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VÁLLALKoZÁSI SZERZŐDÉS

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:

Szent Lázár Megyei Kőrház
Székhely: 3100 Salgótaqán Füleki ifi 54-56.
Telefon: 06-321 522-001
Képviseletében: Dr. Bercsényi Lajos főigazgatő foorvos
Adószám: 1 5450054-2-12
Bankszáml aszám: 1 203 1 005-001 6090 1 -01 000000
mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő)

másrészről:
Cégnév: Herman Szabolcs e.v.
TeI: 3394 Egerszalók, Bérc utca 5ó.
Fax: -

Képviseletében: Herman Szabolcs
Vá11. ig. nyilv. lart. szám;354]1113
Adószám: 66499882-1, -30
Bankszáml aszám: 1 0 1 03 5 1 3-3 3486651
mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó)

együttesen felek (továbbiakban: felek) között az a|ábbi feltételek mellett:

Előzmény

Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő 2014.július 29. napjan ajánlattételi felhívást
küldött meg ,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és

Salgótarján térségében'' (Projektazonosító: HUSIí1101ll.4.ll0053) tárgyában.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2014" augusztus 18. napján kihirdette' amely
értelm éb en a kö zb esz er zé si e|j ár ás nyerte s e a Y álIalko zó 1 ett.

1. A vállalkozás tárgya:
,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében''
(Projektazonosító : HUSK/1 I01 l 1 .4.1 l 0053)
J . rész'. Tanulmányok készítése
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1.1 Megrendelo megrendeli, Vállalkoző elváIlalja a tátgyi munkát, ajánlatában Szereplő
tartalommal, mely ajánlat jelen vállalkozási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi'

I"2 A szerződés tárgyát és annak műszaki tafi.almát a Megrendelőtol átvett ajánlattételi
fe lhí v ás é s az aj ánl atk éré s i dokum ent á ciő határ o zza me g.

1'3 A jelen szerződés elválasáhatatlan részét képezik az alábbi okmányok, melyek
érvényessége csak együttesen áll fenn:

_ Ajánlattételi felhívás

- Ajánlatkérési dokumentáció

- Kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok (adott esetben)

_ Vállalkoző ajánlata

Yállalkoző a jelen okirat 1. pontjában meghatározott tevékenység ellátását ezennel elvállalja,
és egyben nyilatkozik, hogy ezen szolgáltatás az ajánlati előírások és a vonatkozó
jogszabályok' szabályzatok és egyéb műszaki előírások maradéktalan betartása mellett a
megj elölt telj esítési időpontig maradéktalanul elvégzi.

Vállalkozó nyllatkozza, hogy nincs csőd-, felszámolási' végelszámolási eljérás hatálya alatt.
Vállalkozó nyllatkozza, hogy a tevékenysége során a megrendelőről tudomására jutott
adatokat és információkat üzleti titokként kezeli, mely megszegéséből eredő károkért
felelősséget vállal.

2. A szerződés iisszpop'

2"1. A szerződés vállalkozói összege: A szerződéses ár a teljesítés időpontjára prognosztizált
rógzített egyösszegű átalány ár, mely a szerződés teljesítése során és időtartamán beliil nem
váItoztathatő.

általános forgalmi adó nélkül :10.000 EIJR

Ápao%:0EIJR

Osszesen: 10.000 EUR

azaz tízezer Euro
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3. Határidők' teljesítés helye:

A teljesítési határidő:
201 5" február 28.

4. Fizetési feltételek

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

Egy végszámla benyújtására van lehetoség.
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség.

4.2. A teljesítést igazolő okiratok minden esetben a számla (és mellékletei) Megrendelő általi
kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással kertil kiegyenlítésre figyelemmel a
vonatkozó j o gszab áIyi rendelkezésekre.

4.3. A kif,rzetésre az adőzás rendjéről szőLo 2003. évi XCII. torvény 36lA. $ (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

4.4. Késedelmes fizetés esetén aYállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

4.5. A Kbt. 125. $ (4) bekezdésére tekintettelFelek tudomásulveszik, hogy
a) Yállalkoző nem fizet, illetve számol e| a szerződés teljesítésével összefuggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pont1a szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Yálla|koző adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. I25. $ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
aj ánlatkérőt 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-megállapodás
érvénytelen.
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7. A szerződés megszűnése

A fe1ek a szeruódést közös megegyezéSsel megszüntethetik vagy felbonthatják a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szőlő 2013. évi V. torvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:212'$; 6:213. $ alapján, a szerződés teljesítésére a Kbt. 128.$ irányadó.

Megrendelő a Kbt. 125. $ (5) bekezdésére tekintettel jogosult és egyben köteles a Szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi' hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) aYáIlalkozőban közvetetten vagyközvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felelmeg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában megbatározott
feltételeknek.
b) aYállalkozőközvetetten vagy közvetlenül25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaságitársaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 5ó. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Fenti esetben YáIlalkozo a szetzódés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás
szerző déss'zerű pénzbeli ellenértékére j o go sult.

8. Vállalko ző kőzr eműkti dői

Vállalkozó a Kbt-ben foglaltak figyelembevételéveljogosult alváIlalkozókat igénybe venni"
Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti Vállalkozót a szeru'ódésben
r ö gzített kötelezettsé gei és felelőssé ge alól.

9. Késedelmes teljesítés
9.1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul
köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható
időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a

határidő meghosszabbításáÍol, és azt a felek írásban rögzítik.

9.2.YáIlalkozo a saját hibájából adódó, arészhatáridot és a véghatáridőt érintő késedelmes
teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggeltartozik.

9.3. A Vállalkozó áItal fizetendő késedelmi kotbér mértéke minden késedelmes nap után
10.000 Ft. Késedelmi kötbér összegének felső határa'. A szerződéses ár 3Yo-a' Az Eladő
mindaddig köteles fenti kötbér1 megfi zetésére' ameddig késedelme fennáll.
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9.4. VállalkoZő 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult j elen szerződéstől
egyoldalúan elállni.
Ha a VállalkozÓ fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges vá|tozás
következik be, amely a szetződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni. A felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező vá|tozásnak
tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt
jogerőre emelkedett f,rzetési meghagyás útjan követelés érvényesítése van folyamatban, illetve
csőd- és felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős hatátozathatálya alatt áll.
Amennyiben Vállalkozó lrzetőképességében lényeges változás következi be, köteles a

Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A
Megrendelő jogosult a szerződéstől számított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő
jogosult a szerződéstőL továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses
kötelezettségének nem tesz eleget.

10. Egyéb feltételek

10.1. A felek megállapodnak abban,hogy az esetleges vitáS kérdéseket mindenkor igyekeznek
egyezteto tárgyalások útján békésen rendezni, csak eá követően Íbrdulnak bírósághoz.

I0.2. A Szeruődő felek a közöttük felmerülo vitás kérdések eldöntésére a Szécsényi
Járásbíróság illetékességét kötik ki.

10.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkoző más hatályos
jogszabályok' továbbá a Kbt. rendelkezéseiben foglaltak az irányadőak.

és közös értelmezés után. mint akaratukkal

J0tu"--
(aláírás)

Yállalkoző nevében

*i\
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