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KONZORCIU MI MEGALLAPODAS

Anely létrejött:

egyrészről

nrásrészről

INNo_Nlvo Kor|átolt Felelősségű Társaság (székhely: 3 l 00
Salgótarján, Füleki út I24', cégjegyzékszám: 12-09 005408,

bankszámla: MKB l0300002-1037E051_490200l3, képviseli: Brunda
cusááv iigyvezető; a továbbiakban: ,,INNO_NIVO KÍ1.") rnint a

Konzorcium vezetője,

Philosophy of Accounting Kft.
(1131 Budapest' Szent László út 101-103. B. ép 2. e' Cg.: 01-09-
0i760l8, adószáma: 24661] 57 -1-41) képviseli: Borók Sándor
ügyvezető) mint a Konzorcium tagja.

a továbbiakban eg}altt: ,,Felek'' vagy a ,,Konzorcium'' illetve ,'Konzorciumi partnerek''
között az alábbi feltételek rnellett.

Előzmények:

A salgótarjáni Szent Lázár Meg1'ei Kórház vissza nem térítendő támogatáSt nyefi a

HUSK/I 101/1.4'110053 regisztrációs számú, ''Egészségürgl kapacitások határon átnyúló
fej1esztése Losonc és Salgótarján térségében'' círnmel.
A projekt gazda jogszabál.vi kötelezettségének meg1tlelően. közbeszerzési eljárást tb11tat

le projekt menedzseri feladatok ellátáSára, amelyet fenti konzorcíumi tagok közös
ejánlettétellel k ívárrnak elnyern i.

A Konzorciumi par1nerek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy ''lNNOYAKonzorcium'' néven közösen tesznek ajánlatot (a továbbiakban: ,,Ajánlat'') a

salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház ,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló
fejlesztése Losonc és Salgótarján térségében'' címmel közzétett közbeszerzési
eljárásban meghatározott felaclatok elvégzésére. Felek rögzítík, hogy a ''INNOVAKonzorcium'' (a továbbiakban Konzorciunr) képviselője az INNo-NIVo Kft.
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A Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatot közösen készítik el.

A Felek megállapítják' hogy amerrrryiben a Konzorcium által benyújtott Ajánlatot az
Ajánlatkérő teljes körűnek, összességében a legkedvezőbbnek minősíti (a

továbbiakban nyertes pályázat)' és ezáltal a Konzorcium az eljárásban az Ajánlatkérő
által nyertes ajánlattevőként kiválasztásra keriil, az Ajánlatkérő és a Konzorcium
köZött létrejövő szerződést (a továbbiakban: ,'Szerződés'') az Ajánlatban megjelölt
vállalási árér1 teljesítik.

A Felek a Szerződésben meghatározott kiitelezettségek szerződés szerinti teljesitéséétt
egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vá11alnak.

EgyetemlegeS Ílzetési kötelezettség eSetón" a konzorcium tagjai egymás kÓzöüi. belső
viszon1''ukban a felelősség akként oszlik rncg. lrogy aZ a tag tartozik helytállni a másik
tag irányába a teljes i'izetendő összeggel. akinek érdekkörében felmeriilt okból
keletkezett az egyetemleges fi zetési kötelezettség.
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A Felek a .jelen szerződés aláírásával a Konzorciurn teljes jogú kópviseletéte az

INNO-NIVO Kft.-t. rnint a Konzorcium vezetőjét hatalmazzák meg. Brunda
Gusztáv, az INNo-NIVo Kft. iigyvezetője kijelenti. hogy az ',INNoVA Konzorcium"
nevében a Konzorcium vezetését elfogadja.

Az INNo_NIVO Kft. jogosult kiilönöseu az Ajánlat Konzorcium nevében tör1énő

aláírására, annak benyÚLjtás ára, azzal kapcso1atosan bánnely jognyilatkozat vagy egyéb
nyilatkozat meglételére, okirat átvételére.

