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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,
7100 Szekszárd,SzentIstvántér
másrészrőlaz Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató (Székhelye:
Nyilvántartóhivatalneve:Tolna
l1-l3. képviselője:
Szilágyi Szilvia igazgatő'oM azonosítő:200216,
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|irotthelyenésnapon,az a|ábbifeltételekszerint:

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 eredményekénta szakképzési
és tanácsadói szolgáltatások ellátása keretébenVállalkozót hirdette ki nyertesként,amelyre
tekintettel a Felek - a szerződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik
rögzítése céljából - a jelen szerződéstkötik meg. A következő megállapodásokat és
nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés e|váIaszthatat|anrészét
képeződokumentumok, ésamelyek együttesenolvasandók ésértelmezendők,nevezetesen:
a szerzódó felek között létrejött j elen szerződés,
az aj án|attételi felhívás,
aYáI|alkoző á|tal tett nyertes aján|at(a továbbiakban együttesen:szerződés)
Az előbb említettdokumentumok egymást kiegészítik,éskölcsöncjsenmagyarázzák,
1.

Szerződéstárgya

1. 1 . Megrendelő a jelen szeruődés aláftásáva| megrendeli Vállalkozótól

a tÁvopInnovatív
3,I.4l08l2. Kompetencia a|apí oktatás, egyenlő hozzáférés
intézményekben'' című páIyazat megvalósításéútozkapcsolódó szakképzési és
tanácsadói szo|gáItatásokellátását.

r.2.Vállalkozó

kötelezi magát, hogy a képzésifeladatok ellátását az ajánlatában foglaltak
szerint, a Megrendelő áItaI előírt határidőket szigorúan betartva, folyamatos
rendelkezésreállásának biztosításáva|,a legmagasabbszínvonalonvégziel.
2.

A felekjogai éskötelezettségei

2.r.Megrendelő

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

kapcsolatos feladatait a jelen szerződés,illetve a
2 . 2 . Vállalkozó a szerzódés teljesítésével
közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint köteles

tL. i.s
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végrehajtani, Megrendelő érdekében, annak utasításai szerint,
j ogszabályokkal ésszakmai-etikaielőírásokkalösszhangban.
/

a

hatályos

2.3. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerzódés tárgyát képező munka
tevékenységikörébe 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
ellenéreutasításátfenntartja, úgy a Vállalkozó aztkizárőlag Megrende|ő kockazatára és
karviselési felelősségére hajtja végre, illetőleg annak természetétől fiiggően
megtagadhatja a végrehajtást a szerződésszegésjogkövetkezményeinek alkalmazása
nélkül.
2.5. Megrendelő köteles mindazon tényt,információt vagy dokumentumotmegfelelő időben
Vállalkozó rendelkezésére
bocsátani,melyek a jelen szerződésmegfelelő teljesítéséhez
szükségesek. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti, határidőre a
szükségesnyilatkozatait megadja ésdöntéseivel a teljesítésfőbb irányait meghatározza,
2.6. Yá||a|koző feladatait köteles határidőben végrehajtani.A teljesítéssorán esetlegesen
jelentkezo, az itemezésben nem szereplő feladatokra vonatkozó teljesítésihatáridőt
Megrendelő igényei alapjána felek a feladatfelmerülésekorkolcsönösen állapítjákmeg.
2.7. Feleket a jelen szerződés hatáIya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott
együttműködési kötelezettségterheli. Vállalkozó e kötelezettségekeretébenköteles a
Megrendelővel, illetve a Megrendelő nevébeneljáró személyekkelfolyamatosan,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 kérésehiányában is.
2.8. Felek kötelesek egymást haladéktalanu|tájékoztatni
minden olyan körülményről, mely a
szerződésteljesítését
érinti, különösen azohő|, melyek a szerződéshatáridőben történő
teljesítésétakadáIyozhatják vagy veszé|yeztethetik.Felek az értesítés
elmulasztásából
vagy késedelmesteljesítéséből
eredő kárértteljes felelősséggeltartoznak.
2,9. Vállalkozó kcjteles továbbá biztosítani,hogy a szakmai munkát végző szakemberek
számára háttértámogatást nyújtó szemé|yzet a teljesítés intenzitásának megfelelő
mértékben
folyamatosanrendelkezésreálljon, a szerződésteljes időtartamaalatt.
2,I0. A szerzódésteljesítéséhez
szükségesanyagi-technikaifeltételekbiztosításaVállalkozó
feladata' ide értve amennyiben szükséges a megfelelő helyiségek' eszközök és
munkafeltételekbizto s ítását,és ezek költségénekvi selését.
2.1I. A szerződésteliesítésének
helyszíne:a közbeszerzéslaián|atban
rész|etezettek
szerint.
3.

