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feltételekkel:

alulírott napon éshelyen az a|ábbi

E|őzmény
Megrendelő a je|en szerződésmegkötése céIjábő|,,oz ÁRC)P-\.A,2 jalű,
,,Á polgártzzesteri
bipatalok szeraezatfejlesztóse',
cínt,űpályázat negualósításáboz kapcsolódó szatkértői,
tan,ácsadői
ós ké1lzési,
szolgáltatások ellátása,'' tátgyában a közbes zerzésekrő| szo1ó 2OO3.éviCXXIX. tv.
szerinti egyszerii kőzbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményekénta szakértői
tanácsadói szo|gá|tat,ásokellátása keretébenVállalko zőt hirdette ki nyártesként, amelyre
tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításávalkapcsolatos jogaik, kötelezettségeik
rögzítése cé|jából - a jelen szerződéstkötik meg. A követke ző" megállapodásokat'és
nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződése|váIíszth,atat|anrészét
képező dokumentumok, ésamelyek együttesenolvasandók és értelmezenpők,nevezetesen:
a szerződő felek kozott létrejöttjelen szerződés,
az aján|attételifelhívás,
aYá||a|koző á|t.a|tett nyertes ajánlat (a továbbiakban együttesen: szerződ,és)
Az előbb említettdokumentumok egymástkiegészítik,éskölcsönösen
1,/

magy arázzák.

Szerződés tárgya

1.1'Megrende|őa jelen szerződésa|áírásávalmegrendeli YátlaIkozótó| azÁnop-t.a .2 je|ii,
polgármesteri hivatalok szewezetÍejlesztése''
című pá|yázat megvalósítá,ához
]'A
kapcso l ó dó szakér t ői tanácsadó i szo|gá|tatás
o k ell átását.
1.'2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szakértői tanácsadói feladatok ellátását az
a1ánlatábanfoglaltak szerint, a MegrendeIő áka| e\őkt határidőket szigorúanbetartva,
folyamatos rendelkezésreállásának biztosításával,a legmagasabbszínv-onalonvégzie|.

2./ A felekjogai éskötelezettségei
2 . 1 . .Megrendelő köte1es YáLIa|koző szerződésszerii teljesítésételfogadni, továbbá a
váI|a|kozási dijat a jelen szerződés 3, számil pontjában foglaltak szerint Yá|Ia|kozó
részére
megfizetni.

2 . 2 . YáIIaLkozó a szerződésteljesítésével
kapcsolatos feladataíta je|en szerződés,illetve a
közbeszerzési eIjárás során keletkezett dokumentumok tarta|ma szerint köteles
végrehajtaní, Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos
jogszabá|yokkal ésszakmai-etikaielőírásokkal összhan gban.
2.3.

Yá||a|koző kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező munka
tevékenységikörébe t,artozik, továbbá az annak elvégzéséhez
szükségestapasztalattal,
szakértelemmel,továbbá mij,szaki-technikaiháttérre|rendelkezik' illetve a teljesítés
során folyamatosan rendelkezni Í.og.

a1

A Megrendelőnek jogszabáIyba vagy szakmai követelménybe ütköző utasitásalra
YáI|aLkoző köteles a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Megrendelő
ennek eilenére utasítását fenntartja, i,gy ^ Yá|Ialkozo azt kizárolag Megrendelő
kockázatára és kárviselési felelősségérehajtja végre, illetőleg annak természetétől
joglrövetkezményeinek
függően megtagadhatja a végreha1tásta szerződésszegés
alkaImazásanélkül.

2 . 5 . Megrendelő köteles mindazon tényt, információt, vagy dokumentumot megfelelő

időben YáIIa|kozó rendeIkezésére
bocsátani, melyek a jelen szeruődés megfelelő
teljesítéséhez
szükségesek.Megrendelő váILal1a,hogy a jelen szerződés szerinti,
határidőre a szükségesnyilatkozatait megadjaésdöntéseivel a teljesítés
főbb irányaít
meghatározza.

