrendelő részére.

- A szo|gáltatás
7.

l) A tiszta ruhák

részletes szabályai:
átadása-átv étele:

A

tiszta textíliak osztá|yra történő száIlítását a Vállalkozó, minimum mosható és
fertőtteníthetó lefőlriáu,ott' zért konténereivel biztosítja, munkanapokon aYáIlalkozó és a

Kedvezrrényezefr megegyezése szerinti időpontokban.

A

Kiizponti telephely (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) esetében a
Vállalkozó köteles a kimosott textíliákat az átvétekől számított maximum 24 ,őrán
(kivéve a szemé|yzeti védőruhákat) belül, a Kámoni telephely (9700 Szombathely, 11es Huszár út 130.), a Vérellátő (9700 Szombathely, Dr. Istvrán Lajos kri. 3.), a
Körmendi Kőrbáz (9900 Körmend, Munkácsy M. u. 1.,178Il3 hrsz.), valamint a
Szentgotthárdi telephely (9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 31.) esetében 48 órán
betül hianytalanul, az áfrételkori minőséggel azonos minőségbery tísztán vasaltan
üsszaszállítani.
Szemé|yzeti védőruhák esetében a szá|Iités az aIábbiak szerint történik:

Központi telephely (9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.) esetében hetente
napon:

o
o
o

3

hétfői szá|Litás _ pénteki visszaszállítás
szerdai szállítás _ hétfői visszaszállítás
pénteki száIlitás - szerdai visszaszállítás

Kámoni telephely (9700 Szombathely, ll_es Huszar út 130')' és a Véreuátó (9700
Szombathely, Dr. István Lajos kÍt. 3.) esetében hetente 2 napon:
csütörtőh.t szátl]rítás - hétfiii visszaszállítás
hétfői száIlítás _ csütörtöki visszaszállítás

o
.

Körmendi Kőrttán (9900 Körmend, Munkácsy M. u.

l.,

178113 hrsz.), valamint a
Szentgotthárdi telephely (9970 Szentgotthard, Hunyadi J. u. 31.) esetében hetente 2
napon:
csütörtöki szállítás-hétfői visszaszállítás
hétftii szá|Iítás _ csütörtöki visszaszállítás

o
o

Tíszta textílirák tételes átadása az inté:zményi osztályokon darabs zám alapján történik,
szállítólevéUszá||ítőjegy kiállításával. A tiszta textíliák száLlítása megfelelően
csomagolva (papírba vagy foliaba), címkévelellátva, cipzáras zsákkal lezárt konténerben
történik.

Vállalkozó a személyzeti védőruhak at osztáIyonként és név szerint jelölni (vonalkód
alapjan) köteles a Kedvezm ényezett által kapott információk szerint.

7

.2) Szennyes textíliák

Vállalkozó

a

átadása- áw étele

Kedvezményezett osztályairól

a

Kedvezményezett telephelyein lévő
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'j

4

osáályos rakJfuaiba lehordott szennyes textíliát

a

kózbeszerzési eljárás műszaki

leírásában ismertetett módon és időben g},t}jti össze az éltala biztosított zsiíkokban"

A szennyes textília átvétele széilritőIevéllel és mosatási jegyzékkel történik.
Átadáskor Vállalkozó képviselője és a kőrhán felelős megbízottja a Vállalkoző áltaI
biztosított és hitelesített merlegerr leméri a szennyes textíliát. A mosatási jegyzékigazoija
a textíliák súlyát, melyet Kedvezményezet|nem vitathat, amennyiben a mérésnélnem
vett részt. A mosatási jegyzék * mely az elszátmo1ás bizonylata - a Kedvezrrényezett
birtokaban marad.

_ A

szo|gilltatással szembeni elv:órások:

8.1)A betegekkel kapcsolatba kerülő összes textíliát potenciálisan szennyezettnek kell
tekinteni. Alapelv, hogy az Kedvezményezettné| használt összes textíliát fertőtlenítő
mosásnak kell alávetni és csak azíIy módon előkezelt textíliát szabad alkalmazni.

s.2)

A

mosásra kerülő textíliríkat a szennyezettségi fokozatoknak megfelelő technológiával

kell mosni.

a szolgáltatást' csak és kizárő|ag a mindenkor érvénybenlévő
jogszabályoknak megfelelő technológia a|apján végezheti. A mosodrínak rendelkeznie
kell a működéshez sziikséges összes engedéllyel.

8.3)Vállalkozó

a

szolgáItatás során csak Flóraszept, Claractív, Ózorttt vagy ezekkel
egyenértékű vegyszereket a\ka|mazhat Amennyiben az előbbiekben megnevezett
mosószerek nem állnak rendelkezésre (piaci forgalomban nem beszerezhetőek), 'űgy az
alkalmazni kívant szernek rendelkeznie kellmagyar hatósági engedéllyel (oTH engedély
az oEK által kiadott ,,TÁJÉK)ZTATÓ- A betegellátás és a jáwányngyi gyakorlat
részéteengedé|yezett és forgalmazoft fertőtlenítőszerekről (2009) kiadvány alapjrín).
YáIlalkoző köteles a szo|gáItatás megkezdése előtt a mosószereket a Kedvezményezett
higiéniás főorvosával jóvahagyatni.

Vállalkozó

s.+;vauau<oző a selejtes, rendeltetésszeriien nem használható textíliát köteles osztályonként
kÍilönválogatni a használható textíliától, selejtezési javaslatta| elIátra, melyen szerepel a
textilfeleség neve' darabszáma. Vállalkozó ezen textíliakat tiszta mosott állapotban
köteles a selejtezésre a Kedvezményezett érintett osztáIyára.

A

nem selejtes, de sérült, szakadt textíliát Vállalkozó köteles a mosatási rendszerből
kivonni, javítani, majd a visszamosiíst követően 48 órán belül visszaszolgáltatni.