Az INNo-N1VO Kft., mint a Konzorcium vezetője továbbá jogosult nyertes

ajánlattétel esetón a Konzorcium képviseletére a szerződéskcjtés során. a Szerződés
Konzorcium nevében történő megkotésére és aláírására.

A Konzorciumi Tagok nyertes ajánlattétel esetén külön-külön n1'tljtják be számláikat
Ajánlatkérő Í'elé. a Í-ej1écben megjelölt bankszámlaszámokkal.

Fclck ctz ctltbbi n ttnkamcgosztasban, azaz teliesítésben állapp!!!]! !-]!9E'

lNNo-Nlvo KÍt. (72's7 'Á)|
_ Proj ektmenedzseri Í'eladatok ellátása külső megbízással 10 hónapra'rhavi 40 óra: a

projekt komplex irányítása a sikeres projekt rnegvalósítás érdekében. KapcSolattartáS a

kórhtrzak vezetésér'el, Irányító Hatósággal és a Kcizreműködő Szervezettel, a szakmai
beszámolók és az elszámoIások készítésének koordinálása. Felelőssége. hogy a projekt

a mindenkor elfogadott költségvetés és ütemezés szerint eredményesen záruljon.

_ orvos-technológusi feladatok ellátása saját kapacitás felhasználással.

Feladata az eszközbeszerzéseknél olyan semleges specifikáció kialakítása, amely
biaosítja a versenysemlegességet' az egyenlő esélyű ajánlattételt, az ajánlattételi
1élhívás szakmai részének összeá1lítása. a beszerzésre kerülő eszközök és a kórház
meglévő eszközparkja összhangjának' kompatibilitásának biaosítása. a beérkező
ajánlatok szakmai értéke1ése.

_ Napi kapcsolattartás elősegítése saját kapacitás felhasználással: adrrrinisztratív munka,
tolmácsolás a proj ekt ideje alatt a partnerek között 10 hónapra,{ravi 40 óra: A proj ekt

lebonyolítása során olyan szakember szükséges, aki a napi fordítási, tolmácsolási
feladatokat is el tudja látni, de segíti a proj ektasszisztenciát is adrninisztratív
tevékenységével.

Philosopfy of Accounting Kft. (27,03 %):

_ Proj ekt asszisztens külső megbízással l0 hónapra/havi 40 óra: A proj ektasszisztel-rs

t-eladata a projekt rnindennapos ügyeinek naprakész ügyintézése, a proj ekt vezetés

adminisztratív kiszolgá1ása'

5. Nyertes pá|yázat esetén a vállalkozási díj a fenti arányban illeti meg a Í'eleket.

6. A jelcn rnegállapodás kizárőlag írásban n'ródosítható. Szerzőclő i'elek kötelezettséget
vállalnak arra. hogy nyertes pályázat esetén jelen megállapodást az együttmiiködés
további részleteit tafialmazó módosításokkal, legkésőbb a nyefies pályázati clöntés

kéZhezvéte1étő1 számított 8 (nyo1c) napon belü1 kibővítik.



1- A jelen megállapodást a Felek három példányban ífták alá, amelyból a Feleket egy-egy
eredeti példrány illeti nreg, iiletőleg egy eredeti póldányt az Ajánlatukhoz mellékelten
benyúj tanak az Aj ádatkér ó r észér e.

Az Együttműködósi megálapodásunk az ajánlat benyújtásiínak napjrán érvényes és
hatályos, és batá1ya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem fiigg
felfiiggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.

Salgótarján, 2014. augusztus 07.

./Fz;1;-Z
Philosophy of Accounting Kft..

ügyvezető

8-

iírllu*i/! !qJ j(\r r-
3] 00 Salgotarián Fú|Pki,'t 1rd

Adouám' 1412317 l -i-tí '
i'.txe, t ogooooz_ l osz8ósr _+öozó'o 

r s
wwwrnno_nivo.hu