2 . 6 . YáIIaIkoző feladatait köteles határidőben végrehajtani.A teijesítéósorán esetlegesen
nem szerePlő feladatokra vonatkozó teljesítésihatáridőt
1elentkező,az útemezésben
Megrendelő igényei alapján a felek a feladat felmeriilésekor kölcsönösen á|Iapit1ák
meg.

2 . 7 . Feleket a jelen szerződés hatáIya a1att, különösen

a tájékoztatás terén, fokozott
egyiittműködési kötelezettségterheii. YáL|a|kozó e kötelezettségekeretébenköteles a
Megrendelővel, illetve a Megrendelő nevében eljárő személyekkel fo1yamatosan'a
jelen szerződésbenmeghatározott f.eItételekszerint együttműködni. A Megrendelő
partnereivel torténő együttmiíködés magában Íog|aIjakülönösen
a folyamatos
információcserét, a szükségszeili tt1ékoztatást, egyeztetéseket' konzultációkat,
Megrendelő ezírányu kérése
hiányában is.

2 . 8 . Felek kotelesek egymást haladéktalanultájékoztatni minden olyan körülményről,
mely a szerződés teljesítésétérinti, különösen
azokróI, melyek a szerződés
határtdőben történő teljesítésétakadáLyozhatják vagy veszéIyeztethetik. Felek az
értesítés
elmtiasztásábő| vagy késedelmesteljesítéséb
ő| eredő kárért teljes felelősséggel
tarÍoznak'

2.9. YáIIaIkozo köteles továbbá btztositani, hogy a szakmai munkát végző szakértők
számára háttértámogatást ny{jtő szeméIyzet a teljesítésintenzitásának megfelelő
mértékbenfolyamatosan rendelkezésreáI|jon,a szerződésteljes időtartama a|att.
2.t0. A szerződésteljesítéséhez
szükségesanyagi.technikaifeltételekbiztosításaVállalkozó
Í.eladata,ide értve amennyiben szükséges a megfelelő helyiségek, eszközök és
munkafeltételekbiztosítását,ésezek költségénekviselését.
2'1'1,.
A szerződésteljesítésének
helyszíne:PápaVáros PolgármesteriHivatala.
3./

Yá|lalkozási díj' fizetési feltételek

3.1'. Yá||alkozot a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben történő
megvalósításánakesetére7.560'000'- Ft + áfa, azaz Hétmillió-ötszázhatvanezerf'orint
+ áf.aegyösszegűvállalkozási díj illeti meg.
3.2. A vállalkozást díj tartaImazza a szerződésszeríí
teljesítéssel
kapcsolatos valamennyi
költséget, díjat, valamennyi szolgá|tatás ellenértékét,igy YáI|aIkoző más jogcímen
ellenértékfeIszámítására nem j o gosult.
3'3. Megrendelő váIIaIja,hogy a vállalkozási díjat a Kbt. 305' s (3) bekezdéseszerint, a
pá|yázati ütemezésnek megfelelően minden egyes részszámla, illetve a végszámla
teljesítésigazoIását
követően az adőzás rend1érő|szóIő 2003. évi XCII. törvény
36/A. $-ban eIőírt igazo|ás beny{|tását követően 1'5 naPon belül Yá|IaIkoző
bankszáml ájára átutalással megfizeti.
3'4' Amennyiben Megrende|ő fízetésikötelezettségéneka nem megfelelően kiállított
szám|a,vagy az azt a|átámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, i:,gyez
YáIIaIkoző késedelmikamat iránti követelésétkizárja,
3.5. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy amennyiben az esedékes szám|a
kifizetésének határideje a|att a támogatási összeg Megrendelő részére történő
folyósítására nem kerül sor, abban az esetbqn az esedékesszámla kifizetésének
határideje atámogatási összeg Megrendelő részére
történő Ío|yősításáig- Megrendelőt
terhelő jogkövetke zmény nélktil meghosszabbodik.
4./

