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kiizört, mint Szerződő Felek között a7 aluliott íaPon és helven, az alábbi feltéte]ek szerint:

prcambulum

\tegbízó e kilzbcszclzésekról s7óIó 2011_ óvi C\i]IL tólréfl} (or.ábbiakban Iibl) szerint
,.I0 /2013 /Péteiy, Aiánlatkéíő koírtroüng tevékenységének teliesítése, valamint az
iütózménJ, fekvőbeteg-cllátó és iáróbeteg tevékenységéíől oEP felé szolgáltatott
ádatközlé§ minőségénck ellerrőnése és javítása'' tátgr.rr kózbeszerzési eljáIást bonvolított le,
N{eglrízotr lészt vctr x7 etjáíásben, majd a ben].Lijtott ejáírlatokat éítékcló bfuáló bizottság javaslzta
llepjín, Nlcgbízó dóntése szcdnt, ezen eljárást N,Icgbízott megrryctte a Kbl 71. § (2) bekezdés ]r)
pottjábnll íögzítetteknck megfelelóen ősszességében 1egelónyösebb ajánlat óttékelési szempont
2l2pján Nlcglrízott, mjnt nl,ertcs ajátlaner,ó 2013, szcptemb€r 19 ón kelt ajánl:ltx (e toíábbiakban
nlcrtcs ejáolat) aiapulr,ételévcl, az alábbi ajánlati clenrektet:

1 lentiek alap;án rz cljátásr nregindító fel\ívásban és c1o]<umettációban, ralamnt l\Iegbízott
nr ctLcs aj:ínlatában rr]gzítettek szerint Szeízódó Fetek az allrbbi szerzódést lrótik:

1./A szeíződés tárgya

\ícgbízó mcgbízze \,1cgbízottat lz alább fclsoiolt egészsésr.igyi rnódszertani és szakérrói fe]adatok
ch ógzisóvcl:

,\ \Iegbízó á]rx] xlk,Jnuzott infolmanlrai koltrollrng rcnclszet kontrollrng moclulja
PaI,lfiútclczósónek, klalakított törzsadata]nak fo]yanatos kátbaniajiása, költséghe\-köftségviselók

l
?

1, .\iánlxtl fu (ha\.i szolgáltatási dí1 nettó Forintban) 1550 000 (azaz Egymillió-
ötszázötvenezeí) Forint

2. Fjzetési határ.dr] (rapokban megdr.a legalább 30,
leqfel]ebb ó0 rl:tp)

60 nap

{4,---



Országos Egészségbrztosírási Pónztir (ovábbiakban: OEP) szcrrnti összetendelósc, áí^datok,

áítórz;/b, képzése, többlépcsós fedezeti Lsták készítése, eredmény kimutatás 1lsták igény szetrnti

l\ költsós*iselókc r.orratkozó fedezcti és ere<lrnónv-kimutatási ]isták az édntctf,kke] ti;tténó

ctvezretó óttékelésc, a fed€Zetifi,ítá§t céJzó lchctóségek ismcrtctése, s - a N{egbízó célzott

Lóréséíc !ógIehlitoit ellenótzésc

.\ fekr,-óbcteg-ellátó és jáíóbetcg tcl,ékenvsó$ó] oEP fclé szolgáltatott adetközlés rnlrróségénck

e]]cnórzésc és e lnioósóg jar,írása tárgvíl ptojekt audrtálási feladatálak clr,égzése,

\íegbízorr e jáLrlbereg szekcllátáshoz kapcsolórlóan havi rendszerességgel, a rátgyhót követó

h,lrrap j0, napjáig elkészíti a korrtroüng ter-ékcnvséget rárnogató szakéttói tÁhlá7atok^r 
^

]ál,rlbeteg szrke]látás jclcntóá]lománvarnak fe]hasznáüsáva1, Enrrek ketctében a N{egbízott:

