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Building PaÍtneÍshiP

vÁr-l.qr-rozÁst szpRzÓoÉs

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:

Szent Lázár Megyei Kórház
Székhe1y: 3100 Salgótarján Füleki út 54-56.
Telefon: 06-321 522-00I
Képviseletében: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató fóorvos
Adószám: 1 5 450054-2-72
Bankszámlaszám: 1203 1005-00160901-01000000
mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő)

másrészről:

Cégnév: DROMOSZ TRAVEL Utazásszeryező és Szolgáltató Kft.
Székhely: 26ó0 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 13'.
Tel: 06-35/500-032; 0630-599-2168
Fax: 06-35/500-032
Képviseletében: ott Éva
Cg.: 12-09-004884
Adószám : 13666239 -2-12
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10103726-55210100-01000009
mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó)

együttesen felek (továbbiakban: felek) közöÍt az alábbi feltételek mellett:

Előzmény

Felek előzményként rögzítík, hogy a Megrendelő 2014. júiius 29. napján ajánlattételi felhívást
küldött meg ,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és

Satgótarján térségében'' (Projektazonosító: HUSK/1101/1.4.1/0053) tárgyában.

Megrendelő a közbeszerzési eljarás eredményét 2014. augusztus 18. napján kihirdette amely
érte1mében a közbeszerzési eljáÍás nyertese a Vá1lalkozó lett.

l. A vállalkozás tárgya:
,'Egészségügyi kapacitások hataron átnyúIó fejlesztése Losonc' és Salgótarjan térségében''
(Projektazonosító: HUSIí1 101/1'4. 1/0053)
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Building Parinership

5. rész: Szemináriumok, tapasztalatcserék szervezése

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a tárgyi munkát, qáilatában szereplő
tartalommal, mely ajánlat jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

1.2 A szerződés tárgyát és annak műszaki tartalmát a Megrendelőtől átvett ajánlattételi
felhívás ajánlatkérési dokumentáció határozza meg.

l.3 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi okmányok, melyek
érvényessége cSak együttesen áll fenn:

_ Ajánlattételi felhívás
Ajánlatkérési dokumentáció
Kiegészítő tájékoztaÍás során adott válaszok (adott esetben)

- Vállalkozó ajánlata

Y áIlalkozó a jelen okirat 1. pontjában meghatározott tevékenység ellátását ezennel elvállalja,
és egyben nyilatkozik, hogy ezen szolgáltatás az a1ánlatt előírások és a vonatkozó
jogszabályok, szabályzatok és egyéb műszaki előírások maradéktalan betartása mellett a

megjelölt teljesítési időpontig maradéktalanul elvégzi.

Vállalkozó nytlatkozza, hogy nincs csőd-, felszámolási, végelszámolási e1járás hatálya alatt.

Vállalkozó nyi|atkozza, hogy a tevékenysége során a megrendelőről tudomásáÍa jutott
adatokat és információkat üzleti titokként kezeli. mely megszegéséből eredő károkért
felelősséget vállal.

1'4. Az ajénIat ÍáttgyáÍ képező kűlföldi tanulmányutak specifikációja:

Szemináriumok. taoasztalatcserek szervezése

Az ajrinlat nem tartalmMott szállítási költséget. és a résztvevők napidíját, mivel a

résztvevők ellátást kapnak.

1. Betegirányítók szemináriuma éS tapasztalatcSeréje egyn-rás ,,triázs" rendszereinek

tanulmányozására (2 x l nap Losoncon 4 fő részére : 2 x'l ernbernap x 30 EUR,
összesen 240 EUR)

2. Sürgősségi, illetve Traumatológiai osztályán dolgozók tapasdalatcseréje (2 x 5 nap

Losoncon 2 x 4 lo részére = 40 embernap x 30 EUR' összesen 1 200 EUR)
3. A központí műtőkben dolgozók tapasÍalatcseréje (2 x 5 nap Losoncon, 2 x 4 fó részére:

40 embernap x 30 EUR, összesen 1 200 EUR)

Losoncta irányuló küWldi tanulmdnyút tervezett költsége mindösszesen bruttó:
2.640 EaR
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Building Partnership

2. A szerződés összege:

2.1. A szerződés vállalkozói összege: A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált
rögzitett egyösszegű átalány ár. mely a szerződéS teljesítése során és időtar1amán belül nem
változtatható.

általános forgalmi adó nélkül: 2078,7402 EUR

Ápl'zl%:5ól,2598 EUR

Osszesen: 2 640.000 EUR

azaz kettőezer -hatszáznegyven Euro

3. Határidők' teljesítés he11'e:

A teljesítési határidő :

2015'június30.

:{. Fizetési feItételek

4.l. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénznemejelen közbeszerzésben a EUR.