Felelősség, szerződésszegés

4.I, Yá||alkoző szavatol azért, hogy a je|en szerződés szerinti feladatokat határidőben
e|végzi,továbbá a jelen szerződésteljes időtart.amaalatt a szerződésszerinti feladatok
elvégzése
ésMegrendelő támogatásacéljábólfolyamatosanMegrendelő rendelkezésére
á||, s biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhezszükséges szakértelmet,
szakemberforrástéstechnikai hátteret.
4.2, Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés szerinti bármely kötelezettséget
határidőben nem vagy nem megfelelően teljesíti,feladatainak teljesítésével
felróható
okból késedelembeesik Megrendelő kárátalányként késedelmi kötbérre jogosult,
azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
A kötbér
mértékeminden késedelmesentelt naptári nap után 30 ezer Ft. A késedelmikötbér a

késedelem megszűnésekor esedékes. Késedelem bekövetkeztekor YáI|a|kozo
haladéktalanul, illetve a Megrendelő á|t.a|tűzött pőthatáridőn belül továbbra is
köteles a teljesítésre.

4 . 3 . Amennyiben Vál1alkoző a je|en szerződésbenmeghatározott Íeladatait részbenvagy

egészbennem teljesíti, Megrendelő káráta|ányként meghiúsulási kötbérre jogosult,
A kötbér alapjaa
azzaI,hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
o/o-a.
2
váI|alkozásL
a
kötbéralap
A
meghiúsulási
kötbér a
dij, mértéke
bruttó
vagy a teljesítésmegtagadásárő|
megszíínéséről
Yá|Ia|koző teljesítésiképességének
történő Megrendelői tudomásszerzéskor,illetve késedelmesvagy hibás teljesítést
követően az érdekmúlásés elállás Megrendelői közlésekor esedékes.Megrendelő
nem követelheti.
a teljesítést
kötbérigényénekérvényesítésével

4 . 4 . Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Yá||alkoző felróható
lép fel, űgy Yá||aIkozó köteles
összefüggésbenigényérvényesítéssel
tevékenységével
Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért
felelősségetvállalni, kivéve,ha
ellenéreMegrendelő á|tal fenntartott
a) akár aYáLlalkoző írásbelifigye|meztetése
j
szakszerűtl en vagy o gellenesutasítás eredménye;
céLszeríit\en,
b) YáIlalkoző bizonyít)a,hogy akár elhárításaérdekébena jelen szerződésszerint,
illetve űgy járt el, ahogy az áItaLábanelvárható.
4 . 5 . Amennyiben Megrende|ő a je|enszerződésszerinti jóváhagyással, informáctő, okirat
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyíIatkozatának me$ételével
indokolatlanul késedelembe esik, űgy a késedelem időtartamáva| a YáIIa|koző
határidő meghosszabbodik.
tekintetébenmegál1apítottteljesítési

4 . 6 . Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti

Íizetési kötelezettségével
indokolatlanul késedelembeesik, úgy Vállalkozó a Polgári Törvénykön1w szerinti
késedelmikamatra jogosult.
I

4.7. Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle független, számára f.el nem róható
rendkívüli és elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrofa, hábor.(l,
kívüli sztrájk) miatt a jelen szerződésből eredő kötelezettségének
blokád, érdekszf.érán
nem tud eleget tenni, űgy ezen körülmények fennállásának és következményei
jogkövetkezményeí a|őI,
a szerződésszegés
Felek
elhátitásánakideje alatt mentesiúl
kötelesek a fenti körülményekről és azok várható ídőtartamárőI a másik felet
haladéktalanulírásban tá)ékoztatni,az érintett hatóságoktól, kamaráktól és egyéb
szervektől származő. rendelkezésreálló - hivatalos igazolások egyidejii csatolásával.
Felek a tqékoztatás elmaradásából vagy késedelmesteljesítésébőIeredő károkért
felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem |áthatő körülmények fennállásának
időtartama az I (egy)hónapot meghaladja,bármely féljogosult a másik f.é|hezintézett
egyoldalú,írásbeli nyilatkozatával - további hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a
je|enszerző déstazonnali h atállyal felmondani.

