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MEGBIZASI SZERZODES
mely létrej ött e gyré szről

Szent Lázár Megyei Kőrház
3 1 00 Salgótarján Füleki ilt 54-56

adőszám: 1 5 4 5 00 5 4 -2 - 12
Bankszáml aszám: HU92- 1 00048 8 5 - 1 00020 10-00 I 64139

továbbiakban Megbtzó
Képviseli: Dr Bercsényi Lajos főigazgatő főorvos

továbbiakbm Megbizó

másrészről

QaADruir Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 1096 Budapest Tha1y Kálmánift32
Iroda címe: 3100 Salgótarján, Mártírok út 4.

Cégegyzékszám: 0 1 -09-9 1 1 83 7
Adószám: 10657 720-2-43

Telefon: 06-32-5 II -l 14 F ax: 06-32-5 I I -7 I 4
Bankszáml aszám; 1 203 1 00 5 -0 0 I242I 0 -00 1 00009 HUF

Képviseli: Majorosné Kanyó Mária
továbbiakb an Me gbízatt

között az alabbi feltételekke l :

1. A ktizbeszerzés tárgya: ,,Megújuló energiaforrások határon átnyúló közös fejlesztése és

alkalmazása Losonc és Salgótarján fekvőbeteg ellátó íntézményeiben'' projekthez kapcsolódó
épületgépészeti beruh éuás közbeszetzési elj árás lefolytatása.

2. Megbízás részletezése:
Megbíző megbízza megbízottat az 1. pontban megjelölt feladatok egyszeri elvégzésére,
Megbízott a megbízás elfogadja és ügyviteli kötelme alapján az alábbiaV'ban tészletezettek
szerint teljesíti:

o A kozbeszeruési szakértő vállalja, hogy biztosítja a jogszerűséget az qánlatkérő számára.
o A közbeszerzési szakértő felel akozbeszerzési eljárás - ahatályos Kb. törvény alapján -

előkészítésének és lefolytatásiínak közbeszerzési szabályszeruségéért' figyelemmel kíséri
a szerződés teljesítését, szÍ'ikség esetén döntést kezdeményez .

o Biáosít1a a közbeszerzéssel kapcsolatos egyéb jogszabályok és szakmai szabályok
rendelkezéseinek betu'tását, a verseny tisztaságát, a nyilvánosságot és az
esélyegyenlőséget.
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Kozbeszerzési eljárás lefolytatása a20II. évi CVil. törvény alapján
o közbesz erzési szabáIyzat és közbesz erzési terv felülvi zsgálata
o A felhívások és ajánlatkérési dokumentációk elkészítése
o A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásainak megküldése min. három mikro-

kis és kozépvállalkozás részére
o A közbeszerzési események lebonyolítása:

- A kiegészitő tqékoztatás biztosítása
- Az eljárás adminisztratív teendőinek ellátása
- Az ajrínlatok érvényességi és alkalmassági vizsgálata, a szakértőí javaslat írásbeli

elkészítése
- Az eljárás eredményérőI az összegzés elkészítése és megküldése az ajénlattevók

részéte
C Az értékelési javaslat elkészítése, döntés-előkészítésben való közremúködés.
o Szerződéskcitésben való közreműködés;
o Esteleges jogorvoslati eljrírásban valő közreműködés;
o Az e\larás eredményéről szóló tájékoztatő feladása aKözbeszerzési Értesítő felé.

3. Szerződésidőtartamaohatáridők:
Jelen megb ízás a szerződés aláírásénak napjátől a kozbeszerzési eljárás lezárásáig tart.

4. Megbízói szolgáltatások:
. Tájékozatja aMegbízottat aközbeszerzési szabáIyzatárőI és átadja annak 1 pld-át.
. Átadja aközbeszerzésitervét 1 pld-ban.

5. Megbízási díj:
A megbízás telj esítéséért a Megb ízottat

általános forgalmi adó nélkül : 3 937.- EURO
Ár'azzx : too:.- puRo
Összesen : 5000.- EURO

Azaz: bruttó Ótezer EURO díj illeti meg.

A megbízási díj nem tartalmazza aKözbeszerzési Értesítőben történő megjelentetések díjait,
aztMegbízott megelőlegezí, és külön számlájábanmagyar forintban elszámolja.
Megbíző a számla ellenértékét a számlakézhezvételétől számított 15 napon belül a Megbízott
1 2 0 3 1 0 0 5 - 0 0 I242I 0 - 00 1 0 0 0 0 9 sz. e gy számlájár a átutalás sal telj esíti.

A Megbízott feladata eIlátásához alvállalkozó bevonására jogosult.

A Megbízó és a Megbízott képviselői:
Név: Kaszós Erika
Név.' Majorosné Kanyó Mária

Szerződő felek kotelezettséget vállalnak a szerzódés teljesítésére irrínyuló együttműködésre és

a megvalósulást akadáIyoző tényezől<ről egymást időben jogkövetkezmények terhével
kö l c s önö s e n tq éko ztatj ák.

A Megbízottat a kozbeszeruési eljárás során keletkező áIta|a okozott anyagi károkért teljes
mértékben felel.
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10. Felek a szeÍződést módosítják, ha adatszolgáltatás hiánya, műszaki kortilmények jelentÓs
változása, harmadik személy magatar:tása' tevékenysége, Megbíző rendelkezése' vagy annak
hiánya akadályozza a szerződés teljesíthetőségét' illetve olyan tevékenységet tesz szükségessé,
amelyet a Megbízott a szerződés kidolgozásakor még nem vett figyelembe.

11. Jelen szerződés az 1 .1. pontban meghatátrozott feladatokra vonatkozőan az al!Írás napján lép
hatályba.

t2. Vitás esetben a felek megkísérlik a békés rendezést. Ha ez nem vezet eredményre, felek
kikötik a Salgótarjáni Jarási Bíróság, illetve a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét.

Salgótarján, 20 1 4. június 1 6. Salgótarján, 20 ] 4. június 1 6.
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