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VÁI'LALKoZÁSl SZERZoDÉS

amely alulíÍott napon éS helyen létrejött egyrészről:

Szenl Lázár Megyei Kórház
Székhely: 3100 Salgótarján Füleki irt 54-56.
Telefon: 06-321 522-001
Képviseletében: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató foorvos
Adószám: 1 515oo54-2-12
Bankszárnlaszám: 1203 1005_00160901_01000000
mint megrendelő (a továbbiakban: rnegrende1ő)

másrészről:

Cégnév: Új ll1tit'.ty t<tt.

Szókhely:3 J 21 Somoskőújfalu, Szikszó utca 1 1 .

'Iel: 06-20/'16E-3'11 3

F ax:. 06-321435-502
Képviseletében: Tomka István
ao . l)-no-nn57)7
Adószárr-r: I 439069 6 -2- 12
Bankszárnlaszám: Budapest Bank i010372ó'15097700-0100l009
mint vál1alkozó (a továbbiakban: vállalkozó)

egyűttesen Í'elek (továbbiakban: felek) között az alábbi feltételek mellett:

Előzmény

Felek előzményként rőgzítik. hogy a Megrendelő 20l4. július 29. napján ajánlattételi lelhívást
kürldött meg ,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és

Salgótarján térségében'' (Pro'iektazonositó: HUSK/1101/1.4' l/0053) tárgyában.

Megrendelő a közbeszerzési eljarás eredményét 2014. augusztus 18. napj án kihirdette amely
éfielmében a közbeszerzési eljárás nyer1ese a Vál1alkozó lett.

1. A vállalkozás tárgya:
,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és Salgótarján térségében"
(Projektazonosító: HUSK/1 1 01 /1.4. 1 /0053)
3 ' rész: Projekt nyilvánosság biztosítása
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l .1 Megrendelő megrel]deli' Vállalkozó elvállalja a tárgyi munkát' ajánlatában szereplő
tat1alommal, mely ajánlat.jelen vállalkozási szelződés elválaszthatatlan me1lékletét képezí.

1.2 A szerződés tárgyát és annak műszaki tar1almát a Megrendelőtől átvett ajánlattételi
felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció határozza meg.

l.3 A jelen szerződés elválasáhatatlan részét képezik az alábbi okmányok' melyek
érvényessége csak egyűttesen á1l lenn:

Aj ánlattételi felhívás

_ Ajánlatkérési dokurnentáció

_ Kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok (adott esetben)

_ Vállalkozó ajánlata

Vállalkozó a jelen okirat 1. pontjában meglratározott tevékenység ellátását ezennel elvállalja,
ós egyben nvilatkozik. hogy ezen Szolgá]tatáS az ajánlati előírások és a vonatkozó
jogszabályok. szabályzatok és egyéb múszaki előírások maradéktalan betartása mellett a

megjelölt teljesítési időpontig maÍadéktalanul elvégzi.

Vállalkozó nyilatkozza, hogy nincs csőd', fe1számolási, végelszámolási eljárás hatálya alatt.
Vállalkozó nyilatkozza, hogy a tevékenysége során a megrendelőről tudomására jutott
adatokat és információkat tizleti titokként keze1i. me1;,' megszegéséből eledő károkéfi
lelelősséget vál1al.

2. A szerződés összcge:

2.1. A szerződés vállalkozói összege: A szerződéses ár a teljeSítéS időpontjára prognoSáiZáIt
1'ögzített egyöSszegÍl átalán.v ár. mely a szerződés teljesítéSe Során és időtafiamán beliil nem
változtatható-

általános forgalmi adó nélkül : 2.4,1l EUR

Ár e zl%:659 EUR

C)sszesen: 3.100 EIJR

ltzaz hárot nel er-cgyszáz l Lrro
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3. Határidők' teljesités helye:

A teljesítési határidő:
2015. június 30.

,l. Fizetési feltételek

4 '1. Az qánlattétel' a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a EUR.

Teljesítéssel arányosan kettő részszámla nyújtható be (a projekt 3. és 6. hónapjában) és egy
végszámla nyujtható be (projekt 10 hónapjában).
A számlázásra a leigazolt teljesítést követően van lehetőség.