A

selejt fogalmát a közbeszerzési eljárás műszaki leírasa tartalmazza, mely a szerződés
telj esítése sorián alkalmazandó.

S.5)Vállalkozőnak a szerződéskötéskor rendelkeznie kell legalább 1 db, legfeljebb 7,5 tonna
együttes tömegű' zárt tisztít\lató, fertőtleníthető rakodóterií, emelőhátfalas, érvényes
forgalmi engedéllyel rendelkező teherautóval. Vállalkoző a szerződés megk<itése előu
köteles bemutatni a gépjármű érvényesműszaki forgalmi engedélyét,a rendelkezésre
áIlasára vonatkozó okiratokat, dokumentumokat. A gépjármúnek a szetződés teljesítése
során érvényesforgalmi engedéllyel kell rendelkezrue.

,.t,/

8.ó)

Vál1alkozó garantáIja, hogy

a textíliákon a mosó

eljárásból szárunaző semmilyen

egészségkarosító hatású anyag- $em marad vissza.

8.7)Vá11alkoző vá|Ia\ja, hogy
mosásnak veti alá.

a mosást követően

szewtyezetten maradt textíliát ismételt

a

szolgáItatás ellátásrához szükséges mosható, tisztíthatő
zsákokat _ kezdő merrnyiségkéntosáályonként 10 db-ot, a fertőző osztalyok részére
pedig aszo\gá\tatás megkezdésekor 50 db vízoldékony(piros) zsákot.
A szénnyes és tiszta textília vgyanazonkonténerben nem szállítható'

8.8)Vá11a1kozó köteles biztosítani

8.9)A Kedvezményezett az ene kijelölt személy által jogosult a teljesítésminőségének
ellenőrzésére és igazolásara a mosás helyszínén

8'10) Válla]koző kötelezettsége a szolgá\tatás teljesítése soriín a textíliakon a 91i.\séges
varrási, javítási tevékenység ellátása is. Varrni, javítani való a textília, gombhiányos,
kötőhianyos, a vatrás mentén szakadt. Yállalkoző feladata szakadás esetén a foszló
részek eldolgozása, műtős textíliak esetén a kötők felvarrása. Javítrís csak max. 3x3 crnes javító rotttut vagy ragaszva (mindkét oldalon vagy csak az egyiken a
szerint). Javítás esetén a száLlítő levélen fel kell
Kedvezményezett
"..ti_ta1'etórtutá"u
ttintetrri az &ttett os*áIyt, a textília fajtá$át és a darabszámot. Javítás esetén a
visszapótlá st a szállítólevél kézhe zvéte|étőI számított 48 óran beltil végre kell hajtani.
Vállalkozónak aszerződéskötéskor, és a teljesítés során folyamatosan rendelkeznie kell:
- a l8lI998. (vI.3.) NM rendelet 35. $ (4) foglaltakra figyelemmel - akkreditált
laboratórium áItal 20t7. és 2018. évben készítettlegalább megfelelő minősítésű
higiénésjegyzőkönyvekkel, szakvéleményekkel, mikrobiológiai felülvizsgálati
jegyzőkönyvekkel v agy azzaI egyenértékűdokumentumokkal.
- ISó 9001, ,ugy *ruí egyenértékú,az Európai Unió bármely tagállamábanbejegyzett
szewezettől Ázármazó, a közb eszerzés tárgya szerinti tevékenységrevonatkozó
minőségiranyítási rendszer meg\ététigazo|ő érvényestanúsítvánnya| vagy azzal
' egyenerteniminoségbiztosítási intézkedésekegyébbizonfltékaival.
- ISo 14001 rendszer, vagy azzal egyenértékii, azEurőpai Unió bármely tagállamában
bejegyzett szewezettőI származő, környezetiranyítási rendszer meglététigazolő
érvényestanúsítvannyal, vagy az egyenértékűkörnyezetvédelmi vezetési rendszerek
egyéb bizonfitékaival.
- a fogvatartóttak folyamatos foglalkoztatását biztosító érvényesdokumentummal,

8.11)

szerződéssel, megállapodással

9.

A szolgáltatást ellátó dolgozókkal szemben támasztott követelmények:

9.1)

Vá1lalkozónak a szolgáltatas teljesítésébenrésztvevő dolgozőkat oly módon kell
kivélasztatúa,hogy a mosodai szolgáltatásban elvárható személyi feltételeknek
megfeleljenek (rriegbízhatóság, fertőző betegségektől való mentesség, megfelelő
.'áetyi higiénia, .atl. a' egészségügyben dolgozók védelme erdekében a szükséges,
illetve rendeletekten előírt veaoott*1ok) beadatása a Vállalkozó felelőssége, illetve

A

feladata és kötelezettsége.

.--A
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10. Felelősség és garancia a szolgáltatás teljesítésére:
10.1)A Vállalkozó kötelezettséget vá1lal a szolgáLtatás folyamatos, zökkenőmentes első
osztályú teljesítésért.Vállalja, hogy az egymást kdvető folyamatos pihenő, illetve
munkaszüneti napok alkalmával az átvéteItől számított max. 6c óran belül biztosítja a
textília visszaszáll itását.

I(ártérítés:
lO.2)Amennyiben Vállalkozó feladatait nem a megltatátozottak szerint végzí,és ebből
adódóan Kedvezményezettet kár a, úgy kareseményt a Felek 48 őrán belül közösen
kivizsgr{ljak.

károkozásért az Vállalkozó részben, vagy egészben felelős, a Ptk.
rendelkezései szerint a kárösszeget a következményes kánalegyütt köteles Megrendelő
részere megfizetni.

Amennyiben

a

A Vállalko ző a tisztítésraátvett textíliáért,a tisáítas minőségéért, az átvetttextíliák
hiánytalan visszaszolgáItatásáért felelősséggel tartozik. Amennyiben Vállalkozó a

10.2.1)

mosásba leadott texti[ól, védőruhával a leadástól számított 10 munkanapon belül nem tud
elszámolni, köteles aztmegfffiteni. A térítésidíj a mindenkori új bekerülési költség.