Játóbeteg szakeüátó szerTezetj
bceleüozásszám, pontszárr-r) és egrcs
pont) tábláz2tba Icfldezi

e$sógcnként az allPadatoLat (esetszám,

mutatóket (eseüe iutó bea\.atkozás, eseüe iutó

,\ rnrurkehelyekett lrasznált,,Betegségek Nem7ctközi Osztáhozása" (BNO)

kódszárnokat 9akorrság szcrrnr tendezi
Á nnrrrkahe\ekcn haszná]t beavatkozásokat gvakoriság szcdrrt rendcz| a jelerrthetó és a

ténílegcsen jelentctt l]etegszánrot feltiiiteti
A ieni rdatok alapján ösizchasonütó elemzóseket @enchmerk) készít más intézményck

xc]xta.í.lL, ilieN-e az o$zágos tcljesítinón!,adaiokl<a1 anonim módon,

\tegbízorr a fckr.óbeteg szekel]:átás keretébcn a leadást rrregelózóen elr-égzi a N{egbízó az OL,P

fcl; feL\,óbeteg cllátó áókenvségétól szotgáltatott adatLözlés (fekvóbeieg je]cnté' minóségének

e]lcrlórzését, Á nrnósóg jar-ítása érdekében a N{egbízoft eg}iittműköük a N,íegbízó.ll az alábbiak

,\ \Iegbizott a 1caclás elótt clvégzi a llíegbízó aktí1- fel§-óbetcg e]látó te\,éketísógéIól

renclcúezésrc álló on,osi dokunentáció és az ennek alapját kószütt finanszítozási

dokunlentácjó lzorrosságárrak tétcles eücnórzését,

r\ \Iegbízort rrtólagosan cllenőrzi, és szúkség esetón kottig]alja a Nícgbízó fekr,óbeteg

cLlátri'tevékerrr.ségólazO]:]Pfelészolgáltatottadatokat'Szúkségesetón.lN{cgbíZoit
],,\-áslttoklt <Jolgoz ki a l,íegbízó részóte az on,osi dokumentáció és az czek alapján

]iitóllött xd2tlepo]r szükségcsnek t3rtott kicgészítéséról és ja,vításárót,

llcgbizon clvlgzi 
^, 

oÉl att"l visszekii1<]ött, lribalistáta kerrilt esetek c]Ienótzósét és

1"."-rtn.,,t t..z a kortekcióre az cgészségüEyi szolgálratások E,gészségbrztosítási ,{lapból

il;tténó lrtarlszirozásának téiz]eres szabályairól sz,óIó 43l1999, (III-3,)

1(orm,/rnl,rendclctben mcglntározott határidórr bclül,

Á mrl}ó;s j^,ítása érclckében a N{egbízott munkerrapoLon 8:00 óra és 1ó:(]0 óía L'jzőit

tetcfunos icnctelkezésre áltást biztosit a N{egbízó tészóte a napi nrunka sotán íclmeriíló

egészségügíi lrnlrrszitozási kértlések tekintetébcn,

i'rI.gr,irá" biztosítje a \fegbízr'l álta1 e íefldelkczéséíe bocsátott jelentési álLományok

elapjárl lrzok fulmszítozási Úesotolását a N{egbízó igén,vc szeíu-tti íetdszcíességgel a

h,ikózi clóbesol,o]ás bjztosírása érdekébcrr,

\Iegbízotrfclactateitcljesíréscérdekébcnrenclszetesl.onzultációkarbiztosítaN{cgbíZószámál,i-

.\ Ntegbizon háromha\ronta, alkel,nanként 1egalább négy óra idótertamban korrzulrációs
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lehetósógct biztosít a N,Icglrízó nenedrsmentje, towábbá e Péterfi,Sándor Lrr"1 Kóíház ós

Bxlesetl KőZPont által kijclölt eg,éb szcrnélr:,ek számára a kontrolling tcvékenységgel ós :r

lrnanszítozási adatszolglrltatás terén tórtént jogszabáIli r,áltozásokka1 kapcsolrrban-
_ N{eg]rízott r,állalja, ho§ a ]ionzultációk közőtt mun]<áidóben 8:00 és 16:00 óía kó7ijtn

iclóbet a NlegJlizó rcndcl]rezéséte á11 tetefonos és eLekttorukus lcr,él formájában a

szctzódés tárg1,1Lban az esctlcgesen felmcrüló kétdésekkcl kapcsolatban.

