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Ertesig0k, hogy az Embed Er6fonas FejbsAesi Operativ Program tdmogat6si rendszer6hez benwjtott
EFOP'2.2.18-17'2017-{10054 azonosito szam0 projekti6hez kapcsol6d6 temogatesi szez6des Tamogat6
ahali alairasa megtortent. A t6mogatAsi szez6des 1 eredeti peldany6t a kapcsol6d6 mellekletekket e lev6l
mell6kletek6nt k0ldjiik.

A Projekt megval6sit5sShoz sok sikert kivdnunk!
Budapest, 2017. november 7
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Temogatasi Szerz6d6s

amely l6trej0tt

ggyr6szr6l az Emberi Erofonasok Miniszteriuma EU Fejlesa6sek Vegrehajtasaert Felet6s Helyettes
--

Allamtitkarseg (1054 Budapest, Akad6mia utca 3.), mint tbmogat6
1a toiauuiituan:

Timogat6f

'

Postacim: 1134 Budapest, Vaci Ut 45. C. 6putet
Szekhely: 1054 Budapest, Akademia utca 3.
Aleiresra jogosult k6pvisel6je: pataky Krisaien
Azonosit6 szem (tdzs-sz6m/Cegjegfz6kszem): 309271
Ad6szam: 15309271-24

MAST6SZT6I

HEViZGY6GYFORD6 ES SZENT ANDRAS REUMAKoRHAZ, MiNt

tovebbiakban: Kedv€zm6nyezett),

Postacim:8380 H6viz, Dr. Schulhof Mlmos set6ny

KEdVEZMONYCZETT (A

1

Pf.:

Szekhely/Lakcim: 8380 H6viz, Dr. Schuthof Vilmos s6tdny .l
Azonosit6 szem (t6rzs-szam/C6gjegyzeksz6m): 1 SA1 3729A61031220

Ad6sz6m/ad6azonosit6 jel: 15813729-2-20
Penzforgalmi szamlasz6m, amelyre a tamogat6s utalasra kerul:
.l
1 0049006-00333087-30005
01
Alairesra jogosult k6pviset6je: Dr. Kvarda Attila

Temogat6 6s Kedvezm6nyezett (a tovabbiakban egyutt: Szerz6d6 Fetek) kdzdtt az atutirott helyen 6s
napon az alebbi feltetelekkel.

Ha a Projektet tobb Kedvezm6nyezett kozosen val6s itja meg (konzorcium), a Kedvezm6nyezettek
egymas koai, valamint a Tamogato 6s a Kedvezm6n yezettek koAi viszonyokat a jelen tamogatasi
szerz6d6s
tovabbiakban: Szerz6des) e lvalaszthatallan mellekletet k6pez6 konzorciumi
egyiittmUk6desi megallapodas tartatmazza. A jet en Szerzddest alair6 Kedvezmenyezett a Szez6d6st,
mint konzorciumvezel6 - a konzorciumi meg6llapod6sban kapott meghatalmaz6s ala pjen az dsszes
konzorciumi tag ( mint Kedvezmenyezettek) neveben iria ala.'

(a

1A felhiv6snak megfelel6en t6rt6nd6, amennyiben nom relevans.
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1.

El6zm6nyek

A Tamogat6 az Emberi Er6fonas operativ Program (a tovabbiakban: EFop) keret6n beliil, EFop2.2-18'1.7 k6dszam0, ,Betegbiztonsag novel6s6t c6lz6 komplex infrastrukturelis fejleszt6sek az
eg6szsegogyi elEt6rendszerben" targyu felhivest tett kozz6, melyre Kodvezm6nyezett EFop-2.2.1817-2017.{10054 azonosito szemon regisaftilt, 2017.06.02. napon befogadott i6mogat6si k6relmet
nyojtott be, a szez6des mell6ktet€t kepez6 fethtvas szerint, amelyet a Tamogat6 20ir.09.07. napon

kelt t6mogatasi dontos szerint temogatasban r6szesltett.
Kedvezmenyezett vissza nem teritendo temogatasban reszeslil.

A

T6mogit6 dontese

alapjan

A felhlv5son 6s a t6mogatasi kerelmen tol a szerz6d6s mellekletet k6pel, 6s a szerz6d6 Fetekre
kdtelez6 ervenyg minden olyan tanulmany, elemz6s, hat6sagi engedely, m0szaki terv 6s tartalom,
nyilatkozat, beszerzesi terv, Ersul6si' megellapodes es egy6b dokumentum, valamint ezek
m6dosltasai, amelyet a Kedvezmenyezett a tamogatesi k6retemmel egyutt vagy a kesobbiekben
beny0jtott, akkor is, ha azok fizjkai ertelemben nem kerijlnek csatoEsra a Sierz6ddihez.

2.

Szerz6d6s

tirgya

Az Elozmenyekben meghatlrozottak szerint Szerz6d6 Fetek az alabbi Szerz6dest k6tik:

2.1-

A_ szerzodes targya a A betegbiztonsig n6vel6se a H6vizgy6gyfaird6 6s szont Andras
Reumak6rhazban cim0 6s EFoP-2.2.18-17-2o1l4oo5, azonosit6 sZh0-,-a t6mogat6si korelemb€n
6s annak mellekleteiben rogzttett proiekt (a tov6bbiakban: p.ojekt) elszamothat6 koftsegeinek az
Eur6pai_ Regionalis Fejlesaesi Alapb6l 6s hazai kdzponti kdltsagvet6si et6iranyzatb6l vijsza nem

t6ritend6 t6mogatas forma,eban tdrten6 finansziroz6sa.

?:2:_
| Kedvezmenyezett v6llalja, hogy a projektet 8380 H6viz, Dr. Schulhof Vitmos s6tiny 1
964r alatt (Projekt f6 helyszine) megval6sitia, 6s aa - ha a projekt eset6ben relev6ns - a fenntart?si
id6szak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, Uzemelteti.

A Kedvezmenyezelt a szezod6s alairasaval kotelezi magat ana, hogy a projektet a vonatkoz6

iogszabalyoknak megfelel6en, ketto alaposs6ggat, hat6konys6ggal 6s 9=6ndossaggal val6sitia meg,

lletue

a

2014-2020 programozasi id6szakban az egyes eur6pai uni6s ataporuo szarmazZ

l6mogatasok felhaszn6lasenak rendj6r6t sz6l6 zta2ofi. (xl. s.) Korm. rendetetben
[a tovabbiakban:
2722014. (X1.5.) Korm. rendelet] ro'gzitett felt6tetek fenn6 esa eseten az ott -el6irt m6don a
kdzbeszerz6si eljarasok lebonyolit6saba a Tamogat6t 6s a Miniszterelndkseget bevonia.

