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amely létrejött egyrészről Pápa Város Önkormányzata (székhelye:
Tryá, polgármester; bankszámlaszám.. OTp Bank Ny;. Pápái
l 57 3 4 17 8 -2 - | 9) a toy ábbiakban, mint Me g re n d elő,

másrészről azEIJ 2002 Kft, (székhelYe: 1037 Bl!1n.rt Szépvölgyi űí 57-6L; képviselője: Dr. Gajda Tibor; cégjegyzék_száma" 01-06-772919; bankszámlaszám: 12010374-00l:qjoz-o-Óto0003; adósiá m: ruql17|68_2_41) a továbbiakban,mint váltalkoző között az alulirott helyen és napon, az a]ábbi feltételek szerint:

I. Előzménvek
MegrendelŐ, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szőló 2011. évi CVIIL törvény (a továbbiakban: Kbt.) 122. §(7) bekezdés a) Pontja, ala?ján hirdetmény nélküli, tárgyalásos k,iri"sre."eri eljárást (a továbbiakban: közbeszer_

Í;l;j'rXiT]"'_'#ott 
le, Megrendelő a kbzbeszerzési etlaras tárgyátJs mennylieg ét a) ajénlatifelhívás 2. pontjá_

A beszerzés tárgya és m-ennyisége: ,l pápai Esy7htízsl kastély kiemelt projekt megvalósííúsáItoz kapcsolódóunturiszíikui szakértői íevékenység es rapcsiuadfelaclaták eudtisű 1Óor z.t.tt1-0g-2í-20t0_0002),
Megrendelő a kÖzbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését20l2, július 24, naPján kihirdette. Megrendeíő közbeszerzési 

"r;á.áiu"" 
hozott döntése szerint a közbeszerzési el_járásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

Jl. A szerződés tárgva
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a pápai Esterhdq kastély fejlesztése címíjkiemelt projekt megva-lósításához kaPcsolódóan turisztikai szakertái tevetenyseg e, táp"rároaó feladatok ellátásáta jelen szerződés l.számú me l lék letében me ghatár o zottak szerint.

Megrendelő a szolgáltatást a KDoP 2.1.1/A-09-2f-2010-0002 pályazatiprojekt keretén belül rendeli meg.

III. A szerződés időtartama
A szerződés időtartama: szerződéskÖtéstől a projekt fizikai befeje zéséig-előre láthatóan 2013. október l_ig.
Az egyes részfeladatok teljesítési időtatlamát jelen szerződés l. számúmelléklete tartalmazza.

Vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás
rendelkezés megsértésére vezetne.

VALLALKOZÁSI SZER ZŐnÉ,S

8500 Pápa, Fő u. 12.; képviseletében: Dr. Áldozó
Fiókja 1 I148045-15429410-10270008; adószám:

szerint nem végezheti el a munkát, ha ezjogszabály vagy hatósági
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Vállalkozó jelen szerzódés a]áírásával a szerződés tárgyát képező feladatoknak az elvárhatólegmagasabb szakmaiszínvonalon történő teljesítésére vállal kötelezettséget.

Vállalkozójelen szerződés aláirásávalkijelenti, hogy a szerződés tárgyának teljesítéséhez szükséges végzettséggel,szakértelemmel, műszaki-technikai felszereltséggel és szakember-háíerrel renáelkezik és aa ateljesítés teljes idő_tartama alait a szerződésszerű teljesítés érdekéÜ biaosítja.
Vállalkozó köteles Megrendelő utasításai szerint eljárni.

Megrendelő célszerűtlen vagY szakszerűtlen utasítása esetén Vállalkozó köteles őt ezentényre figyelmeztetni. Afigyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalk ozó tartozikretetássegget. Amennyiben Megrendelő a figyel_meztetés ellenére azuÍasÍÍást fenntartja, Vállalkozó a jelen szerződéstől elállhat, ennek hiányában köteles a mun_kát a Megrendelő kockázatára elvégeÁÍ.

