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- tov6bbiakban ,,Megbizott" -

Felek" vagy "Felek")
(egyUttes emlit6sUk eset6n: ,,Szerzodd

zerzlsekrol szolo 2011' evi C)Vlll' torv6rry
z6si eljarast folytatrctt le (tovdbbiakban:
lA-12-2013-0005 azonosito szamu"'A
orthilzterUleti multifunkcion6lis kdz6ss6gi

leszt6se, 6talakltiisa" cimu projekt
emr,i eszkozbeszerzlsre vonatkozo

feladatainak projektmenedzseri, valamint
a Kozbeszerzdlsi
1.2 Felek teljes meg6llapod6s6t a szerzod6s torzssz$vege,
v6raszok
aj6rrratkeroi
adott
aiekozratils-k6r6sre
Erjaras sor6n
tatasi igeny fe|merU|t), a Kozbeszerz6si E|j6rast
(amennyiben
es Meg-bizott nyertes aj6nlatiinal< teljes le,rtalma la
indit6 felhiv6s

Kbt. 80. S (1) bekezdes6ben foglaltakra figyelemmel/ taftalmztzza. A fenti
dokumentumok kozdtti, ugyanazon k6rdesre vonatkozo bdrrnely elt6r6s,
ellentmond6s, ertelmez6si neh6zseg eset6n a legteljesebb muiszaki-szakmai

tartalmat rdgzito rendelkez6s az ir6nyado.
2.

azonoslt6 szdm[, ,,A szombafl'relyi AGoRA
Sporthiiz terUleti multifunkcion6lis kozossegi kozmrivel6d6si

,,TloP-1 .2.11A-12-2013-0005

Mtivel6desi

6s

kozpontt6 torleno fejleszt6se, 6talakitdsa" clmfi projekt lebonyolit6s6hoz kapcsolod6
l" Utemti eszkozbeszerz6sre vonatkozo projektmenedzsment, valamint teljes korri
projektmenedzsment szolgdltatas (projektmenedzser, p6nzUgyi vezet,o) beszerz6se
ll." cimti elj6r6shoz kapcsolod6 l. Utemri eszkozbeszerz6sre vonatkozo
projektmenedzser, valamint penzUgyi vezet6 beszerz6se.

2"1 A Meqbizott feladatai:
A beszerzend6 szolg6ltat6s keret6ben az al6bbiakban

meghatAro,zolt feladatok

elldt6sa szUks6ges:

A Megblzo megbizza a Megbizottat, hogy a TIOP-1 .2.11A-1211-2013-0005 sz6m[,
,,A szombathelyi AGoRA-Mfivel6desi es Sporthaz muttifunkcioni1lis k6z6ssegi
kdzmfivelSdesi k1zpontta t6rtenS fejlesztese, atalakitdsa" r:imrl nyeftes
p1lyAzathoz kapcsolod6an a projektbol fakado kotelezetts6geinek teljesit6sehez
a projekt Utemez6senek megfeleloen az l. Utemr.j eszkozbeszerz6,s feladatainak
projektmenedzseri, valam int penzU gyi vezetoi feladatainak el ldtasdva l.
A Megblzott a megbizdst elfogadja 6s tudom6sul veszi, hogy koteles a rdbizott Ugy
gondos 6s szakszerri elldtds5ra.
2.2

A Megllizott koteles a projekt l.

Utemri eszkozbeszerzls6be>n a pillyilzati
felhiv6sban, 0tmutat6ban 6s dokument6ci6ban 169zitett mtjszaki tartalomnak
megfelel6en kozremtikddni. Feladata az eszkozbeszerz6s rneg;valosltdsdnak
folyamatos, 6lland6 figyelemmel kls6r6se, mennyisdgi 6s minosegi ellenorz6se,
hiba illetve elt6r6s eset6n a szUks6ges int6zked6sek haladektalan megt6tele.
Megbizott a mtiszaki leirds l. 2. pontj6ban meghatdrozott 6s az alabbi feladatait
az l. Utemfi eszkdzbeszerz6sre vonatkozo szerzodes megkot6senek idopontj6ig
k6teles ell6tni.