?.3:
4 Timogato vellaua, hogy a proj€kt etszamothat6 kottsogeire az Europai Regionatis
Fejlesaesi Alapb6l 6s h.-^i kdzponti k6lts69vet6si etoiranyzatb6t i t6mo9at6 dontesnef 6s a
Szerzodesben foglaltaknak megfelel6en vissza nem t6rltend6 timogat6st ny0jt.

2-4-

A Szerz6des etuelasahahtlan reszet kepezi az AltaEnos Szerz6d€si Felt6tetek az operativ
programok
tamogatasban reszesitett kedvezm6nyezettekkel k6tend6 t6mogat6si
. .kereteben
szerzodesekhez" (a tov6bbiakban: AszF), amely a www.szechenvi2o2o.hu honlapon folyamitosan

el6rhet6.

3.
3.1.

A Projekt megvat6sitisenak id6beti i.itemez6se
A Projekt kezdete

A Projekt megval6sitasi id6szakenak kezd6 id6pontja: ZO1T.1O.O1..

3.2.

Koltsegekelszdmolhat6saganakkezdete
OK
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A Proiekt koftsegei elsz6molhat6s6rgirnak kezd6 idopontla: 20'17.01.04.

A Prorekl kereteben az ezt kovetoen felmeru[ kiadasokat lehet elszamolni.

3.3.

A

3.3.1

A Projekt fizikai befejez6s6nek tervezett napja: 2018.09.30.

Poekt fizikai es penzugyi befejezese

A Projekt kereteben a pro.lekt fizikai befejez6senek nap.iaig felmerult k0lts6gek szamolhat6k el. Az
ezen id6pontot k6vet6en keletkezeft koftsegre tamogaHs nem foly6sithat6.
3.3.2 A zdr6 kifizetesi igenyl6s benylitasanak haErideie: 2018.11.29.

A Projekt penzugyi befeiezesere, megval6sitAsara 6s lez6 ras6ra vonatkoz6 rendelkezeseket az ASZF
14.1 pontja tartalmazza.

4.
1.1.

A Projekt itsszkiilts6ge, elszemolhat6 tisszktilts6ge, a tamogat5s forrisa, tisszege
A Projekt 6sszk6[se9e

A Projekt

Osszkoltsege 186 281 717

Fl, azaz 3zaznyolcvanhatmilli6-k6tsziznyolcvanegyezer-

h6tsz6ztizenh5t forint.

4.2.

A Projekt elszamolhat6 dsszkoltsege

A

Proiekt elsz6molhat6 brutt6 6sszk6lts69e 186
k6tszeznyolcvanegyezer-h6tszeEtizenh6t forint.

A Projeld koltsfuveteset a Szerz6d6s

4.3.
A

28t 717 Ft, azaz sziznyolcvanhatmilli6-

l. melEklete tartalmazza.

A Projekthez felhasznalasra keriil6 fonasok

Proiekthez felhasznelesera keriil6 fon6sok reszleles bontesat

a

Szerzodes

2.

mell6klete

laftalmazza.

4.4.

A t6mogatas Osszege 6s intenzitAsa

A tamogatas intenztAsa a Proiek elsz6molhat6 6sszkdlts6g6nek 100 %-a, de legfeljebb 186 281 717
Fl, azaz szAznyolcvanhatmilli6-k6tsz5znyolcvanegyezer-h6tszaztizenh6t forint.

Amennyiben az egyes tevekenys6gekre vonatkozoan a tamogatAsi intenzitas et6r, koltsegelemenk6nt
az elter6 intenzitast a Szerzodes 1. melleklete tartalmazza.

4.5.

Temogatasig6nyl6se

4.5.1 A Emogat6si el6leg osszegE 6s mert6ke

Az igenyelhet6 t6mogatasi eloleg merteke az ut6finansziroz6st tevekenys6gekre iut6 t6mogatasi
o/o-a.
dsszeg legfeliebb 100

Az

igenyelheto temogatasi el6leg legmagasabb dsszege 186
sziznyolcvanhatmalli6-t6tsziznyolcvanegyezer-li6bzaztizenh6t forint.

281 717 Ft,

4.5.2 Kifizetesi igenyles
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A Szerz6des 3. szemU melleklete szerinti merfoldkdvek eEreset kdveto 15 napon belol kotelezo
szakmai beszamobt is tartalmaz6 kmzetesi i96nyl6st beny0.itani. A projekt fizikai befejez6s6hez
kaPcsol6d6 utols6 merf6ldk6 eset6n a t5mogatasi szerzod6sben meghatArozott hatAridon belul
koteles a Kedvezm6nyezett a kifizetesi igenyl6sben besz6molni a projekt keret6ben felmerult 6s
elszamolni kivant kOlts69ek16l.
A m6rfoldkovek el6r6set megel6z6en az AszF 3.5.1 pontia szerint lehetscaes kifizet6si ig6nylcst
beny0itani.
4.6. Tamogaus iogcime

A 2014-2020 programozasi id6szakra rendelt fon6sok felhaszn6l6sSra vonatkoz6 unlSs versenyiogi
9rtelembe.n veft 6llami tSmog6tasi szabatyokrot sz6t6 2sst2o14. (x.10.) Korm. rendetetben'(i
tov6bbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfetet6en a jelen Szerz6d6s alaplin nyult&
temogatasb6l
186

717

Ft

azaz sziznyolcvanhatrnilli6-I6tsziznyolcvanegyozert6tszaztizenh6t fodnt nem

-281
min6s0l
az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdese szerinti 6llami tamogatasnak.

5.

A Projekt mfiszaki-szakmai tartalma

A Kedvezm€nyezett a Projektet a 4. szAml mell6kletben meghat6rozott m0szaki-szakmai tartalom
szerint val6sltia meg.

A

m0szaki-szakmai tartalom nem teljeslt6se eset6n

a

ZlUlO14. (X1.5.) Korm. rendelet

1.

mell6klet6nek 65.4 pont 6ban szabelyozotteknak megfelel6en kell eljami.

6,

A Proj.kt mogval6sltis6nak m6rr6ldk6vel, lndikitorai 6s miiszaki.szakmai ercdm6nyei

A Kedveznenyezett a ProjeKet a 3. sz6m0 mellekletben meghatarozo[ merfdldkovek szerint val6sitja
meg.

A Kedvezmenyezett a Projekt megval6slt6sa soran a Emogatast a 4. 6s 5. sz6m0 mell6kletben
meghatarozott muszaki-szakmai eredm6nyek 6s indiketorok eldr6se 6rdek6ben iogosult 6s kOteles
felhasznalni.