Vállalkozási díj' fizetésifeltételek

3.l. Vállalkozót a jelen szerződés szerinti feladatok teljes körű, határidőben tor1énő
megvalósításánakesetére
.....20.360.000...
... ,- Ft + 0% áfa, azaz
+ 0% áfa egyösszegű vállalkozási díj illeti meg.
húszmillió-hátomszázhatvanezer
A vállalkozási dij tartalmazza a szerződésszerűteljesítésselkapcsolatos valamennyi
költséget, díjat' valamennyi szo|gá|tatás ellenértékét,így Vállalkozó más jogcímen
ellenérték
felszámításáranem jogosult.

3.2.

/
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Megrendelő vá||a|1a,hogy a vállalkozási díjat a Kbt. 305. $ (3) bekezdéseszerint' .a
szám|a teljesítésigazo|ásátkövetően az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény
36lA. $-ban előírt igazo|ás benyújtását követően 15 napon belül Vállalkozó
bankszámlájár a átuta|ással megfi zeti.
Amennyiben Megrendelő fizetésikötelezettségéneka nem megfelelően kiállított szám|a,
vagy az azt a|átámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, iryy ezYá||a|koző
késedelmikamat iránti követelésétkizárja.

3 . 4 . Felek megállapodnak továbbá abban' hogy amennyiben aZ esedékes szálm|a

kifizetésének határideje a|att a támogatási összeg Megrendelő részéretörténő
folyósítására nem kerül sor, abban az esetben az esedékes számla kifizetésének
határideje atámogatási összeg Megrendelő részére
történő folyósításáig - Megrendelőt
*
terhelőj ogkövetke zménynélkül meghosszabbodik.
4.

Felelősség,szerződésszegés

4.I. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jeIen szerződés szerinti feladatokat határidőben
e|végzi,továbbá a jelen szerződésteljes időtartama alatt a szeruődésszerinti feladatok
elvégzése
ésMegrendelő támogatásacéljából folyamatosanMegrendelő rendelkezésére
á||, s biztosítja a szerzodés minőségi teljesítéséhezszükséges szakér1elmet,
szakemberforrást éstechnikai hátteret.
4.2, Amennyiben Vállalkoző a je|en szeruődésszerinti bármely kötelezettséget határidőben
nem vagy nem megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésévelfelróható okból
késedelembeesik Megrendeló káráta|ánykéntkésedelmikotbénejogosult, azza|, hogy
Megrendelő a kotbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
A kötbér mértékeminden
késedelmesen
telt naptári nap után
....3000.
..''. Ft. A késedelmikötbér a
késedelem megszűnésekor esedékes. Késedelem bekövetkeztekor Vállalkozó
haladéktalanul,illetve a Megrendelő által túzottpóthatáridőn belül továbbra is köteles a
teljesítésre'
4.3. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerzodésbenmeghatátozott feladatait részbenvagy
egészbennem teljesíti, Megrendelő kétrátalanyként
meghiúsulási kötbéne jogosult'
azza|, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.
A kötbér a|apja a
bruttó vállalkozási díj, mértékea kötbéra|ap2 oÁ-a.A meghiúsulási kötbér a Vállalkozó
teljesítésiképességénekmegszűnésérő1vagy a teljesítésmegtagadásáról történő
Megrendelői tudomásszerzéskor,illetve késedelmesvagy hibás teljesítést
követően az
érdekmúlásés elállás Megrendelői közlésekor esedékes.Megrendelő kötbérigényének
érvényesítésével
a teljesítést
nem követelheti.
4.4' Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben YáIIa|koző felróható
tevékenységével
összefiiggésben igényérvényesítéssel
lép fel, úgy Vállalkozó köteles
Megrendelőt akártérítés
alól haladéktalanulmentesíteni,éstevékenységéért
felelősséget
vállalni, kivéve,ha
.

a kár a Vállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére Megrendelő á|tal
fenntar1ottcélszerűtlen'szakszerűtlenvagy jogellenes utasításeredménye;

.