10.3)A Vállalkozó vállalja, hogy a mosodaüzem bármely okból bekövetkezett, 24 órát
meghaladó üzemszünete esetén - Yállalkoző másik üzemegységének, vagy más
vállalkozó igénybevételéneksegítségéve|- a szerződésben vállalt határidő, valamint a
szoIgáltatási ar változtatása nélktil teljesíti a szolgáltatást.

Ilibás teliesítés:
10.4.)Hibásan teljesít a Vállalkozó, ha az ajanlati dokumentáció műszaki-technikai
specifikációiban, megadott ágazati irányelveket, szakmai szabványokat sértve végzi eI a
textílirák tisztttását, tovr{bbá ha az iranyelveket betartva, de láthatóan, tapinthatőan, vagy
szaglással étezhetően nem teljes a mosás.
1Q.4.2)Hibás a teljesítésakkor is, ha nem szétaz a textília, ha dohos, nem a technológiához
tartoző illatokkal szennyezett vagy nem a technológiai e|őírás szerint vasalt' hanem
gyúött.
10.4.3)Hibás teljesítésnekminősül' ha aszáIlítás során a légtérben nem ktilönítik el a tiszta
textíliát a szennyes textíliától, illetve ha a szennyes textíliát száIlítő járművet nem
tisúítják, és fertőtlenítik a tiszta textília berakása elótt. A tíszta textília szállitására
szolgáló tarolók (zsiák, konténer, stb.) csíramentességének meg kell egyezni a textília
mentességévelannak érdekében,hogy az átfertőződés elkeriilhető legyen. Külön
szá|litőeszközt kell használni a tiszta textília és kÍilön szállítóeszközt a szennyes textília
szállításéltoz.
10.4.4) Minőségi hiba esetén a hibaról aYáI|akozót írásban értesítenikell és meg kell hívni a
minőségi hiba megállapítasanak jegyzőkonyvezéséte 48 fuarl belül. Ha a Vállalkoző a

minőségi átvételen kitűZött időpontban nem jelenik meg, minőségellenőrző szerv' vagy
bejegyzett szakértő szakvéleményétkell kérni, melynek költsége aYáIIalkozót terhelí.
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esetén a Vállalkozó köteles a hiányosságot vagy hibát haladéktalanul
megsziintetni. A Vállalkozó köteles a kimosott, hibásnak minősített textíliakat
visszaszállítani és asajátköltsegén újra kimosni. A visszamosási időtartam 24 őra.

A minőségi hiba

Minőséei kifogás:
Szennyezettnek minősül a tíszta rvha az alábbi esetekben:
- vérmaradvány talá|hatő rujta,
- gyógyszer, illetve egyéh vegyszeÍmaradvány ta|álbatő rajta,
- foltos a textília (bármilyen folt találhatő rajta, ami a mosással eltávolítható lett volna),
- nedves, gyűrött, dohos, idegen szag!ől szertnyezett a textília- illetve minden egyéb
szewtyezettség, ami mosássaI eltávolítható lett volna.

A Kedvezményezettjogosult szúrópróbaszerűen a Vállalkoző áItal visszaadott kitisztított
textil akkreditált laboratóriumi vízsgá|atára. Vállalkoző szánnfua e|maraszta|ó eredrnény
esetén a bevizsgálás költségeit a vállaIkoző köteles megtéríteni Megrendelőnek a
b

ev ízs gáLás eredményónek

kéáe zv ételétkovető 8 napon b elül.

Kötbér:
l0.5) A Vállalkozó olyan okból amiért felelős, megszegi a szerződést, késedelmesen teljesít
kötbér ftzetésére köteles.

Késedelmes teljesítésesetén a kötbér mértékeaz eredménytelenül eltelt teljesítési
határidőt követb első nap utiín a nern teljesített szolgáltatás AFA nélkiil számított
szerződéses értékének3 oÁ-anaponta, legfeljebb azonbanteljes szerződéses érték15 %a, amely a késedelmesen teljesített napok tekintetében nem érheti el a 10.8) pontban
meghatárrozott időtartamot, az egymást követő 5 napot. Késedelmi kötbér megfizetése
Vállalkozót nem mentesíti a teljesítés a1ól a Ptk. 6:187 (1) bekezdése alapjan.
10.6) Vállalkozó a késedelmi, kötbér összegét a Megrendelő által kiállított szám|a alapján
köteles megftzetni

.

10.7) Késedelmi kötbér 10.5) pontjában meghatározottmaximum eléréseesetén Megrendelő a
szer zó dé st felmondhatj a.

10.8)

Kedvezményezett mindent elkövet az&, hogy a textíliákat rendeltetésüknek
megfelelően tarolja és használja. A természetes elhasználódás nem képezheti kártérítés

A

alapját.

Meehiúsulási kötbér:
10.9.)Ha a szerződés teljesítésénekmeghiúsulásáért aYá|Ialkozó felelős, a Kedvezményezett
meghiúsulási kötbene tarthat igényt, melynek mértéke a szeruődés teljes időtartamából
nélkiil szétmítottszerződéses ellenérték
hátralévő időtartamra vonatkozó
összegének a 15%o-a.Megrendelő meghiúsulásnak tekinti, ha az Vállalkozó felszólítás
ellenére nem teljesít és a nem teljesítéssel érintett,egymást követő napok szríma két
naptári hónap a\att eléri az öt napot. Amennyiben a Kedvezményezett a nem