5./

Alvállalkoző

kózreműködésének igénybevétele

5.1. AVállalkoző a|váil'alkozőt a Kbt. 304. s Q) bekezdésébenfoglaltak szerint vehet
igénybe. Köteles az erről sző!ó szerződésben kikötni, hogy tevékenységének
e|Lenőrzésére
a Megrendelő is jogosult.
köteles a Megrendelőt
5.2. A Vállalkozó
megkötésérőlésannak tarta|márőI.
6./

értesíteni az

alvá||a|kozási szerződés

A szerződésidőtartama, módosítása ésmegszűnése

6,I. Felek a jelen szerződésthatározott időtartamra kötik. A jelen szerződés az aláírásának
napjánIéphatáLyba,és201'0,június30-ig tart.
6.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizáróIag a Kbt. 303. $-a szerint
módosíthat)ák, azaz amennyiben a szerződéskötéstkövetően _ a szerződéskötéskor
előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés
valamelyik fél lényegesjogos érdekétsérti.A szerződésmódosításta felek kötelesek
írásbafoglalni.
6.3. le\en szerződésta felek közös megegyezéssel,
illetve a másik ÍéIhezíntézett
egyoldalú
írásbeli felmondás it1án szintethetik meg, mely utóbbi esetben a felmondási ídő a
("égy)hónap'
6.4. A másik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése
eseténa felek jogosultak a jelen
szerződést a jogsértő vagy mulasztő Í'éIhezint.ézettegyoldalú írásbeli felmondással,
azonnali hatállya| megszüntetni' Késedelmesvagy hibás teljesítésesetén,amennyiben
a Vállalkozó a Megrendelő áka| tízött pőthatáridőben sem teljesíti megfelelően a
szerződést,Megrendelő érdekmúláseseténszinténjogosult a jelen szerződéstőlelállni,
illetve azt azonnali hatáIIya| felmondani. Megrendelő részérőI azonnaIi hatáIy{l
felmondásra ad lehetőséget, h" Yá||a|koző ellen csőd-, felszámolási vagy
végelszámolásieljárás indul' Valamennyi esetbena,Megrendelő meghiúsulásikötbérre
1
jogosult.
7,/

Együttmííködés, kapcsolattartás

7.1./ Felek a jelen szeruődésteljesítése
érdekében
kötelesek egymássalegyüttmiíködni. Az
együttműködés keretébenFelek kötelesek egymást haladéktalanulértesíteniminden
olyan tényrőI, körülményrő| vagy eseményről, amely a jelen szerződésbenfoglalt
kötelezettségek megfele1ő teljesítésére
vonatkozik, illetve a teljesítéstbármilyen
módon korLátozhatja,megnehezit.het.i,
késleltethet.í,vagy
megakadályozhat1a.
7.2./ Fe|ek szabáIyszer.ő írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton
elktildott írásbeliüzeneteketis. Kétség
eseténmind levél,mind fax, mind elektronikus
úton ktildott üzenet esetébena küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik
Íé|részéreaz izenetet megküldte' Az úzenetmegküldésebizonyíthatő a1ánlottpostai
küldemény eseténfeladóvevénnyel,hiba és megszakításmentesadást bízonyitő f.ax

A

^Y

(l

tgazo|ő szelvénnyel,valamint e-mail megküldéseeseténo|yan iratokkal, melyből
megállapíthatő, hogy hiba visszajelentésnem történt. Felek ugyanakkor kötelezik
magukat arra,hogy aszerzőáés teljesítése
szemPont)ából különösen fontos okiratokat
(példáulpénzngyi elszámolás, bizalmas okiratok stb.) személyesen,illetve a1ánlott,
tértivevényeslevél űtján jttatják el a cimzett részére.
7.3./ Az együttmííködésrea Felek kapcsolattartőkatjelölnek ki' A Felek az egyittműkodés
keretébenteljesítendő írásbeli értesítéseket
és nyilatkozatokat a másik fél kijelolt
kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni, ésa másik fél kapcsolatt,art.őitőlrjogosultak
az
ilyen értesítéseket
és tqékoztatásokat hitelesként és érvényeskéntelfogadni. Lz
jegyzőkönyveket,
átadás-átvéte|i
teljesítésiigazolásokat a kijelölt kapcsolattartőkirják
aIá.
Vállalkozó kapcsolattartója:Németh Gergely
Megrendelő kapcsolattartója:Dr. Nagy Krisztina

