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amely létrejött egyrészről Pápa Város Onkormányzata (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. I2,,
képviseletében: Dr. Kovács Zoltánpolgármester, bankszámlaszám: oTP Bank Rt. Pápai Fiókja
II748045-15429410-00000000; adőszám: 15429410219) a továbbiakban, mint Megrendelő,

másrészről az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató (Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér
l1-l3. képviselője: Szilágyi Szilvia igazgatő' oM azonosítő:200216, Nyilvántartó hivatal neve: Tolna
Megyei Önkormányzat Főjegyzője, Nyilvántartásba vételi határozat száma: 1856-6/2008.;
bankszámlaszám: 12071001-0l074209-001000004, adószám: 18868072.l-l7) a továbbiakban, mint
Vállalkozó között az a|u|irott helyen és napon, az a|ábbi feltételek szerint:

Előzmény

Megrendelő a jelen szerzódés megkötése céljából ,,Kompetencia alapú olctatás bevezetése
Pápa innovatív intézményeiben,, címen a közbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. tv.
szerinti egyszeríi kozbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként a szakképzési
és tanácsadói szolgáltatások ellátása keretében Vállalkozót hirdette ki nyertesként, amelyre
tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik
rögzítése céljából - a jelen szerződést kötik meg. A következő megállapodásokat és
nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés e|váIaszthatat|an részét
képező dokumentumok, és amelyek együttesen olvasandók és értelmezendők, nevezetesen:

a szerzódó felek között létrej ött j el en szerződés,

az aj án|attétel i fe lhívás,

aYáI|alkoző á|tal tett nyertes aján|at (a továbbiakban együttesen: szerződés)

Az előbb említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsöncjsenmagyarázzák,

1. Szerződés tárgya

Megrendelő a jelen szeruődés aláftásáva| megrendeli Vállalkozótól a tÁvop-
3,I.4l08l2. Kompetencia a|apí oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív
intézményekben'' című páIyazat megvalósításéútoz kapcsolódó szakképzési és
tanácsadó i szo|gáItatások ellátását.

Vállalkozó kötelezi magát, hogy a képzési feladatok ellátását az ajánlatában foglaltak
szerint, a Megrendelő áItaI előírt határidőket szigorúan betartva, folyamatos
rendelkezésre állásának biztosításáva|, a legmagasabb színvonalon végzi el.

2. A felekjogai és kötelezettségei

Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszeni teljesítését elfogadni, továbbá a
vállalkozási díjat a jelen szerződés 3. számu pontjában foglaltak szerint Vállalkozó
részére megfizetni.

Vállalkozó a szerzódés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés, illetve a
közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles
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végrehajtani, Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint, a hatályos
j ogszabályokkal és szakmai-etikai előírásokkal összhangban.

2.3. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerzódés tárgyát képező munka
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapaszta|atta|,
szakértelemmel, továbbá mriszaki-technikai hátténel rendelkezik, illetve a tel|esítés
során folyamatosan rendelkezni fog.

2.4. A Megrendelőnek jogszabá|yba vagy szakmai követelménybe ütköző utasításaira
Yá|Ia|koző koteles a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Megrendelő ennek
ellenére utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó aztkizárőlag Megrende|ő kockazatára és
karviselési felelősségére hajtja végre, illetőleg annak természetétől fiiggően
megtagadhatja a végrehajtást a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása
nélkül.

2.5. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez
szükségesek. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti, határidőre a
szükséges nyilatkozatait megadja és döntéseivel a teljesítés főbb irányait meghatározza,

2.6. Yá||a|koző feladatait köteles határidőben végrehajtani. A teljesítés során esetlegesen
jelentkezo, az itemezésben nem szereplő feladatokra vonatkozó teljesítési határidőt
Megrendelő igényei alapján a felek a feladat felmerülésekor kolcsönösen állapítják meg.

