
MEG BízÁsl KERETszERzoDÉs

amely létrejött egyrészről az

Szent Lázár Megyei Kórház-Rendelőintézet
Székhely: 3100 Salgótarján, FÜleki út 54-56.'
Képviselo: Dr' Bercsényi Lajos ügyvezető
Cégjegyzékszám:
AdÓszám: 15450054-2-12
Bankszámlaszám: 10037005-00317667-00000000

m int megb ízo, tov ábbiakban Meg bízó

másrészről

Egészség Tervező Műhely Kft.
Székhely: 1144 Budapest, FÜredi utca 44.
Képviselo: Finta Gábor
Cégjegyzékszám: 01-09-928614
Adószám: 14977587-2-42
Bankszámlaszám: 1 091B001-00000083-31030006

mint megbízott, továbbiakban Megbízott

között az alábbi feltételekkel:

1. A megbízás tárgya

a) Megbízó kijelenti, hogy a határon átívelő "EgészségÜgyi kapacitások
határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében''
(Projektazonosító: HUSK/1l01lI'4.I10053) című projekt pályázatát elnyerte.

Jelen megbízási szerződés alapján Megbízó megbízza Megbízottat a fenti
p rojekthez kapcso lÓd Óan az alább i résztevéke nységek elvégzéséve l :

- Közreműködés az a1ánlatkéréshez szÜkséges gép-műszer tenderlapok
és közbeszerzési eljárás, szakmai specifikációjának és
d oku ment áciőjának el készítésében, elokészÜ letei ben va ló részvétel

- Azeljárás dokumentációjának véleményezésében
- Az eljárás során felmerülő kérdések szakmai megválaszolásában
- Az eljárás értékelésében
- Az esetleges vitarendezése, Vagy Közbeszerzési döntőbizottsági

eljáráson való közreműködés a megbízó mellett.
- Közreműködés az orvos gép-műszer átvételekor, a specifikáció

teljesÜlésének ellenőrzése



Megbízott kijelenti, hogy az elvégzett munkáért felelősséggel tartozik, a
tudomására jutott adatokat és információkat bizalmasan kezeli, harmadik
fél részére azokat nem szolgáltatja ki.

b) Megbízott vállalja, hogy az általa vállalt munkát a Megbízóval
megállapodott határidőn belÜl elvégzi.

c) A Megbízott a jelen szerzodésből származÓ jogait, kötelezettségeit másra
nem ruházhatja át.

2. Dijazás

a) Felek jelen szerződés tekintetében 400.000 Forint + ÁFA, azaz bruÍíő
508.000 Forint keretösszegben állapodnak meg.

b) Amennyiben a szerződés megkötését kÖvetően szerződő felek a
szolgáltatás terjedelmét módosítják, úgy a megbízó megváltozott igényei
következtében felmerÜlo többletköltségeket, a többletköltségek
megbízóval történő elózetes egyeztetése után a megbízott mindenkor
felszámolhatja.

c) A megbízási d'rj - az elvégzett munkák ellenőrzése után - számla
ellenében kerÜl kifizetésre. A megbízó a teljesítést a feladatok elfogadott
te ljes ítését követoe n teljesítési g azolás kiál l ításáva l h agyj a jóvá.

3. Fizetési feltételek

a) A Megbízott a szerződés igazolt teljesítését követően a megbízási díjról
számlát állít ki.

A kiállított számlát a Megbízó a számla kiállítását követően 30 napon belÜl
a Megbízott Unicredit Bank banknál vezetett 10918001-00000083-
3 1 030006 szám ú ba n kszám lájára átutalással re ndezi.

4. Titoktartás

a) Jelen szerződés teljesítése során a Megbízott tudomására jutott,

Megbízóval, ügyfeleivel és a felÜgyelt rendszerrel kapcsolatos valamennyi
információ, adat üzleti tikot képez.

b) Ezen bizalmas információkat semmilyen körÜlmény között nem
használhatja fel vagy szolgáltathatja ki, kivéve, ha erről a MegbízÓ írásos
beleegyezését kéri és kapja.

c) Megbízott jelen megbízási szerződés bármilyen okból történó
megszűnését követően köteles a MegbízÓtól származő, a Megbízóra vagy



5.

a Megbízó üzleti tevékenységére vonatkozÓ, a Megbízott tudomására
jutott informáciÓt bizalmasan kezelni.

A szerződés érvényessége és megszűnése

Jelen szerződés alapján a megbízási jogviszony 2015. Február 01. napján
kezdodik és várhatóan 20'|5. Augusztus 20.-ig napjáig szól. A szerződést
bármely fél azonnali határidővel indoklás nélkül felmondhatja. A Megbízó a
Megbízott előteljesítését, ha az hibátlan köteles elfogadni. Előteljesítés
esetén a szerződés a teljesítés elfogadásával megszűnik.

Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az
irányadók.

b) Vitás kérdésekben a felek kikötik a Salgótarján Bíróság kizárÓlagos
illetékességét.

Alulírott szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint
akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag irják alá. A szerződés kettő
eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
arnelyekből 1 példány a Megbízónál,'l példány pedig a Megbízottnál marad.

Budapest, 2015. Február '1'
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Szent Lázái
Dr. iyi Lajos

Egészség Tervező Műhely Kft
Finta Gábor
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