4.2. A teljesítéSt igazoló okiratok minden esetben a számla (és mellékletei) Megrendelő általi
kéZhezvételétől Számított 30 napon belül, átutalással kerüll kiegyenlítésre figyelemmel a
vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre'

4.3. A kifizetésr e az adózás rencljéről szó]ó 2003. évi XCTT, törlén_v jó'A. $ (l) bekezdesben
fog1altaknak meg|elelően kertilhet sor'

4.4. Késedelrnes fizetés esetén a Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg.

4.5. A Kbt. 125. s (4) bekezdésére tekintettel Felek trrdomásul veszik. l-rogy

o/ Vá11alkozó nem fizet, illetve számol e1 a szerződés tcljesítésével összeÍiiggésben olyan
költségeket, rnelyek a Kbt. 56. s (1) bekezdés ir) pontja szerinti f'eltételeknek nem meg1'elelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére a1kalrrrasak:
b) a szeruődés tcljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. $ (5) bekezdés szerinti ügyletekről az
aj ánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

6. A szerződés módosítása

.Ielen szerződés csak írásban' tehát kétoldalú jogiigylettel a Kbt' 132' $-val összhangban
módosítható és egészíthetó ki' Szóbeli módosítás. mellék- vagy háttér'megállapodás
érvény'telen.
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A Í-elek a szerződést kőzös megeg-vezésse1 megszürntethetik vagy Íelbonthatják a Magyar
Köztársaság Polgriri Törwénykönyvéről szóló 2013. évi V. tör_v'ény (a továbbiakban: Ptk')
6:212.$; 6:213. $ alapján' a szerződés teljesítésére a Kbt. 128.$ irányadó.

Megrendelő a Kbt. 125. $ (5) bekezdésére tekintettel jogosult és egyben köteles a Szerződést
felmondani ha szükséges olyan határidővel' amely lehetővé teszi, hogy a szerzódéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon _ ha
rz] a Vál1a1kozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot rneghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyanjogí személy vagyjogi személyiségge1 nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés É) pontjában meghatározott
fe1tételeknek.
ó) a Vállalkozó köZvetetten Vagy közvetleniil 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely o1yanjogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés ! pontjában meghatározott f-eltételeknek.

Fenti esetben Vállalkozó a szerződés nregsziinése előtt máI teljesítetl Szolgáltatás
szerződésszerű pénzbeI i el lenértékére j ogosult.

8. Vállalkozó közreműkiidói

Vállalkozó a Kbt-ben fog1altak figyelernbevételéveljogosrrlt alvál1alkozókat igénybe venni'
Alvállalkozó igénybevétele semmilyen módon nem mentesíti Vállalkozót a szerződésben
rögzített kcjtelezettségei és lelelőssége aló1.

9. Késedelmes teliesítés
9.1. A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó. késleltető köriilményről haladéktalanul
kÓteles Megrendelőt írásban értesíteni' melyben jeleznie kell a késeclelem okát és várható
időtartamát is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a
hatttridő meghosszabbításáról, és azt a Í'elek írásban rögzítik.

9.2. Vállalkozó a saját hibájából adódó' a részhatáridőt és a véghataridőt érintő késedelmes
teljesítése esetén Megrenclelőnek kötbérÍlzetési köteleZettséggel tartozik.

9.3. A Vállalkozó által flzetendő késedelmi kötbér méfiéke minden késedelmes nap után
10.000 Ft. Késedelmi kőtbér összegének felsó határa: A szerződéses ár 3Yo-a' Az Eladó
mindaddig köte1es fenti kötbért megirzetésére' arneddig késedelme t'ennáll.

9.z{. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén Megrendelő jogosult jelen szerzőcléstól
egyo1dalúan elállni.
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7. A szerződés megszűnése
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Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás
következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. a Megrendelő jogosult a
szerződéstő1 elá1lni. A felek ilyen lényeges lrzetőképességben bekövetkező változásnak
tekintik különösen' ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt
jogerőre emelkedett Íizetési meghagyás Úrtján követelés érvényesítése van Íb1yamatban, illetve
csőd- és felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya alatt á1l.

AmerLnyiben Vállalkozó Íizetőképességében lényeges változás következi be' köteles a

Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belril írásban értesíteni. A
Megrendelő jogosrrlt a szerződéstő1 számított 8 napon be1ü1 írásban ér1esíteni. A Megrendelő
jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a Vállalkozó szerződéses
kötelezettségének nem tesz eleget.

10. Egyéb feltételek

10.l. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek
egyeztető tárgyalások útián békésen rendezni, csak eá követően fordulnak bírósághoz.

10.2. A Szerződő Í-elek a közöttürk Í'elmerülő vitás kérdések eldőntésére a Szécsénvt
Járásbíróság illetékességét kötik ki.

10.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk' és a vonatkozó más hatályos
jogszabá1yok, továbbá a Kbt. rendelkezéseiben fog1altak az irányadóak.

Jelen szerződést a lelek képviselői elolvasás és
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Salgóta{án, 2014. augusztus 29.
f,,.I iji;ijl1" \,' fuJ1"

(aláírás)
Vállalkozó nevében

.É-.
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kcjzös értelmezés után. akaratukkalmint
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ndelo nevében


