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Előzmény

Megrendelő a je|en 
.szerződés megkötése cé\jábo| ,,o, ÁROP.I.A,2 jelű, ,'A 1lolgárm.esterihirlatalok szeraezetfejl.sztése" címií ilátyáznt -,ug,oló,,ai,ához kapcsolőt{ő szahértői tanácsarJőiés kópzési szolgáttaiho|etlátása,', tárgyában a kázbes zer)é,ekrő| sző|ó 2OO3. éviCXXIX. rv.szerinti eryszerii közbeszerzési eljálást folytatott l.' ,Á"ly.,ek eredményeként a képzésíszolgákatások ellátása keretében iált^lu'o.6r hirdette ki nyertesként, amelyre tekintettel aFelek . a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céI1áből -a jelen szerződést ködk meg. A következő.*.gal"|"dl,ou, és nyilatko iatokatúgy kelltekinteni, mint amelyek a je|en sze,ződés elvála"s,,nZ,^in ftszét képeződokumentumok,és amelyek együttesen olvasandók és énelmezendők, ,,.,,.".,.,.,,'

a szerződő felek között létrejött je|en szerződ,és,
az a1 án|attéteii felhívás,
aYáIla|kozo á|ta| tett nyerte s i1ánlat (a továbbiakban együttesen: szerződés)

Az előbb említett doi<umentumok egymást kiegészítik, és kölcsönöse n mag,Jarázzák,

1./ Szerződéstárgya

1 ' 1 .Megrend e,|ő a jelen szerződés aláírásáva| megrendel i Y á||alkozőtó| az
,A polgármesteri hivatalolr szeryezetÍejláztése'' ,,i^li páIyázatkap csol ódó kép zési szo|gá|tatás ok ellát ás át.

ÁRop-t.a.2 je|ii,
megvalósít ásához

L.2. YáIlalkoző kötelezi magát, hogy aképzési feladatok eltátásh az ajánlatában foglaltakszerint, a Megrendelő á|ta| e!őírt határidőt.t ,'igo,ú.,, bá,^,,,^, folyamatosrendelkezésre állásának biztosításával, a legmagasabb szíi,,o""r.' 
".g'i 

.r.



2.4.

2./ A felek iogai és kötelezettségei

2 .1 . Megrendelő köteles YáIlalkoző szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a
vá||a|kozási díjat a jelen szerződés 3. számű pontjában foglaltak szerint YáIla|koző
részére meg|tzetni.

Yá||a|koző a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a je|en szerződés, illetve a
közbeszerzési e|járás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles
végrehajtani, Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos
jo gszabáIyo kkal és szakmai-etikai előírásokkal összhan gban.

Yá|Ia|koző kijelenti és szavato| azért, hogy a szerződés tárgyát képező munka
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak e|végzéséhez szükséges tapasztalattal,
szakértelemmel, továbbá mij,szaki-technikai háttérre| rendelkezik, illetve a tel|esítés
során folyamatosan rendelk ezni fog.

A Megrendelőnek )ogszabáIyba vagy szakmai követelménybe ütköző utasításaira
VáIlalkozó köteles a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Megrendelő
ennek ellenére utasítását Í.enntart,ja, {,gy ^ YáIIaIkoző azt kizáróLag Megrendelő
kockázatára és kárviselési felelősségére hajtja végre, illetőleg annak természetétő!
függően megtagadhatja a végrehajtást a szerződésszegés jogkövetkezményeinek
aIka|mazása nélkül.

Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő
időben YáLIaIkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő
teljesítéséhez szükségesek. Megrendelő váIIa|ja, hogy a jelen szerződés szerinti,
határidőre a szükséges nyilatkozatait megadja és döntéseivel a teljesítés főbb írányait
meghatározza.

Vállalkozó feladatait köteles határidőben végrehajtani. A teljesítés során esetlegesen
jelentkező, az itemezésben nem szereplő feladatokra vonatkozó teljesítési határidőt
Megrendel ő igényei a|apján a felek a Íeladat felmerülésekor kölcsönösen áIlapit1ák
meg.

Feleket a jelen szerződés hatá|ya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott
együttműködési kötelezettség terheli. YáIIaIkoző e kötelezettsége keretében köteles a
Megrendelővel, illetve a Megrendelő nevében eljáró személyekkel folyamatosan' a
je|en szerződésben meghatározott Í'ek.ét,elek szerint együttműködni. A Megrendelő
partnereivel történő együttmiíködés magában foglalja különösen a folyamatos
információcserét, a szükségszerii tájékoztatást, egyeztetéseket' konzultációkat,
Megrendelő ezirányu kérése hiányában is.

Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájéko ztatni minden olyan körülményről,
mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról' melyek a szerződ,és
határidőben történő teljesítését akadá|yozhat)ák vagy veszéIyeztethetik. Felek az
értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítésébő| eredőkárért teljes felelősséggel
tafioznak.
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2.9. Yá|Ialkoző köteles továbbá biztosítani, hogy a szakmai munkát végző szakemberek
számára hátt.értámogat,ást nyi4tő szeméIyzet a teljesítés íntenzításának megfelelő
mértékben folyamatosan rendelkezéste áIIjon, a szerződés teljes időtartama alatt.

2.1'0. A szerződés teljesítéséhez szikséges anyagi-technikai feltételek biztosítása Vállalkozó
Íeladata, ide értve amennyiben szükséges a megfelelő helyiségek, eszközök és
munkafeltételek bizto sítását, és ezek költségének viselését.

2.1,t' A szerződés teljesítésének helyszín e: Pápa Város Polgármesteri Hivatala'

3./ Yállalkozási díj' fizetési feltételek

Yá|Ialkozőt a jelen szetződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő
megvalósításának esetére 4.200.000 ,- Ft + áf.a, azaz Négymilliő-kett,őszázezer Íorint
+ áf.a egyösszegű vá|Ia|kozási díj illeti meg'

A vállalkozási di1 tartalmazza a szetződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi
költséget, díjat, valamennyi szolgá|tatás ellenértékét, így Yá|Ia|koző más jogcímen
ellenérték felszámítását a nem j o gosult.

Megrendelő váIIaIja, hogy a vá||a|kozási díjat a Kbt. 305. s (3) bekezdése szerint, a
páIyázati ütemezésnek megfelelően minden egyes részszám|a, illetve a végszámla
teljesítésigazo|ását követően az adőzás rend,1érő| szőIo 2003. évi XC[. törvény
36/A. $-ban eIőírt igazo|ás beny{|tását követően 1'5 napon beliil YáILa|koző
bankszáml ájár a átuta|ással me gfizeti.

Amennyiben Megrendelő Íneté'si kötelezettségének a nem megfelelően kiállított
számla, Yagy az azt a|átámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, ugy ez
YáIIaIkozó késedelmi kamat iránti követelését kízárja.

Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben az esedékes számla
kifizetésének határideje aLatt a támogatási összeg Megrendelő részére történő
folyósítására nem kerül sor, abban az esetben az esedékes számla kiÍizetésének
határideje atámogatási összeg Megrendelő részére történő Íolyősításáig - Megrendelőt
terhelő jogkövetkezmény nélkül - meghosszabbodik.

4./ Felelősség, szerződésszegés

4.I, Vállalkozó szavato| azért, hogy a jeIen szerződés szerinti feladatokat határidőben
e|végzi, továbbá a jelen szeruődés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok
elvégzése és Megrend eIő támogatása cé|jáből folyamatosan Megrendelő rendelkezésére
áII, s biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet,
szakemberforrást és technikai hátteret.



I
Á , \ Amennyiben YáIla|kozó a jelen szerződés szerinti bármeIy kötelezettséget

határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható
okból késedelembe esik Megrendelő káráta|ányként késedelmi kötbérre jogosult,
azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti' A kotbér
mértéke minden késedelmesen telt naptári nap után 30 ezer Ft. A késedelmi kötbér a
késedelem megszűnésekor esedékes. Késedelem bekövetkeztekor Yá||a|koző
haladéktalanul, illetve a Megrendelő áItaI tij,zött póthatáridőn belül továbbra is
köteles a tel,iesítésre'

Amennyiben Vállalkozó a jeIen szerződésben meghatározott {eladatatt részben vagy
egészben nem teljesíti, Megren delő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult,
azzaI, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A kotbér alapja a
bruttó váIIalkozási dij, mértéke a kötbéralap 2 o/o.a. A meghiúsulási kötbér a
Vállalkozó teljesítési képességének megszűnéséről vagy a teljesítés megtagadásáró!
történő Megrendelői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes vagy hibás teljesítést
követően az érdekmúlás és elállás Megrendelői közlésekor esedékes. Megrendelő
kötbérigényének érvényesítésével a teljesítést nem követelheti.

