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MEGBÍZÁS] SZERZODF]S

ame1y alulírott napon és helyen létrejött egyrészrő1:

Szent Lázár Megyei Kórlráz
Székhely: 3 100 Salgótarján Füleki út 54-56.
Telefon: 06-321 522-001
Képviseletében: Dr. Bercsényi Lajos loigazgató Íőorvos
Adószám: 1 5450054-2- 12
Bankszámlaszám: 1203 1005-001 60901-0i000000
mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)

másrészről:
Cógnév: Adamkó Ügyvédi lroda
Székhely: 3 l00 Salgótarján' Füleki út 54_56.
Tel: 06-32/5 I 1 -500; 06-30/6685438
Fax: 06-32/51 l-500
Képviseletében: Dr. Adamkó István
Kamarai nyilvántartási szám: JO
Adószárn: l 8r] 77ó4-j_ l2
Bankszámlaszám IBAN: HUl5 1174 l000 2011 7184 0000 0000
SWIFT_kód: oTP VI-IUHB
mint Megbizott (a továbbiakban: Megbízott)

egyÍittesen Í-elek (továbbiakban: lelek) között az alábbi feltételek mellett:

Előzmény

Felek előzményként rögzítik, hogy a Megbízó 20l4..július 29. napjan ajánlattételi felhívást
küldött meg ,'Egészségügyi kapacitások határon átnyúló iejlesztése Losonc, és
Salgótarján térségében'' (Projektazonrrsító: HUSK/l10l/1.1.1/0053j tárgyában.

Megbízó a kcjzbeszerzési eljárás erednrérryét 2014. augusztus l8. napján kihirdette, amely
értelmében a ktizbeszerzési eljárás nyer1ese a Megbízott Iett.

1. A vállalkozás tárgya:
,'Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében''
(Projektazonosító: HUSK/l l 0 1/1.4. 1/005 j)
8. rész: .Iogi asszisztencia
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1 .l Megbízó megbízza. Megbízott elvállalja a tárgyi munkát' ajánlatában szereplő
tar1alommal, mely ajánIatjelen nregbízási szerződés elválaszthatatlan me1lékletét képezi.

1'.2 A szerződés tárgyát és annak núszaki tartalmát a Megbízótól átvett ajánlatkérési
dokumentáció határozza meg.

1.3 A jelen szerződés elválaszthatatlar részét kópezik az alábbi okmányok, melyek
érvényessége cSak együtteSen áll lerrn:

_ Ajárrlatlételi felhívás

Aj ánIatkérési dokumentáció

- Kiegészítő tájókoztatáS soriín adott r,'álaszok (adott esetben)
_ MegbíZott aján]ata

Megbízott a jelen okirat 1. pontjában meghatározott tevékenység ellátását ezennel elvállalja'
és egyben nyilatkozik' hogy ezen szolgáltatás az ajániati elóírások és a vonatkozó
jogszabályok, szabályzatok és egyéb múszaki előírások maradéktalan betartása mellett a
megje1ölt 1eljeSítéSi időpontig maratléktalanul elvégzi.

Megbízott nyilatkozza, hogy nincs csőd-. |elszánrolási' végelszámolási elj árás hatálya alan.
Megbízott nyilatkozz'a, hogy a tevékenysóge során a Megbízótól tudomásáá jutott adatokat éS
információkat üzleti titokként kezeli. mely' rnegszegéséb8l eredő kar.okért felelősséget vállal.

2. A szerződés összege:

2.1. A szerződós megbízási öSszege: A szerződéses ár a leljesítés időpontjára prognosztizált
rögzitett egyösszegű átalány ár, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán beltil nem
vá1toZtatható.

általános Í'orgalmi adó nélkül :1.574.80 EUR
Ápl.z'lN:425.20 EUR

Összesen: 2.000.00 l.. t ]R

azaz: kettőezer Euro
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3' Határidők, teljesítés helye:

A teljesítési határidő:
2015. j únius 30.

4' Fizetési feltételek

4.1. Az aján\attétel, a szerzódés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a EUR.

Teljesílóssel arányosan _, kettő részszámla nyújtható be (a projekt 3. és 6. hónapjában) és egy
végszámla nyújtható be (projekt 10 hónapjában).
A szinnIázásra a 1eigazolt teljesítést követően van Iehetőség'

4.2' A teljesítést igazoló okiratok min<len esetben a számla (és mellékletei) Megbízó álta1i
kézhezvételétő] számított 30 napon belül, átutaiással kerül kiegyenlítésre Íigyilemmel a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre.

4.3. A kifizetésre az adőzás rendjóről szóló 2003' évi XCI]. törvény 36/A. $ (1) bekezdésben
foglaltaknak megfele1ően kerlilhet sor.

zl.4. Késedelmes Íizetés esetén a Megbízottat a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg'

4.5. A Kbt. 125. ö (4) bekezdésére tekinteltel Felek tudomásul veszik, hogy
tl) Megbízott nem Íizet, il]etve számol el a szerzőclés teljesítésével ciiszefiiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés Á/ pontj a szerinti leltételeknek nem megfelelő
társaság tekirrtetében merülnek |el' és melyek MegbíZott adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkaInrasak;
b.) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízó számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. $ (5) bekezdés szerirrti tigyletekről ai ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.

6. A szerződés módosÍtása

Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel a Kbt. 132. $-val összhangban
módosítható és egészíthető ki. Szóbc1i módosítás' rne1lék- vagy háttér-megállapodás
érvén1.telen.