Ápa

I
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I
szerződésszerii teljesítéstelfogadja Vállalkozó részéről ez nem értelmezbető
joglemondásként azonigényekről'melyek egyébkénta szerződésszegő magatartás esetén
megilletik. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a hibás teljesítésből' a késedelmes
teljesítesből, továbbá a neÍn teljesítésből eredő kárat megféríteni. Meghiúsulási kötbér
érvényesítésea teljesítéskövetelésétkizárja a Ptk. 6:181 (1) bekezdése alapján.
11) A Szerződés időtartama:
Jelen szerződést a felek határozott időtartalrua' a szerződéskötés napjától sámított 36
hónapra kotik azza|, hogy felmondásra csak súlyos szerződésszegés esetén kerülhet sor.
Jelen szerződést a Megrendelő, illetve a Vállalkoző bármelyike a másik fél jelen
szerződésben megielölt értesítésicíméreküldött _ a felmondás okát megjelölőtértivevényeslevélben felmondhatja, amennyiben a felmondás joga szerződés vagy
j o gszabály alapján megilleti.
Azfuakata Vállalkoz ő aszerződés ideje alatt nem váItoztathatja meg.
11.1.)

A felek aszerződést a Kbt.

141. $-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatjak.

12) Vis maior:

l2.1) A Vállalkozó a nem szerződésszeni teljesítésértvalamint a szerződés nem teljesítésért
felelősséggel tartozik. Kivételt képez ez alőI az az eset, ha a szolgáltatás ellátását a
Vállalkozó érdekkörén kívüli és elharíthatatlan külső ok (vis maior) akadályozza.

A vis maior olyan esetekre vonatkozik, ame1y a Vállalkozó akaratan kívül következik be,
neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek pl. a nem a Vállalkozó munkavállalői áltaI
szervezett sztrájk, illetve háboru' forradalom, fogvatartotti zendülés, tiizeset, áwíz,
járvény, karantén, korlátozasok és szállítási embargó. A vis maiomak összefiiggésben
kell lennie a Vállalkozó tevékenységévelésa bekövetkezett szerződésszegéssel.
12.2)Yis maior esetén Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni,a teljesítést
. megakadályoző körülmény elmúlását követően a felek a teljesítéskimaradásiínak okát,
időtaÍtarflát írrísban rö gzítik.
12.3) Megrendelő egyéb irányú utasítast nem ad, a Vállalko zőnak tovább kell teljesítenie
szetződéses kötelezettségeit, amerrnyiben az ésszeruen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszeriíalternatív módot a teljesítésre,melyet a vis maior esete nem gátol.

I2.4) Ha a szerződés teljesítésesorán Vállalkozó tekintetében olyan körülmény merül fel,
mely részérőI a szerződésszerű teljesítéstakadáIyozza, köteles ezthaIadéktalanul jelezni a
Megrendelő és a Kedvezményezett felé, ugyanakkor a köriilmény felmeriilését követő
munkanapon írásban közölni a varható teljesítésidőpontját.
13) Szerződés ellenértéke:
13.1)

Vállalkozőt aszolgáltatás ellátásáért vállalkozói díj illeti meg, melynek mértéke:

Szolgáltatás

Mennyiségi,

megnevezése

egység

textília
tisáítása

kg

Eves
mennyiség

Nettó
erységár
mosásra
(t{UF/kg)

Nettó ár mosásra
összesen (Eves
mennyiség X
Nettó egységár
mosásra; I{Ur)

710.000

200

142.000.000

jelen kőzbeszerzesi eljtírás során benyrijtott ajánlata szerint:
nettó ár mosásra 142.000.000,- HUF aron.

Vállalkozónak

-

a

fe1ek az e1ő|egfizetés lehetőségéÍkízarjékA Megrendelő a kifizetéseket csak a
szerződéses felteteleknek megfelelően teljesíte'tt,|eigazolt szolgáltatás alapjan teljesíti.

13.2)

A

13.3)

A

számlakiegyenlítése soriín Megrendel ő az adőzás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv.
36lA. $-a előirásai szerint köteles eljámi.

Mesrendel ő a számlákat kincstÍn átuta?ással egyenlíti ki, ezért a Megrendelo
' AMagy-arÁlhmkincstár
késedelméértfelelősséget nem vállal.

13.4)

a

13.5) Válla1koző havi rendszerességgel jogosult szária benyújtásara az átadás-átvételi
bizonylaton szereplő mennyiségi adatok alapján.

13.6) Megrendelő a szám\a ellenértékétaz alakilag és tartalmilag szabáIyszerú számla, a
Kedvezm ényezett által kiállított teljesítés-igazolás, és teljesítés-igazolás esetleges
mellékletét kepeza dokumentumokkézhezvételét követő 60 napon belül köteles banki
áfutalással migfizetni oTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009_2222854l számú
számlájára.
13.7)

A számlakÍildés helye:

Büntetés-végrehajtás országos Parancsnoksága, 1054 Budapest,

Steindl Imre utca 8.,Közgazdasági Főosztály

'l'4\ Szerződés módosítása:

folek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést kizarő|ag közos megegyezéssel,
együttesen' írárbu'' módosíthatják a Kbt. I41. $-barr eIőírt feltételeknek megfelelő
esetekben. Bármelyik fel egyoldalú nyilatkozata, vagy arra tett észrevétele, válasza nem

A

minősül a szerződés módosításanak.

15) Felmondás esetei:
_
15.1)A Megrendelő jogosult a szerződést _ előzetes felszólítás és további indokolás nélkül
azonnali hatállyal felmondani ktilönösen az alábbí esetekben:

-

a 10. pontban, a meghiúsulássalkapcsolatosan ismertetettek szerint
- ha három alkalommal nem kertiltek betartásra a jogszabályok, az ISo 9001 és ISo
14001 rendszer, vagy azza\egyenértékű minőségbiztosítási rendszer követelményei és a
vonatkozó engedélyekben előírtak,

\
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-Ita aYállalkozőáltal alkalm azott szemelyek a Kedvezmé nyezettrendjét és biztonságát,
a személyi áliomany va1y a fogvatartottak életétés testi épségétközvetlenül vagy
súlyosan veszélyeztetik.
- ha a Vállalkozó a fogvatartottak folyamatos foglalkoztatásáxa vonatkozó előírást
megszegi, a fogvatartottakat nem vagy nem az eLőirtlétszámban foglalkoúatja.

