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továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttesen, mint Felek között alulírott helyen és na_
pon az alábbi feltételek szerint:

I. Előzménvek:
MegrendelŐ, mint ajániatkérő 2013. április 10. napján megküldött aiánlattételi felhívással
hirdetménY kÖzzéíétele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljrárást indított ,,óvodafejlesz-
tés Pápa Város Önkormrányzaía Yárosi Óvodák intézményében'' cimu rÁltoP-:.t.tt-
12/2-2012-0053 azonosító számú projekt keretében oktatási feladatok ellátása tárgyában.

l, Az. eljétás eredménYeképpen Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a
2013. május 10. napjrán megküldött összegzés tanúsága szerint.

II. A szerződés tárgya:
1. Megrendelő megrendeli, a vállalkozó elválla]'ja az alábbi oktatási feladatokat.

1.1. A fenntartó és az óvodapedagógus felkészítése iktatásirlányítási, tantigy igazgatási, az
óvodai nevelési munkához kapcsolódó értékelési és tervezési pályéüűásí piojektme-
nedzsmenti feladatokra

o 30 órányi képzés 20 fő részére

1.2. Pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, integráció
o 30 órányi képzés
o 120 &ányiképzés

1.3. Óvodai nevelés
o 60 órányi képzés

1.4. Kömyezettudatosságra nevelés
o 60 órányi képzés

15 fó részére
15 fő részére

17 fő rész&e

22 fő Észére
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Felek rögzítik, hogy Megrendelő a szolgáltatást a TÁMOP-3.1. 1-1212-2012-0053 azono-
siíó számú pályánati projekt keretén belül rendeli meg.

III. Teliesítési határidő
1. Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje 2014.június 15.

IV. A Vállalkozó ioeai és kötelezettséeei:
1. Felek rögzitik, hogy vállalkozó jelen szerzódés aláírásával a szerződés térgyát képező

feladatoknak az elvfuhaíő legmagasabb szakmai színvonalon törtónő teljesítéier" uállult
kötelezettséget.

Vállalkozó jelen szetződés aláirásával kijelenti, hogy a szerződés trirgyrának teljesítéséhez
szükséges végzettséggel, szakérlelemmel, műszaki-technikai felszereltséggel és szakem-
ber-hátténel rendelkezik és azt a teljesítés teljes időtartam a alatt a szerződisszerú teljes!
tés érdekében biaosítja.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljámi.

A Megrendelő célszerűtlen vagy szakszenitlen utasítása esetén a válla.lkozó köteles őt
ezen tényre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő karért a vállalkozó
tartozik felelósséggel.
Amerrrryiben a Megrendelő a figyelmeztetés elletére azutasítást fenntarlja, a vállalkozó a
jelen szerződéstől elállhat, enrrek hiányában köteles a munkát a Megrendelő kockázatára
elvégezni.
A vállalkozó a Megrendelő által adott utasítás szerint nem végeáeti el a munkát, ha ez
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vezetne.

A vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoz-
tatni, mely a szerződésszertl teljesítést akadá|yozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesítés
elmulasztásából eredő károk a vá.llalkozót terhelik.

A teljesítéshez szükséges műszaki-techrrikai feltételek és a helyszín biztosítása Vállalkozó
feladata.

7. Az illetékes ellenórzó szervek ellenőrzési tevékenysége során Vállalk oző az ellenőtző
szerwel és Megrendelővel történő teljes körű együttmúködésre kóteles.

8. A vállalkozó szavatol azért, ltogy a tevékenységének eredményeként megvalósult valam-
ennyi munka a hatályos jogszabályoknak és szabványoknak, valamint a szakmai előírá-
soknak megfelel, továbbá rendelkezik az ehhez szükséges engedóllyel. Ay állalkoző az á|-
tala elvégzett tevékenység szakszerúségéért teljes felelősséget vállai.

9. A Vállalkozó ezennel szavatol azért, hogy a jelen szerződés megkötése illetve teljesítése
nem sérti harmadik személy jogait, továbbá azéft, hogy az általa felhasznált szellemi alko_
tások jelen szerződés teljesítése során.jogszerúen kerültek felh asznáIásra.

I0. A Y állalkoző jogosult a szerződés teljesítéséhez az I. pontban me g},latározotl közbeszerzé-
si eljarásban meghatiározott ajánlata szerint alvállalkozót igénybe venni, akinek munkájá-
ért azonban Úgy felel, mintha azt maga végeáe volna el.



11. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az egyes, konkrét képzések megkezdése előtti 9. napig
módosíthat a képzési időponton.

11.1. Amennyiben az egyes, konkrét képzések megkezdése előtti 3. napig Vállalkozó
módosít a képzés időpontjan és helyszinén - kivéve a helyszín településen be-
lüli módosítását - aY állal'koző 50.000,-Ft napi késedelmi kötbér fizetésére kö-
teles.

11.2. Amennyiben az egyes, konkrét képzések megkezdése előtti 3 napon belül mó-
dosít Vállalkozó a képzés időpontjrán és helyszínén a Vállalkozó 200.000,-Ft
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

12. Y állalkoző köteles a szerződés teljes időtartama alatt a vonatkozó jogszabályoknak meg-
feleló FAT intézményi akkreditációját fenntartani.

1J. Vállalkozó köteles rendelkezni az adoítképzós megkezdése e|őt1 az arra aképzósre vonat-
kozó indítási joggal,

14. Felek íögzitik, hogy Vállalkozó jogosult nyílt képzést taítani, tehát a különböző Megren-
delői képzéseit összevonni a következők szerint:

I4.1. amennylben a minimum létszámot nem éri el a képzésre jelentkezők létszáma,
Vállalkozó jogosult a Megrendelő képzésére jelentkezőit egy másik Megrende-
1ő azonos képzésére jelentkezőivel összevonni.

14.2. amennyiben a maximum létszémot nem éri el a képzésre j elentkezők léíszáma,
Vállalkozó jogosult a Megrendelő képzésére jelentkezők Iétszámáí feltölteni
egy másik Megrendeló azonos képzésére jelentkezőivel.

15. Amennyiben Vállalkozó az ő érdekkörében felmerült okb őI e\mtiaszíja az óra megtartását
a viiilalt időpontbeli kezdéssel, vagy a kezdéstől számított 10 percnél többet késik vagy
nem az adott csoport szintjének megfelelő képzettségű oktatót biáosít Megrendelő részé-
re, Úgy köteles a szerződésszegéssel érintett óra áfa nélküli díjának 30 %-át meghiúsulási
kötbér címén megfizetni a Megrendelőnek.

16, Ie|en szerzódés IV/11. és IV/15. pontjában meghatarozott meghiúsulási kötbér mértéke
összességében nem haladhatja meg a szerződéses összeg 5%-át,

17. Yállalkoző köteles eleget tenni a Kbt. 125.§ (4) bekezdésében foglaltaknak.

V. A Meerendelő iogai és kötelezettségei:
1. Megrendelő kötelezettséget vállal a Vrá]lalko zó szeruődésszerű teljesítésének elfogadásiira

és a vonatkozó ellenértók megfizetésére.

2. Megrendelő köteles minden a szerződésszerű teljesítéshez szükséges tényt, adatot, doku-
mentumot a Vállalkozó részére a megfelelő idóben közölni, illetve átadni.

3. Megrendelő köteles a Vállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul tájéko^aííli,
mely a szerződésszení teljesítést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az érlesítés elmu-
lasztásából eredó károk a Megrendelőt terhelik.



Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén részére írásos teljesítés_
igazolást kiállítani, melynek kiállításrára Megrendelő képviseletében Rádi Róbertjogosult.

Megrendelő jogosult a munkát barmikor, elózetes értesítés nélkül ellenőrizni.

Megrendeló M egyes, konkrét képzésben résávevők listáját - hiáníalan adatokkal - leg-
később a képzést megelőző 15 nappal köteles átadni Vállalkozónak.

Megrendelő köteles a képzés megkezdését megelőző 15 munkanapig j elezni Y állalkozó-
nak, amennyiben az adotí képzésre jelentkezők létszáma a minimum létszámot nem éri el.
vagy a maximum létsziimot meghaladja.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő az egyes, konkrét képzések megkezdése előtti 10 mun-
kanapig módosíthat a képzési időponton, képzés lemondására ezen időpont után már nincs
lehetősége.

8.1. amennyiben az egyes, konkrét képzések megkezdése előtti 3. napig Megrendelő
módosít a képzés időpontjan és helyszínén - kivéve a helyszín településen belüli
módosítását - a Megrendelő 50.000,-Ft/nap késedelmi kötbér fizetésére köteles.

8.2. amennyiben iz egyes, konkrét képzések megkezdése elótti 3 napon belül módosít
Megrendelő a képzés időpontjan és helyszínén a Megrendelő 200.000,-Ft meghiú-
sulási kötbér fizetésére köteles.