A Kedvezn6nyezett az indikatorokal koteles teljesiteni. Az

indiketorok nem teljesitese eset€n a

27212014. (X1.5.) Korm. rendelet 88. S-ban szabatyozottaknak megfelel6en kel etjami.

7.

Biztositfkadasi kiitelezetb6g

Amennyiben a Kedvezmenyezett a 272/12014. (X1.5.) Korm. rendelet 84. $-a alapj6n nem mentesiil a
biaos eknyuit6si kotelezetts6g al6l, ugy a szezddes 6. sz6m0 mell6klet6ben foglattak szerinti
biztos it6ko(ka )t

nylitia.

A(z) 6. szem0 mell€klet az ASZF-ben, a felhtuasban, valamint a 2722014. (X1.5.) Korm. rendeletben
foglalt szabalyok szerinti, szabelyszer0 benyujEst6l valik a Szerz6d6s r6sz6v6.

8.

2A16 rcndelkez6sek

8.1.

A Kedvezmenyezett a Szez6d6s aleiraseval kUelenti, hogy a SzezodAs tartalmat, az ASZF-

et, 6s a vonatkoz6 jogszabelyokat, igy kiitOnosen az ellamhaaartasr6l sz6l6 2011. evi CXCV.
a 27212014. (X1.5.) Korm. rendeletet 6s az 6llamhezanasr6l sz6l6 tdrv6ny v6greh
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36812011. (Xll. 31.) Korm. rendeletet ismeri 6s magera nezve kotelezonek ismeri el, 6s tudomesul
veszi, hogy a Szez6d6s, valamint az ASZF a vonatkoz6 jogszabelyok m6dosit6sAval, illetve Uj, a
Szerz6d6s 6s az ASZF szempontjdb6l relev6ns jogszabeiyok hatilybalep6sevel minden kut6n
int6zked6s n6lkiil m6dosulnak.

8.2.

A Szez6d6 Felek a Szez6d6s idotadamara kapcsolattart6t jeltilnek ki. A kapcsolattart6
nev6r6l, postacimerdl, telefon 6s telefax szSmer6l 6s elektronikus levelcimer6l a Szerz6d6s

alairaseval egyidej0leg, valtozas eset6n pedig a v6ltoz6st k6vet6 8 napon belul t4ekoztatjak egymast_

8.3. A Szerzodes hatelybal6pesenek napia megegyezik a Szerz6d6 Felek kttzul utols6k6nt alairo
aEiresanak nap.ieval. A Szez6des hatarozott id6re j6n l6te, 2027. december 31-6n, illetve
amennyiben a fenntartAsi idoszak v6g6nek datuma enn6l kes6bbi, 0gy a fenntanas id6szak vegen
hately6t veszti.

8.4. A Kedvezmenyezett

kuelenti, hogy
az informeci6s dnrendelkezesi jogrol es az
informaci6szabads6gr6l sz6l6 2011. evi CXll. tOrveny eloirasainak megfeleloen - a projektadaUapon
feltuntetett projektfelelos, a pro,ektadatlapon 6s mellekleteiben feltintetett mas szemelyek, illetve a
Projekt megval6sitasaban r6sztvev6 szem6lyek, valamint a besz6mol6s, a szabalfalansagi elieras es
az ellenotzest tevekenys6g sor6n etadoft dokumentumokban feltuntetett szemeuek szemelyes
adataiknak a Tamogat6 6s a Miniszterelnokseg altal tdrteno kezel6s6hez (ide6rtve ezen adatok
felvetelet, taroEsat, nyilvanossegra hozataEt, statiszikai m6dszerekkel t6rt6n6 feldolgozaset is)
kifejezetten hozzqeruftak. Ennek alapjan a Kedvezm6nyezett szavatol az6rt, hogy ezen szemelyes
adatok fentieknek megfelel6 kezel6se az erintettek hozzajaruleseval tOrt6nik.

-

8.5.

A Szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rdesekben a vonatkoz6 magyar ide ertve a polg6ri
Torvenykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V t0rv6nyt is es eur6pai uni6s jogszabalyok rendelkez6sei az

-

-

i16nyad6k.

8.6. A

abir6

Kedvezn6nyezeft k6pviselet6ben
szemdly(ek) krelenti(k) 6s
cegkivonatiival/c6gkivonatukkal, valamint aEirasi cimpeldenyavaYcimpeldanyukkal igazolja/igazoli6k,
hogy tarsasagi dokumentumai/alapit6 okirata alapjan, a Szez6d6s bevezeto reszeben felt0ntetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezm6nyezetl kepviseletere (6s c6gjegyz6s6re), tovabbe ennek atapjen a
Szerz6d6s megkdtesere 6s aEirAsSra. Alair6 kepvisel6(k) kiielenti(k) tov6bb6, hogy a testuteti
szervei(k) r6szerd
Szerz6des megkdtesehez szuks6ges felhatalmaz6sokkal

a

a

rendelkeziUrendelkeznek, tulajdonosai(k)
tamogatasi jogugytetet j6vahagyt6k es harmadik
szem6lyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezmenyezett r6sz6r6l megakadalyozna vagy
barmiben korl6tozn6 a Szerz6des megkot6s6t, 6s az abban foglalt kotelezetts6gek maradoktalan
teljesit6s6t.
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Korrupcio-ellenes z5radek

A Kedvezmenyezett nem kovethet el, nem enged6lyezhet, illetve harmadik szem6lyt nem jogosithat fel

olyan cselekm6nyekre, amely a kozelet tisdasegera vonatkoz6, valamint a konupcid.ellenes
jogszabelyok megs6rt6s6t eredmenyezi. A Kedvezmdnyezett nem fogadhat el, nem aj6nlhat fel 6s
nem adhat az elia16 harmadik szemelynek ajend6kot, illetve ponzbeli vagy nem pCnzbeli iuttatAst.