2.7. Feleket a jelen szerződés hatáIya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott
együttműködési kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles a
Megrendelővel, illetve a Megrendelő nevében eljáró személyekkel folyamatosan, a jelen
szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni. A Megrendelő
partnereivel történő együttműködés magában foglalja kültinösen a folyamatos
információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat,
Megrendelő ezirányu kérése hiányában is.

2.8. Felek kötelesek egymást haladéktalanu|tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a
szerződés teljesítését érinti, különösen azohő|, melyek a szerződés határidőben történő
teljesítését akadáIyozhatják vagy veszé|yeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából
vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.

2,9. Vállalkozó kcjteles továbbá biztosítani, hogy a szakmai munkát végző szakemberek
számára háttértámogatást nyújtó szemé|yzet a teljesítés intenzitásának megfelelő
mértékben folyamatosan rendelkezésre álljon, a szerződés teljes időtartama alatt.

2,I0. A szerzódés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása Vállalkozó
feladata' ide értve amennyiben szükséges a megfelelő helyiségek' eszközök és
munkafeltételek bizto s ítását, é s ezek költsé gének vi sel ését.

2.1I. A szerződés teliesítésének helyszíne: a közbeszerzésl aián|atban rész|etezettek szerint.

3. Vállalkozási díj' fizetési feltételek

3.l. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben tor1énő
megvalósításának esetére .....20.360.000... ... ,- Ft + 0% áfa, azaz
húszmillió-hátomszázhatvanezer + 0% áfa egyösszegű vállalkozási díj illeti meg.

A vállalkozási dij tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi
költséget, díjat' valamennyi szo|gá|tatás ellenértékét, így Vállalkozó más jogcímen
ellenérték felszámítására nem jogosult.
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3 . 2 . Megrendelő vá||a|1a, hogy a vállalkozási díjat a Kbt. 305. $ (3) bekezdése szerint' .a
szám|a teljesítésigazo|ását követően az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény
36lA. $-ban előírt igazo|ás benyújtását követően 15 napon belül Vállalkozó
bankszáml ájár a átuta|ás sal me gfi zeti.

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított szám|a,
vagy az azt a|átámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, iryy ezYá||a|koző
késedelmi kamat iránti követelését kizárja.

Felek megállapodnak továbbá abban' hogy amennyiben aZ esedékes szálm|a
kifizetésének határideje a|att a támogatási összeg Megrendelő részére történő
folyósítására nem kerül sor, abban az esetben az esedékes számla kifizetésének
határideje atámogatási összeg Megrendelő részére történő folyósításáig - Megrendelőt
terhelő j o gkövetke zmény nélkül * megho sszabbodik.

4. Felelősség,szerződésszegés

4.I. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jeIen szerződés szerinti feladatokat határidőben
e|végzi, továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szeruődés szerinti feladatok
elvégzése és Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére
á||, s biztosítja a szerzodés minőségi teljesítéséhez szükséges szakér1elmet,
szakemberforrást és technikai hátteret.

4.2, Amennyiben Vállalkoző a je|en szeruődés szerinti bármely kötelezettséget határidőben
nem vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból
késedelembe esik Megrendeló káráta|ányként késedelmi kotbéne jogosult, azza|, hogy
Megrendelő a kotbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A kötbér mértéke minden
késedelmesen telt naptári nap után ....3000. ..''. Ft. A késedelmi kötbér a
késedelem megszűnésekor esedékes. Késedelem bekövetkeztekor Vállalkozó
haladéktalanul, illetve a Megrendelő által túzott póthatáridőn belül továbbra is köteles a
teljesítésre'

4.3. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerzodésben meghatátozott feladatait részben vagy
egészben nem teljesíti, Megrendelő kétrátalanyként meghiúsulási kötbéne jogosult'
azza|, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. A kötbér a|apja a
bruttó vállalkozási díj, mértéke a kötbéra|ap 2 oÁ-a. A meghiúsulási kötbér a Vállalkozó
teljesítési képességének megszűnésérő1 vagy a teljesítés megtagadásáról történő
Megrendelői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes vagy hibás teljesítést követően az
érdekmúlás és elállás Megrendelői közlésekor esedékes. Megrendelő kötbérigényének
érvényesítésével a telj esítést nem követelheti.