VI. A Vállalkozói díi:
1. Vállalkozó szerződésszerú teljesítés eseíén bruttó 13.822.700.- Forint (Tizenhúrommil-

Iió-nyolcsztizhuszonkettőezer-hétszáz forint) válla|kozói dij illeti, atne|y tartalmazza a
Vállalkozó valamennyi, a jelen szerződésen alapuló kötelezettségeinek teljesítésével ösz-
szeffiggésben felmerült díját és költségét.

Megrendelő a vállalkozási dij l0Yo-ának megfeleló összegú előleg igénylésének lehetősó-
gét biztosíüa, amely a végszámlában kertil elszámolásra.

Megrendelő az ellenértéket Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapjan -
benyújtott számla ellenében fizeti meg a szárriakézhezvételétől számított 30 napon belül.

Felek rögzítik, hogy részszámlák benyújtásrára aj ánlatkérő által kiállított részteljesítés iga-
zolás alapján ajánlattevő által benyújtott részszánnla szerint van lehetőség a képzések meg-
tartását követóen. A részszámla összegét a részszérnlakézhezvételétől számitotí 30 napon
belül fizeti meg.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő íizetési kötelezettségének nem megfelelően
kiállított szfunla, vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, vállal-
kozó késedelmi kamat iranti követelést nem támaszthat.

Megrendelő amennyiben önhibájábói az ellenérték megfizetésével késedelembe esik, kö-
teles Vállalkozó részére a Polgari Törvénykönyvről szóló 1959, évi IV. törvény (a továb-
biakban Ptk.) szerinti késedelmi kamatot megfizetni.

4.

5.
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ó. Megrendelő rögzíti, hogy a szerződés alapján történő kifizetések az Adőzás rendjéről szó-
ló 2003. évi XCII. Törvény (Art.) 36lA.§ hatálya alá tartoznak, illetőleg a kifizétések so-
rán irányadó a4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.

vIL A felek titoktartási kötelezettséee
1. Felek ezennel kötelezettséget vállalnak ana, hogy ajelen szerződés előkészítése, megkö-

tése és teljesítése során a tudomásuka jutott mindennemű információt üzleti titoknak te-
kintenek és ennek megfelelően - a hatáJyos jogszabályok keretein belül - titokban tarta-
nak, valamint azokat más jogviszony keretében semmilyen módon fel nem használnak.

2. A Yállalkozó ezennel kötelezettséget vállal arra, hogy az üzleti titoknak minősülő infor_
mációkat titkosan kezeli és azokat saját képviselóin, alkalmazottain alvállalkozóin kívül
más személyeknek sem közvetlenül, sem közvetve nem adja át, illetve azokat saját céljaira
nem használja fel.

J. A vállalkozó kijelenti, llogy az üzleti titoknak minősülő információk biztonságos megőr-
zéséhez sziikséges személyi, tárgyi, vagyonvédelmi eszközökkel, ismeretekkel és ellárá-
sokkal maga és alvállalkozói rendelkeznek.

4. A y állalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen szeruődés megszűnését kö-
vetően a tudomásara jutott üzleti titoknak minósülő információt lz.rtalmaző - bármilyen
alapú - adathordozót, valamint az anól készült valamennyi másolatot a Megrendelőnek
haladéktalanul visszaküldi.

VIIL Eeyüttműködési köte|ezettsée
1. Felek ezennel kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szeruődés hatálya alatt kölcsö-

nösen együttműködnek, melynek keretében kellő időben íájékoztatják egymást a jelen
szerződésben foglaltakon túlmenően minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződésben
foglalt teljesítésre kihatással lehet.

2. Felek ezennel megállapodnak abban, hogy havonta legalább egy alkalommal, de bárme-
lYik fél kérésére egyéb esetekben is rendszeres konzultációt tartanak, melynek keretében
kÖlcsönösen tájékoáatják egymást a jelen szerződés teljesítésével kapcsoiatos valamenrryi
körülményről.

J. Vállalkozó köteles a támogatott fonás felhasználását ellenőrző mindenkori közremúködő
szervezet részéte esedékes jelentésekhez szükséges, a szolgáltatás íárgylra, a teljesítés fo-
kára vonatkozó információkat - megrendelő kérése alapján szakmai beszámoló fotmájá-
ban - megrendelő tészéte megrendelő kérése alapján a megjelölt határidőben rendelkezés-
re bocsátani.