A Szerzodes 6 oldalon es 2 db eredeti peEenyban keszult. A SzerzodCshez csatolt 10 db melEklet, 6s
a Szerzod6shez fizikai ertelemben nem csatoll, de a Szerzod6sben vagy az ASZf-Uen hivatkozott
projektadatlap es annak melEkletet kepezo valamennyi nyilatkozat,
mellekletek, tovabba
dokumentum a Szerzodes elvahszthatatlan resze.

a

Szsrz6d6 Felek a Szerz6d6st atolvastak, 6s koztis 6rtelmezes uten, mint akaratukkal es elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyez6t alalrt6k.
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Mel16kletek:
1. melleklet -A Proiekt kolts6gvetese
2. melleklet - A Pro.iekt forresai
3. melleklet - A Pro.lekt m6rf0ldkovei
4. melleklet - A Prorekt m0szaki-szakmai tartalma 6s eredmenyei
5. melleklet -A ProieK indik6torai
6. mellekbt - Biaosit6kokra vonatkoz6 nyilatkozatok, szerz6dOsek, meg6llapodasok
7. mel16klet - Konzorciumi megallapodas
8. mel16klet - Kdzbeszerzesi terv
9. mell6klet - LikviditAsi terv
10. melldklet - Gantt diagram
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Projekt azonosll6szam: EFOP-2.2,1 8-1

7

-2017 -0OO54

1.

szam0 melleklet

Tamogat6si szerz6des szama: EFOP -2,2,18-'17 -201 7-00054
Kodvszm6nyezott: HEvizcyOcyFURD6 Es szENT ANDRAS REUMAKoRHAZ

A PROJEKT KOLTSEGVETESE
Trmogatast lg5nyl6

Ktilts6g kateg6rla

HEVIZGYOGYFURDO ES
SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ

Szakmai megval6sitasban
kozremokdd6 munkat6rsak

HEVIZGYOGYFURDO ES
SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ

Proiektel6keszlt6s

HEVIZGYOGYFURDO ES
SZENT ANDRAS

Szakmai tevekenys6gekhez
kapcsol6d6 szolgAltatasok

REUMAK6RHAZ

kolts6gei

HEVIZGY6GYFURD6 Es

Projektmenedzsment kdltsOg

kolts6gei

k0lts69ei

SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ

Szakmai megval6slteshoz
kapcsol6d6 szem6lyi jollog0
rafordltes
Kozbeszerz6si

koltsegek

KOlts6gelem
FoglalkoAatest terhel6 adok,
i6rul6kok

1 016 000

Proiektmenedzsment

Foglalkoaatast terhel6 ad6k,

1 584 000

szem6lyi jelleg0 raforditasa

jdru16kok

HEVIZGYOGYFURD6 €S

Beruhezashoz kapcsol6d6

Eszkozbeszeeos

o
^

!.o

*

646 800

ProjektszintU kOnyvvizsgalat
kdlts6ge

ProjektszintU k6nyvvizsgelat

kdlts6ge

Egyeb szolgaltatesi k6lts6gek Hat6sagi igazgat6si,

(O

karlts6g (Ft)

1 778 000

Szakmai tev6kenys6gekhez
kapcsol0dO szolgeltat6sok
kdlts6gei

d.otn'
*

Elsz6molhat6

Kozbeszerz6si elj6ras diia

HEVIZGYOGYFURDO ES
SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ
ANDRAS

U

Kitlts6gtipus

270 000

szolgaltatesi dtjal( illet6kek

kdltsegei

kOlts6gek

Beksr0l6si 6rt6k (ide 6rtve
Uzembe helyez6st
megelozoen a feilesztest
seglt6 eszkdzok

119 046 917

7
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T6mogatest ig6nyl6

K6lts6g kateg6ria

K6lts6gtipus

K6its6gelem

Elsz6molhat6

kitlts6s (Ft)

biztosltasanak kdlts6g6t is)
HEVIZGY6GYFURDO ES

Tartal6k

Tartal6k

HEVIZGYOGYFURDO ES
SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ

Szakmai megval6sltesban

Szakmaimogvalosltashoz Munkab6r,msgbtzasidlj

kdzremUk6d6 munkatarsak

kapcsol6d0 szem6lyi jellegU
raforditas

HEVIZGY6GYFURD6 Es

Projektmenedzsment kdlts69

Tartal6k

680 603

SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ

kOlts6gei

Projektmenedzsment

2 940 000

Munkaber, megblz6si dij

7 200 000

Egy6b nyilvenosseg

'l 097 397

szem6lyi jellegU refordit6sa

SZENT ANDRAS

REUMAKoRHAZ
HEVIZGYOGYFURD6 ES
SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ

HEVIZGY6GYFURDO Es
SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ

Szakmai tev6kenys6gekhaz
kapcsol6d6 szolgeltat6sok

Kdtelez6sn 616lrt
nyilvenosseg biztosit6s6nak

k0lts69ei

k0lts6ge

Pro,ekt€l6k6szit6skdlts6gei El6zetestanulm6nyok,
engod6lyez6si
dokumentumok kdlts6gei

biztositesahoz kapcsol6d6
kdltseg a kedvezmOnyezett
tajekoztatesi kdtelezettsegei
0tmutal6 szerint
Egyeb szUks6ges
hatt6rtanulmenyok,
szakvdlem6nyek k6lts6ge kdmyezeti hatasvizsgalat,

1 397 000

elozetss vizsgalat, egys6ges
k6rnyezethaszn6lati
enged6lyhez kapcsol0d6
vizsgalat

IE€

'+

6GYFURD6 ES

SZE

RAS

HAZ

lco

Projeklel6k6szlt6sk6lts6gel El6z6tsstanulmanyok,
enged6lyez6si
dokumentumok kdlt66gei

Megval6slthat6segi
tanulmany kOlts6ge

6 350 000

O
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t

TAmogatist i96nyl6

Ktilts6g katog6ria

HEVIZGYOGYFURD6 Es

Ktilts6gtipus

Altalanos (rezsi) koltseg

E9y6b altalanos (rezsi)
kolts6g

Beruhazashoz kapcsol6do
kdltsegek

lmmateri6lis javak beszerzese Szoftver bekerul6si 6rteke

SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ
HEVIZGYOGYFURDO ES
SZENT ANDRAS
REUMAKORHAZ

Elsz6molhat6

Ktilts6gelem

ktilts6s (Ft)

Ookumenteci0s, irafiarazesi,
archivalesi kdltsegek

'1

000 000

41 275 000

6sszesen

186 281 717
S',!ut

Dr. Kvarda

la

SZENT ANDRAS

r ihrllnrl !il nrrili'

REUMAK6RHAZ

1z-<-.

'

p"i.tv xri.ari(

f6osztelyvezet6
Emberi Erdfonasok Miniszteriuma
Tamogat6

Kedvezm6nyezett
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2. sz. melloklet

A PROJEKT FORRASAI
Temogatesi szez6d6.s szamai EFOP -2.2.18-17 -201 7{0054
Kedvezmenyezett: HEvizcy6cyF0RD6 Es SZENT ANDRAS REUMAKoRHAZ

Forresok

(Ft)

L a tamogatasi konstrukci6 keretoben

igenyelt t6mogatas

186 281 717

Projekt elsz6molhat6 kOlts6ge

186 281 717

Proiekt teljes k0lts6ge

186 281 717

0sszes forris

186 281 717

Dr.

f6oszt6lyvezet6
H

ANDRAS
REUMAK6RHAZ
Kedvezmenyezett

Er6forrasok Minisa6riuma

Tamogat6
P.H.

