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VALLALKOZAS] SZERZODES

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészrő1'

Szent Lr1zrár Megyei Kórhr2
Székhely: 3100 Salgótarján Füleki út 54-56.
Telefon: 06-32 I 522-00 1

Képviseletében: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató fóorvos
Adőszarn: 1 5 45005 4-2-12
Balkszrímlaszrim: 1 203 1 005-00 1 6090 1 -0 1 000000
mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő)

másrészrő1:
Cégnév: MESE- Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete
Székhely: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

Te1 +3632423477
Fax: +32422477
Kópviseletében: Uramecz János
Bíróság nyilvríntartási szém: 27 41 1989
Adószám: 19158015-1-12
Banksziimlaszrím (IBAN): HU63 1174 1000 2004 8659 0000 0000
S\MFT-kód: oTPVHUHB
mínt vál1alkozó (a továbbiakban: vállalkozó)

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

EIőzmény

Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő 2014. július 29. napján aj arrlattételi felhívást
kü1dött meg ,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és

Salgótarján térségében'' (Projektazonosító: HUSIíl101/1.4.1/0053) tárgyában.

Megrendelő a közbeszerzési eljrírás eredményét 2014. augusztus 18. napj rín kihirdette amely
értelmében a közbeszerzési eljiirás nyertese a Vál1alkozó lett.

1. A vállalkozás tárgya:
,,Egészségügyi kapacitások hatríron átnyúló fejlesztése Losonc' és Salgótarjrín térségében''
(Projektazonosító: HUSK/1 10i/1.4. 1/0053)
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6. tész: Zarő konferencia megszervezése

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a targyi munkát, ajánlatríban szereplő
tartalommal, mely ajánlat j elen vállalkozási szerződés elválasahatatlan mellékletét képezi.

1 .2 A szerződés targyát és annak műszaki Íartalmát a Megrendelőtől átvett ajr{nlattételi
felhívás és az ajanlatkérési dokumentáció haÍénozza meg.

1.3 A jelen szerzódés elváIaszthatatlan részét képezik az a|ábbt okmiinyok, melyek
érvényessége csak együttesen iíll ferrn:

_ Aj rínlattételi felhívás

- AjánlaLkeresi dokumentácjó

_ Kiegészítő táj ékoztatás sori{n adott válaszok (adott esetben)

- Vállalkozó aj ríLrrlata

Vállalkozó ajelen okirat 1. pontjában meghatiírozott tevékenység ellátását ezerrnel elvállalja,
és egyben nyilatkozik, hogy ezen szolgáltatás az ajén|ati előirások és a vonatkozó
jogszabrilyok, szabályzatok és egyéb műszaki előírások maradéktalan betartása mellett a
megjelölt teljesítési időpontig maradéktalanu1 elvégzi.

Vállalkozó nyila*1r.ozza, hogy nincs csőd_, felszrímolási, végelszámolási elj rírás hatálya alaÍÍ.
Vállalkozó nyilatkozza, hogy a tevékenysége sorrín a megrendelőről tudomására jutott
adatokat és információkat üZleti titokként kezeli, mely megszegéséből eredő krírokért
felelősséget vríllal.

2. A szerződés összege:

2'I ' A szerződés vállalkozói összege: A szerződé'l" rít a teljesítés időpontjara prognosztizált
rögzített egyösszegű átalany at, mely a szerződés teljesítése során és időtartaman belül nem
változtatható.

általiínos forgalmi adó nélkül :1.500 EUR

AFA 27%: 0 EUR

óssze."* 1 J00 EUR

azaz: Ezerotszáz euró
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3. Határidők' teljesítés helye:

A teljesítési hataridő:
2015. jnnius 30.

4. Fizetési feltételek

4 'L. Az ajin|aÍtétel, a szerződés és a kifizetések pénznemejelen közbeszerzésben a EUR.

Egy végszámla benyújtásiíra varr lehetőség.
A szánlénásra a Ieigazolt teljesítést követően van lehetőség'

4.2. Á teljesítést igazoló okiratok minden esetben a sz(lr'Ia (és mellékletei) Megrendelő általi
kézhezvételétől sziímított 30 napon belül' átutaláSsal kerül kiegyenlítésre figyelemmel a
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseke.

