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vÁt.t.'qlrozÁSI SzERZoDF.S

al'nel;' alrrl ír'ott napotl és l'ielyen létr e.i őtt egyr'észr ol :

Sz.enl Lázár Megyei Kór'l-ráz

Szól<heLy: 3 100 Salgótar-jálr Ftileki út 54-56-
'Ielelon: 06-32/522-00 I

Képv i seLetébel : Dr. Ber csér-ryi Laj os fói gazgató Íőor'r'os

Aclószán: 1545 00 54'2- 12

Rankszámlaszánr: 1203 1005_00160901-0l000000
nri r-rt negrenc1elő (a továbbiakban: rnegrendelő)

nrásr'észL'ól:
( .r:trcr: Uttiretsal Atrdit Kft.
Székhely: 3104 Salgótar-.jár'i. KÖlcsey út 19'

Tel: 32-512-055
f-ax: 32-512-05 5

l(épr'iseletéberr: G)'őr'iné U.j M ária

{ig : 12 09-002316
Adiiszát'tt: 1 1 l206853-] l2
]]arl]'sz-árllaszálll: ] 01 03 726-5 006143 4-0000009

nl i rrt vál lallrozó (a tor'ábbiakban: válla1kozó)

cg),iittesen Í'elelr (továbbiakban: felek) kÖZött aZ alábbi l'eltéte1ek mellett:

Előzmény

l.elclielózrlléLlyl(éntlögzítik.lrogyaMegrerrdeló20i4'július29.napiánajánlattete1iÍelhirast
ktiic1ött nreg ,,|!gészségügyi 

"t op".iások ha!á|on 
_ 
átnyúló Í'ejlesztése Losonc, és

Salgó1arján térséfében''- iProj ektazonosító: IIt-lSK/1101/1 .4.l /0053) tár'gyában'

1\4egrerrdelő a kÖzbeszer'zési eljárás eredrlér-ryét 2014. arrgr"rsztr-rs 18' t-rapj án kil'rirc1ette' anlely

c'r'Lc-]ltreben a I<özbeszerzési eI.járás r-ryertese a Vál1alkozó lett'

l. l\ r'á llalliozás tllrg1':t:

..l-gószségtig,r.ikapircitásokhatár.orrátrr;,ú1óÍé.jlesztéseLosotlc.ésSaJgótar.iántérségéberr..
(Prijektazonosító: FiUSKl1 1 01 /1.4' i/0053)

2. 
''ész: 

Konyv.'izsgálói tevékenység ellátása kü1Só rnegbízássa)
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1 ' 1 Megl.endelő r.negretrdeli' Vállalkozó elvállalja a tárgyi nrr-rnkát, ajárrlatában szereplő

tartalommal' rrrely ajálrlat jelerr váIlalkozási szer'ződés elVáIasZtlratatlan nrelIékletét képeZi.

1.2 A szelződés tárgyát éS annak nrÍiszaki tafta]mát a Megrerrdelőtől átvett ajá]lattételi

il:l]rívás és aZ a.iálrLatkéléSi dokrrrrrer-rtáció határozza t-neg.

1'3 A je1en SZeIZőcléS e]választ]ratatlar-r részét képezik aZ alábbi okmányok, rnelyek

ér'vélryessége CSak egytittesel] á]1 Í'enn:

Aj ár rla trere Ii lellr ivjs

- Ajárriatkérési dokumer-rtáció

' Kiegészíto tájékoztatás során adott válaszok (adott esetberr)

Vá1lalkozó a.iánlata

Vállalkozó a jeler'r oltirat l. pontjában meghatározott tevékel-rység ellátását ezenne] eh'á]lalja.

és egyber] r.ryilatkozik. hogy ezen szolgáltatás az ajanlatr e1őírások és a votratkozrl
jogszabályok' szabályzatok és egyéb műszaki e]oírások t-tlaradéktalatl betartása l']1e1lett a

negje1ölt tel jesítési idoporrtig rrrar'adéktalar-rul elr'égzi'

Vállalkozó r-ryilatkozza' lrogy nir-rcs csőd', iélszánrolási. végelszán-rolási eljárás lratálya alatt.

Vá1lalkozó lr)/ilatkoz7a. lrogy a tevékerrysége során a rrregrendelőrol tlldonráSál'a .iutott
aLliltol(at és infort-r-rác iókat tiZleti titokként kezeli' rlely r'rregszegéséből er-edő kár'okór:t

télelósséget vállal.