P.H.

ndr'{+

Kelt:......, 2011. 6v .Lq...... h6naplpnapj6n.

Prinzii
c

u

r

llc n iclyz

ilc,
e

ri'

2017

Kelt Budapest,adl.n!l&-er..4*.,. nap;an.
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3. sz. mell6klet

A PROJEKT MERFoLDKOVEI
Tamogatesi szerzdd6s szema: EFOP-2.2,18-'17 -?01 7-00054
Kedvezmenyezett: HEvizcY6cYFURD6 ES szENT ANDRAS REUMAKORHAZ
M6rfa,

tdk6

M6rfOldk6 megnev626se

sorsz

M6rfdldk6 el616s6nek
tervezstt dituma

Erodm6ny loirAsa

A m6rf6ldk6 el6r6s6ig felhaszn6lni
tervezott tamogatis iisszege (Ft)

6ma
Az elokeszito tanulmany elk6sziil, a
kozbeszerz6si eljaresok megk6zdOdnek,
a nemzeti eliarasrend szerint eli6resok be
is fejozddnek, a higi6n6s beszerzesek
elindulnak.
A merfoldk6 elereseig a
1

1

2017.12.31.

. m6rf6ldk6

megval0sithat0segi tanulmeny kdlts6ga
(6.350.000 Ft), a menedzsment aranyos
berkdltsege (2.196.000 Ft), a szakmai
vezet6 ar6nyos berkdltsege (896.700 F0
6s rezsi kdltsegek (250.000 Ft) meruln6k

9 692 700

fel.

Az 1. morfoldk6vel benytjtAsra kerUl6
kifizet6si k6relom szazaleka a proiekt
0sszk0lts696hez viszonyitva 5,20%.
2

2. merfdldk6

2018.05.30.

LezArul az uni6s el.i6resrend 'szerinti

98 014 882

beszez6s es a viziogi enged6lyeaet6s,

iiuia
T

megkezdodnek a betegbiztonsag
ndvel6s6t c6lz6 boruhaz6sok, a
betegazonosit6 rendszert leszamltva a 2.
m6rf0ldkdig meg is valosulnak.
A merfdldk6ig a vizjogi enged6lyes terv
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+
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M6rfii
ldk6
sorsz

M6rfttldk6 megnevez6se

M6rftildk6 el616srinek
tervezett d6tuma

Eredm6ny leirSsa

ima

A m6rftildk6 6l6r6s6ig felhaszn6lni
tervezett tamogat6s osszege (Ft)

elkeszit6s6nek k0lts6ge (1.397.000 Ft),
az engedelyeztetes hat6sagi dija
(270.000 F0, a kozbeszsrzes dlja
(1.778.000 Ft), beruhazesi kdltsogek
(88.998.717 Ft), a menedzsment arenyos
b6rkdlts6ge (3.660.000 Ft), a szakmai
vezet6 aranyos berkdtsege (1.494.500
Ft) 6s r6zsi kdlts6gek (416.665 Ft)
merulnek fel.
A 2. m6rf0ldk6vel benyujtasra kerul0

kifizetesi korelem sz6zal6ka a projekt
6sszk0lts6gehez viszonylva 52,620/0,

kumuletan 57,82%.
3. merfdldk6

3

lc

2018.09.30

Valamonnyi beruhAzAs megval6sul,
hasznalatba vetelUkkel a szolgaltatas
elindul, a projekt befejez6s6vel
kapcsolatos tev6kenys6gek lezajlanak. A
zarO m6rfdldk6ig az beruhazesi k6lts6gek
fennmarad6 rasze (71.323.200 Ftl, a
kotelezo nyilvanossag kOltsege
(1.097.398 Ft), a menedzsmont aranyos
berk0lts6ge (2.928.000 Ft), a szakmai
vezeto aranyos berkdltsege (1. 195.600
Ft), a rezsi kOltsegek (333.335 Fl) 6s a
konywizsgelat dija (1.016.000 Ft) merul
fel,valamint a tervez6s szempontiab6l a
tartalek dsszege (680 602 Ft) is itt kerul

0r..
t/A)

4
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U)

o

(o

(,J

12

/ul I

litj.hl*uE
AETEX

7

SZECHENYI
Projekt azonosit6sz6 m: EF OP -2.2.1 8-1 7-20,1 7-00054

M6rfd
tdk6
sorsz

M6rfdldk6 megnevez6se

6ma

M6rftildk6 e1616s6nek
tervozett datuma

A m6rf6ldk6 a16r6s6lg falhasznelnl
tervezett tamogatas iisszege (Ft)

Eredm6ny leiresa
besz6mltasra.
Fenti kdlts6gek kdziil a menedzsment
szeptember havi b6re (732.000 Fl), a
szakmai vezeto szeptember havi b6re
(298.900 Ft) a nyilv6nossag 6s a
konywizsgalat diia a za16 kifizetesi
k6relemben keriil elszAmolasra, valamint
a tervezes szempontjAb6l a tarta16k
dsszege (680 602 Ft) is itt kerut

besz6mltesra.
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4. sz. melleklet
A PROJEKT MUSZAKI.SZAKMAI TARTALMA ES EREOMENYEI
TAmogat6si szerz6d6.s szema: EF OP -2.2:1 8-17 -20'17 -00054
Kedvezmenyezett: HEVIZGYOGYFURDO ES SZENT ANDRAS REUMAKORHAZ

Megval6sitand6 mIszakiszakmai erodm6ny

A tulajdonsag szemszerfi sithet6

Az eredm6ny leir6sa

c6l6rt6ke

megnevez6se

Bevezetett betegazonositesi
rendszer

A projekt keret6ben beszerzett 6s ozembe helyezett
egys6ges betegazonosit6 rendszer hasznelateval
ellatott betegek arenya a fejleszt6ssel 6rintett
osztaly(ok)on az etadast kdveto egy 6vben elletottak
szemehoz viszonyltva

100

szezalek

Altalanos 6s speci6lis
higi6nes (pl. kezhigi6n6)
rendszerekkel ell6tott
osztelyok arenya

A projekt kereteben beszezett 6s uzembe helyezett
eltalenos es specialis higienes rendszerekkel ellatott
osztalyok aranya az dsszes oszt6lyhoz viszonyitva

60

szezalek
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il

Pataky Kri sztian

UMAK6RHAZ
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5. sz. mell6klet

A PROJEKT INOIKATORAI
Tamogatasi szerzddds szama: EFOP-2.2.'18-17 -20 17-00054
Kedvezmenyezetr: HEvizcy6cyFURD6 Es SzENT ANDRAS REUMAKORHAZ

Kedvezmenyezett vSllalja, hogy

a Projekt fizikai befejezeseig megval6sitja a Felhlvas 3.1. ponuaban eloirt tev6kenysegeket a projekt m0szakFszakmai

tartalmAval es megval6sites6val kapcsolatos elvarasoknak megfelel6en a v6llalt indikdtor c6lertekeket teljesltve.
Monitoring mutat6k

Mutat6 neve

M6rtekegys6g

C6l d6tuma

C6l viltoz5s

c6t
6sszvaltozis

C6l kummul6lt

Fejlesztett eg6szs6gUgyi infrastruktora f6r6hely kapacites

F6

2018.09.30.