12 Yállalkoző kÖteles egYes resztevékenységeit Megrendelővel közösen megállapított határidőre elvégezni. Késedel_

ft"-TiXi".',H,'.'r'r:J_"riijkozó 
késedel*i ailut köt.I., fizetni. a kJseJet-mi ai; ,irrr"!",úá.i na[onként u t"|",

Vállalkozó kÖteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni,mely a szerződésszerűteljesítést akadályozhatja vagy veszélyeztethőti. drértesítés elmulasztásából eredő károk a vállalkozót terhelik.
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A teljesítéshez szükséges műszaki-technikai feltételek biáosítása Yállalkozó feladata.

Az illetékes ellenőrző szervek ellenőrzési tevékenysége során Válla|k ozó az ellenőrző szervvel és
történő teljes köni együttműködésre köteles.

Megrendelővel

|6. YáIlalkozó szavatol azért, hogy a tevékenységének eredményeként megvalósult valamennyi munka a hatályos
jogszabályoknak és szabványoknak, valamint a szakmai előírásoknak megfelel, továbbá rendelkezik az ehhez
szükséges engedéllyel.

Vállalkozó az általa elvégzett tevékenység szakszeníségéért teljes felelősséget vállal.

AmennYiben a Megrendelő a teljesítést hibásnak minősíti, abban az esetben ayállalkozó köteles aztaszámára
e|juttatott tételes hibajegyzéknek megfelelően a hibajegyzék kézhemételét követően 5 napon belül kijavítani.

Vállalkozó ezennel szavatol azért, hogy a jelen szerződés megkötése illetve teljesítése nem sérti harmadik személy
jogait, továbbá azért,hogy az általa felhasznált szellemi alkotásokjelen s"e.rődé. teljesítése során jogszerűen ke_
rüInek felhas znáIásr a.

v. A Megrendelő iogai és kötelezettségei

20. Megrendelő kötelezettséget vállal ayállalkozó szerződésszerű teljesítésének elfogadására és a vátlalkozási díj
megfizetésére,

A Megrendelő kÖteles minden a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tényt, adatot, dokumentumot a Vállalkozó
részére a megfele|ő időben, Vállalkozóval közösen megállapított határidőre közölni, illetve átadni.

Megrendelő kÖteles aYállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, mely a szerződésszerű
teljesítést akadálYozhatja vagy veszélyeztethett, Az értesítés elmulasztásából ereáő károk a Megrendelőt terhelik.

Megrendelő kÖteles a szerződésszerúen fe|ajánlott szolgáltatás keretében létrejövő sze|lemi termékeket átadás_
átvételi igazolással átvenni, majd ezt követően 5 munkanapon belül tartalmátmegvizsgálni.

Megrendelő kÖteles a Yállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén részére írásos teljesítésigazolást kiállítani,
melYnek kiállítására Megrendelő képviseletében Rádi Róbert kabinetvezető jogosult.

Megrendelő jogosult a munkát bármikor, előzetes értesítés nélkül ellenőrizni.

VI. A Vállalkozási díi
Vállalkozót szerződésszerű teljesítés esetén bruttó l9.050.000 Ft, azaz bruttó tizenkilencmillió-ötvenezer fo_
rint vállalkozói díj illeti meg, amely díj taftalmazza aYállal.koző valamennyi, a jelen szerződésen alapuló kötele_
zettségeinek teljesítésével összefi,iggésben felmerült díj át és költsé gét.

Megrendelő és Vállalkozó rögzítik, hogy a vállalkozási díj a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget tartal_
mazza, ÍgY vállalkozó a teljesítés vonatkozásában egyéb jogcímen ellenérlék iránti igényt nem érvényesíthet.
yállalkozó havonta teljesítésigazolást követően egy rész-számlát nyújthat be.

Megrendelő az ellenértéket az általa kiállított teljesítésigazolás alapján szabályosan kitöltött és benyújtott számla
ellenében fi zeti m e g a számla kézhezv ételétől számított 3 0 n apon belü l.

AmennYiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállítotí számla, vagy azt aláíámasztó
okiratok hiránya miatt nem tud eleget tenni, Vállalkozó késede|mi kamat iránti követelést nem támaszthat,

Megrendelő amennyiben önhibájából az ellenérték megfizetésével késedelembe esik, köteles Vállalkozó részére a
Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot megfizetni.

Megrendelő rÖgziti, hogy a szerződés alaplán történő kifizetések azadőzásrendjéről szőló2003. évi XCII. törvény
(Art,) 36lA.§ hatáIyaalátartozttak, illetőleg a kifizetések során irányadő a2O0j-2013 programozásiidőszakbanaz
EuróPai Regionális Fejlesaési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohézió. Átupuot származő íámogatá-
sok felhasználásának rendjéről szólő 412011. (I. 28.) Korm. rendelet.

VII. A felek titoktartási kötelezettséee

Szerződő felek ezenne| kötelezettséget vállalnak arra, hogy ajelen szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése
során a tudomásukra jutott mindennemú információt üzleti titoknak tekintenek és ennek megielelően - a hatályos
jogszabálYok keretein belül - titokban tartanak, valamint azokat más jogviszony keretében iemmilyen módorrfel
nem hasmálnak,
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Yállalkozó ezennel kÖtelezettséget vállal arra, hogy azüzleti titoknak minősülő információkat titkosan kezeli ésazokat saját kéPviselőin, alkalmazottajn, alvállalkozőn kívül más személyeknek sem közvetlenü1, sem közvetve
nem adja át, illetve azokat saját céljaira nem haszná|ja fel.

Yállalkozó kijelenti, hogY az üzleti titoknak minősülő információk biztonságos megőrzéséhez szükséges személyi,
tárgyi, vagyonvédelmi eszközökkel, ismeretekkel és eljárásokkalmagaés alvállalkozói rendelkeznek.
Vállalkozó kÖtelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen szerződésmegszűnését követően a fudomására jutott
Üzleti titoknak minősülő információt tartalmazó - Ú,i.-ity"n alapú - ad,a{hordozőt valamint az arről készült va_lamennyi másolatot a Megrendelőnek haladéktalanul vissiaküldi,

VIII. Eevüttműködési kötelezettsée

Szerződő felek ezennel kÖtelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatályaalatt kölcsönösen együttmű-
kÖdnek, melYnek keretében kellő időben tájékoztatják eg}mast a jelen szerződésben foglaltakon túlmenően min-
den olYan kérdésről, amely a jelen szerződésben foglalt teljesítésre kihatással lehet.

A felek ezennel megállaPodnak abban, hogy havonta legalább egy alkalommal, de bármelyik fél kérésére egyéb
esetekben is rendszeres konzultációt tartanak, melynek kiretében t<ilcsönösen tÁjékoztatjáűegymást a jelen szer-
ződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi körülményről.

vállalkozó köteles a támogatott forrás felhaszná]ásáí ellenőrző mindenkori közreműködő szervezetrészére esedé_
kes jelentésekhez szÜkséges, a szolgáltatás tárgyára, a teljesítés fokára vonatkozó információkat szakmai beszámo_
ló formájában Megrendelő á|tal megjelölt hatáiidőben MÓgrendelő rendelkezésére bocsátani,

lx. szerződésszegés

A teljesítés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Vállalkoző ateljes nettó szerződéses ellen_
érték2OoÁ-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbél megfizetésére köteles. Megrendelő a szerződés meghiúsu-
lása esetén azeztmeghaladókárát is érvényesítheti a vállaúozóval szemben.