Nícgbízott vállllja, hogl a finanszítozási adatszolgáltatást érintó jogszebáIli változásoLaó],

a n.ódosítást kö\.etó 3 napon betLil, a módosítás hatál$alépésót rnegeJózően írásban

tájóko2ta!a á §{egbúót,

2./ A szcrződés cllenéítéke

Nícgbizortet jelerr szerzódésben negl,atátozott leladatai szegótlésszerű 
_(100, 

% os) reljesítóse

esciln 1 55() 0i.)0 Ft/h(') + ÁFA, azaz Eg\,milLió ötszáza]ts,cnezeí Folint/hii + ÁFÁ mcgbízási díj

ltleti neg. l\ nregbízási ctij rl,x clíj, amely tzttahlazzz a N,íegbízott teljcsités kötében fe)rrreriilt

lxhfucnnl,i költsógét és kiadását, ígl a N{egbízotr további díjxzásra írenr jogosult,

\llegbí7ó 2 N{cg,bízott tálglhavi teljcsítéséíól lcgkésóbb a táíglhót kówctó hótap 10, napiáig

t.ti..ító.i,g^r,,ú. áüt l;i a Szetzódésben meghatáíozott fcltételek szcrirrt, N,íegbízó tészétó1

rcljcsítés] igrzotás lriáürásáta jogonrlt szernélr,: Dt, Sásdi Ántal fóigazgató, N{egbízó a Níegbízott

tcljesítésót százalétros folmában éttékcü. Á százalékos órtékelés a teljcsítésí iga7olás kőtelcz6

teltiLni cleme, S,cIzódésszcd teljesitévrck a 1009/" osta értókelt teliesítménv mllrősű1,

Ielcli a rDegbizásL.]íj arlrn1,os csókkcnrésében áJlapodn:rk meg az alábbiak szerint:

Teljesítménysáv Havi meElrízási űj teliesítrnénys ál,val
aíányos íésze

(%"ban kifeiczve)

97,00%-tó1 100%-ig 1009,,

93,00%-tó1 97,00%-Illatt

85,00%-tó1 93,00%-alatt B0%

85 7u alatt 80%

Níegbízott l tcljcsítési igazolásban százalékos fomában fetfuntcteti he.l,i tcljesíínénvóítékelésnek

,,,"ir.t.t; o""r.gí,.":imla kiálLításáta jogosrrlt, 
^ 

számlán feltüntetcndő ha.i díj összegót e lentick

s2eírrt k€]1 nrc!]haiáro7ni,

Felcktógzitrlr,hogl85%osteliesitménÍsá\.alattitcljesítéseScténNÍegbízóaszerzódéstazorrnali
hrrí]lr,;L]'ieLlondj,r, tmcnnr,rbcn az két e9mást 1rö\,etó tálgyhótapban fotdrrl eló,

llcgbi,ott x tcljcsitési ig:rzolás alapján jogosult a számlát kiíütaoi, amellücz Níegbízott kötclcs

,,,, ol ir tlr.,rre r:^",",,.el, neden,nr,

't
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3,/ Fizetési feltétclck

.\7 isa7olt tc]jesítés elienéftéLóaek kieg,enlítése x N{cgbízott :itaü tclj€sités és a N{egbízó által
errnek e]ismcrósckónt aláíít teljesítési igazolás kézhez.v-ételót kö\.etóen kiáűtott számla ellenében, a
szánla it{cgrcnrleló általí kézhezvételálek n2pját kol,et6 lcgkésóbb ó0 napon beliil (}íegbrott x
tc]jcsiréstól s7ámított luetési hatátidóte tett ejálrlara alaPján) átutalásset, magyat Fotintban, a
]rolgái ta]la én!,lröfi.!.ról szóIó 1959, éíi IV, töfi-én\, (or.ábbiakban Ptk,) 292lB, § (2)

bcl<cz<lósóbcn clóírta]r szetirrr törtónik }Icgbizott CIB Bank Zít nól \.ezetert 10700172-21539603-
51100005 számír bankszátrrlájára,