5 287

5 287

5 287

Jobb eg6szs6gUgyi szolgAltatasokban 16szesUl6 lakoss6g

F6

20'18.09.30.

326 2'16

326 216

326 216
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6. sz. mell6klet
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7. sz. mell6klet
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8. sz. mell6klet
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Betegbiztons6g nttveleset c€lz6 komplex infrastrukturdlis fejleszt€sek a H6vizgy6gyfilrd6 6s Szent Andr6s Reumak6rh6zban
A bcszcrz6s

Megnewezds

tArSya

Megval6sithat6siigi

tanulm5ny k6szitdse

Szolg6ltatds

BecsOlt 6rtek

(nett6 Ft)
5.000.000

Beszerzdsi elj6rds
tlpusa
(6s szakaszok sz6rna)
3 eraj6nlat bekdr6se
Ikozbesze126si

6rt6khat6rt el nem

616

Szerz6des

tlpusa
I'l eg b izii s i

Aj6nlatok

AjAnlatok
bead6si
hatArideie

6rtCkelesenek
dAturna

2017.5prilis

2017. ilprilis

SzolqSltatiis

Vizjogi enged6lyes

terv elkdszlt6se

Szolgdltat6s

1.200.000

1.100.000

(2015.6vi CXLIII tv.
1118 h pont szerint nem
kdzbeszerz6s k6teles)
3 6raJ{nlat bek6rese
(kdzbeszerzesl

6rt6khat6rt el nem

616

2077.

Gyorsltott
(igen,/nem)
nem

'prills

beszerzes)
3 iirajiinlat bek6r6se

Kdzbeszerzdsi
tanScsadds

Eredm€nyhirdet6s
dAtuma

Megbiz;isi

2017. j0nius

2017. junius

2017. jUnius

nem

Megbiz6si

2017. jrilius

2017. julius

2017, j'jlius

nem

Vdllalk026si

2017. augusztus

2017. szeptember

2017. okt6ber

nem

Viillalkozaisi

2017. okt6ber

2017. november

2017. december

nem

VSllalkozdsi

2017. okt6ber

2017.november

2017. december

nem

besze126s)

3 iirajSnlat bek6rese
(kdzbeszerz6si

6rt6khatiirt el nem
Higi6n6s eszkozok

Leveg6fert6tlenit6
berendez6s

Arubeszerz6s

Arubeszerz6s

5.877.73t

25.950.000

E

616

beszerz6s)

2015. 6vl cxLIII tv. 112.
5 (1) bekezd6s. b)
pontban meghatiirozott
szab6lyok szerlnt, a Kbt.
113-114. s-ban foglalt
elt6r6sekkel inditott
kozbeszerzesi ell616s
tv. 112.
S (1) bekezd6s b)

2015. 6vi CXLUI
r-dioxid ada

*

Arubeszerz6s

O

ntul

E
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38.2s0.000

pontban meghatdrozott
szabiilyok szerint, a Kbt.
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A beszetz€s

Megrrevezds

t6rgya

Becsult €rt6k
(nett6 Ft)

Egys6ges

Arubeszerz6s

betegazonosit6
rendszer

56.160.000

TSj6koztatds 6s
nyilv6nossSg
biztositdsa

SzolgSltateis

Kdnyvvlzsgiilat

Szolg6ltatds

864.093

800.000

Beszerz6si elj6ris
tlpusa
szakaszok sz6rna )
113-114. 6-ban foglalt
eltdrCsekkel inditott
kdzbeszerzdsi ell5riis
2015. 6vl CXLIII w.815
szerintl, unl6s
6rt6khat6rt e1616 6rt6k(
nyilt elj6rds
3 drajdnlat bek6r6se
(kdzbeszerz6si

6rtdkhatiirt el nem

beszerz€s)
3 drajiinlat bek6r6se
(k0zbeszen 6si

6rtekhatiirt el nem
beszerz6s)
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Aj6nlatok

Eredrn6ny-

tlpusa

Aj6nlatok
bead6si
hatdrideie

6rt6kel€s€nek
d6tuma

hirdetes
d6tuma

Vdllalkoziisi

2017. okt6ber

2017. december

2017. febru5r

nem

Megb[zdsi

2017. okt6ber

2017. okt6ber

2017. okt6ber

nem

14egbizdsi

20r.8. augusztus

2018. augusztus

2018. szeptember

nem

Szerz6d6s

Gyors(tott
(igenlnem)
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Szakmai megval6sitiishoz kapcsol6d6 szolgiiltatiisok kdltsegei:

-

'

A kdtelezo tejdkoaatasi tevdkenysdg 1.097.397 Ft-os
Megval6sithat6s6gi Tanulm6nyban ismertetettek szerint, 2018 szeptember6ben

Kotelezoen eloirt nyilvAnossrig biaositiisa:

k6lts6ge,

a

eseddkes.

Kdnw.viz ss6lat : a projekt z6r6sakor, 2018 okt6ber6ben meriil fel

a teljes

ktiltseg (1.0t6.000 F0.

Eey6b szols6ltat6sok k6lts6eei: a vizjogi enged6lyez€s hat6s6gi dija, 270.000 Ft 6rtekben,
felmerffldse 2018. II. negyed6vben v6lik esed6kess6.

Beruh6z6shoz kapcsol6d6 k6lts6gek:

-

a pitlyiuat keret6ben az al bbi eszkd,z6k beszerz6s6re keriil sor: UV
k6zfert6tlenites ellen6rz6 k6szulek, karos faliadagol6, fali drtintesmentes fert6tlenfto adagol6,
6llv6nyos erintesmentes fert6tlenito adagol6, UV fertotlenites ellen6rz6, vizfertotlenit6 berendezes,
Ievegofertotlenit6 berendezds es betegazonoslt6 rendszer ki€pit6se osszesen 119.046.917 Ft
€rt€kben. A ktilts6gek 2018. I. €s II. negyedevben meriilnek fel.
EszLdzbeszerz6s:

Immaterielis: a bete gazonosit6 rendszer szoftveres h6tter6nek k6lts6ge 6sszesen 41.275.000 Ft,
ami 2018. III. negyeddvben lesz esed6kes.