Egy végszámla benyújtására Van 1ehetőség.
A számlázásra a leigazolt tel.jesítést követően van 1ehetőség'

4.2. A teljesítéSt igazoló okiratok minden esetben a számla (és rneliékletei) Megrendelő általi
kézhezvételétől számított 30 napon beliil, átutaláSSal keriil kiegyenlítésre figyelemmel a
vonatkozó jogszabá1yi rendelkezésekre'

'l.3. A kifizetésre az ac!ózás rendjéről szóló 2003' évi XCII. törvény 36/,{. $ (l) bekezdésben
fog1altaknak megfelelően kenilhet sor'

4'4' Késedelmes fizetés esetér-r a Vállalkozót a Ptk. szenr-rti késedelrni kamat illeti meg.

4.5. A Kbt. 125. $ (1) bekezdésére tekintettel Felek tudornásul veszik, hogy

NIagvarország _ Szlol'ákia Határon ÁtnYúló Eg-Yüttműködési Program 2007_20l3

Program cezhraniónej spolupráce Nlad'arská republika - Slovenská republika 2007_2013



ffi :,"J:il;:'"".T::,",", 
""

m ProgÍémmc 2oo7'2or3 í;lllplal l*9lon;:l }.lx$:x'i*:: &

Euilding Partnership

a) Y állalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefuggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés Á) pontja szerinti feltéte1eknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számáLra megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. $ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
aj rinlatkérőt haladéktalanul értesíti.

6. A szerződés módosítása

Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel a Kbt. 132. $-val összhangban
módosítható és egészíthető ki. Szóbeli módosítás, mellék- vagy háttér-megáIlapodás
érvénytelen.

7. A szerződés megszűnése

A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják a Magyar
Köztarsaság Polgari Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk')
6:212.$; ó:213. $ alapj án, a szerződés teljesítésére a Kbt. 128. $ irányadó.

Megrendelő a Kbt. 125. $ (5) bekezdésére tekintettel jogosult és egyben köteles a Szerződést
felmondani ha szükséges olyan hataridővel. amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon ha
a) a Y á|lalkozóban köZvetetten vagy köZvetlenüI25 o/o-ol megbaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaságl
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés t) pontjában meghatározott
feltéte1eknek.
b) a Y állalkozó köZvetetten vagy közvet]enül 25 vo-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyanjogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági tarsaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 56' $ (1) bekezdés t) pontjában meghatározott feltételeknek.

Fenti esetben Vrí1lalkozó a szerződés megsziíLrrése előtt mar teljesített szolgáltatás
szerződésszení pénzbeli ellenértékére jogosult.
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8. Vállalkozó közreműködői

Vállalkozó a Kbt-ben fog1altak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni.
Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti Vállalkozót a szerződésben
rögzített kötelezettségei és felelőssége alól.

9. Késedelmes teljesítés

9.1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul
köteles Meglendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát éS varható
időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelósével saját belátása Szerint dönt a
határidő meghosszabbítás áról, és azt a felek írásban rögzítik.

9.2. Y állalkoző a saját hibájából adódó, a részhatríridőt és a véghatáridőt érintő késedelmes
teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérlrzetési kötelezettségge1 tartozik.

9.3. A Vállalkozó á|tal fizeÍendő késede1mi kötbér mértéke minden késedelmes nap után
10.000 Ft. Késedelmi kötbér összegének felső hatara: A szerződéses ár 3oÁ-a. Az Eladó
mindaddig köteles fenti kötbéIt megfizetésére, ameddig késedelme fennáll.

9.4. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől
egyoldalúan elállni.
Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak
tekintik kü1önösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt
jogerőre emelkedett fizetési meghagyás údan követelés érvényesítése van folyamatban, illetve
csőd- és felszámolási-, vagy végrehajtási eljarást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt á1l.

Amerrnyiben !állalkozó fizetőképességében lényeges vá|tozás következi be, köteles a
Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban ér1esíteni. A
Megrendelő jogosult a szerződéstől számított 8 napon be1ül írásban értesíteni. A Megrendelő
jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerzodéses
kötelezettségének nem teSZ eleget.
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10. Egyéb feltételek

10.1. A felek megá1lapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek
egyeztető tárgyalások útj án békésen rendezni, csak ezt követően fordulnak bírósághoz.

10'2. A Szerződő felek a közöttiik felmerülő vitás kérdések eldöntésére a Szécsényi
Járásbíróság illetékességét kőtik ki.

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

Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akalatukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Salgótarján, 2014. augusztus 29.
DRoMÜlju TRAVEL KíL

2660 Ba]assagy.í'o8!
Ráló.zi fejcdcI€r! & 13'
A&ukE 1366623Y2-12

Szlsz: I 0 I 0326-5521010&0100000'
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