,\ fizctés abban az idóponrban szánít tcljcsítcttnck, amikor Níegbízó bankja Níegbízó szárr ájít a
kjlrzetésre kctúló ósszeggei rr-regtcrh cü,

Nicgbizr'l eu cllcnszolgákatásból ercdó tatozásával szembe11 csik a lüegbízott áthl elismet,
es nemií és lejáIt kóyetelósót szánírhatja be, N{egbnó fizctési késedelne esetén X,Iegtendeló a
Itk. szenrru késedelmi ]iam,i fc]s7;fiíl;sÁíx jogosult,

Niegbízott tudomástrl r,eszi, hogy nint nycttcs aiánlatte\.ó íeln f,zet, illctTc számol el e szerzódés
tcljesítósóvcl összcfüggésben o1,van költségeket, melyek a Iibt. 56, §. (1) bekezdés ]<) pontja
szeffü fcltótclcknelr tem megfele16 tlrsaság tekintetélrcn metiihek fel, és melycL N{cgb;ott
ldLikötetes jör-edeJnének csőkkentósórc il]ral.nasaIr,

4./ A tcliesítés lrc\,e

Pét€Ifi Sándoí Utcai Kótház Rendclóintézct és Belcscti Kózponi
1076 BudaPest, Péteí§- Sárdor u, 8 20,
1081 Budepest, Irunrei út 17,

10i4 Rudapcst,l\lsó cldósot u. 7,

10l,{ Bud.rpest, Szclvetség u, ].1 16,

5. /Mrgbizorr köl§|c.sége é. jogai

l\,Icgbizott a n-regbizást cllogedja,

Níegbi,oti x mc8bíz,itást a N,tcgbízó utasításai szeint, a megbízói érdekeknek megfelelóen kőteles
tcljcsítcni, Níegbízó utasításaitól csak aldtot tűhct c1, ha azt a Níegbúó érdeke fettéderrü
rncgki^,ctc]r és xnnlk cló7ctcs értc§ítéséíe mát nincs rnód; ez utóbbi esetben azonban a N{egbízót
utóitg, haledóktelanul óftcsítcni tattozilr,

.\ megbízás tel]esítésére \,íegbízotr áltál kidolgozon rnóclszcrck, knorv horv k úzleti tirkot
Lópcrnek,

Xíegbí7ott ]iötc]c7cttsógct r-ál]a] ata, hog1 a tendelkczéste bocsátotr orr.osi dokumentáció űtkos
kezelósc tclüntctóbcn a lchctó legna5 obb gondosságot tanúsítja, hannadik személy, szervr
rntézmén\,, stb. orí.osi dolrumentációban tejló adatokhoz való hozzáfétését Ezátla. Ezen
kőtclczcttségéból eíedó és a Nltegbízóval szenben érvérrvesített kár hegréíítésééíi ielür s7erzódés
,, , ,,l e|,er]err k, ,e ezet,,e_er ,,,,lJll.

\lcgbízotr szetzóclés aláírásár.zl is köte.lezetrséget r.állal arra, hog1 ter,ékenysége során pontoseír
ka]vcti 27 ()]]P FIFO által kadott felr'óbeteg e átáSi szabáhkönJn,ben foglelt útmlrtatáso]Gt,

1
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Szelzódó fc]c]< r:ógzítk, hog a Níegbízott fclelósséggcl tattozü az álrale szolgáItxtott adetolr
ralrllclis,/rgiLótt, l.'eleli ncgállapodnak abban, hogv amennyibcn a \íegbízotmak leLóható okbóI a
Nícgbíz<'lnak lJra kclcd<czi]<, i N{egbízoü köteles azt megtéíteni,

6./ Megbízó kölelességei és jogai

Nl€gbizó Nlegbízott tészéíe tá\.oL e]ektronrkus lerve szükség esetón hci\.s7íni hozzáféíést biztosir
a I(órlráz felrvóbetcg elláró ter-ékerrlségének onosi dokumerrtációlához Ls az adattapoLhoz,
\ ltl.rnllllt hxíolrta továbbírja az OEP felé etkiildöt| adatá omán}-okat és az OEl' által \-isszaiglzolt
fillanszirozási beso j]olás.rkar.

