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MEGeízÁsl sZE RzőDÉs

Szerződő felek:

Megbízó: Szent Lázár Megyei Kőrház
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Adószáma . 1 5450054-2-12
Képviseli: dr. Bercsényi Lajos főigazgató főorvos, mint megbízÓ
(a továbbiakban: Megbízó)

Bodrog_Hernád-Sajó Térsége Fejlesztési Kft.
Székhely: 3100 Salgótar1án, Alkotmány út 18..

Megbízott:

AdÓszáma : 1 42877 69-2-1 2
Cégjegyzék szám: 1 2-09-005584
Képviseli: Brunda Gusztáv Ügyvezető
(a továbbiakban: Megbízott)

együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek.

1. Aszerződés tárgya:

Megbízó megbízza Megbízottat a HUsl(1301l2.1.110022 azonosítószámű,
,,Megújuló energiaforrások határon átnyúló közös fejlesztése és alkalmazása
Losonc és Salgótarján fekvőbeteg ellátó intézményeiben'' című projektje
keretében Közös Energetikai Terv elkészítésével ,,A losonci és salgótarjáni
kórház középtávú energetikai rendszer_fejlesztési koncepcióinak elkészítése,
megújuló energiaforrások előtérbe helyezésével'' címmel.

2. A Megbízott feladatai

A Megbízott az 1. pontban megfogalmazoIt Közös Energetikai Terv elkészítését
vállalja az alábbiak szerint:

3. Megbízott kötelezettségei

3.1 . Folyamatosan rendelkezésre áll a feladatok ellátásához szükséges
időtartamban, Megbízó kérésre konzultáciÓt folytat az intézmény vezetői által
kijelÖlt személyekkel, a szlovák projektmenedzsment tagjaival, vállalja' hogy a
Közös Energetikai Terv a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően
készüljön el.

3'2. Megbízó képviselőinek, a szlovák projektmenedzsment tagjainak javaslatait a
dokumentumokban átvezeti, feladatai ellátása során maximálisan figyelembe
veszi.

3.3' A jelen szerzodés 6. pontjában rögzített bruttó megbízási díjátaz esetleges AFA
szabályok változása ellenére sem növeli meg.

4. A Megbízó kötelezettségei

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

4'2' A Szent Lázár Megyei Kőrház kijelölt munkatársaival, a szlovák
projektmenedzsment tagjaival folyamatos szakmai konzultáció lehetőségének
biztosítása annak érdekében, hogy a megvalósítandÓ projekt a pályázaIban és a
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Támogató okiratban, a projekt költségvetésének szöveges indoklásában, illetve
a jelen szerződés 2. és a 3. pontjaiban foglaltaknak megfeleloen valósuljon meg.
Lehetőséget biztosít alvállalkozÓk bevonására.

5" Kapcsolattartás

Felek a kapcsolattartásra a következo munkatársakat jelölik ki, akik kötelesek
egyÜttműködni, a teljesítést akadályozó körÜlményekről egymást haladéktalanul
értesíteni és a szükséges intézkedést kezdeményezni'

MegbízÓ részéről: Kaszás Erika gazdasági igazgató
telefon : 06-321 522-003
Szőllős János alprojekt szakmai vezető
06-301677-6721

Brunda Gusztáv ügyvezető
telefon : 32-422-90'l I 1 08

Megbízott részérő|.

6. A szerződés időtaÉama, fizetési feltételek

6.1. Jelen szerzodés mindkét fél cégszerŰ aláírásával lép hatályba, az 2' pontban
megfogalmazottak maradéktalan teljesítéséig, legfeljebb 2014'12.31-ig tart.

6.2" Megbízottat a szezódésben foglalt feladatok teljesítéséért 2.000 Euro bruttó
megbízási díjban részesül.

6"3. Megbízott kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 6. pontjában rögzített bruttÓ

megbízási díját az esetleges AFA szabályok változása ellenére sem növeli meg.

6.4. A megbízási díj megfizetése Szerződő Felek közös megállapodása alapján
számla alapján történik, amelyek a MegbízÓ által kiadott teljesítési igazolás
kézhez vétele után állítható ki. A megbízási dí1 számlázasa egyösszegben,
átutalással történik.

6.5. Megbízó a megbízási díjat a számla befogadásától számított 8 munkanapon
belÜ|, Megbízott Erste Bank Hungary Nyrt. 11994002-06225483-10000001
számú számlájár a tö rté n ő át uta l ássa l f izeti m eg.

7. A szerződés megszüntetése

7.1. A jelen Megbízási szerződés
7 .1.1. A Szerzodő Felek közös megegyezésével megszÜntethető;
7 '1'2. Megbízó által bármikor azonnali hatállyal felmondható;

7 .2. A szerződés megszÜntetése esetén felek egymással elszámolnak.

8. Egyéb rendelkezések

B.1' Megbízott alvállalkozó bevonására jogosult.
8.2. Megbízott hozzé4árul ahhoz, hogy a jelen szerzodés alapján készített

dokumentációkat Megbízó további ellenérték fizetése nélkul más pályázatokhoz
felhasználhassa.

B.3. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttÜk az írásbeli anyagok átadása
személyesen, Vagy megbízottak útján történik.

B.4. Szerzódó Felek a szerződéssel kapcsolatban felmerÜlő vitákat tárgyalás
keretében kísérlik meg békés úton rendezni. Ennek eredménytelensége esetén
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a Salgótarjáni Járási BírÓság, ennek hatásköre hiányában a Balassagyarmati
Tö rvé n yszé k kizárilagos i l l eté kesség ét köti k ki.

8.5. A jelen szerződés mÓdosítása csak a Szerződő Felek közös megegyezésével'
írásba fog lalással történhet.

8.6. A szerződés magyar nyelven, három eredeti példányban készül és a felek
kölcsönös aláírásával lép hatályba. MegbízÓ kettő, Megbízott egy eredeti
példányt kap.

A jelen szerzodésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó
szabályai az irányadók'

SalgÓtarján, 201 4. május 30'

Dr. Bercsényi Lajos Főigazgató Foorvos
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Bod rog-Hernád-Sajó Térsége
Fejlesztési Kft'

Brunda Gusztáv ügyvezető
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