2. A szerződés összege:

2' l. A szerződés r'ál]alkozói összege: A szerzódéses ár a tel.jesítéS időpontjára pr'ogr-rosztizált

logzítctt eg)'öSSZegű átaLár]y ár:' nely a szer'zőr1és teliesítése solán és idótartarrrárr be]l.il rlerl

váLtoztatlrató.

általár-ros forgalr-ni adó r'rélkül : 1.575 EUR

AFA27oÁ:425 EUR

Összesetl, 2000 EUl{

azaz kettóezer E'uro
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_]. l latárid őli' teljcsítés hclye :

A tel.jesítési határidő:
201 5 ' .június 30.

.1. Fizctési feltótelek

4.l. Az ajánlattéte]. a szet'zódés és a lriiizetéselt pét-tznet-tle .je ler-r közbeszer'zésben: EUR'

L.g;, végszálr'rla benyÍr.jtására varr lehetőség.
A számlázásra a leigazolt teljeSítést követően Van Ielretőség.

4.2' A teljesítést igazoló okíratolt tlinden esetben a Szán]la (és mellékletei) Megr-endelő általi

liézlrezvéte]éttj] szárllított 30 rraporr beltil' átutalással keriLl kiegyerrlítésr'e íigyelemnle1 a

r'otlatkozó j ogszabályi rer-rde1kezésckr e '

,l.3' A killzetést e az adózás renr1.jéről szó]ó 2003. évj XCIT. törvérry 36/A' ..8 (1) bekezdésben

foglaltahr.rak megfeleloen ke lhet sor.

4'4. l(ésedelrles Ílzetés esetérr a Vállalkozót a Pt]<. szerinti késeclelni l<arllat illeti nleg.

r1'5' A Kbr' 125' \\ (4) be]rezdésére 1ekilrtettel Felek ttrdonlásrL] veszilt' hogy
r, Vál1alkozÓ t-iet-t-i fizet. i]letve szánlo] el a szet'ződós teljesítésével össze1üggésben olyarl

liiiltsógeket. t]lelyck a Kbt. 56' s\ (1) bekezdés Á) pontja szerinti feltétele]<nek nenr nregfelelő

tár-szrság tekirrtetébetl ttlertilrrek Í'ei' és rrre1yek Vá11alkozó adóköteles jövedelnlének

csÖklterrtésére a]kal rrrasak;
Á] a szcr.zódés te1iesítésénelt tel.jes időtartana a]att tlllajdonoSi SZelkeZetét Megr'endelii

szátrlár'a t-tlegismer-lretővé teszi és a Kbt' l25. $ (5) bekezdés szer'ir'rti tig1,letekriil :Lz

:L j álr1atkérijt haladéktalatlLll éúeSíti.

(l. A szerződós nródosítása

.IeIen szerzóelés csak írásban. tehát kétolda]il jogiigylette1 a T(bt' ]j2. $-l'al összhar-rgbarr

rl.róclositható ós egészÍthetó ki. Szóbeli rr-ióclosítás. mellék- r'ag-"- Lráttér-negá11apodás

ó t'r,étl'vtelen.

7. A szerződés mcgszűnése
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A ltleli a szer.ződést köZÖs nregegyezéssel nregsziintethetili vagy feLbontlratják a Magyar'

Koztársaság Polgári Törvérrykör-ryvéről szóló 20l3. évi V' tör'r'ény (a továbbiakban: Ptk.)

6:2l2.$; 6:213 ' $ alapján, a szer'ződés teljesítésér'e a Kbt. i 28.$ ir'ányadó.

Megr'er-rdelő a Kbt' ]25' $ (5) bekezdéséLe tekirrtettel .jogostrlt és egyber-r köteles a SzerződésL

Íélrlrondatri - lra sztikséges olyarr l-iatál idővel' amely lehetóvé teszi" hogy a szerződéssel

ér'irltett 1'c]adata ellátástiró1 gondoskodni tLIdjon ha

./l a Vál]alkoZóbal] köZ\/etetten Vagy köZvetleni.:ll 25 Yo-ot rrreghaladó ttrla.jdonr r'észeseclést

szetcz valat]lely olyan.jogi személy vagy jogi szerrrélyiségge] tlerl rendelkező gazdasági

tár'saság' amely nen-i felel rrreg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
i'eltéteie]tnek-
á) a Vállalkozó közVetetten vagy közvet1errii]l 25 Yo-ot meglraLadó trrlajdoni részesedést szerez

r'alatlle]y ol).an.jogi szet'lrély vagy.jogi szemé1yiséggel netrl rende]kezo gazdasági tár'saságbarl.

irtrlely netl] l.elel nreg a Kbt' 56' { (1) bekezdés,t) pontjában rrreghatározott Í_eltételekLlek '

Fenti esetben Vál1a]kozó a szerződés trregszűnése előtt rnár tel.jesített szolgáltatás

szerződésszerű pér-rzbeii e1ler-rértékére.j ogosirlt.

