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HATÁRIDos apÁsvÉrprt SZERZoDÉS

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészrőI:

Szent Lázár Megyei Kőrház
Székhely: 3 100 Salgótarján Füleki iú 54-56.
Telefon: 0 6 -32 I 522-00 I

Képviseletében: Dr. Bercsényi Lajos főigazgatő foorvos
Adószám: 1 5450054-2-1,2
Bankszáml aszám: 1 203 1 005 -00 1 6090 1 -0 1 000000
mint vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészrő1:

Cégnév: Porsche Hungária Kft.
Székhely:1139 Budapest, Fáy u.27.
Tel: 06-1-451-5154
Fax: 06-1-451-5151
Képviseletében:
Cg.: 01-09-071123
Adószám: 10438372-2-44
Bankszámlaszám:
mint eladó (a továbbiakban: E'ladó)

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

Előzmény

Felek előzményként rögzitlk, hogy a Megrendelő 2015. januar 19' napján ajánlattételi

felhívást küldött meg ,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és

Salgótarján térségében'' (Projektazonosító: HUSIíl101lt.4.1'/0053) gépjárműbeszerzés''
tárgyában.

Vevő a kozbeszerzési eljárás eredményét 2015. február 12. napján kihirdette, amely

érte lméb en a kö zb e szer zé si eIj ár ás nyerte s e az E|adó lett.

!. A szerződés tárgya: ,,Egészségügyi kapacitások határon átnyuló fejlesztése Losonc, és

Salgótarján térségében'' (Projektazonosító: HUSIí1 rcUI '4.1/0053) gépjárműbeszeÍZés"

címupályázatszerintbetegszállítőgépjárműadásvétel.

l'1 Az Eladó eladja a Vevő megveszi a tátgyibetegszáIIító gépjármúvet, az E'ladó nyeftes

ajánIatihan szereplő tartalommal' mely ajánlat jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képezi.

L2 A szerzodés tárgyát és annak műszaki tartalmát a Vevőtől átvett ajánlatkérési

dokumentá ciő határ ozza me g.

1.3 A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi okmányok' melyek
érvényessége csak egytittesen áll fenn:
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- Ajánlattételi felhívás

- Ajánlatkérési dokumentáció

_ Kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok (adott esetben)

- Eladó ajánlata

LzEIadő kötelezettséget vállal arra, hogy abetegszáIlító autó beszerzését ezennel elvállalja,

és egyben nyilatkozik, hogy ezeÍL áruszállítást az ajánlati előírások és a vonatkozó
jogszabáIyok, szabályzatok, és egyéb műszaki előírások maradéktalan betartása mellett a

megj elölt teljesítési időpontig telj esíti'

Eladó nyilatkozza, hogy nincs csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás hatáIya alatt. EladÓ

tyilatkozza, hogy a tevékenysége során a Vevőről tudomására jutott adatokat és információkat

izletititokként kezeli, mely megszegésébőI eredő károkért felelősséget vállal.

2. A szerződés iisszege:

2.L A szerzódés 1 .1. pontjában meghatározott gépjártnú véte|élra:

általános forgalmi adó nélkül:

rcgísztrácíős adó:

npnzly,:

32.446 EUR

450 EUR

8.760,4 EUR

Osszesen: 41.656,4 EUR

azaz: ne gyv enegy ezer -hatszázötv enhat euro

A szerződéses ár magába foglalja a gépjatmú bruttó yéteIárát, a regiszttációs adót' és a
gépjármuforgalombahe|yezését,Ievizsgáztatását,rendszámmalel|átását.

3. Határidők:

3.1. Teljesítési határidó: 2015. június 25.

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

4. Teljesítés helye, módja:

AzEIadő az átadás pontos időpontjáról legalább 3 munkanappal korábban köteles értesíteni a

Vevőt. Az átadás 3100 Salgőtarján, Füleki út 54_56. történik. Az éiadásről átadás'átvételi
jegyzőkönyv készül.

5. Fizetési feltételek

5.1. A szetződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben az EUR.
A gépjármű átadására avételár kifizetése után kerül sor 72 órán belül.
Előleget a Vevő nem fizet.
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Késedelmes fizetés esetén azEladőt a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

5.2. AKbt. I25. $ (4) bekezdésére tekintettel Felek tudomásul veszik, hogy
a) az Eladó nem ftzet, illetve számol eI a szeruődés teljesítésével összefiiggésben olyan

kö|tségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére

alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét megrendelő

számáta megismerhetővé teszi és a Kbt. I25. $ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az

aj ánlatkér őt hal adéktal anul érte s íti.

6. Jótállás

Jótállási kötelezettségek:

- 4 év vagy 200.000 km, amelyik kitétel előbb következik be.

7. 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

érvényte1en.

8. A szerződés megszűnése

A felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják a Magyar
Koztérsaság Polgári Törvénykcinyvéről szőIő 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

6:213 ' $ alapján' a szerződés teljesítésére a Kbt' 128.$ irányadó.

A Vevő a Kbt. 125. $ (5) bekezdésére tekintettel jogosult és egyben köteles a Szerződést
felmondani _ ha szükséges olyan határidővel, amely lehetové teszi, hogy a szerződéssel

érintett feladata ellátásárőI gondoskodni tudjon - ha

a) azEladőban közvetetten vagy közvetlenül25 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 meghatározott feltételeknek.

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenü| 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szeÍez

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,

amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Fenti esetben az Eladó a szeruódés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás

szerző désszerú pénzbeli ellenértékére j o gosult.

9. Az eladó közreműködői

Azqladő a Kbt-ben foglaltak figyelembevételével jogosult alvállalkozókat igénybe venni.

Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti az Eladőt a szeruődésben

fi gzitett kötelezettségei és felelőssége alól.
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10. Késedelmes teljesítés

IO'1. Az E1adó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul

köte|es a megrendelőt írásban értesíteni' melyben jeleznie kell a késedelem okát és várhatő

időtatamát is. A Vevő a körülmények mérlegelésével saját be|átása szerint dönt a határidő

meghosszabbitásárőI, és azt a felek írásban rogzitik'

I0.2. Az Eladó a saját hibájából adódó, aÉszhatátidőt és avéghatáridőt éfintő késedelmes

telj e s íté se esetén a vevőnek kötbérfi Zetési kötelezettsé g gel tartozik.

1,O.3. Az Eladó által fizetendő késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után

20.000.- Ft. Késedelmi kötbér összegének felső határa: a nettó szeruődéses ár 5Yo-a. AzEladó
mindaddig köteles fenti kötbértmegftzetésére, ameddig késedelme fennáll. A Vevő azEladő
30 napot elérő késedelme esetén a szerződéstől elállhat.

1L. Egyéb feltételek

1 1.1. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges Vitás kéÍdéseket mindenkor igyekeznek

egyeztető tárgyalások útján békésen rendezni, csak ezt követően fordulnak bírósághoz.

II.2. A Szeruődő felek a közöttük felmerülo vitás kérdések eldöntésére értékhatártőL fliggően

a Salgótarjáni Járásbíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét kötik ki.

11.3. Jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más hatályos

iogszabályok, továbbá a Kbt. rendelkezéseiben foglaltak az hányadőak.

Ie|en szeruődést a felek képviselői elolvasás és

mindenbenmegegyezőt, jőváhagyőIagaláírták.

Salgótarj árrlBudapest' 20 I 5 . február 26.
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