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Megbízott:

együttesen a továbbiakban. Szerződo Felek.

1. A szerződés tárgya:

Megbízó megbízza Megbízottat a HUSK/1301l2.1'1l0022 azonosÍtószámú,
,,Megújuló energiaforrások határon átnyúló közös fejlesztése és alkalmazása
Losonc és Salgótarján fekvőbeteg ellátó intézményeiben'' című projektje
keretében lássa el az alprojekt projektasszisztensi feladatokat.

A Megbízott feladatai

A Megbízott az 1 pontban megfogalmazott alprojekt projektasszisztensi feladatainak
teljesítését vállalja az alábblak szerint:

Meg bízott kötelezettségei

3.1 . Folyamatosan rendelkezésre áll a feladatok ellátásához szÚkséges
időtafiamban' MegbízÓ kérésre konzultáciÓt folytat az intézmény vezetoi által
kijelÖlt személyekkel, a szlovák projektmenedzsment tagjaival, tÖrekszik arra,
hogy a beruházási munkák a magyar kÖzbeszerzési és beruházásokra
vonatkozÓ torvényi elő írá soknak megfelelően tÖrtén1enek.

3.2. MegbÍzÓ képviselőinek, a szlovák projektmenedzsment tagjainak javaslatait a
dokumentumokban átvezeti, feladatai ellátása során maximálisan figyelembe
veszi.

3.3. A je|en szerzodés 6. pontjában rögzített bruttÓ megbízási dí1át az esetleges ÁFA
szabályok változása ellenére sem nÖveli meg.

A Megbízó kötelezettségei

4.1' A feladat elvégzéséhez szÚkséges intézményi információk, adatok,
dokumentumok biztosítása.

4'2. A Szent Lázár Megyei Kőrház kijelÖlt munkatársaival, a szlovák
projektmenedzsment tagjaival folyamatos szakmai konzultáciÓ lehetoségének
biztosítása annak érdekében, hogy a megvalÓsítandÓ pro.1ekt a pályázatban és a
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TámogatÓ okiratban, a projekt kÖltségvetésének szÖveges indoklásában, illetve
a jelen szerződés 2. és a 3 pont1aiban foglaltaknak megfelelően valósuljon meg.

4'3. Lehetoséget biztosít alvállalkozÓk bevonására'

Kapcsolattartás

Felek a kap,csolattartásra a kÖvetkező munkatársakat jelÖlik ki, akik kÖtelesek
egyÚttműkÖdrhi, a teljesítést akadályozo körÜlmenyekről egymást haladéktalanul
értesíteni ésJa szükséges intézkedést kezdeményezni

'1..i

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

Borók Sándor Péter a l proje kt proje ktasszisztens
telefon : 06-20/943-9362

MegbÍzott részéről

A szerződés időtartama' fizetési feltételek

6.1. Jelen szerződés mindkét fél cégszerű aláírásával lép hatályba, az 2. pontban
megfogalmazottak maradéktalan teljesÍtéséig, |egfel1ebb 2014 12.31-ig tart.

6.2' Megbízottat a szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért havi 20 órára 15.-
Euro/Óra bruttÓ megbízási díjban részesÜl' mely Összeg projektszinten nem
lehet több, mint bruttó 3 600'- Euro , azaz bruttÓ: Háromezer-hatszáz euro

6.3. Megbízott kötelezi magát, hogy a jelen szerződés 6' pontjában rögzÍtett bruttó
megbízási díját az esetleges ÁFA szabályok változása ellenére sem nÖveli meg'

6.4. A megbízási dÍj megfizetése Szerződő Felek kÖzös megállapodása a|apján
számla alapján tÖrténik, amelyek a MegbízÓ által kiadott teljesítési igazolás
kézhez ]vétele után állÍthatÓ ki. A megbízási dí1 számlázasa havonta, vagy tÖbb
hónapot egybevonva, átutalással történik

6.5' MegbízÓ a megbizási díjat a számla befogadásátÓl számított B munkanapon
belul' Megbízott Erste Bank Zrt' 1 1600006-00000000-6391 1 314 számú
számlá4ára tÖrténó átutalással, napi árfolyamon, magyar forintban fizeti meg.

.:
A szerződés imegszü ntetése

7.1. A jelen Mé9bízási 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.

"Egyéb rendelkezések

8.1 . Megbízott alvállalkozÓ bevonására jogosult.
B'2. Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződés alapján készített

dokumentáciÓkat MegbízÓ további ellenérték fizetése nélkÜl más pályázatokhoz
felhasználhassa.

8.3. Szerződo Felek rÖgzítik' hogy kÖzÓttük az írásbeli anyagok átadása
személyesen, Vagy megbÍzottak útján történik.
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8.4. Szerződó,'Felek a SZerződéSSel kapcsolatban felmerÜlő vitákat tárgyalás
i kereteben kíserlrk meg bekes úton rendezni. Ennek eredménytelensége áóeten
" a SalgÓtarjáni Járási Bíróság, ennek hatáskÖre hiányában á B"las."gyarmati
' Torvényszék kizárólagos illetékességét kÖtik ki.
8'5 A jelen szerződés módosítása csak a Szerződő Felek közÖs megegyezésével,

írásba foglalással tÖrtenhet.
8.6. A szerződés magyar nyelven, három eredeti példányban készül és a felek

kÖlcsönos, ,aláírásával lép hatályba. MegbízÓ ketto, Megbízott egy eredeti
: példányt (ap

'.
A jelbn szerződébben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Torvénykönyv vonatkozó
szab'ályai az trány ad:ők

Salg:btaqán ,2013. december 30.
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