I5.2)YáLIakoző a szerződés teljesítésesorán annak batáIyba lépésétőlkezdve
folyamatosarr minimum 10 fő fogvatartottat foglalkoztat. A felek folyamatos
foglalkoztatás alatt azt értik, bogy szerződés hatálybalépésétőla szerződés lezarrásáig
tartó időszakban a megajánlott létszámű fogvatartott a szolgáltatasi napokon a
Vállalkozónál foglalkoztatva van. A fogvatartott foglalkoáatásának hitelt érdemlő
igazo|ására vonatkozó dokumentumot a szerződéskötéskor be kell mutatni. A
fogvatartotti fogla\koztatásra vonatkoző megállapodás hianyában Megrendelő a szerződés
megktitésétől eláll.

15.3) Megrendelő jogosult rendes felmondással a jelen szerződést megsziintetni 30 napos
felmondási idővel, amennyiben jogszabályi változás, közjogi szewezetszabályoző
eszköz követkeáében az részéről nem fenntartható,

I5.4) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Kedvezményezett 60 napon tuli
nem fizetése esetén a szeruődést azonnali hatállyal jogosult felmondarri.

15.5) Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, vagy felmondani, ha

-

-

vállalkozó a szerződés teljesítése során nem rendelkezik folyamatosan az aLábbiakkal:
a teljesítéssorán használni kívant gépjármtitekintetében érvényesműszaki- forgalmi
engedéllyel' vagy amennyiben a forgalmi engedélyben nem fulajdonosként van
felttintetve a hasztáIatra jogosító okirattal, vagy a szerződés teljesítésesorán a
rerrdelkezésre állást bizonltó egyéb dokumentumokkal
a 18/1998 (VI.3.) NM rendelet 35. $ (4) foglaltakra figyelemmel - akkreditált
laboratórium által készített legalább megfelelő minősítésűhigiénésjegyzőktinyvekkel,
szakvéleményekkel, mikrobiológiai felülvizsgá|ati jegyzőkcin1vekkel vagy azzal
egyenértélcű dokumentumokkal.
ISo 9001, vagy azzal egyenértékű, azBurőpu Unió bármely tagállamábanbejegyzett
szervezettőI származő, a közbeszerzés tfugya szerinti tevékenységrevonatkozó
minőségirrínyítrísirendszer megLététigazolo érvényestanúsítvánnyal vagy azzal
egyenértékűminőségbiáosítási intézkedések egyéb bizonltékaival.
ISo 14001 rendszer, vagy azzal egyenértékű, azBwőpai Unió bármely tagállamában
bejegyzett szervezettőI származő, kömyezetiranyítasi rendszer meglététigazoló
érvényestanúsítviínnyal,vagy az egyenértékűkörnyezetvédelmi vezetési rendszerek
egyéb bizonltékaival.

15.6 Vállalkozó jogosult a szerződést felmondani a Megrendelő olyan
szerződésszegése esetén, amely

a

súlyos
szo\gá|tatás folyamatos, biztonságos ny'rrjtását

befolyásolj a, íEy ktilönösen:

-

Kedvezményezett a textília átadását szándékosan, egy hetet meghaladóan
ellehetetleníti és ezen tevékenységévelMegrendelő (Vállalkoző értesítésealapján)
utasítasát követően sem hagy fel,
- Megrendelő 60 napot meghaladóan nem teljesíti fizetési kötelezettségét.

16) Kapcsolattartás
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Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésekbata|ya a cimzett
általi vételkor, i|letve neki t<iriénő kézbesítéskorá1l be. A felek közötti levelezés nyelve:
magyar.

Kapcsolattartó személyek :
Megrendelő részérőI:
név: Falcsikné Turcsányi Tünde c. bv. alenedes, mb. főosztáIyvezetó
cím: 1064 Budapest, Rózsa u.'15-79.
telefon: 06-1/30 I -8357

fax: 06-11312-0413
ől :
Kedvezmé ny ezett r észér
név: Altmajer Beáta
cím: 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u 5.
telefon: 06 -9 4 I 51 5 -505
email : apolasiigazgato@markusovszky.hu

Vállalkozó tészérol

név: Kormányos Zoltánné bv. ezredes, ügywezető
cím;9407 Sopronkőhida, Pesti B. u. 25.
telefon: 06-99 I 5 1 1 -246
email : titkarsag@skiparikft .hu

Í7) Egészségügyi tevékenységmiatti speciális
17.t)

A

a

szeruődés időtartama alatt betartani és valamennyi
alkalmazottj ávalbaartatni a jelen szerződésben foglaltakat.

Vá|lalkozó köteles

közreműködőjével,

rendelkezések:

18) Egyéb rendelkezések:
18.1) Megrendelő a
következőket:

Kbt. 136. $ (1) bekezdése alapjan szerződéses feltételként előírja a

nyertes Ajanlattevő nem ftzet, illetve sámol el a szerződés teljesítésével
összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő tarsaság tekintetében merülnek fel, és

- a
-

melyek a nyertes Ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
a szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a 143. $ (3) bekezdés szerinti ügyletekről az
aj ánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

19) Megrendelő köteles, a Kbt. 143. $ (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben a
szerződéstől elállni, vagy azt felmondani, kiilönösen a Kbt. 143.$ (3) bekezdése alapjan
90 napos hataridővel, ha
a) Vállalkoző gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%o-ot meghaladó
tulajdoni részesedéstszetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint

\.

I
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jogképes szeÍvezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb.)
alpontjában meghataro zott felteteleknek,

b) Vallalkaző kozvetetten vagy közvetlenül 25Ya-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szeÍez valamely olyan jogi'személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont kb.) alpontjában megltatározott
feltételeknek.