4.3. A kifizetésre az adőzás rendj éről szóló 2003. ér'i XCI]. törvény 36lA. $ (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.

4.4. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozót a Ptk. szerínti késedelmi kamat illeti meg.

4.5. A Kbt. 125. s (4) bekezdésére tekintettel Felek tudomásul veszik, hogy
a) Y állalkoző nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 56. s (1) bekezdés k) pontja Szerinti feltételeknek nem megfelelő
tarsaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jtivedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerzódés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
szánlÍLra megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. $ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
aj ránlatkérőt haladéktalanul értesíti.

6' A szerződés módosítása

Jelen szerződés csak írásban, tehát kétoldalú jogügylettel a Kbt. 132. $-val összhangban
módosítható és egészíthető ki. Szóbeli módosítás, mellék- vagy háttér-megállapodás
érvénytelen.
7. A szerződés megszűnése
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A felek a szerződést közös megegyezéssel megszrintethetik vagy felbonthatjrík a Magyar
Köztársaság Polgríri Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V' töruény (a továbbiakban: Ptk.)
6:212'$;6:213. $ alapján' a szeruődés teljesítésére a Kbt. 128.$ iranyadó.

Megrendelő a Kbt. 125. $ (5) bekezdésére tekintettel jogosult és egyben köteles a Szerződést
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 1ehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudj on _ ha
a) a Y áIlalkozóban köZvetetten vagy közvetlenül 25 Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdasági
!írsaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghaÍitozotÍ
feltéte1eknek.
b) aY á|la|koző közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-oÍ megha|adó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyarrjogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági trirsaságban'
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés,L) pondában meghatiírozott feltételeknek'

Fenti esetben Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt mrt teljesített szolgá1tatás
szerződósszerű pénzbeli ellenértékére j ogosult.

8. Vál|alkozó közreműködői

Vállalkozó a Kbt-ben foglaltak figyelembevételével jogosult alvál1alkozókat igénybe venni.
Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti Vállalkozót a szerződésben
rőgzített kötelezettségei és fe1előssége alól.

9. Késedelmes teljesités
9.1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul
köteles Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és varható
időÍaÍtaÍnáÍ is' Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dőnt a
hatríridő meghosszabbításaró1, és aa a felek írásbi-i iögzítik.

9'2. Y ál|alkoző a saj át hibájából adódó, a résáatiíridőt és a véghatriridőt érintő késedelmes
teljesítése esetén Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik'

9.3. A Vállalkoző álÍal ftzeÍendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap utiín
10.000 Ft. Késedelmi kötbér összegének felső hatÍLra: A szerződéses álr 3%o-a' Az EIadő
mindaddig kclteles fenti kötbér1 megfizetésére. ameddig késedelme ferrnríll.

9.4. Y áI|a|kozó 3 0 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerződéstől
egyo1dalúarr elá1lni.
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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 különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt
jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útj rin követelés érvényesítése van folyamatban' il1etve
csőd- és felszrímolási_, vagy végrehajtási elj rírást elrendelő jogerő s határozaÍ hatálya alatt á1l.

AmerLnyiben Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következi be, köteles a
Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől szrímított 8 napon belül írásban értesíteni. A
Megrendelő jogosult a szerződéstől szarnított 8 napon belül írásban értesíteni. A Megrendelő
jogosult a szerződéstől továbbá elállni kültinösen, ha a Vállalkoző szerződéses
köteleZettségének nem tesZ e1eget.

10. Egyéb feltételek

10.1. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek
egyezÍető trírgyalások útj rín békésen rendezni, csak ezt követően fordulnak bírósághoz.

l0'2. A Szerződö lelek a közőtttj]< lelmertilö viLás kérdések eldönLésére a Szécsénvi
Jrírásbíróság illetékességét kötik ki'

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

Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös
mindenben megegyezőt, jóvahagyólag aláírták.

Salgótarj án' 2014.
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