Amennyiben harmadik szemé|y Megrendelővel szemben Yá||alkoző felróható
tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, így YáIIaLkozó köteles
Megrendelőt a kártérítés aló1 haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért
felelősséget r'állalni, kivéve' ha

a) akár a Vállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére Megrende|ő á|ta| fenntartott
célszerűtlen, szakszer iitlen v agy j o gellenes utasítás eredménye;

b) Vállalkozó bizonyítja,hogy a kár elhárítása érdekében a jelen szerződés szerint,
illetve űgy )árt, el, ahogy az áIta|ában elvárható'

Amennyiben Megren de|ő a jelen szerződés szerin ti )őv áhagyással, információ, okirat
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével
indokolatlanul késedelembe esik, i,gy a késedelem időtartamával a Yá|IaIkozí
tekintetében megállapított teljesítési határidő meghosszabbodik.

Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti fvetésí kötelezettségével
indokolatlanul késedelembe esik, úgy Yá||a|kozó a Polgári Törvénykönyv szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle függet\en, számára Íe| nem róható
rendkívüli és elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrófa, háború,
blokád, érdekszÍérán kívüli sztrájk) miatt a )e\en szerződésből eredő kötelezettségének
nem tud eleget tenni, ugy ezen körülmények fennállásának és következményei
elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei aIő|. Felek
kötelesek a fenti körülményekről és azok várh,ató ídótartamáróI a másik felet
haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, kamaráktól és egyéb
szervektől származő - rendelkezésre á1ló - hivatalos igazolások egyidejű csatolásával.
Felek a ta1ékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséb ő1 eredő károkért

,+,J .

4.4.

4.5 .

4.6.

4.7.



felelnek. Amennyiben a fenti, e|őre nem |áthatő körülmények fennállásának
időtartama az 1 (egy) hónapot meghaladja, bármely fél jogosult a másik fé|hez intézett
egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a
j ele n sze r ző dé st azo nna|i hat á|lyal f e l m o n d an i.

5./ Alvállalkozó közreműködésének igénybevétele

5.1'. A Vállalkozó a|vá||alkozót a Kbt. 304. s Q) bekezdésében foglaltak szerint vehet
igénybe. Köteles az errő| sző|ő szerződésben kikötni, hogy tevékenységének
eIlenőrzésére a Megrendelő is jogosult.

5.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni az alvállalkozási szerződés
megkötéséről és annak tartalmáról.

6./ A szerződés időtartama, módosítása és megszűnése

6.1, Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés az aláírásának
napjánLép hatá|yba, és 2010. augusztus 30-ig tart.

6.2. Felek tudomásul veszik, hogy a )eIen szerződést kízárő|ag a Kbt. 303. $-a szerint
módosíthat1ák, azaz amennyiben a szerződéskötést követően _ a szerződéskötéskor
előre nem |átható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti' A szerződésmódosítást a felek kötelesek
írásba foglalni.

6.3. Je|en szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve a másik féIhezintézett egyoldalú
írásbeli felmondás űtján szintethetik meg, mely utóbbi esetben a felmondási idő 4
("és' hónap.

6.4. A másik fél súlyos vagy isméte|t szerződésszegése esetén a felek jogosultak a je|en
szerződést a jogsértő vagy mulasztő Íélhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással,
azonnali hatáIlyalmegszüntetni. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben
a Vállalkoző a Megrendelő áIta| dizőtt pőthatáridőben sem teljesíti megfelelően a
szerződéx., Megrendelő érdekmúlás esetén szintén jogosult a jelen szerződéstől elállni,
illetve azt azonnali hatá||yal felmondani. Megrendelő részérő| azonna|i hatályű
felmondásra ad lehetőséget, hu Yá||alkozó ellen csőd-, felszámolási vagy
végelszámolási eljárás indul. Valamennyi esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre
jogosult.

7./ Együttműködés, kapcsolattartás

7,t,/ Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni. Az
együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden
olyan t.ényrőI, kortilményről vagy eseményről, ame1y a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségek megfele1ő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen
módon korlátozhatja, megnehezithetí, késleltetheti, vagy megakadályozhatja.