4.4' Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben YáIIa|koző felróható
tevékenységével összefiiggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Vállalkozó köteles
Megrendelőt akártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget
vállalni, kivéve, ha

. a kár a Vállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére Megrendelő á|tal
fenntar1ott célszerűtlen' szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás eredménye;

. Vállalkoző bizonyítja, hogy a kár elhárítása érdekében a jelen szerződés
szerint, illetve ugy jáÍt el, ahogy az áItaléhan elvárható.

4.5, Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul
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késedelembe esik' úgy a késedelem időtartamával a Vállalkozó tekintetében
megállapított teljesítési határidő meghosszabbodik.

Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségével
indokolatlanul késedelembe esik, úgy Vállalkoző a Polgari Törvénykönyv szerinti
késedelmi kamatra j ogosult.

Amennyiben a szerzódő felek bármelyike tőle fuggetlen, számára fe| nem róható
rendkívüli és e|hárithatatlan korülmérryek (például természeti kataszttőfa' háború'
blokád, érdekszférán kívüli sztrájk) miatt a je|en szerződésből eredő kötelezettségének
nem tud eleget tenni' úgy ezen körülmények fennállásának és következményei
elhárításanak ideje alatt mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Felek
kötelesek a fenti körülményekről és azok várható időtartamáról a másik felet
haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, kamaráktól és egyéb
szervektől származő - rendelkezésre álló - hivatalos igazolások egyidejű csatolásával.
Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért
felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem láthatő k<irülmények fennállásának időtartama
az I (egy) hónapot meghaladja, barmely fel jogosult a másik fé|hez intézett egyoldalú,
írásbeli nyilatkozatáva| - további hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést
azonna|i hatállyal felmondani.

5. Alvállalkoző kőzreműkiidésének igénybevétele

5.1 .A Vállalkoző a|váI|a|kozőt a Kbt. 304' $ (2) bekezdésében
igénybe. Köteles az erről szóló szerződésben kikötni,
ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult.

A Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni az a|vá||alkozási
és annak tartalmáról.

foglaltak szerint vehet
hogy tevékenységének

szerző dés me skötéSéről5.2.

6, Aszerződés időtartamao módosítása és megszűnése

6.1. Felek a jelen szerződésthatározott időtartamra kötik. A jelen szetződés az aláírásának
napjan lép hatályba, és 2010. augusztus 3I-igtart.

6.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. $-a szerint
módosíthatj ák, azaz amennyiben a szerződéSkötéSt követően _ a szeruődéskötéskor előre
nem látható ok következtében _ beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél
lényeges jogos érdekét sér1i. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni.

6.3. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, illetve a másik féIhez intézett egyoldalú
írásbeli felmondás útján szüntethetik meg, mely utóbbi esetben a felmondási ido 4
(négy) hónap.

6.4. A másik fel súlyos vagy ismételt szerzodésszegése esetén a felek jogosultak a jelen
szerződést a jogsértő vagy mulasztó fé|hez intézett egyoldalú írásbeli felmondással'
azonnali hatállyal megszüntetni. Késedelmes vagy hibás teljesítés esetén' amennyiben a
Vállalkozó a Megrendelő á|tal tíiz}tt póthatáridőben sem teljesíti megfelelően a
szerződést, Megrendelő érdekmúlás esetén szintén jogosult a jelen szerződéstől elállni,
illetve azt azonna|í hatáI|ya| felmondani. Megrendelő részérő| azonnali hatáIyu
felmondásra ad lehetőséget, ha Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási Vagy
végelszámolási eljárás indul. Valamennyi esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbéne
jogosult.
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7. Együttműkiidés,kapcsolattartás

Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni. Az
együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden
olyan tényről, körülményről vagy eseményről' amely a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségek megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen módon
korlátozhatj a' megnehe zitheti' késleltetheti, vagy megakadál y ozhatja,

Felek szabá|yszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküld<jtt
írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax' mind elektronikus úton
ktildött üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyitása, hogy a másik fel
részéte az uzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai
küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakitásmentes adást bizonyító fax
igazolő szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből
megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem tör1ént. Felek ugyanakkor kötelezik
magukat arra, hogy a szerzódés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat
(például pénzügyi elszámolás' bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve ajánlott,
tértivevényes levél útján juttatják ela cimzettrészére.