Vállalkoző bizonyítja, hogy a kár elhárítása érdekébena jelen szerződés
szerint, illetve ugy jáÍtel, ahogy az áItaléhanelvárható.

4.5, Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésszerinti jóváhagyással, információ, okirat
rendelkezésrebocsátásával vagy egyébkéntnyilatkozatának megtételévelindokolatlanul

késedelembe esik' úgy a késedelem időtartamával a Vállalkozó
megállapítottteljesítési
határidő meghosszabbodik.
/

tekintetében

4 . 6 . Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségével
indokolatlanul késedelembe esik, úgy Vállalkoző
késedelmikamatraj ogosult.

a Polgari Törvénykönyv

szerinti

4 . 7 . Amennyiben a szerzódő felek bármelyike tőle fuggetlen, számára fe| nem róható

rendkívüli és e|hárithatatlan korülmérryek (például természeti kataszttőfa' háború'
blokád, érdekszféránkívüli sztrájk) miatt a je|en szerződésből eredő kötelezettségének
nem tud eleget tenni' úgy ezen körülmények fennállásának és következményei
jogkövetkezményei alól.
elhárításanakideje alatt mentesül a szerződésszegés
Felek
kötelesek a fenti körülményekről és azok várható időtartamáról a másik felet
haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, kamaráktól és egyéb
szervektől származő - rendelkezésreálló - hivatalos igazolások egyidejű csatolásával.
Felek a tájékoztatáselmaradásából vagy késedelmesteljesítésébőleredő károkért
felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem láthatő k<irülményekfennállásának időtartama
az I (egy) hónapot meghaladja, barmely fel jogosult a másik fé|hezintézettegyoldalú,
írásbeli nyilatkozatáva| - további hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést
azonna|ihatállyal felmondani.
5.

Alvállalkoző kőzreműkiidésénekigénybevétele

5 . 1 . A Vállalkoző

a|váI|a|kozőt a Kbt. 304' $ (2) bekezdésébenfoglaltak szerint vehet
igénybe. Köteles az erről szóló szerződésben kikötni, hogy tevékenységének
ellenőrzésére
a Megrendelő is jogosult.

5 . 2 . A Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni
az a|vá||alkozásiszerző désmeskötéSéről
ésannak tartalmáról.
6,

Aszerződés időtartamao módosítása ésmegszűnése

6.1. Felek a jelen szerződésthatározott időtartamra kötik. A jelen szetződés az aláírásának
napjanléphatályba, és2010.augusztus3I-igtart.
6.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződéstkizárólag a Kbt. 303. $-a szerint
módosíthatják, azaz amennyiben a szerződéSkötéStkövetően _ a szeruődéskötéskorelőre
nem látható ok következtében _ beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél
lényegesjogos érdekét
sér1i.A szerződésmódosítást
a felek kötelesek írásbafoglalni.
6.3. Jelen szerződésta felek közös megegyezéssel,
illetve a másik féIhezintézettegyoldalú
írásbeli felmondás útján szüntethetik meg, mely utóbbi esetben a felmondási ido 4
(négy)hónap.
6.4. A másik fel súlyos vagy ismételt szerzodésszegése
eseténa felek jogosultak a jelen
jogsértő
szerződést a
vagy mulasztó fé|hez intézett egyoldalú írásbeli felmondással'
azonnali hatállyal megszüntetni.Késedelmesvagy hibás teljesítésesetén'amennyibena
Vállalkozó a Megrendelő á|tal tíiz}tt póthatáridőben sem teljesíti megfelelően a
szerződést,Megrendelő érdekmúláseseténszinténjogosult a jelen szerződéstől elállni,
illetve azt azonna|í hatáI|ya| felmondani. Megrendelő részérő| azonnali hatáIyu
felmondásra ad lehetőséget, ha Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási Vagy
végelszámolásieljárás indul. Valamennyi esetbena Megrendelő meghiúsulásikötbéne
jogosult.

7.

Együttműkiidés,kapcsolattartás

7.r.