8. V:illalkozó l<özreműködői

Vállalkozó a Kbt-berr tbg1altak figyelembevétclével .jogosult a]vá1lalkozókat igénybe vel]ni.

A1r'á]la]kozó igén1,ber'érele semnlil.ven nródon nenl lnel]tesíti Vál1aikozót a szerződésben

lÓgzítet1 köte]ezettségei és félelossége alól.

9. Késedelmes teljesítós
9.l. A Vállalkozó t-nirrden' a te].ieSítéSt akadályozó' késleltető köri.ilményről lraladéktaIanu1

ltötcles Megr'errdelot ír'ásbarr ér'tesíter'ii, ltlelyben jeleznie kell a késedelern okát éS várható

id01aftamát is' Megreirdelő a kör'iiln-rények nrérlegelésével Saját belátása sZelint dollt a

határ-idő nleghosszabbításáról. és azt a f'e]ek ír-ásbarr rögzítik.

9.2. Vál1alkozó a saját hibájából adódó' a részhatáridőt és a véghatáridőt érintő késedeln'res

te]ieSítése esetétl Megrerldelórrek kötbér'fizetési kote]eZettSéggel tar-tozilr.

9.l' A Vállalkozó á]tal fizetendó késedelmi kötbéI l-lréltél(e minderr késede]mes nap lttein

]0'000 Ft' T(ésedeLrrri kötbér. összegér'rek t_elsó határa: A szerzódéses ár 3%o a. Az Elar]ó

mirrc1adc1ig köteles fer-rti kötbér't r-negÍizetésére' ar-rreddig késedelme Í'enná]1'
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9'4' Vál1alkozó 30 rrapot rneghaladó késedelr,-re esetén Megrendeló .jogoslrlt jelen Szerződéstól

egyoldaLÍlan elálllri.
Liá a Vál1alkozó Íizetőképességében' pénzügyi he1yzetéberr olyan 1ér-ryeges változás

]<Óvetkezik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti. a Megrer-rdelő jogosult a

szerződésto1 eláIlni' A 1'elek ilyerr lényeges fizetőképességberr bekövetkezó r'áltozásnak

te]<intik ltiilönÖsetr' ha a Vállalkozór'al szenben a szerzodés teljesítéSének idótafiatrra aIatt

.jogerőre emel]<eclett fizetési nreghagyáS iltj álr követelés ér'l'érryesítése var-r folyarrratbar-r' ilJetve

.rád' e, |elszánlolási-, vagy végrelrajtási eljárást elrendeló.jogelős lTatározat hatáiya alatt áll.

Átllerrrlyiben Válialkozó fizetőképességében létlyeges vál1ozás következí be' kŐteles a

N4egr.endelőt a kör'tilmér-ry bekövetkezésétő] számított 8 napon bel|i] írásban ér1esíteni A

MegLendelő.jogosrrlt a szer'ződéstől szárnított 8 naporr belül ílásban értesíter-ri. A Megrenr1elő

jogósuJt a szer.zódéstól tor'ábbá elá]lni ktrlör]ösetl' ha a VállaIkozó szelződescs

liötelezettségér'rek netrr tesz eleget.

l0" !]gyéb t'cltételek

10' 1 . A fe1ek nregál]apoclrrak abban. lrogy az esetleges Vitás kéIdésel(et t]litrdenkor igyckeznelt

egyeztető tár.g1'aiások irtj án békésen retrdezni, csak ezt kÖVetően Íbr'dulnak bír'ósághoz.

]0'2' .'\ Szer.ződő felek a kÖzötttik Í'elnerülo l'itás kér'dések e]dör-rtésére a Szécsényi

.ltirásbílóság illetékességét kötik kj.

l0'3. .iclen szctzóclésben rlerrr szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozÓ más lratál-vos

jogszabtilyok. tor,ábbá a Kbt. rerrdelkezéseiben Íbglaltak az ir'ányadóak.

.le Lcrr szel.ződést a felek képviselői elo1vasás és közös éfie]rnezés után. nrint akalatr_rkka]

nl itlc]erlben nregeg)'eZot..ió\,ál-ragyólag aláírták.

Salgótar'ián. 20 1 4. atrguszttrs 29.
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