Ikt.:

/20…...

SZERZŐDÉS
melyet egyrészről a/z……
………………………………………………………………………
székhely: ……………………………cégjegyzékszáma: …………………………………….
adószáma: …………………………………., számlaszáma: …………………………………
képviselő: …………………………………………………………………………………….
/a továbbiakban: Megbízó/,
másrészről a FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
székhely:1095 Budapest, Mester u. 45.; cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-893068/17
adószáma: 14192247-1-43, számlaszáma: 12001008-00351227-00100007
képviselő: Dr. Kovács József - ügyvezető igazgató
/a továbbiakban: Megbízott/,
között, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra az alulírott napon és helyen az alábbi
feltételekkel:

1.)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Megbízó megbízza Megbízottat, hogy munkavállalói részére a 89/1995.(VII. 14.) Korm. rendelet
által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátást az alábbiak szerint biztosítsa:
A külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése, valamint
az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése.
A külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott
expozíciós esetek kivizsgálása.
A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata.
Az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás.
A munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítás.
Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, hygiénés feladatok
megoldásában.
Megbízó munkavállalóinak fogadása rendelési időben Megbízott orvosi rendelőjében.
Megbízott kötelezi magát, hogy a jelen megállapodás fentiekben részletezett
alapszolgáltatásain kívül - külön megrendelés és díjazás alapján - az alábbi orvosi
szolgáltatásokat is biztosítja Megbízó részére:
a.) hivatásos gépjárművezetői alkalmasság orvosi vizsgálatra,
b.) részvétel a foglalkozás rehabilitációs intézkedések szakmai előkészítésében és
meghozatalában,
c.) különböző rizikócsoportok komplex szűrése (szív-érrendszeri, cukorbetegség, onkológiai
szűrés, koleszterinszint meghatározás),
d.) közreműködés az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az
elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében,
e.) közreműködés a munkáltató katasztrófa- megelőző, elhárító, felszámoló és az előidézett
károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
f.) biztosítja a mellkasröntgen elvégzését, a 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendeletben előírt
díjak szerint.
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2.)

Megbízott vállalja, hogy Megbízóval rendszeres kapcsolatot tart, és Megbízó munkavállalóit a
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Mester u.
45. I. emelet 117. ajtó; telefon: 455-45-65) Foglalkozás-egészségügyi szakorvosi rendelőjében
fogadja, vagy a munkáltató által biztosított helyszíni orvosi vizsgálatra alkalmas helyiségben.

3.)

Megbízó a szerződés aláírásának napjától jogosult a foglalkozás-egészségügyi ellátásra, azzal,
hogy az ellátás igénybevételének feltétele az ellátási díj hiánytalan megfizetése.

4.)

Az ellátást a Megbízó…..… fő munkavállalói létszámára veszi igénybe, akik nevét, címét és
pontos munkakörét a Megbízó legkésőbb a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg írásban
közli a megbízottal (alkalmazotti lista). Személyi illetve létszám változás esetén a Megbízó
köteles ezt jelezni írásban 15 napon belül a Megbízott felé (1. számú melléklet).
Megbízó munkavállalói közül:
… fő az "A"
… fő a "B"

… fő a "C"
… fő a "D”

foglalkozás-egészségügyi osztályba sorolt munkakörben dolgozik.
Az ellátás éves díja az "A" osztály esetén
összesen:
"B" osztály esetén
összesen:
"C" osztály esetén
összesen:
"D" osztály esetén
összesen:
ÖSSZESEN:

.......................... Ft/fő,
.......................... Ft/év,
.......................... Ft/fő,
.......................... Ft/év,
.......................... Ft/fő,
...........................Ft/év,
.......................... Ft/fő,
...........................Ft/év
……........................Ft/év.

A fizetés üteme és esedékessége:
- 15 fő alatt foglalkoztató cég esetén a díjfizetés évente előre egy összegben történik számla
alapján.
- 15 fő feletti foglalkoztatott létszám esetén a díjfizetés két részletben kerül kiszámlázásra január
és július hónapban, illetve a szerződés megkötését követő első számla, ami a szerződés aláírása
napjától számított 8 naptári napon belül esedékes.

5.)

Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik. A Megbízó a megbízási díjat a kiküldött
számla alapján, köteles megfizetni.

6.)

Késedelmes fizetés esetén a Megbízót a késedelem idejére a jegybanki alapkamat + 7 % kamat
illeti meg késedelmi kamatként.

7.)

Jelen szerződést legalább 30 napos felmondással bármelyik szerződő fél külön indoklás nélkül
felmondhatja.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

8.)

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében a munkavállalók részére
biztosított foglakozás-egészségügyi szolgáltatás díja költségként elszámolható.
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9.)

Megbízó részéről nyilatkozattételre jogosult:
Név:
Cím:

10.)

Telefon:
E-mail:

Megbízott részéről nyilatkozattételre jogosult:
Név: Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató
Cím: 1095 Budapest, Mester utca 45.

Telefon:
E-mail:

455-45-00
titkarsag@feszrendelo.hu

Budapest, 20…………………………….

..........................................
Megbízó

...........................................
Megbízott
Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
Dr. Kovács József - ügyvezető igazgató

Mellékletek:
1. Alkalmazotti lista
2. „Beutalás munkaköri alkalmassági vizsgálatra” a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet 14. melléklete
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