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VALLALI{OZASI SZITRZODES N4ODOSITASA

anlely alulíl'ott l]apon és l'relyen létrejőt1 egyléSzről:

Szent Lázár Megyei Tiórház
Szé)thel)'': 3 i 00 Salgótar'járr Fiilcki út 54-56.
TelcÍbn: 06-32/522-00 l

l(épr'iseletében: Dr- Bercsérlyi l.ajos lőigazgató lőorvos
Adószánr: 1 54 5 0054-2 - l2
Banliszátllaszál : 1 203 1 005-00 1 6090 1 -0 1 000000
lnirlt ruegrendelő (a tor'ábbiakban: megrerrdelő),

rlásrészr'ő]:

Cégnév: St. tjj N'Iűhcly l(ft.'
Szé1rhely: 3121 SorlosltőLi j1'a1Lr, Szi1rszó rrtca 11.

Tel: l3ó-20/4ó8-341]
Fax: rj6-32/4i5-502
l.( l'\ icelerel'er'r: lonrl(f, Isl\ Jrl
Oy..: )2-09-005727
Adószán-r: ]j90ó9ó-2- ] 2

]Janltszárl'rlaszánl (l]]AN): I_lU27 l010 3726 1509 7700 0]00 l009
S\\rlFT ktid: BUDAIILIIJB
lnint \1állalkozó (a továbbialtban: vállalltozÓ)

eg),Li1tesen lelek (továbbiakban: felek) köZött aZ alábbi feltételek me1lett:

Blőzntény

l]'clek előzr, 'rór-ryliént lögzíti](. hogy a N4egrcndelő 2014' iú1ius 29. napján ajánlattételj ÍclhÍvást
kLildött n}eg ,,Ilgészségügy-i liapacitásolr. lratáron átn1'úló fejlesztése Losonc, is
Sa lgóta r.j:in'térségébcn '' (Proj ektazonosító: I{IJ SIíl101/1.4.1/0053) tárgyában.

Megrendelő a közbeszer'zési eljárás eredrrrényét 2014. augusztus 29' napján kil-rir'dette ar'rrely

él'te]rnében a közbeszer-zési elj áIáS nycúese a Vállalkozó ,lett.

Felck 20i'1' augllSZtl']S 29. nap.ján Vál]a]kozói Szerződést liötöttek'

A pro1ekt idótar talla idoközben hosszabbításra ]rer-iilt. ezér't a szelződés a1ábbi pontjri
rnórlosu Lnak:

Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 -2013

Program cezhraniönej spolupráce Mad'arská republika _ Slovenská republika 2007 -20'13
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3. Illtziridők, teljesités helye:

A 1eJ.jesítési Végső haLárideje: 2015' szepterrrber 30.

A teljesítés helye: szórólap' plo.jekttáb]ák: 3100 Salgótarján' Ft]lekj út 54-5ó.

4. !'izctési feltételelr

4.I. Az ajánlattétel, a szerződés és a kilrzetések pénznerrlejelen közbeszerzésbcn az EUR.

Tel.jesítéssel aráttyosan egy részszárnla nyújtilató bc (a projekt i2. hónap.jában) és egy
\/égszállla nyú.jtható bc (lr'ojeli1 l3 hónapjábarr).
A szánllázásr'a a leigazolt teljesítést kÖVetőe]] var-i iehetőség'

Á V:íllallrozói Szcrződés többi pon1ja vliltozatlan tirrtalomm:rl hatáIyban marad.

Salgótarján. 20 1 5. .iúnius 30.
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tÍalaí (aláirás)
Vállalkozó nevébet-tMegrer,del

Magyarország _ Szlovákia Határon Átnyútó Együttműködési Program 2007'2013
Program cezhraniönej spolupráce Mad'arská republika _ Slovenská republika 2007 -2013
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