Felek a jelen szerződésteljesítéseérdekébenkötelesek egymással együttműködni. Az
együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteniminden
olyan tényről, körülményről vagy eseményről' amely a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségekmegfelelő teljesítésére
vonatkozik, illetve a teljesítést
bármilyen módon
korlátozhatja' megnehezitheti' késleltetheti,vagy megakadály ozhatja,

/

7.2. Felek szabá|yszerűírásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus útonelküld<jtt

v

írásbeli üzeneteket is. Kétségeseténmind levél, mind fax' mind elektronikus úton
ktildött üzenet esetébena küldő felet terheli annak a bizonyitása, hogy a másik fel
részéteaz 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 visszajelentésnem tör1ént. Felek ugyanakkor kötelezik
magukat arra, hogy a szerzódés teljesítéseszempontjából különösen fontos okiratokat
(például pénzügyi elszámolás' bizalmas okiratok stb.) személyesen,illetve ajánlott,
tértivevényeslevél útjánjuttatják ela cimzettrészére.
-a
I .).

Az együttműködésre a Felek kapcsolattartókat jelölnek ki. A Felek az együttműködés
keretébenteljesítendő írásbeli értesítéseket
és nyilatkozatokat a másik fél kijelölt
kapcsolattartóihozkötelesek megtenni' és a másik fel kapcsolattartóitól jogosultak az
ilyen értesítéseket
éstájékoztatásokathiteleskéntésérvényesként
elfogadni. Az átadásátvételijegyzőkönyveket, teljesítési
igazolásokata kijelölt kapcsolattartókírják alá.
Y á||a|koző kapcsol attartója: Szil ágyi Szi lvi a
Megrendelő kapcsolattartója: Rádi Róbert
8.

Egyéb kikötések

8 . 1 . Szerzódő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésbenmeghatározottfeladataik

i>

ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azza| közvetlen kapcsolatban álló
paftnerszervezeteküzletvitelére ésműködésére,iz|et- éspiacpolitlkájára, üzletkörére, a
jelen szerződésreésannak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más
információt, adatot ésdokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részéretörténő
átadása az érintettfelre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat' időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizirő|ag a
je|en szerződéskeretein belül használják fel. A felek ezen kötelezettségükmegszegése
esetén teljes kártérítésifelelősséggel tartoznak, Felek a jelen pont szerinti
kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik és
a|vá||a|kozó i k részére.

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

8 . 3 . 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|ap1ánmegkötött
szerződések teljesítésétrendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti
információ megadásaüzleti titokÍavaló hivatkozássalnem tagadhatómeg.

8.4. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgá|ata eseténVállalkozó
köteles minden segítséget
Megrendelő rész&e megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen
lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő k<jtelezettségeinekmegfelelő
teljesítése
érdekében.

8 . 5 . Felek tudomássalbírnakróla, hogy a Kbt. 304. $-ának (1)-(2)bekezdésea|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
szerződéskötéstkövetően - a szerződéskötéskorelőre nem Iáthatő ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető,és Megrendelő a Vállalkoző á|ta| a teljesítésbebevonni kívtíntszemély,
szewezet közreműködéséhez előzetesen, írásbankifejezetten hozzájaru|t. A Vállalkozó
által ily módon a teljesítésbebevont személyeknek, szewezeteknek minden tekintetben
meg kell felelniük aközbeszerzési eljaús soriíntámasúottfeltételeknek.

8 . 6 . Felek kijelentik, hogy a jelen

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

8 . 7 . Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseketa felek elsősorban trírgyalásútján rendezik, s

amennyiben ez nem vezet eredményrea jogvitrík tekintetében- a pertárgy értékétől
fiiggően - kikötik a Pápai Városi Bíróság illetékességét.

8 . 8 . A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyv' a Kbt.,
valamint a vonatkozó egyébmagyar jogszabályok rendelkezéseiirányadóak.

A jelen szerződéshat, egymással szó szerint megegyező eredeti példanybankészült, amelyből
a|áirás utan négypéldrínya Megrendelőt, kétpéldány aYáI|alkozót illeti.

.\

Ie|en szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös
értelmezésután irták a|á.

átolvasás és

Kelt:Pápa,2009.augusztus
31.

Megrendelő

{ffi

'1
N
*)

?/

)' l/-l

oL^*+
Kanozsainéd4íPékMríria
Jegyzo

'l

I

Pápa,2009.
.e#.?í.#,*{:g.
..,{.(.

/.x

i c)'
q
4

'la
\v

..)t.,(.
i,.:i.
r.r'...Nl(.*::.
u"u""
Vállalkozó