A

Megbizott k6teles egyUttnnrlkodni az L Utemri eszkozbeszerzlsre
ir6nyulo kozbeszerzesi elj6rasban a Megbizoval (a gazdars6gi-penzugyi
szak6rletem biztosftSsa, kozrernrikdd6s az aj6nlatteteli hatdrido lejartat
megel6zo eljS16si cselekm6nyek gazdas6gi-penzugyi vonatkozasu
kerdeseinek tisztAz6s6ban, a projektdokumentd cio p1lyAzirti szempontri
v6lem6nyez6se, szUks6g eset6n kieg6szltese).

Az l. utemri

eszk6zbeszerz6sre vonatkozo kdzbeszerrz6si elj6rSs
dokumentumainak rogzit6se a Nemzeti Fejlesztesi Ugynerkseg palyazo

felUleten (EMIR).

Kdteles egyUttmtikodni a teljes korri projektmenedzsment szolg5ltatoval
el6rehaladSsi jelent6s, szakrnai 6s penzugyi besz6mol15(k), kifizetesi
kerelem 6s mellekleteik elk6szltes6ben az l. utemri es:zkdzbeszerzls
vonatkoz6sdban, 6s a T6mogato szervezet r6sz6rol elvdrt formdban (papir
alapon esivaEy elektronikus adathordoz6n) 6s p6ld6r'ryszdmban a
megadott hat6rid6n belUl a Megbiz6nak torlen6 6tad6s6ban.
Megbizo folyamatos t6jekoztatdsa az el6rehalad6sr6l 6s a felmerUlo
problemdkr6l.

Az l. utemri eszkozbeszerz6s vonatkozds6ban folyamatos kapcsolattart6s,
tAj6koztat6s, adatszolg6ltat6s, egyuttm(k6d6s biztositasa a palyazati

kiir6sban meghatdrozott kozremrikodo szervezettel (ESZA), a
projektgazd6val 6s dont6shozo testUlet6vel, valamint az egyUttmrlkodo

partnerekkel p6nzUgyi 6s szakmai kerd6sekben.
Kapcsolattartds 6s egyUttmtikodes az elszf'molds6rt felelos kozremrikddo
szervezettel.

Folyamatmenedzsment tev6kenys6g biztosit6sa
eszkozbes zerz6s vonatkoz6s6ban'

az l.

utemri

a frojektmegvalosit6s icl6szak6ban (a

felmerUlo koncepcion6lis es konkr6t probl6m6k, a r6szfolyamatok kozti
el lentmondSsok felt6rdsa, intezked6s letve javaslat azok felold6s6ra).
Rendszeres, illetve a Megbizo k6r6se alapj6n szuks6g sz:erint helyszini
(szem6lyes) jelenl6t az l. Utemri eszkozbeszerz6ssel os;szefUgg6sben
(kiemelten: helyszfni ellen6rzeskor, el6rehalad6si jelentes kdrszit6sekor, az
eszkozbeszerz6ssel kapcsolatos projektrendezv6nyeken stb.)
Kdzremrikdd6s az L Utemri eszkozbeszerz6sre vonatkozci szolg6ltat6si
szerzod6s elokeszites6ben
A projekt l. Utemri eszk6zbeszerz6sre vonatkozo kozbeszterz6si elj6r6s
mriszaki vagy p6nzugyi tartalm6nak m6dosulSsa eset6n a Megbizott
koteles egyuttmukodni a teljes korui projektmenedzsrnentet v6gzo
szolg6ltat6val a TSmogatdsi Szerzod6s modosit6si k6relnrenek es/vagy
iI

