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MEG aizÁSl SZERZŐDÉS

Szerződő felek:

Megbízó: Szent Lázár Megyei Kőrház
3'100 Salgótarján' Fuleki út 54-56
AdÓszáma 1 5450054-2-12
Képviseli. dr. Bercsényi Lajos Íőigazgató főorvos, mint megbízÓ
(a továbbiakban Megbízó)

JÁ_Rl oktatási és Szolgáltató Bt.
Székhely. 3100 SalgÓtarján, Gizella út 14.
Adószáma . 22589468-2-1 2
Cégjegyzékszám''1 2-06-005573
Képviseli: Somoskői Rita, képviselő
(a továbbiakban Megbízott)

Megbízott:

egyÜttesen a továbbiakban' Szerződő Felek.

'l' Aszerződéstárgya:

Megbízó megbizza Megbízottat a l{UsK/1301l2.1-1l0022 azonosítószámÚ,
,,Megújuló energiaforrások határon átnyúló közös fejlesztése és alkalmazása
Losonc és Salgótarján fekvőbeteg ellátó intézményeiben'' című projekt projektje
keretében lássa el az alprojekt szakmai vezetői feladatokat.

A Megbízott feladatai

A Megbízotl az 1. pontban megfogalmazott alprojekt szakmai vezetői feladatainak
teljesítését vállalja az a|ábbiak szerint.

M eg bízott kötelezettségei

3.1 . Folyamatosan rendelkezésre áll a feladatok ellátásához szÜkséges
idotartamban, Megbízó kérésre konzultációt folytat az intézmény vezetói áltai
kijelÖlt személyekkel' a szlovák projektmenedzsment tagjaival, tÖrekszik arra,
hogy a beruházási munkák a magyar tÖrvényi előírásoknak megfelelóen
történjenek.

3.2. MegbÍzó képviselőinek, a szlovák projektmenedzsment tagjainak .1avaslatait a
dokumentumokban átvezeti, feladatai ellátása során maximálisan figyelembe
veszi.

3.3. A jelen szerződés 6. pontjában rögzített bruttÓ megbízási dí1át az esetleges ÁFA
szabályok változása ellenére sem nÖveli meg.

A Megbízó kötelezettségei

4'1. A feladat e|végzéséhez szÚkséges intézményi iníormáciÓk, adatok,
dokumentumok biztosítása'

4.2. A Szent Lázár Megyei Korház ki'1elÖlt munkatársaival, a szlovák
projektmenedzsment tagjaival folyamatos szakmai konzultáció lehetőségének
biztosítása annak érdekében, hogy a megvalósítandÓ projekt a pályázatban és a
TámogatÓ okiratban, a projekt kÖItségvetésének szÖveges indoklásában' illetve
a 1elen szerződés 2 és a 3. pontjaiban foglaltaknak megfeleloen valÓsuljon meg.

3.

4.



4 3. Lehetőséget biztosít alvállalkozÓk bevonására

5" Kapcsolattartás

Felek a kapcsolattartásra a következő munkatársakat '1elÖltk ki, akik kötelesek
egyÜttműkÖdni, a teljesítést akadályozo kÓrÜlményekről egymást haladéktalanul
értesíteni és a szÜkséges intézkedést kezdeményezni

MegbízÓ részéről"

Megbízott részéről

Kaszás Erika gazdasági igazgató
telefon : 06-32/522-003

Szőllős János alprojekt szakmai vezető, telefon:
06-301677-6721

6. A szerződés időtartama, fizetési feltételek

6'1 Jelen szerzódés mindkét fél cégszerű aláírásával lép hatályba, az 2. pontban
megfogalmazottak maradéktalan teljesítéséig, Iegfeljebb 201 4 12 31-ig tart

6 2' Megbízottat a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséert havi 20 orára 17 -

Euro/Óra bruttÓ megbízási díjban részesÜl, mely Összeg pro.1ektszinten nem
lehet tobb, mint bruttó 4'080'- Euro ' azazbrutto Négyezer-nyolcvan euro'

6.3 Megbízott kotelezl magát, hogy a jelen szerzodés 6. pontjában rogzített bruttÓ
megbízási díját az esetleges ÁFA szabályok változása ellenére sem nÖvelt meg.

6.4. A megbízásr dí1 megfizetése Szerzódo Felek kÓzÖs megállapodása alapján
számla alapján torténik, amelyek a MegbízÓ által kiadott teljesítési igazolás
kézhez vétele után állíthatÓ ki' A megbízási dí1 számlázasa havonta vagy több
hónapot egybevonva átutaIással történik.

6 5. MegbízÓ a megbízási díjat a számIa befogadásától számÍtott B munkanapon
belÜl' Megbízott K&H Bank Zrt-nél vezetett 10400786-505'15354-57501006
számú számlá1ára tÖrténő átutalással napi árfolyamon, magyar forintban fizett
meg

7. A szerződés megszÜntetése

7 1. A jelen Megbízási szerződés

-.7;{:\ A Szerzodő Felek kozöS megegyezésével megszÜntethető;

\7 12} MegbízÓ által bármikor azonna|l hatállyal felmondható,
7 2H szerzödés megszÜntetése esetén felek egymással elszámolnak

B. Egyéb rendelkezések

B.1 Megbízott alvállalkozÓ bevonására jogosult
B 2. Megbízott hozzá1árul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján készített

dokumentáciÓkat MegbízÓ további ellenérték fizetése nélkÚl más pályázatokhoz
felhasználhassa.

B'3. Szerződo Felek rÖgzítik, hogy kÖzÖttÚk az írásbeli anyagok átadása
személyesen' Vagy megbízottak Út1án tÖrténik.

B 4 Szerződó Felek a szerzódéssel kapcsoIatban felmerÜlő vitákat tárgyalás
keretében kísérlik meg békés Úton rendezni Ennek eredménytelensége esetén
a SalgÓtarjánr Járási Bíróság' ennek hatáskÖre hiányában a Balassagyarmatt
Torvényszék kizárÓlagos illetékességét kÖtik ki



B.5. A jelen szerződés mÓdosítása csak a Szerződő Felek kozÖs megegyezésével,
írásba foglalással tÖrténhet.

8.6. A szer4őQés magyar nyelven, három eredeti példányban készul és a felek
.. .i'..i1xorcsoffi aláírásával lep hatályba. Megbízó kettő, Megbízott egy eredeti

peldánlskap
..

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykonyv vonatkozó
szabály ai az ir ány adok'

SalgÓtarján, 201 3. december 30.
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