20)

Vállalkozó írasban köteles értesítenia Megrendeiőt a szerződést érintő összes
alvállalkozói szerződésről. Alvállalkozők'ra vonatkozó értesítésnem mentesíti a
Vállalkozót felelőssége és a szeruődéses kötelezettségeinek teljesítésealól. A jelen

A

szeződós alapján tiirténő alvállalkozói teljesítésekórt, szállításokért a Vállalkozó úgy
felel, mintha azt maga a Vállalkozó teljesítette, száúlitotta volna.

A

szerződés teljesítésesorrín új alvallalkozó bevonására csak
bekezdése szerinti esetben kerülhet sor.

20.1)

Kbt. 138. $

(3)

2t) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatban felmerült
vitaikat elsődlegesen békéstfton, egy eztetóssel rendezik.

22) Yál|aIkozó tudomasul veszi, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő a megkötött szerződést
a Kbt. 43. $ (1) bekezdés a|apjátnköteles közzétewi aKőzbeszerzési Adatbazisban.
23) Jelen szerződésben nem' vagy nem teljes könien szabályozott kerdésekben a Polgári
Törvénykön)rv' a Kbt., valamint a vonatkoző egyéb jogszabályok rendelkezéset az
irányadóak.

24) Felek a másik fél előzetes írásos hozzájárulása nélktil az e|járás folyaman tudomásara
jutott információkat|<tzátó|ag a szerződés teljesítésérehasználhatjak fel.
25) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés kapcsán tudomásukra jutott minősített adatokat
megőrzik, azokkal kapcsolatban a vonatkoző jogszabrályok szerint jámak el.
2

6) A szerző dés alapját képező dokumentumok
a) ajánlatifelhívás
b) közbeszerzési dokumenfumok (dokum errtáciő, műszaki leírás)
c) Vállalkozőaján|ata
d) a közbeszerzési eljarásban keletkezett egyéb iratok
:

szerződés alapját képező _ fizilkallag nem csatolt
e1választhatatlan részétképezik.

A

-

dokumentumok

a

szeruődés

/
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Jelen szerződést _ a hozzá tartoző,annak e|választhatatlan részétképező6 darab melléklettel
_ a Felek elolvasták, az abban foglaltakat megértették és azt, mint szándékutí<al és ügyleti
akaratokkal mindenben megegyező14 eredeti példanyban, jóváhagyólag, cégszeriíen írják alá.

A

szerződő felek azotosítását elvégeztem) az azonosított felek aőatai az okiratban rögzitett
adatokkal megegyeznek. Igazolom, hogy a felek a szerződést a fenti napon előttem írtÍka|á:
...... .d,u. ..

V*u.ak

.r{-U

DnKozán Adél bv. őmagy

Ellenjegpem azzal, hogy a szeruődő felek vonatkozásában az ngyvédi tevékenységről szóló
2017. évi LXXVII. tv. 44.$ (1) bekezdés b-d pontja szerinti körtilmények tanúsítása Dr.
Kozári Adél bv. őmagy eljrárásrán alapul.
Budapest, 2019.,, 06',
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Dr. Góra-Bernáczl<t Szilvia bv. ezredes
az országos parancsnok
gazdaságs és informatikai helyettese
Megrendelő képviseletében

ügyvezető
Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
Vállalkozó kéoviseletében

Soproilllíílr:,{ailpari
szolgáItátó Kft.

és

9407 Sopro:rkőhida, Pesti Barnabás űt 25.
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vont textilféleségek és darabonkénti

3. A teljesítéssorán használni kívánt gépjármű

t1

ltlszri lit :

/l

töme$Kelt:

.l'á*ngí'.;'0lí '.ai h;*

';;;

érvényes műszaki- forgalrni engedélyénekmásolata,

vagy amerrnyiben a forgabni engedélyben nem tulajdonosként van feltüntetve ahasznáIatrajogosító
okirat másolata, vagy a szerzódés teljesítésesorán a rendelkezésre állást bizonyító eryéb
dokumentum másolat

'1

14

4. A

|8/1998. (VI. 3.) NM rendelet 35. $ (4) foglaltakra frgyelelmel - akkreditalt laboratórium által
készítettlegalább megfelelő migősítésűhigiénés jeryzőkönyv, szakvélemény, mikrobiológiai
felülvizsgál ati jegyzőkönyv vary au,al egyenértékűdokumenfummásolata
5. ISo 900l, vagy azza| egyenértékii, azBurőpai Unió brárme|y tagá|lamábanbejegyzettszervezetlől
szérmazó, a közbeszerzns tángri'szerinti tevékenységre vonatkozó minőségirányÍtási rendszer
meglététigazoló érvényestanúsítvány vagy azzal egyené'rtékű minóségbiaosítrísi intézkedések
e gy eb bizonltékainak másolata
6. ISo 14001 rendszer, vagy azla| egyenértékú,az Európai Unió brírmely tagállamában bejegyzett

szewezettő| származő, környezetirárryíüási rendszer meglététigaznlő érvényes tanúsítvány, vagy az
eryenértélaíkörnyezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb bizonyítékainak másolata
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1. számú melléklet: Szo\gá|tatásba vont textilfoleségek és darabonkénti tömegük
Textília