7. A szerződés megszűnése
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A felek a szerződóst közös megegyezéssel megsziinterlretik vagy í'elbonthatják a Magyar
Köztársaság Polgari Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (a továbtiakban: Ptk.)
6:2l2.6; 6:213. $ alap.ján, a szerződés teljesítésére a Kbt. 128.{ irányádo.

Megbízó a Kbt. 125. s (5) bekezdésére tekirrtcttel jogosult és egyben köteles a Szerződést
felmondani _ ha szükséges olyan határidővel. arnely lelretővé tes'i. hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáfól gondoskodni tudjon ha
tt) a Megbízottban köZvetetten vagy közl'etleniil 25 %o-ot neghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy.jogi személyiséggel nenr rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ ( 1) bekezdéi ,tl pontjában megiiatározott
leltóteleknek.
b) a MegbízotÍ köZVetetten vagy közvetlenül25 %o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valame1y olyanjogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdasági társaságban,
amely nem felel nreg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés f,7 pontjában meghatározótt feltéieleknek.

Fenti esetben Megbizott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

8. Megbízott közreműködői

Megbízott a Kbtben loglaltak figyelembevé1elével jogosult helyettesítő ügyvédet igénybe
venni.
Helyettesítő rigyvéd igénybevétele senrnilyen módon nem mentesíti MegbíZottat a
szerződésben rögzített kote1ezettségei és Íélelőssége aló1.

9. Késedelmes teljesítós

9.l. A Megbízott minden, a teljesítéSt akadályozó, kósleltető körülményről haladéktalanul
kciteles Megbízót íIásban éficsíteni' melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható
időtartanát is. Megbízó a köriilmények mérlegelósével saját belátása szerint dönt a hataridő
meghosszabbításáról, és azt a Í'elek írásban rögzítik.

9.'2. Megbízott a saját hibájából adódó, a részhatáridől és a véghaláridőt érintő késedelmes
teljesítése esetén Megbízónak kötbérfizetési kötelezetlséggeI tartózik.

9.3. A Megbízott által fizetendő késeclelmi kötbér nértéke minden késer]elmes nap után
10.000 Ft. Késedelmi kötbér összegének felső határa: A szerződéses ár 3%o-a. A Megbízott
mindaddig köteles lenti kötbért megfiZetésére. ame<ldig késedelme Í'ennáll.

9.4. Megbízott 30 napot meghaladó késedelme csetén Megbízó jogosult jelen szerződéstől
egyoldalúarr elál1ni.
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Ha a Megbízott fizetőkópességóben. pénzügyi helyzetébcn olyarr lényeges váItozás
következik be, amely a szerződés teljesÍtóSét veszélyezteti' a Megbízó jogosuit a szerződéstől
elállni. A fe1ek ilyen lérryeges Íizetőképességben bekovetkező változásnak tekintik kűlönösen,
ha a Megbízottal szemben a szerződés teljesítésének időtarrama alatt jogerőrc emelkedett
Íizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban. lll"tu" csőd- és
1élszánolási-' vagy végrehajtási eljár'ást clrenclelő jogerős határozat hatálya alatt a]l.
Amemyiben Megbízott fizetőképességében lényeges változás következi bó, koteles a
Megbízót a köri-ilnrény bckövetkezésétől SZán]í1ott 8 napot-t belül írásban értesíteni. A
Megbízó jogosult a szcrződéstől számított 8 napon belül írásban ér1esíter.ri. A Megbízó
jogosult a szerződéstől továbbá elállni külcjncisen, ha a Megbízott Szerződéses
kötc1ezettségének nem tesZ eleget.

10. Egléb feltételek

10.1. A felek megállapodnak abban. hogy az esetlegcs VitáS kérclóSeket minderrkor igyekeznek
egyez1ető tárgyalások útján békéscn rendezt-ti. csak ezt követően fordulrrak bírósághoz.

10.2. A Szerződő Í'elek a közöttük felmerülő vitás kérdések eldöntésére a Salgótarjáni
Járásbíróság illetékességét kötik ki.

10.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatálvos
jogszabályok' továbbá a Kbt. rendelkezéseiben foglaltak az irányadóak.

Jelen szerződést a lelek képviselői elolvasás és közös éftelmezés utárr. mint akaratuktal
mindenben nregegyezőt' jóváhag)'ó1ag aláínák'

Salgótarján, 20lzl. augusztus 29.

. (aláírás)
Megbízó r\eyébcn

(aláírás)
Megbízott nevében

i i,..:. ::r.; ii€Y,'.'' ;i l, it.lL:ll-, ,aguLilrlJn Full.ir!t5l si.E eP.Lem 1orc
Teli]Íon/F;x tlz1 5i1 r".
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Vég_számla
Elvégzett rnűszaki tar1alom:

Salgótarján, 2014. augusztus 29.

Escdékessége: 20l5. l'ebruár 28.
havi teljesítés (60%)

Összege (nettó)'' 600,- Etro

Esedékessége: 2015. június 30.
4 havi teljesítés (100%)

Összcge (nettó): 800,- Euno

8' rész

A megbízási díj a következő ütemezés szerint kerül kiszánrlázásra:

I' rész-számla Esedékessége: 2014. december 3 l .

- Elvégzett műszaki taftalom: 3 havi teljesités (30%)
osszege (nettó|: 6()0'- Euro

pÉNzÜcyl ÜTEMTERV

II. rész-számla
Elvégzett műszaki tartalom: 3

Megbízó 
',,'''ri. 

t
'\.o. 

,. .

Megbízott

:l*'jKÜ ÜGY-.li1,,l i; ,'.,,", ,LU Já|qolá.ján' F]]]e| a | 5_1 5h
E. ep. l. em. tOJg

lelefon/Fax (32) 5íí_5|a
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