Ha a szerződés a Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, abban az esetben a Megrendelő köteles aYáltalkoző
részére az igazolt költsógeit megtéríteni.

x. Alvállalkozó igénybe vétele
Yállalkoző alvállalkozók igénybe vételére a Kbt. 128.§-ban foglaltaknak megfelelően jogosult.
yállalkoző jogosult a szerződés teuesítéséhez az ajánlata szerint alvállalkozőt igénybe venni, akinek munkájáért
azonban úgy felel, mintha aú maga végezte volna el

Felek rÖgzítik, hogY Vállalkozó alvállalkozó igénybe vétele esetén köteles az alvállalkozóval megkötött szerző_
désben kikÖtni, hogy az atvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére Megrendelő is jogosult.

XI. A szerződés módosítása. megszűnése
Jelen szerződés kízárőlag a Felek kölcsönös akaratából írásban módosítható a Kbt, l32.§-ban foglaltaknak megfe-
lelően.

A jelen szerződés bármelYik fel azonnali hatátyú rendkívüli felmondása esetén megszűnik. A rendkívüli felmon_
dást a másik fel súlyos szerződéssze gése alapo)za meg.

A Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszűntetni, azazyállalkozórészéről súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, amennyiben:

Vá|lalkozó a hibás teljesítésrő| szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül a hibát elmulas ztjakljavítani
Vá|lalkozó teljesítése olYan jelentős mértékben hibás, vagy a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan je-
lentős mértékben megszegte, hogy ennek következtében aúegrendelonek a továbbiieljesítés nem áll érdekében.
Vállalkozó jogosult a jelen szerződésí rendkívüli felmondással megszűntetni, amennyiben a Megrendelő a vállal_
kozási díj fizetési kötelezettségével 90 napon tuli késedelembe esik]
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XII. Kapcsolattartás

Felek rögzítik, hogy Felek ajelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozaíalkat egymással telefax útján vagy ajánlott,
tértivevényes postai küldeményben kötelesek közölni.

Megrendelő által kapcsolattartásra jogosult személy:

Név: Rádi Róbert kabinetvezető

Cím: 8500 Pápa,Fő u. 12.

Telefax: 06-89/5 l 5-083

Telefon: 06-89/5 l 5-0 14

E-mail ; radi.robert@papa.hu

Vállalkozó által kapcsolattartásra jogosult személy:

Név: Dr. Gajda Tibor

Cím: 1037 Budapest, Szépvölgyi űt5'7-61.

Telefon : +3 6 -20 / 3 665 03 6

E-mail: teajda@bkf.hu

XIl|. Vegves rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozoít kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 201l. évi
CVIII. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos magyarjogszabályok rendelkezései irányadóak.

Felek rÖgzítik, hogY a teljesítés során keletke ző, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson Megrendelő területi kor_
Iátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A szúződés alapján Meg_
rendelő j ogot szer ez toy ább á az alkotás (terv) átdo l go zásár a.

A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fel sem tehet közzé, illetve nem bocbáthat har_
madik személyrendelkezésére, kivéve, haezthatályos jogszabály alapjan biróság vagy más hatóság kötelező ér_
vénnyel elrendeli.

Felek kötelezettséget vállalnak ajelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére.

Jelen szerződésből fakadó vitrás kérdéseik rendezésér e a pertárgy értékétől fiiggően a Felek apápai Városi Bíróság,
illetve a Veszprémi Törvényszék kizáró|agos illetékességét kötik ki,

Jelen szerződést felek elolvasás és megértés után 4 egymással taftalom és forma szerint azonos eredeti példányban írlák
alá,

Pápa,2012. auguszus 3.

EU 2002 Kft.
Yállalkoző

Jogi ellenjegyzés: Pénzügyi ellenjegyzés:

.§alL.'Qt:,.. .. . ._,.. .. .

MenyháIt Lászlő
gazdas ági o sztály v ezető

(-

Pápa.2012. auguszus 3.

/

51.

52.

54

55.

56

57

{\

-F-"-.:''' 
, 

. 
_

r'i'^qt rií\r4 ^ 
\.

,Fso'" " §lr"^':r,

P ápa, 20 12. augusztus 3.