Sorszám
1

2

J
4
5

6
7
8

9
10
11

I2
13
T4
15

I6
t7
18
19

20

2I
22
23

24
25

26
27
28

29

30'
31

32
JJ

34
35

36
37
38
39

40
41

42
43

44
45

46
47

Abrosz fehér nagy'
Áoolónői ruha
Betesins
Betegköntös
Borosató kicsi lwkas zöld 80x80
Borosató kicsi zöld 80x80
Borosató naw zöld 150x80
Bucis zsák
Decibutis matrac
Paplanhuzat fehér nagy
Füssönv sötétítő színes. nagv
Füssönv sötétítő színes. közepes
Füssöny sötétítő színes, kicsi
Kertésznadrág. munkaruha
Kisleoedő zöld 150x150
Konvharuha
Kapaszkodó
Lábzsák
Leoedő naw fehér
Mooo kicsi
Mooo nagv
Munkaköpenv kék
Munkaruha: munkáskabát
Munkaruha: munkásnadrág
Műszertartó zöld
Műtősins
Műtősköpeny
Miítősnadrás
Műtősnadrás
Miítősnői ruha
Nvári takaró
Orvosi ins
orvosi köoenv
Orvos nadrás
orvosi póló
orvosi tunika felső
orvosnői szoknYa
Paplan,
Paraván lepedő fehér
Párnahlzatkicsi fehér
Párnahuzat nasv fehér
Pelenka
Pizsama kabát
Pizsama nadrás
Soec. kis lepedő
Spec nagv lepedő
Spec párnahuzat

Súly (kg/db)
Szennyes

16

48

Spec matrachuzat

49

Szennyeszsák
Szivacsmatrac
Szivacspárna
Takaró. oléd
Törölköző,
nagy
Törölközőkicsi
Védőhuzat szivacsmatracra
Esvób textil

50
51

52
53
54
55
56
57

Párna

ínaw)

.17
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szármű melléklet : Átl athato

NYI LATKo

Z

sagi nyt|atkozat

AT

Nyilatkozat az állanthéutartásról szőIő 2071. évi CXCV. törvény 50. $ (1) bekezdés c)
pontjanak és a nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1.
pontj ának való me gfelelésről
I"

Törvény erejénélfogua átláthatő szervezetek

Alulírott Kormányos ZoItánné, igyvezető, mint a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
(adőszém: 11130888-2-5I) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az éútalarnképviselt
szervezet az állanhévtartásról szőIő 20t1. évi CXCV. törvény 50. $ (1) bekezdés c) pontjának
megfelel, azaz anettzeti vagyonról szóIő 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1) bekezdés 1. pont
a) alpontja szerint (a megfelelő szöveg aIáhtzandó):

1.
2.

egyhénijogi személy,
olyan eazdálkodó szervezet. amelyben aZ állaÍn/helyi önkormánvzat kiilön-ktilön vaey
eg.vütt 1 00%-os részesedésselrendelkezik.
helyi önko rmányzat neve :
az Eurőpai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabáIyozott
piacara bevezetett nyilvánosan működő részvény'tarsaság,
állam neve:
tarsulás,
tarsulás tagsa,

3.

4.
4.|.

ezért átláthatő szerv ezetnek minősül.
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Soprontr<ííhi,*ai lpani és

Szolgáltató Kft.

9407 Soproekőhida, Pesti Barnabás
út 25.
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" Syntau Szombathelyi Mikrobiológiai Laboratórium

a. ,rcllíjli

MedBakter

i

Végző Iaboralórium:

Megrendelő:

I
I
I

I
I

i

Vas -HigÍénerészleg

Regionális Mosoda Szombathely'

Cím: 9700 Szombathely, Sugár u. 9..

í9700REaMo)

Tel : Tel : 94/504-07 7, 94/5 04-07

:

u gtfe I s zo Ig

Bv
t

i

5

al a t@S y n I a b. c o m

Laboratórium vezeÍő:

Dr. Lakatos Ferenc

Vizs gála ti jegy zőkö

n

yv
i

Iktatásí száfu 20 1 87000 14
:

Berendeaós neve:

Gyártásí

IPso

44

száma: IPso44

Típusa:
Telephely:

Mosógép
Regionális Mosoda Szombathely' BV
Illetékes ÁNrsz: Vas Megyei Kormányhivatal NepEÜ. szatig.szeÍve
Beérkezésídeje:2018.09"05. 12:ló

Sterilizálús ideje: 2018.09.05.
Yizsgálatí anyag: mosodai minta

I

I
!

I

Eredrnény:

A mosás'fertőtlenítő hatékonysága a megadott iizemmód mellett MEGFELELO
Staphylococcus aureus, Escherichia coli' Pseudomonas aerugínosa nem tenyészett viss|a.
A mintavételezésta helyszínen és a minÚa laboratóriumba szállítását a Megrendel ő vélezte.
glntab tl",r,,l '- ri. ,'-.
i

2018.09.07.

Suoár út 9.

Validálta: oz7485 Dr. Lakatos Ferenc Validálás időpontja j 48,09'07. 08:45

Megjeglzés:
Rakomány:

fr^,-a*

Mikrobiológiai Lq lror atóriur
9700 SzomPathel'r

textília Höfok: 70 oC. Behatási idö: 35 perc,

tisztítószerek: C|ax mosószercsalád

A

leletek elektronikus úton való ktildése igényeltrető

az

u qr'fcl

rozcí; Sopronkőhidai

lpari

i

és Szolgált|rtó

Finanszírozas: Szerádés szerint

u25

szol galat.svn ld;.coln címen. az igénylő lap

a wrvlr'. synlab' hu honlapról.

Kft.

9447

:'
j

Syntab SzombathelyÍ MÍkrobÍológiai Laboratórium

MedBakter

I

l

Végző

laboratóriam:

Vas -Iligiéne

részleg

Cim: 9700 Szombathely, Sugdr
Tel : Tel

: 9

I

u.9..