\lcgllizri csak a szetzódés teljesítéséhez szükséges adatálLomárryolüoz veló hoz7áfóróst l)iztosítje
r \,lcgbízott részére.

7./ A szerződés időtartama) megszűnésc

Jelen szctzódós annrL aláítása napján 1ép hatállba, ós 2,1 hónap hatáíozott idórartafita jön létíe.
\íegbízó ez 59/2011. (l\',12,) I(orm, terrclelet 2/A,§ m) pontjában foglalrak alapjárr krköu jelen

szerzódés fe]nondási )ogát atí., 
^z 

esetíe, ha a hivat].ozott kotmán}.fcúdel€t alapján megadott
tcljcsítési határidó lejárta elótt keret-megíllapodás 1ép hatályba.

\ szcrziiclós csr]r a szevódó felek közös neg€gíezésér-el, ííásos lorrnában módosídretó, a I(bt,
132. .i ána]r 6g)clcrnbcvótclói.el,

.Jclcn szerzóclést bátmelvik Fél jogosult a másü Félhcz intézett eg1o1dalú, ításos nr.ilatkozatár.a1,

lldolto]ás nóll<l.]l 60 napos leJnorrdási iclór-et felmorrtlani

Bármell-ik Fól, a másili FóI súIvos szcrződésszegése eserén jogosult a Szetzódést a szetzódésszegó
].ilhez 1lrté7etr cgvolclalír, íávls, intlokolással e]látott D}.l1xtkozatával, azotnali hatáLlya]

fe]tonrtani,

|elek sirl,vos szcrzódésszegésnek tek]ntik hilönöscn e ]\,Icgbízó rószéról, ha a iücgbízotmak
iclróható okbó1 l lllegbízónak fizetési kötclczcttsége keletk€z]k

8./ ,\ tcvékenlség e]látása sotárr keletkezctt új sze errri alkotások és knorr.horv,k, valamint írj

,,.,,,ok ] l._:l z^ nr ,r d l, ke rL el ,

9,,/ Nlegbízoft kóicles bctaítani e7 adxtvédcLni előírásokat, szabálvokrr, tor,ábbá mitt adatkczcló
az cgószséi]üg}.l és a hozzájuk kapcsolótló §zemélyes xdltok kezeléséről és véde]rrrétó1 szóló
1997, i,ri XIVII. trlrr-ényt (továbbiakban lclat\.édelni töíl-élnl, annak r.égtehajtási tendclctcit,
tor,.]r$ir az hfornrációs ontcndcllrczési jogló1 ós az irrfor-mációszabadságtót szóló 2011, ér,i CXI],
tanaónr,t, \Ieg]rizott c lióÉcn kijc]cní, hogy tudomással bit aíól, hogy x lészéte átadott adatok
fbk.r7otf !ódelerrl alá esrrek, ezét a 1ogszabályok elófuásai szerinr gorrdoskodlk az adatkezclós
roLr.étl cssógóról,

10,/ }íeglJí7ott a rrregállepodás teljesítésc solán koteles 69elembe l.cnni Nícgbí7ó műkődési
tcndjét, és a tcr,ókcnl,sóggel Lepcsolaros szabályzetait, köteles azokar az általa igénybe vctt
, q^ ,k , Lrri ;,L, rr:rn,

1



11./ Níegbízort a szerzódés teljesítése sotán ki]teles N{egbízó dolgozóir-al jó esültmúkódóst
kralakítxni. Az e§{ttmirkődés nrerrerel

,\ l\,Icgbízott leladatxit lészben elóre meghatározott napokon N{cgbízó telephelyein, más

l]]rllrnrkk,rl rár,murrka kctetében e I(ótház áItel tendeLkezéstc bocsátott rávo]r asztaü lrapcsolat

használatável látja el,

\Icgbízort a ki]ttsé5,iselóLkc1 tijrtónó fedezeti ós eíedméí]-kmutatási Lsta éltékeló clcmzéSt e
Pérerír,- Sándor uicái tclcphel,ven rendelLczésre bocsátott odában, wagv szükség esetén a

kóltségviselő szolgálbtó e5 ség munkahclyén vegzi,

]\ Uegl]í7(Jtt Cseh Rozálie osztállwezetól,el fnanszír>zás| edatok (elcfon: +36 1461 ,1713), és

