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MEGgízÁsl szERzŐDÉs

Szerződő felek:

Megbízó: Szent Lázár Megyei Kórház
3100 SalgÓtarján, Füleki Út 54-56.
AdÓszáma : 1 54500 54-2-1 2
Képvise|i: dr. Bercsényi Lajos Íőigazgatő főorvos, mint megbízÓ
(a továbbiakban: Megbízó)

Tóth Attila
Székhely: 3100 SalgÓtarján, Füleki ut 128.
AdÓszáma: 49221358-1 -32
Képviseli: Tóth Attila
(a továbbiakban: Megbízott)

Megbízott:

együttesen a továbbiakban: Szerzodó Felek.

1' A szerződés tárgya:

MegbÉó megbízza Megbízottat a HUSl('l3o1t2.1.1to022 azonosítószámú, ,,MegÚjulóenergiaforrások határon átnyúló közös fejlesztése és alkatmazása Losonc ésSalgótarján fekvőbeteg ellátó intézményeiben'' című projektje keretében tássa el afordítási feladatokat an gol-magyar/magyar-an gol relációöan.

A Megbízott feladataI

A MegbÍzott az 1. pontban megfogalmazott fordítÓi feladatainak teljesítését vállalja.

Meg bízott kötelezettségei

3.1. Folyamatosan rendelkezésre áll a feladatok ellátásához SzÜkséges rdÓtartamban,
MegbízÓ kérésre konzultáciÓt folytat azintézmény vezetői által kijelÖlt-szemetyet<t<et.3'2. SzakszerŰen fordÍt és a fordításaiért felelosséget vállal'

A Megbízó köteIezettségei

4'1' A feladat elvégzéséhez szÜkséges intézményi informáciÓk, adatok, dokumentumok
biztosítása.

4'2. A Szent Lázár Megyei KÓrház kijelÖlt munkatársaiva|, a szlovák kivitelező műszaki
vezetoivel folyamatos szakmai konzultáciÓ lehetőségének biztosítása annak érdekében'
hogy a megvalÓsítandÓ projekt a pályázatban ej a TámogatÓ okiratban, a projekt
kÖltségvetésének szÖveges indoklásában, illetve a jelen szerzŐdés 2. és a 3. pontjaiban
foglaltaknak megfelelŐen valÓsuljon meg.

KapcsolattaÉás

Felek a kapcsolattartásra a kÖvetkező munkatársakat jelölik ki' akik kÖtelesek
egyÜttműkÖdni, a teljesÍtést akadályozÓ kÖrÜlményekrol egymást haladéktalanul értesíteni
és a szÜkséges intézkedést kezdeményezni.

Kaszás Erika gazdasági igazgató
telefon : 06-321 522-003
Borók Sándor Péter alprojekt asszisztens
06-20/943-9362

MegbízÓ részéről:



Megbízott részérŐl: Tóth Attila
telefo n : 06 -20 I 807 -0622

A szerződés időtaÉama, fizetési feltételek
6"1' Jelen szerzodés mindkét fél cégszerŰ aláírásával lép hatályba, az 2. pontban

megfogalmazottak maradéktalan teljesítéséig, legfe|jebb 2o15.o4.30-ig tart.

6'2. Megbízottat a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért 1.2oo,oo EUR + o,oo EURAFA, mely összeg projektszinten nem tenet tóbo mint bruttÓ: 1.2o0,oo E|.)R, azaz
bruttó: Ezerkétszáz eurÓ.

6'3' A megbízási drj megfizetése Szerződő Felek kÖzÖs megállapodása alapján számlaalapján történik, amelyek a Megbízó által kiadott teljesítési igazolás kezhéi vétele utánállÍtható ki. A megbízási dÍj számlázasa egy Összegben, átutalással tÖrténik.

6'4' MegbízÓ a megbÍzási díjat a számla befogadásátÓl számított 30 munkanapon belÜl,Megbízott Budapest Banknál vezetett 101CÉ126-501o87oo-o1oo4oo8 számÚ ézámlé4ára
tÖrténó átutalással, napi árfolyamon, eurÓban fizetl meg.

A szerződés megszüntetése

7-1' A jelen Megbízásiszerzodés
7'1.1' ASzerződő Felek kÖzos megegyezésével megszÜntethető;

_ 7 1.2 MegbízÓ által bármikorazonnaii hatállyal felmóndhatÓ;
7 '2. A szerződés megszÜntetése esetén felek egymással elsámolnak.

8' Egyéb rendelkezések

9 1 Megbízott alvállalkozÓ bevonására nem jogosult'
8'2' Megbízott hozzé4árul ahhoz, hogy a jelán-szerzodés alapján készített dokumentáciÓkat

Megbízó további ellenérték fizetése nélkÜl más pályázatokhoz felhasználhassa.8'3' Szerződő FeÍek.rÖgzítik, hogy kÖzÖttük az írásbeli'anyagok átadása személyesen, Vagymegbízottak Útján tÖrtén ik'
B'4' Szerződo Felek a szerzodéssel kapcsolatban felmerülo vitákat tárgyalás keretébenkísérlik meg békés Úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a SalgótarjániJárásí BírÓság, ennek hatáskÖre hiányában a Balassagyarmati TÖrvényszék kizárÓlagosilletékességét kÖtik ki.
8'5' A jelen szerződés mÓdosítása csak a Szerződő Felek kÖzÖs megegyezésével, írásbafoglalással tÖrténhet.
8'6' A szerzódés magyar nyelven, három eredeti példányban készul és a felek kölcsÖnÖS

aláírásával lép hatályba. MegbízÓ kettő, Megbízott egy eredeti példányt kap.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Po|gári Törvénykönyv vonatko zo szabályaiaz irányadÓk.

SalgÓtar.1án, 2014' jÚnius 27 '
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Megbízó
Szent Lázar Megyei Kórház

Dr. Bercsényi Lajos Főigazgato Főo

Megbízott
Tóth Attila

egyéni vállalkozó

t1r\ \

1'p t"'65Yö6\
vbs E..T.q ff

plu.itff

\* \$/ /

#á$":'

r:tts"torue :
{3,'so1anác--l