4/504-07 7, 9 4/504-07 5

-m a il : u gtfe I szo Iga I at@Sy n I a b. co

MegrendelőÍ:

l

I

RegÍonális Mosoda Szombatheiy,

By
t

I

fsT0OREcMo)

m

Laboratóriutn vezető:

Dr. Lakatos Ferenc

IktatrísÍ száin:20
Berendezésr,€ye.'
Gyórtási

t87000 13

UNJCA 150i3

száma: 841.01

Típusa:
Telephely:

Mosógép
Regionális Mosoda Szombathely' BV
Illetékes Árvrsz: Vas Megaei Kormanyhivatal NépEÜ. Szakig.Szerve
Beérkezés ideje: ztit

Surtfiú.Iós ideje: 2018.09.05.
VizsgóIati anyag:

mosodai mÍnta

s.og.os. tz:tn

:

Eredmény:

A mosás fertőtlenítő hatékonysága a megadott iizemmód mellett MEGFELELO
Staphylrococcus aureus, Escherichia colio Pseudomonas aerugilosa nem tenyészett vissla.
A mintavételezést a helyszínen és a minta laboratóriumba szállítását a M3gr*dddőcó$ecte*,,

2018.09.07.

fr-A^-

íiikrobiológiai Lab!ratóriur:
9700 Szomba'thelv

t"nuJlt9

Validálta: C27485 Dr" LakatosFerenc Validálás Ídőpontja:20l8.09.07. 08:45

Megjeglzés:
Rakomány: textília- Hőfok: 70 "C, Behat?isi idó: 35 perc,
elhasznált tisaítószerek : Clax mosószercsalád

'inansz írozó

: Sopronkőhidai Ipari

l

és Szolgáltató

Finanszírozós: Szerződés szerint

Á leletek elektronikus úton való küldése igényeltrető
az

u

er't'elszol galnt'svn l ab'corrr cimen, az igénytólap

a wwv'.svn1ab.hu honlapról.

I

I

9407

Kft.

-

Synlab Szombathelyi Mikrobiotógiai Laboratórium

MedBakter

I
I

Végúílaboratórium:

MegrendeliÍ:
i
I

i

Regionális Mosoda Szombathely' BT/

Vas -Iligiéne részleg

í9700REGMo)

Cím: 9700 Szombathely, Sugór u.9..
Tel : Tel : 94/504-07 7, 94/5 04-07 5

:

1

ugyfe I szo Igal at@synlab. com

Laboratórium vezelő:

Dr. Lakatos Ferenc

Vizs gála ti jegy zőkö nyv
Iktatási szám : 20
Berendezés r'eye.'

Gyártásí

UNIIA

1

8

700aL2

20013

száma: 875.03

Típusa:
Telephely:

Mosógép
RegíonáIis Mosoda Szombathely' BV
Illerékes Árursz' Vas Megyei Kormrányhivatal NepEÜ. szakig.szerve
Beérkezés ideje: 2018.09.05. 12:11

Sterílizólás ídeje: 20|8.09.05.
YizsgóIati anyog:

I

mosodai mínta

l

Eredmény:

A mosás fertőttenítő hatékonysága a megadoff űzemmód mellett MEGB'ELELO
Staphylöcoccus aur€us, Escherichia coli, Pseudomonas aerugínosa nem tenyészett vÍssia.
A mintavételezésta helyszínen és a minta laboratóriumba szállítását a Vggrcn{gg'tÉ{93|ql
i

2018.09.07.

G*

Rakomány: textíli4 Höfok: 77 "C' Behatasi idő: 35
elhasznált tisztítószerek: Clax mosószercsalád'

nanszírozó: SopronkőhidaÍ Ipari
p 'inanszírozó:
perc, Fira^rírorár, Szerződés szerint
l

A leIetek elektronikus úton való küldése igényelhető

ugy!!g2lg3j.&.sl!!3@

a wwtv.swlab.hu honlapról'
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Validátta: 027485ú. Luk"tos Ferenc Validátás ídőpontj#áot si.oq.oz. og'as

Megjeglzés;

az

0",*

Ítlikrobiológia i

és Szolgálti
Szolgáltltó

Kft'

i

Sooronkőhída
_.-_

Pesti Barna-!ás u 25

címen. az igénylólap

9447

:
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TANUS I TVAT{Y
7

Az INTERCERT Minősítő

és TanúsÍto Kft. tanusítja' hogy a

Sopronkőhidai
[parÍ és Szolgáltató Kft.
H-9700 Szombathely 020/3 hrsz.

által bevezetett és miíkiidtetett minőseginányítási rendszer megfelrel az

MSZ EN ISO 9001:2015
szabvanynak.

A tanusÍwény akövetkező tevékenységi köne énrényes:

Hígléníkusmosodai tevékenység
(egészs€ügyi textíIiák mosása).
Ez a tanusítvlfuy 202o. márc,ius 16_ig érvényes,arnennyiben a rendszer
rnegfelelöségét évente felügyeleti auditgkkal igaznlj ák.

A tanúsíwany regisztrációs szíma:
nqfrcncERT r8rs76
Budapest' 3018. március 26.

1uií
lou-.\i
urúsításiigazgató
rNTERCERT Min6sftó

és Ttnúsító Kft.

_

H-l015 Budap*g Bxthyfuy u.

14.

c" a.

wJlrtll

TANUSiTvÁNY
Az INTERCERT Minősítő

és Tanúsító Kft. tanúsítjahogy a

Sopronkőhídaí
Ipari és Szolgáltatő l(ft.
H_97Ü0 Szombathely 02013 hrsz.

által hvezetett es működtetenkömyezetközponar

iranltási rcndszermegfelel az

MSZ EN ISO 14001:2015
szabványnak.

A tanúsÍtvány akövetkeztí tevékenységiköne énrényes:

IlígÍréníkusmosodai tevékenység
(egészség{igyitextíliák mosása).
Ez a tanúsftváiy zo?Jo, március 16_ig érvényes, amennyiben a rends@r
megfelelő ségétévente feltigyeleti aud itokkal igazo lj ak.

A tanúsí$_anyregisztrációs sáma:

INTERGERT

181576

Budapesq 2018. nrárcius 26.

u r$-u
t\*-U
- Tánúsítasi igazgató
íNTERcÉilTMinősÍtöés T:núsitó l(tr _ H-t0l5

Birdapest' Badryfuy u. 14.