Luczri Vtlória gazclasági igaz$tó hehcttessel (elefon: +36 1 461 '17ó3, e,mail:

penzrrgr @petetF kh,hu) pénzügr.r adatoL üzemgazdiilltodási tendszerú hxsználate táígyíban
Íolí2fi xtos2n e§,cztcr,

Á tríegbízot részétó1 kapcsollttalló:
| , : Dr ,,.1l-"lrrl fetenc
'relefun: -l-3630 9998380
J:] na : koh:LltLif@hbcs,hLl

1],l Felek r jclen szerzódósból eíedócn okozott káIokétt a Ptk, rcndeLkezései sz,lrnr i,fo7nak
fclclósséggcl,

13.,/ N{cgl;ízott e szcrzódés teljesitósének teljes idótettama alatt rutajclorrosi szelkezetét Nlegbízó

szárnár.r megisrncüetór,é teszi és az :rlábbi ügvletekról Níegbizót halacléktalanul értesíti:

1\Icgbízottben kóz\-elettcn !,,gy közvcdenLit 25% ot meghzlxdó tulajdoni tészcsedést

szerez r-alarneLv ol,van jogi személv vap1 jogi személviséggel ncm rendelkezó gzdasági
tánaság, ametl nem fclel meg a Kbt, 56. § (1) bekezdés ,tJ pontjában mcghatározott

fc]tételeknck,
- \Iegbízott kóz\-etettcn Ya11 kózvctlerrú1 25ilo ot meghál,tdó tulajcloni Lészesedést szetez

r-elamely oh,an jogi szenróIl, vap,r jogi szcrnólyiséggel nem rendelkezó gazdasági

iálsaságban, amely rrem fclel meg a l,ibt, 56. § (1) bekezdós .p' pofitjábefl neghatálozott

fcltótelekllck,

Ebbcn az esctbcn Níegbízó jogosult és eglbcn kóteles a szezódést fclmondani ha

sztikséges oJyan határrdóve1, ame\ lehetóvé tcs7i, hog\-a szcuódéssel i,tintett felaclata

etlítás,iLliil gondosltodnr tudjon- Á lelrnondás esetén A Nlegbiott a s2etódés megszúnósc

clótt máj tc]icsített szolg'aitatás szeeódésszetú pónzbeli ellenértékére jogos t,

1l,i' Árr-renrrllbcn N'Iegbí7ott küllöldi adóüetósógű (vag idóközben azzá v;ilik), kőtetes a

szerzócléshez atL.r r.otaikozó rrreghatalmazást csato]ri, hogl 
^z 

]Lletóségc szerirrtí adóhatóságtól a

ra.rg t eclóhttóság köz\.etlcírii] beszefe7het N{egbízottta vonatkozó adatolírt az of§7ágok kó7ött1

jogsegé\ igénrüer.ótele télkül,

15./ Á iclcn szetzrictésben ncrr-r szabálytlzott kétdésektc a ]]tk, e l(bt,,,z AdatvédeLni tórr,ény, az

nrton.ációs önrencle]kczési jogtó] és az infonnációszabadságróI szóIó 2()11- é\,i CX]L töfi-ény,

torábbá a r-onnt]iozó hltá11,os jogszabáJvok tendelkezésci megfeleiően irárryadók,

Jelcn szerzódés 6 ctb e5.nással szó szelint ncgegl,ezó példánlüan készült, Á szerzódés 5 db



eícdcti pélclánya l{egbízót és 1 etedeti példánye pedb Megbiottat ]lleti meg,

l\íellékletck:

1, sz_ melléklet Nyettes ajánlat
2. sz, nelléktet: Eljárást mcgJrrdító felhívás
1, ,,, r .l]eJer, \J"lrlxllel, ldokLUrenl;ciá
4, sz, nellóldet: Ádatvédelmi nyilatkozat

I{ekB u d a p e s t e n, 2013, dccember hó 02 napján

Dt, Sásrli An

'tQ,,--