"

vdltozAs bejelentoj6nek, valamint az ahhoz tarlozct mellekletek
(eloir6soknak megfele16 form6ban 6s peld6nyszdmban torteno)

elk6szftes6ben.
Heti legalSbb egyszeri operativ r6szv6tel a projekt szlnhely6n,
A Megbizott kdteles a legalabb ketheti rendszeress6ggel a teljes korri
projektmenedzsment szolg6ltato 6ltal koordin6lt team 15rlekezleteken
(kooperacio) r6szt venni. Az ott keszult jegyz6kOnyvet :t napon belul
koteles jov6hagyni.
Koteles a team Ulesek dOnt6seit vegrehajtani.
A Megbizott koteles egyuttmrikodni a kdtelezo nyilv5nossag tevekenyseget
v6gz6 szolgdltatoval 6s
teljes korti projektmenedzsmentet v6gzo

szolg5ltatoval

a

az l. utemri eszkozbeszerzlsre vonatkozoan a

projektrendezv6nyek megszervez6se es lebonyolit6sa te16n.
A Megbizott megbiz6sa lej6rlakor kOteles dtadni a projektdokumentdciot a
Megbiz6nak.
Jogszabdlyi h6tter folyamatos figyelemmel kiser6se mellrett, koteles a
v6ltoz6sokrol a Megblzot tajekoztatni.

2.3. A Meqbizott p6nzriqvi vezetSi feladatai:

- A Megblzott

feladata az l. Utemr.i eszkdzbeszerzls vonertkozSsdban a
penzUgyi koordin6cios feladatok, p6nzUgyi levelez6sek bonyolit6sa

- A

Megbfzott K6teles az l. utemfi eszkozbeszerzlsre vonatkozoan a
IMegbizo k6resere vagy a Kozremrikod6 Szervezet eloirdsa alapjAn az
elv6rt form6ban 6s peld6nysziimban penzUgyi beszdmolOkat k6szfteni,
valarnint adatot szolg6ltatni.

2.4 A feladatok k6zd nem

tartoznak az Onkormdnyzat hat6skdr6be tartozo
konyvel6si, p6nzUgyi nyilv6ntarldsi, rendeletalkot6si, eloterjes;zt6s k6szft6si,
stb., illetve a fUggetlen m6rndk, a kazbeszerz6si szakerto vagy a nyilv6nossdg
biztositds6hoz ig6nybe vett nyomdai vlllalkozAs(ok) szerz6deses teljesitesi
kdtelezetts6gebe tartozo feladatok (az epltesi naplo vezet6se, beszdmol6
k6szit6s, kdzbeszerzesi dokumentiici6 elk6szitese, kiadv6ny s;zerkesztesi 6s
kivitelez6si munk5i, stb.) elvegz6se.

2.5. A fent leirll proiekt L Utemri eszk6zbeszerz6sre vonatkozo projektrnenedzseri 6s
penzUgyi vezetoi feladatainak teljes korri ell6tasa a projektdokurnent6ci6ban
pAlyizati felhlvds, ftmutato, beny0jtrott pitlyizat 6s a TSmogat6si szerzod6s meghatdrozott m6don, 6s a T6mogat6 Szervezet altal 6llasfoglal5rsok keret6ben
meghat6rozottak alapjdn tdrtenik. I\4egblzott a jelen szerzod6s targy6t klpezo
feladata teljesit6se sor5n a Melgbizo Szombathely Megyei Jogri V6ros
Onkorm6nyzata nev6ben a minclenkor hatSlyos jogszabilyok, a projekt
dokumentdcio es az alairl T6mogat6si Szerzod6s szerint jdr el, kUldnosen az
Altaldnos Szerzod6si feltetelek es a konstrukciora vonatkoz6 ,,P6nzUgyi
elszdmo16s rSszletes szabdlyai" 6s az ,,ERFA elszdmolhat6s;6gi ftmutato"
figyelembe v6tel6vel.

2.6. Az

l.