Attal6r,o" (rezsi) kdlts69:
Egy€b 6ltaliinos (rezsi) k0ltsig: a projekt megval6sft6sa kapcsen felmer0l6 dokument6ci6s,
archivril6si kdlts6gek 12 h6napra, ar6nyosan elosztva brurt6 1.000.000 Ft €n6kben.

Tanal€k k6lts6ge:

680 603 Ft, amellmek felhaszn6l6srit a K6rh6z a projelt megval6sitr6s 6ltal indokolt tev6kenys6g
fedezetkdnt kiv6nja majd felhaszn6lni.

Kifizet6si igdnyl6s iitemez6se:

Kifizet6si k6relmek benytjtris6t

a

merftildkdvek felmeriil6s6nek iitemezes6ben,

a

vonatkoz6

szab6lyoz6s figyelembevetelevel tervezztik: kdztes merFdldkd eset6ben a merfUldko el€resdt k6vet6 15.
napon beltil, mig az utols6 miribldk6 el6r6sekor a zir6 kifizetdsi igCnylds a tervek szerint a m6rf6ldk6
elCr6sdt kdvetd 30. napon benyfjtiisra kerill. Ezek alapjrin a kifizetdsi kerelmek tervezett benyrijt6si

id6pontjai

6s

tartalmuk.

- l. kifizetesi

ig6nyl6s:

Benytjtes ideje: 2017. december
Osszege: 9.692.700 Ft (megval6sithat6s6gi tanulmiiny, menedzsment ar6nyos b6rk6ltsege,
szakmai vezeto aninyos bdrkoltsdge, rezsi arii,nyos r6sze)

-

2. kifizetdsi ig6nyl6s:

Benyirjt6s ideje: 2018. mrijus
6sszege: 98.014.882. Fr (vizjogi enged6lyes terv, kdzbeszerzds dija, beruh6zisi k6lts6gek,
menedzsment arenyos berkdltsdge, szakmai vezetd aranyos berkdltsege, rezsi ar6nyos r6sze)
3. kifizet6si ig6nyl6s:
Benyrijt6s ideje: 201 8. szeptember

6sszege: 74.749.235.

Ft

(beruh6zrisi ktiltsegek fennmarad6 r6sze, m

kifizet€si i g6nyl6S:
Benyfjds ideje: 2018. okt6ber

arimyos

s0(

berkOltsdge, szakmai vezeto ardnyos Mrk6ltsege, rezsi ariinyos r6sze)
261 6

rn'

tt,

6sszege: 3.824.900 Ft (menedzsment szeptember havi b6re, szakmai vezet\
nyilv6nossrig dija, ktinywvizsgiilat dta, tartal6k ktiltsege)

T

w;;
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Likvidit6si terv indoklasa

.

EFOP-2.2.1 8- I 7

A betegbiztonsag noveldse a Hdvizgy6gyfUrd6 ds Szent Andriis Reumak6rh6zban
palyaz.at p6nzugyi fenntarthat6saganak, illetve a megfele16 finansziroz6st aliit6maszt6 pdnziiramnak
a bemutatesiira likvidit6si terv kesziilt, mely a pllyizat melldkletek6nt ker0l a benyrijt6sra.

A

A bev€teli oldal tervez6se sor6n a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet Ahal biaositoft maximAlis eloleg
m6rt6kkel kalkul6ltunk, mely figyelembe v6ve a projektre vonatkoz6 100%o-os temogat6si intenzit6st, a
megval6sitds szempontjeb6l biAons6gos likviditest nyUjt. Az el6leg Osszege a projekt osszes
elszdmolhat6 ktilts6g6nek l}Ooh-a (a tartal6k d,sszeg€vel csdkkentve) azaz 185.601.114 Ft, mellyel a
projekt fizikai befejez6s6ig maraddktalanul elsz6molunk. Az eldleg lehiv6set fgy tervezzi.ik, hogy az
megfelel6 fedezetet biaositson az adott eves kollsdgekhez. igy 2Ol7 okt6beriben a 2017-re tervezett
kiad6sokhoz igazodva, 9.692.700 Ft eldleget, mig 2018 janu6rj6ban a tArgy€vi k6lts6gek fedezet6itl

szolg6l6 175.908.414 Ft el6leger kiv6njuk lehivni.
sorainak tervez€se a projekt k6lts6gvetds6nek, megval6sit6si fitemtervenek,
illetve a p6ly6zati felhiv6;ban, meghat6rozott mdrftildkdvek figyelembeveteldvel kertilt kialakit6sra.

A likviditrisi terv kiadasi

A projekt megkezd6s€ig az el6k6szlt6s kOlts€gei sajiit kdltsegvetdsb6l kifizetdse kertilnek. ez az Osszeg
projektmegval6sitris elindul6s6ig, az el6leg lehiviis6ig hi6nyk€nt jelentkezik, onnan azonban a
megval6sit6si idoszak alatt egyetlen 6vben sem kalkuliilunk negativ halmozott cash flow-val. A
fejleszt6s megval6suleseval iizembe helyezett, a K6rh6z ell6t6si feladatait szolgAl6 eszkdzd,k
m&kodtet€sdnek kolts6get a fenntartiisi id6szakban a mindenkori kol6egvel6s fedezi. A likviditasi terv
k€szir6sekor a projekr sor6n felmerul6 ktiltsegeket a Gantt diagrammal dsszhangban az aliibbiak szerint

terveztiik:

Projektel6kdszit6s kolts€gei

i tanulm6nv : A kdrtiltekint6 tervez€s, a szakmai megalapozoflseg ds hat€kony
megval6sithat6s6gi tanulm6ny k6sziilt, ami a palyiu,at r€szekent bead6sra
erdek6ben
megval6sitis
kerult. A teuesit€sigazokis kiad6sa a prilyazat befogadesat k6vet6€n verhat6, ezutan kerill sor a
brun6 6.350.000 Ft-ot tartalmaz6 szrimla ki6lliuisdra 2017 jtiniusiban.
Mesval6sit

terv elkdszitese : A projektel6kdszltds keret6ben sor keriil egy vizjogi enged€lyes
Viziosi enseddl
terv elk6szit€sere is, amelynek dija 1.397.000 Ft, aminek megfizet6se a kdzbeszerz6si eljiriisok
ktilts6g€nek kiegyenlitdsdvel pfrhuzamosan 2018' februirban

keril

sor.