IX. Szerződésszeeés
1, A teljesítés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetére a telies nettó

szerződéses ellenérték 5%-nak megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles. A Meg-
rendelő a szerződós meghiúsulása esetén az ezt meghaladó kárát is érvényesítheti a vál-
lalkozóval szemben.

2. Ha a szerződés a Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, abban az esetben a Megren-
delő köteles a Vállalkozó részére az igazolt költségeit megtéríteni.



x. Alvállalkozó igénvbe vétele
1. Vállalkozó alvállalkozók igénybe vételére a közbeszerzésekről szóló 20i1. évi CVI[.

törvény (a továbbiakban Kbt.) 128.§-ban foglaltaknak megfelelően jogosult.

2. Felek figzítik, hogY Vrillalkozó alvállalkozó igénybe vétele esetén köteles az alvállalko-
zóval megkÖtÖtt szerződósben kikötni, hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésé-
re Megrendelő is jogosult.

XJ. A szerződés módosítása, megszűnése
1. Jelen szerződés kizárólag Felek kölcsönös akaratából írásban módosítható a Kbt. 132.§-

ban foglaltaknak megfelelően.

2. A jelen szerződés barmelyik fél azonrrali hatályú rendkívüli felmondása esetén megszúnik.
A rendkívüli felmondást a másik fél sűyos szerződésszegés e alapozza meg.

3, A Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszűntetíi, azaz
Yáilalkoző részéről súlyos szerződésszegésnek minósül különösen, u,."*}ib"n,

3.1. a Vállalkozó a hibás teljesítésről szóló értesítés kéáezvételét követő 5 napon
belül elmulasztja a hibát kijavítani

3.2. a Yállalkozó teljesítése olyan jelentős mértékben hibás, vagy a jelen szevő-
désen alapuló 

_kötelezettségeit olyan jelentős mértékben ."grr"gt", hogy en-
nek következtében a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll eiaetetá.

vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszűntetni, azaz Meg-
rendelő részéról súlyos szerződésszegésnek minősril különösen, amennyiben a Megrende-
lő a vállalkozói díj fizetési kötelezettségével 90 napon tuli késedelembe esik.
Megrendeló jogosult továbbájelen szerződést felmondással megszüntetni a Kbt. 125.§ (5)
bek. a)-b) pontjaiban foglalt esetekben.

XII. Kancsolattartás
1, Felek rögzítik, hogy Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egl,rnással

telefax útjrán vagy ajárrlott, tértivevényes postai küldeményben kótelesek közölni,

2. Megrendeló által kapcsolattartásra jogosult személy:

Név: Rádi Róbert
Cím: 8500 Pápa, Fó u. 5.
Telefax: 89/3 13_989
Telefon: 89l515-014
E-mail: radi.robert@papa.hu

J. Vállalkozó által kapcsolattartásra jogosult személy:

Név: Bertalan Tamás
Cim:2013 Pomáz, Török u. 29.
Telefax: 06-I-239-4653, 06-26-327 -l07
Telefon: 06-20-3 40 -4599
E-mail : bertalan.tamas@observans.hu



XIII. Vegyes rendelkezések
1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a ptk., a I(bt, és az egyéb vonatkozó

hatályos magyar jogszabályok rendelkezósei irányadóak.

2. Felek rÖgzílik, hogY a teljesítés sorrán keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
MegrendelŐ tenileti korlátozás nélküli, kizárólagos és harmaáik személynek átadható fel_
használási jogot szerez. A szerzódés alapján Megrendeló jogot szerez íovábbá az alkoíás
(terv) átdolgozására.

J. A másik fél elózetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé, i|-
letve nem bocsáthat harmadik személy rendelkezésére, kivéve, ha eá hatályos jogszabály
alapján bíróság vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli.

r'. Felek kÖtelezettséget vállalnak a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezé-
sóre.

5. A 4. Pontban foglaltak meghiúsulása esetére Felek ajelen szerződésból fakadó vitás kéí-
déseikrendezésére a Pápai Járásbíróság, illetve a Vesiprémi Törvényszék kizrárólagos ille-
tékességét kötik ki.

Jelen szerződést Felek elolvasás és megértés után 4 egymással tartalom és forma szerint azo-
nos eredeti példányban írták alá.

Pápa,2013.június 5.

.-Fl A\,l ( / t""*|"""-,
Pápa Város Önkormányzata
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