s./ Egyébkikötések
8.1. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott
feladataik eIlátása során tudomásukra jutó, a másik {é| és az azza| közvetlen
kapcsolatban álló Partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, uzIet- és
píacpoIitikqára, üzletkorére, a jelen szerződésre és annak e||átására von'atkoző
információt, továbbá minden olyan más informáciőt, adatot és dokumentumot'
megoldást, amelyek harmadik fé| részéretörténő átadása az érintett ÍéIrenézve
közvetlenüI vagy közvetve hátránnya| jár vagy járhat . időbeli korlátozás nélkül bizalmasan, iz|eti titokként kezelik, és azokat kizárő|ag a jelen szerződés keretein
belül haszná|)ák Íe|,A felek ezen kötelezettségük megszegése
eseténteljes kártérítési
felelősséggeltartoznak. Felek a jelen pont szerinti kötelezetts égekrő| kötelesek
megfelelő tájékoztatástadni érintett alkalmazottaik ésalváIlalkozőik részére,
8.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges
korl'átozásokkal - nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása
Í
harmadik személyrészére
nem tagadhatómeg.
8.3. Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó 1ogszabáIyok,így különösen a
Kbt. ésaz áI|amháztartásróIszőIó tggz. XXXVIII. törvény szerinti illetékese\Ienőrző
szervezetek (Áilami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság,
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és
hatáskortiknek megfelelően a kőzbeszerzési eLjárásokatésaz azok alapján megkötött
szerződésekteljesítését
rendszeresenellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti
információ megadásaüzleti titokra való hivatkozássalnem tagadható meg.
8.4. Az illetékeseIlenőrző szewezetek el\enőrzése'helyszíni vizsgáIataeseténYá||aIkozo
köteles minden segítséget
Megrendelő részéremegadni, a helyszini vizsgálaton jelen
lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő
teliesítése
érdekében.
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8.5. Felek tudomássalbírnak róla, hogy a Kbt, 304. $-ának(1)-(2)bekezdésea|apjána jelen
szerződést kizárőIag Yá|Ialkoző teljesítheti, továbbá a teljesítésben kizáró|ag A
YáILaIkoző közbeszerzési e|járás során tett qánIatában feltüntetett a|váIlalkozők
vehetnek részt,Ettő| eltérő a|vá||alkozók bevonásáraktzárólag akkor kerülhet sor, ha
a szerződéskötéstkövetően - a szerződéskötéskore1őrenem látható ok következtében
- beállott lényegeskörülmény miatt a szerződés vagy annak .gy része nem lenne
bevonni kívánt személy,
teljesíthető,ésMegrendelő a Yá||aIkoző áIta|a teljesítésbe
kifejezetten
hozzfiáru|t. A
szervezet közremiíködéséhez előzetesen, írásban
Vállalkozó áIta| ily módon a teljesítésbebevont személyeknek, szervezeteknek
minden tekintetben meg kell felelniük a közbeszerzési e|járás során támasztott
feltételeknek.
8.6. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazássa|rendelkeznek, továbbá részikről a jelen szerződés aláírása nem
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyiIatkozat megsértését.YáIIaIkoző
bejegyzett, törvényesen műkodő
kijelenti ésszavatol továbbá, hogy a cég1egyzékbe
vagy
végeiszámolási e|járás nincs
ellene
csőd-,
felszámolási
gazdaságítársaság,
folyamatban.
a felek elsősorbantárgyalásűtján rendezik, s
8.7. Jelenszerződésbőleredő vitás kérdéseket
amennyiben ez nem vezet eredményrea jogvíták tekintetében. a Pertárgy értékétő|
ftiggően - kikötik aPápai Városi Bíróság illetékességét.
a Polgári Törvénykönyv, a Kbt.,
8.8. A jelen szerződésbennem szabáIyozottkérdésekben
valamint a vonatkoz ó egyébm^gyar)ogszabáIyokrendelkezéseiirányadóak.
A jelen szerződés négy, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült,
amelyből a\áírásután két péIdánya Megrendelőt, két példány aYáI|alkozót illeti.
Je\enszerződéstszerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös
értelmezésután i'rták a|á.
Kelt: Pápa, 2009' március 19.
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