Ktizbeszerz6s: tekintettel az uni6s eljrir6srend szerinti kiizbeszerzesi kdtelezetts6gre a
betegazonosit6 rendszer vonatkozitsdban, a tervek szerinl a kdzbeszerz6si elj6rrisok legk6s<ibb
20f8 febm.irjriban ziirulnak le, igy a kdlts6gvet6si sorra tervezett 1.778.000 Ft kifizet6s6vel 2018. I.
negyed6vdben kalkul{lunk.
Projektmenedzsment k6ltseg

-

:

Proiektmenedzsment-szervezet: projektmenedzsment szem6lyzet munkab6re 6s foglalkoztadst
terhelo ad6k, 201?. okt6ber 6s 2018. szeptember kdzott minden h6napban, havi ?32.000 Ft
tisszegben, 6sszess6g6ben 8.784.000 Ft 6rtekben.

Szakmai megval6sitAsban kozremiikodti munkatarsak koltsegei:
zakmai vezeto munkab6re ds foglalkoaat6st terhel6
ell esu 16fordi
Sz:kma i vezet6 szem€l
koziitt
minden h6napban, havi 298.900 Ft tiss
ad6k,2017. oktober €s 2018. szeptember
K
dsszess6g6ben 3.586.800 Ft ertekb€n
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Utemez6s

Megval6sit6s6rt
szervezet

Tev6kenys69
2017

ep lis -

I

februir

Projekt el6k6szit6s

Sprilis - mejus

Helyzetfelt6r6s, el6zetes felmeresek elkeszit6se

6prilis - j0nius

Megval6sithat6sagi tanulmeny

Kuls6
kozrem0k0d6
Proiektgazda,
Kuls6
kozremUk0d6
Proiektgazda,
Kuls6
kozrem0kod6

j0nius - 2018. febru6r Kozbeszezesek el6k6szitese 6s lebonyolitasa, vizjogi engedelyez6s

okt6ber - 2018.
szeptember
okt6ber - 2018.

janu6r

okt6ber - december

K<itelez6en megval6sitand6, iin6ll6an temogathat6 tev6kenys6gek
Aftaldnos 6s specielis higi6nes (pl. k6zhigi6nes) rendszerek fejlesa6se
a k6rhazi fertozesek megel6zese erdekeben - k6zhigi6n6

Proiektgazda,

szdIit6

Ktitelez6en megval6sitand6, iinall6an nem tSmogathat6
tev6kenys69ek

okt6ber - december Projektmenedzsment
okt6ber - december Horizontelis kovetelm6nyek

Proiektqazda
Proiektoazda
Projektgazda,
Kuls6

okt6ber - december Tajekoztatas, nyilvdnossag

mUkod6

janu6r - szeptember K6telez6en megval6sitand6, iinall6an tamogathat6 tev6kenys6gek
janu6r - m6jus
marcius - szeptember

janu6r - okt6ber

Altal6nos 6s speciSlis higien6s (pl. k6zhigien6s) rendszerek feilesaese
a korhezi fert6zesek megelozese 6rdekeben - viz- 6s leveg6fert6flenito

Pro,iektgazda,

Egys6ges betegazonosit6 rendszer bevezet6se

Proiektgazda,
Szallit6

a

betegellStAs

biaonsaganak ndvelese 6rdek6ben
K6telez6en megval6sitand6, iinall6an nem temogathat6

Szallit6

tev6tenys69ek

ianu6r - szeptember
januer - szeptember

Projektmenedzsment
Horizontalis kovetelmenyek

janudr - szeptember

Tejekoztat6s, nyilv6nossdg

Projektgazda
Proiektgazda
Projektgazda,
KUls6

kozremrikod6
Kuts6
kozremr.ik6d6

szeptember - okt6ber Kcinywizsgdlat
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Elt6r6sek listaja

Sorszam

Dokumentum/
M6dositott
dokumentum/
EPT
feliileten m6d
funkci6

ites leirasa

kesayuadagolo es a Ebfertotlenit6 berendez6s beszerz6s6re vonatkoz6
ttid6sre kerilltek az alabbi szakaszokban: 1 .2.2, 2.1.,2.3., 2.4.3,
1

val6sithat6s59i
lmdny

3.1.4 P6nztigyi terv fe.iezetben az tisszegek m6dositdsra kerultek a
hagyott ktiltsegvet6ssel osszhangban.

csokkentett beruh6zasi k0ftsegnek megfelel6en javitasra kertilt a likviditSs]
2

ikviditesi terv

o/o4s,

alamint 1 1,5

ntettel

a Pevezati felhlvasban szerepl6 korlat

tartal6k keret bevezetdsre kertilt

a

es

s6rul6sere

cstikkentettiik

a

lv6nos
kdlts6q6t.
csokkentett beruhSzesi ko[segnek megfeleloen javitesra keriilt a likviditas
3

-ikviditesi terv
ndoklasa

alamint

1

1,5

a

kintettel

i

terv

EPTK

-

Forrdsok

es

serulesere
a

csdkkentett beruhdzasi ktilts6gnek megfelel6en javit6sra keri.tlt
iterv.

a

ktiltses6t.

o/oas, a Pevezati felhivasban szerepl6 kodat seruEsere
ntettel a cstikkentettuk a nyilv6noss6g kiilts6g6t

alamint

5.

a PAvezati felhlvasban szereplo ko et

csokkentettlik

lvdn

4

o/oas,

tartal6k keret bevezet6sre kerolt

1

1,5

t -*-""". **r* es

elszamolhato osszkoltsegnem megfelel6en

ker0lt.

fn6Oositasra

ln kesztyfiaOagoto es a labfe rt6tlenitd berendezes t6telei torlesre keri.iltek. A

b

PTK

-

K<ilts6gek

7

PTK

-

Ktizbeszerz6sek

EPTK

-

o

bsOkkentett kOlts€gvetesnek 6s koltsegkorlatoknak megfelel6en m6dositesra
az egyes tetelek.
lker0ltek

csokkentett ko[segvetesnek

6s

koltsegkodetoknak megfeleloen

ositSsra kerullek az egyes t6telek.

Proiekt r6szl eteJn csott<entett vakmai tartalorhnak megfelel6en
keriilt.

a

reszletes bemutates

bemutat6sa

flavitasra
9

PTK

-

Merf0ldk6

**" m6rftildkaivek "fer*eig felhaszn6lni tervezett tdmog atas aisszege
l*modositott
kdltsegvet6ssel osszhangban m6dositdsra.keriilt.
f

20'17.o9.294n
10

K- Bankszamlasz6m

ositasra

kerult
kszamlaszem

6rv6nybe lepett

a

proiekt

bankszdmlanyitdsra
megval6sitAs
soran

tekintettel
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