Az együttműködésre a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. A Felek az együttműködés
keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a másik fél kijelölt
kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni' és a másik fel kapcsolattartóitól jogosultak az
ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. Az átadás-
átvételi jegyzőkönyveket, teljesítési igazolásokat a kijelölt kapcsolattartók írják alá.

Y á||a|koző kapcso l attartój a : Szi l ágyi S zi lv i a

Megrendelő kapcsolattartója: Rádi Róbert

8. Egyéb kikötések

Szerzódő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik
ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azza| közvetlen kapcsolatban álló
paftnerszervezetek üzletvitelére és működésére, iz|et- és piacpolitlkájára, üzletkörére, a
jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más
információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő
átadása az érintett felre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat' -
időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizirő|ag a
je|en 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 alkalmazottaik és
a|v á||a|ko zó i k ré szére.

Felek tudomásul veszik' hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges
korlátozásokkal - nyilvános' tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik
személy részére nem tagadható meg.

Felek továbbá tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabá|yok, így különösen a Kbt.
és az áI|amháztartásról szóló 1992. XXXVil. törvény szerinti illetékes ellenőrző
szervezetek (Allami Számvevőszék, E,urópai Számvevőszék, Európai Bizottság,
Kormányzati Ellenorzési Hivatal, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és
hatáskörÍiknek megfelelően a kÓzbeszerzési eljárásokat és az azok a|ap1án megkötött
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti
információ megadása üzleti titokÍa való hivatkozássalnem tagadható meg.
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8.4. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgá|ata esetén Vállalkozó
köteles minden segítséget Megrendelő rész&e megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő k<jtelezettségeinek megfelelő
telj esítése érdekében.

Felek tudomással bírnak róla, hogy a Kbt. 304. $-ának (1)-(2) bekezdése a|apjána jelen
szerzódést kizárő|ag Vállalkozó teljesítheti, továbbá a teljesítésben kizárőIag a
YáI|alkoző közbeszerzési eljrírás során tett aján|atában feltiintetett alvállalkozók
vehetnek részt. Ettől eltérő a|vá||a|kozók bevonásárakizárő|ag akkor kerülhet sor, ha a
szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem Iáthatő ok következtében -
beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető, és Megrendelő a Vállalkoző á|ta| a teljesítésbe bevonni kívtínt személy,
szewezet közreműködéséhez előzetesen, írásban kifejezetten hozzájaru|t. A Vállalkozó
által ily módon a teljesítésbe bevont személyeknek, szewezeteknek minden tekintetben
meg kell felelniük aközbeszerzési eljaús soriín támasúott feltételeknek.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem
eredményezimás egyéb szerződés vagy jognyi|atkozatmegsértését. Vállalkozó kijelenti
és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen műkcjdő gazdasági
társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszrímolási eljárás nincs folyamatban.

Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban trírgyalás útján rendezik, s
amennyiben ez nem vezet eredményre a jogvitrík tekintetében - a pertárgy értékétől
fiiggően - kikötik a Pápai Városi Bíróság illetékességét.

A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv' a Kbt.,
valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

8.6.

8.7.

8 .8 .

.\

A jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példanyban készült, amelyből
a|áirás utan négy példríny a Megrendelőt, két példány aYáI|alkozót illeti.

Ie|en szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és
értelmezés után irták a|á.

Kelt: Pápa,2009. augusztus 31.
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