7.2./ Fe|ek szabáIyszerií írásbeli közlésnek tekintik a f.axon vagy elektronikus úton
elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind {ax, mind elektronikus
úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik
f.é| részére az izenetet megküldte. Az izenet megküldés e bizonyitható a1án|ott postai
küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakitásmentes adást bizonyitó Íax
igazolő szelvénnyel, valamint e-mail megktildése esetén olyan iratokkal, melyből
megállapíthatő, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor kötelezik
magukat ar ra, hogy a szerződés telj esítése szemp on,ából különösen fontos okiratokat
(például pénzigyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve aján\ott,
tértivevényes levél űt,ján )uttatj ák el a címzett r észér e.

7,3./ Az együttműködésre a Felek kapcsolattartókat jelolnek ki. A Felek az egyittműkodés
keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a másik fél kijelölt
kapcsolattartőihoz kötelesek megtenni, és a másik {él kapcsolattartóitól jogosultak az
ilyen értesítéseket és tqékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Az
átadás-átvételi jegyzőkön1weket, teljesítési igazolásokat a kijelölt kapcsoiattartók írják
aIá,

Vállalkozó kapcso1atta rtőja: Berényi Szilvia
Megrendelő kapcsola ttaftőja: D r. Nagy Krisztina

8,/ Egyéb kikötések

8.1. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott
feladataik ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azza| közvetlen
kapcsolatban áI1rő Partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és
piacpolitikájára, üzletkörére, a jelen szerződésre és annak elLátására vonatkozó
információt, továbbá minden olyan más informáciőt, adatot és dokumentumot'
megoldást, amelyek harmadik féI részére történő átadása az érintett ÍéLre nézve
közvetlenü| vagy közvetve hátránnya| jár vagy járhat . időbeli kor|átozás nélkül -

bizalmasan, iz\eti titokként kezelik, és azokat kizátő|ag a jelen szerződés keretein
belül használják fel. A felek ezen kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési
felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek
megfelelő tájékoztatást adni érintett alka|mazottaik és abáL\a|kozőík részére'

8,2, Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges
korlátozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, íg}, kiadása
harmadik szeméIy részére nem tagadható meg.

8.3. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó )ogszabáIyok, így különösen a
Kbt. és az áIlamháztartásrőI szőlő 1992. XXXVIil. törvény szerinti illetékes el|enőrző
szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság,
Kotmányzari Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és
hatáskortiknek megfelelően a közbeszerzésí el1árásokat és az azok a|apján megkötött
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.



/
8'4. Az illetékes el|enőrző szervezet.ek el|enőrzése, he|yszíni vízsgáIata esetén YáIIaIkoző

köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni, az e||enőrzés hatékonysága és Megrendeló kötelezettségeinek megfelelő
telj esítése érdekében.

8.5. Felek tudomással bírnak róla, hogy a Kbt. 304. $-ának (1)-(2) bekezdése aIapján a jelen
szerződést kizárő|ag YáLIaLkoző teljesítheti, továbbá a teljesítésben kizáróIag a
Yá|IaIkozó közbeszerzési eljárás során rctt a1ánlatában feltüntetett alvállalkozók
vehetnek részt. Ettől eltérő alvállalkozók bevonásárakizárólag akkor kerülhet sor, ha
a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem láthaú ok következtében
- beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak .gy része nem lenne
tel,iesíthető, és Megrendelő a YáIIa|koző á|ta|a teljesítésbe bevonni kívánt szemé|y,
szetvezet közremiíködéséhez előzetesen, írásban kifejezetten hozzájáru|t. A
YáIIaLkoző á|tal ily módon a teljesítésbe bevont személyeknek, szervezeteknek
minden tekintetben meg kell felelniük a közbeszerzési e|járás során támasztott
feltéte1eknek.

8.6. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazássa| rendelkeznek, továbbá részikről a jelen szerződés aláirása nem
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyi|atkozat megsértését' Yá||alkozó
kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégegyzékbe bejegyzett, törvényesen műkodő
gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs
folyamatban.

8.7. lelenszerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorbantárgyalásűtján rendezik, s
amennyiben ez nem vezet eredményre a jogviták tekintetében - a Pertárgy énékétő|
függően - kikötik aPápai Városi Bíróság illetékességét.

8.8' A jelen szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt.,
valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabá|yok rendelke zései irányadóak.

A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből a|áírás után két pé|dány a Megrendeiőt, két példány aYáIla|kozót illeti.

le|en szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben
értelmezés után írták a|á'
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