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MEGBÍZÁSI SZERZÓDÉs

mely létrejött egyrészről: Szent Lázár Megyei Kőrház,3100 Salgótaqán, Füleki tt 54-56.
adő száma: 1 5 4 5 00 5 4 -2 - I 2,
képviseli Dr. Bercsényi Lajos főigazgatő fcíorvos,

mint Megrendelő, másrészről:
ÚtkataszterB., 3100 Salgótarján, Füleki ut 39. adószátma: 24OI8I35-2-I2
c é gtr e gyz ékszáma; L 2 - 0 6 - 0 0203 2
bankszámla száma; 1 8203 1 8 1-06008543-4001001 6
kópviseli : Laczkő Csaba,

mint Megbízott lebonyolító között

1. Megrendelő megrendeli, Megbízott elvállalja:
Az ,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc és Salgótarján
térségébeno' Közbeszerzési eljárások dokumentációjának iisszeállítása projekt előkészítés
során, HUSIí1101/I.4.1|0053 azonosító számú, ,,Egészségügyi kapacitások határon
átnyúló fejlesztése Losonc és Salgótarján térségében'' című pá|yázati projekthez
kapcsolódó eszközbeszerzést és szolgáltatási megrendeléscsomagok közbeszerzési
feladatainak lebonyolítását.

2. Amegbízás ftíbb, általános munkarészei:
- ajánlati felhívások és ajánlatkérési közbeszerzési dokumentációk elkészítése, összeállítása,
- a Kbt-ben biztosított kereteken belül a kiegészítő tájékoztatás biztosítása,
- ajánlatok bontási eljárásainak lefolytatása, jegyzőkönyvek készítése és megküldése,
- ajánlatok tartalmi-formai vizsgáIata, esetleges hiánypótlások lebonyolitása,
- ajánlati alternatívák azonos módozatú értékelése' döntés előkészítő anyagok készítése,
- értékelési javaslatok készítése, döntés előkészítésben közreműködés, összegezések

elkészítése,
_ eredményhirdetések előkészítése, lebonyolítása, jegyzőkönyvek megktildése aZ

ajánlattevőknek'eljárásokeredményénekközzététele,
- szerződéskötések előkészítóse'
- jogorvoslati kérelem esetén jogi képviselet a Közb eszerzési Döntőbizottság előtt.

3. Teljesítés

3.1. A Megbízott kötelezettséget vállal ata, bogy az I. pontban meghatározott szolgáltatási
megrendeléscsomaggal kapcsolatos feladatokat legkésőbb 2014. szeptember 30. határidővel
teljesíti.

3.2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az I. pontban meghatározott eszközbeszeruési
megrendeléscsomaggal kapcsolatos feladatokat legkésőbb 2015. április 30. határidővel
teljesíti.
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4. Szerződéses ár, fizetés, elszámolás

4.1. Megbízottat a két kőzbeszerzési folyamat teljes köní lebonyolításáért összesen nettó:
5.905'51 EUR + I.594,49 EUR (27 %-os AFA) : bruttó 7.500,- EUR megbízási díj illeti
meg. Teljesítéssel arányosan az aláírt teljesítési ígazolást követően -egy részszámla (az
ajánlati felhívások és ajánlatkérési közbeszerzési dokumentációk elkészítése után) és egy
végszámlanffitható be.

4.2. Aszerződéses étr átalányár.Megbizó előleget nem biztosít.

Fizetés módja: a számla ellenértékének kiegyenlítése amegbízott FHB Banknál vezetett deviza
számlájára átutalással történik 30 nap határidővel.
Késedelmes fizetéskor Megbízottat megilleti a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

4.3. Amennyiben a megbízási szerződés teljes köní teljesítésére aMegbizott érdekkörón kívül
eső okokból nem kerülhet sor, úgy a Megbízott jogosult az addig elvégzett munká1ával
arányos mértékű díj felszámitására.

5. Értesítéso információ kezelése

5.1. A szerződést érintő kérdésekben minden értesítést írásban kell közölni, személyes
kézbesítés, posta, faxvagy bármely elektronikus adatcsere alapján.

5.2. Megbízott aMegbíző előzetes engedélye nélkül a szerződéssel kapcsolatos információt más
személynek nem ad ki, kivéve a szerződés teljesítéSéhez alkalmazott személyeket.

5.3. Megbízott a szerződéses okmányokban foglaltakat és a tudomására jutott információkat
más célra nem használhatja aMegbiző engedélye nélkül.

5.4. Megbízott nem ruhazhatja át sem részben, sem teljes egészében a jelen szerződés
telj esítésére vállalt kötelezettsóget.

5.5. Határidőt és költségfelhasználást érintő eltérésekről egymást haladéktalanul informálják.
5.6. Kapcsolattartók

Megbíző részérőI:
Borók Sándor Péter
Tel: 06-201943-9362
E-mail : sztlazar @glob onet. hu

Megbízott részeről:
Laczkőné Dénes orsolya
Tel: 06-20158-22-086
E-mail : denesorsi@gmail. com

6. Megbízott kiitelezettsége, felelőssége

6.1. Kiterjed mindazon tevékenységek szakszeru elvégzésére, melyet a szerződés kifejezetten a
Megbízott feladatkörébe sorol.

6.2. Megbízott a feladata ellátása során keletkező valamennyi jegyzőkönyvből, emlékeztetőből,
feljegyzósből és egyéb iratból, számlákből egy-egy eredeti példányt irattái elhelyezés
célj ából köteles meglaildeni Megbízónak.
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6'3' Megbízott a szerződés teljesítések or a szerződéssel összhangban, megfele1ő körültekintéssel
és gondossággal köteles végezni munkáját.

6'4' Megbízottat terheli az esetleges hibájából, mulasztásából eredően kiszabott bírság.

7. A Megbízó kötelezettségei
Megbíző biztosítja valamennyi információ, adat helyességét, pontosságát, melynekszolgáltatása a Megbí zó feladata és szüksóges Megbízot t iészeré a szerződésteljesítéséhez.

8. Kötbér

8'1' Jelen szerződésben rögzített brírmely kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Megbízotta szerződés értékére vetített napi 0,5 %kötbértfizét vtegb izőnak.
8'2' Súlyos szerződésszegéskor - 30 napot meghaladó késedelem esetén _ Felek jogosultak aszerződést felmondani, attől elállni 2o% mighiúsulási kötbér fizetése mellett.

9. Vitás kérdések rendezése

Felek a munka-során felmerült problémákat kölcsönösen tisztázzák' Megállapodnak abban,hogy a szerződésben nem srabályorott kérdésekben a Ptk. rendelkez} sei az irányadók.Vitás esetben Salgótarj áni Iárásbíróság illetékességét ismerik el.

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés utánj óváhagyól ag aláirták.

Salgótarján, 201 4.július 1 8.
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Dr. Bercsényi Lajos
Megbízottl i'

Laczkő Csaba.,;
ügyvezetőőigazgatő ftíorvos
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