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MEGBízÁSl SZERZODES

Szerződő felek:

Megbízó: Szent Lázár Megyei Kórház
3100 Sa|gótarján' FÜ|eki út 54-56'
Adószáma: 1 5450054-2-1 2
Képviseli: dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos' mint megbízó
(a továbbiakban' Megbízó)

Megbízott: Philosophy of Accounting Kft.* 
székhely: 1'131 Budapest' Szent Lász|ó út 101_103', B' ép' 2' em' 65'

AdÓszáma' 246617 57 -1-41
Cégjegyzékszám: 01 -O9-1 760'1 8
KépviseIi: Borók Sándor Ügyvezető
(a továbbiakban: Megbízott)

egyÚttesen a továbbiakban: Szerzodő Fe|ek.

'l. A szerződés tárgya:

Megbízó megbízza Megbízottat a HUSK/1101/1.4.'.llo053 azonosítószámú,
,,Eg-észségügii kapacitásók határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján
io'iegeu"n'ióimű projektje keretében lássa el az alprojekt projektasszisztensi
feladatait.

2. A Megbízott feladatai

A Megbízott az 1' pontban megfogalmazott atprojekt projektasszisztensi feladatainak
teljesítését vállalja az alábbiak szerint:

3' Megbizottkötelezettségei

3'1.FolyamatoSanrendeIkezésreálIaíeIadatokeIlátásáhozszükséges
időíartamban' MegbízÓ kérésre konzultációt folytat az intézmény Vezetői által

kijelö|t személyekkel, a szlovák projektmenedzsment tagjaiva|, tÖrekszik arra,

nógy a nerunázási munkák a magyar közbeszerzési és beruházásokra
'vonatkozó törvényi e|őírásoknak megfeIelően tÖrtén.jenek'

3.2' Megbízó képviseiőinek, a szlovák projektmenedzsment tagjainak javaslatait a

doliumentumokban átvezeti' íe|adatai e|látása során maximá|isan figyelembe
veszi.

3.3. A jelen szerzódés 6' pontjában rogzített bruttó megbízási díját az esetleges AFA
szabá|yok változása ellenére sem noveli meg.

4. A Megbízó kötelezettségei

4'1' A feIadat e|végzéséhez szÜkséges intézményi iníormációk, adatok'

dokUmentumok biztosÍtása.
4'2. A Szent Lázár Megyei Kórház kijelÖ|t munkatársaiva|, a Szlovák

projektmenedzsment tajjaivaI folyamatos szakmai konzultáció lehetőségének
biziosítása annak érdekében' hogy a megvalósítandó projekt a pályázatban és a
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TámogatÓ okiratban' a projekt költségvetésének szöVeges indokláséban, illetve

a jelen szerződés 2. és a 3. pontjaiban fogla|taknak megfe|elóen va|ósu|jon meg'

4'3. Lehetőséget biztosít alVálIalkozók bevonására.

5' Kapcsolattartás

Felek a kapcsolattartásra a kÖVetkezó munkatársakat jelÖ|ik ki, akik köte|esek
egyÜttműködni' a teljesítést akadályozó körÜlményekről egymást haIadéktalanul
értesíteni és a szÚkséges intézkedést kezdeményezni'

Megbízó részéről: Kaszás Erika gazdasági igazgató
telefon : 06-321 522-003

Megbízottrészéről: BorókSándorPéteralprojektprojektasszisztens
telefon : 06-20/943-9362

6. A szerződés időtaÉama, fizetési feltételek

6.1' Jelen szerződés mindkét fé| cégszerű aláíráSáVa| |ép hatá|yba, az 2. pontban

megfogaImazottak maradéktalan teljesítéséig' legfeljebb 2015'06'30-ig tart'

6'2. Megbízottat a szerződésben fog|alt feladatok tetjesítéséért havi 40 órára 15'O0

Euio/óra bruttó megbízási díjban részesul, mely összeg projektszinten _ 10

hónap a|att - nem lehet tÖbb, mint bruttó 6.000.- Euro, azaz bruttó: Hatezer euro'

6'3. Megbízott köteIezi magát, hogy a jelen szerződés 6' pontjában rögzített bruttó

mégbízási díját az eset|eges ÁFA szabályok vá|tozása e|lenére sem nöVeli meg'

6'4' A megbízási díj megfizetése Szerződő FeIek kÖzÖs megá||apodása alapján
számlá alapján történik' amelyek a Megbízó által kiadott teljesítési igazo|ás
kézhez vétele után állítható ki' A megbízási díj számlázasa havonta' Vagy tÖbb

hónapot egybevonva, átuta|ássaI történik'

6'5. Megbízó a megbÍzási díjat a számIa befogadásától számított 8 munkanapon
belúl' Megbízott Erste Bank Zrt' (SWlFT-kód: GIBAHUHB) HU04 1160 0006
oooo oooo 6391 1314 számÚ számlájára tÖrténő átutalással' napi átíolyamon'
magyar íorintban fizeti meg.

7. A sze.rződés megszüntetése

7''l . A jelen Megbízási szerződés
7'1.1. A Szerződo Felek közÖs megegyezésével megszÜntethető;
7 '1 .2' MegbízÓ á|taI bármikor azonnali hatá||yal feImondható;

7 .2' A szerzódés megszÚntetése esetén felek egymássaI elszámolnak'

8' Egyéb rendelkezések

8' 1 . Megbízott aIválIalkozó bevonására jogosu|t.

8'2. Meóbízott hozzá1árul ahhoz' hogy a je|en szerződés alapján kéSzített

dokumentáciÓkat Megbízó további el|enérték fizetése nélkÜl más pályázaIokhoz
feIhaszná|hassa.

8'3. Szerződő FeIek rÖgzitik, hogy közöttÚk az írásbeIi anyagok átadása
Szemé|yesen, Vagy megbízottak útján történik.
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8'4. Szerzödő Fe|ek a szerződéssel kapcsotatban felmerÜlő vitákat tárgyalás
keretében kísér|ik meg békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetén

aSalgótarjániJárási-BírÓság'ennekhatáskörehiányábanaBalassagyarmati
TörVényszék kizárÓ|agos iIletékességét kötik ki.

8.5. A jelen szerződés módosítása csak a Szerződő Felek kÖzÖs megegyezésével'
írásba Íoglalással tÖrténhet.

8'6. A szerző-dés magyar nyelven, három eredeti pé|dányban készÜ| és a fe|ek

kölcSÖnös a|áíráJával |ép hatályba' Megbízó kettő, Megbízott egy eredeti
pé|dányt kap.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Po|gári TörvénykÖnyv VonatkozÓ

szabályai az iányadók.

SalgÓtar.ján' 2014' augusztus 29.

Megb
Szent Lázar
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