Utemtj eszkdzbeszerz6ssel il<apcsolatban felmerUl6en ia T6mogat6si

szerzod6stol valo elt6r6s, vagy a projekt megval6sft6sat veszelyezl,eto korUlm6ny

6szlel6se esetEn a Megbizo r6sz6re azonnal jelent6st k6szit. l\ Megbfzott a
projekt Utemterv6t szUks6g esetdin aktualizd'lja 6s a Meglbizo r6sz6re
joviihagyasra megkUldi.
a tdmogat6 szervezet 6s a Megblz6 6ltal kijelolt 6s egyeztretett, a projekt
eszkozbeszerz6s6nek megval6sit6sa szempontj6bol jelen szerz6d6s
keret6n be[Ul indokolt feladatok ell5tdsa,

2.7 " Egyeb,

l. Utemti

2.8.

Jelen feladatok elv6gz6sekor a Megbizott, Szombathely
0nkorm6nyzatlnak megbiz6sdb6l es nev6ben jar el.

MJV

2.9. A Megbizott a szerzod6ses jogvisz:ony tdrgyat kepez6 feladatokat koteles a
legjobb tud6sa szerint a hat6lyos jogszab6lyok betart6sa mellett fokozott
gondoss6ggal 6s a Megblzo 6rdekeinek figyelembev6tel6vel a lVlegbizo eseti
utaslt6sait betaftva, 6s vele egyUttmrlkodve szakszeruen teljesiteni rigy, hogy
ezek a kitetelek vonatkoznak az 6ltala ig6nybevett kozremrlkddo szem6lyekre is.

2.10. Amennyiben a Megbizott feladatSt nem tudja teljesfteni, illetoleg b6rmely okbol
akad1lyozva van, halad6ktalanul koteles a Megbiz6t 6rlesiteni. A k6sedelmes
bejelentesb6l szArmaz6, a Megbizot terhelo tdbbletkOlts6gekert, valamint a
jogalap nelkUl felvett dijaz6st a Megbizott koteles az erre tort6no felszolit6stol
kezdod6 8 napon belUl a Ptk-ban meghatdrozott k6sedelmi kamattal novelten
visszafizetni"

2.11.

A

Megblzott

a jelen

szerz6d6sben meghatArozott kotelezetts6geinek

teljeslteset

Szakaly Szabolcs, a Vi{rosfejleszt6si Osztaly vezetoje szakmai teljesites
igazol6sa ut6n Lazlry Viktor alpolg6rmester hagyja jov6 (teljesitesigazol:is).
Megrendelo szerzod6sszer[inek tekinti Viillalkozo teljesit6set, amennyiben a
teljesitesre biztositott hat6ridoben V6llalkozo a szerzod6s t6rgyat kepezo
szolgdltatdsokat hi6nytalanul elldtta. A Felek hangsulyozz1k, hogy Megrendelo
nem minosUl szakviillalatnak a szerzod6s t6rgya vonatkozlisdban, ez6rt
Megrendelotol nem elv6rhato, hogy 6szlelje a hozzA nem erto 6ltal fel nem
ismerhet6 hib6kat, vagy, hogy az 6szlelt hibdkat, hi6nyossdgokat teljes
szakszertiseggel 6s pontoss6ggal megjelolje.
2.12. A Megbizott kdteles biztositani a szerzodes megfelelo teljesit6s6hez szUks6ges
szem6lyi 6llomdnyt 6s infrastruktrirSt.

A

megdllapodds teljesit6se sor6n a felek folyamatos egyUttmrlkod6sre,
szUks6ges inform5ci6k soron klvUli nyrijt6sdra kdtelesek.

2.13.

a

2.14. Az operativ kapcsolattart6s a Polgdrmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si OsztSly6n
keresztUl torlenik,

A Felek koz6tti kommunik6ci6

hivatalos modja. e-mailen, faxon vagy
tertivev6nyes lev6lben, a kUldemeny I'elad6st 6s k6zhezv6telt igazolhato modon.
2.15. Megdllapod6st koto felek a megdllapodas hat6lybalep6set kdvet6en rendezik a

projekttel kapcsolatos dokumentumok, informdci6k

es egy6b Stadando

munkaanyagok 6tad6s-iitv6tel6nek rendj6t, az eseti 6tad6s-6tvetelekor pedig a
Megbizott n6szerol elv6gzend6 konkr6t feladat-meghatlrozitsokat es int6zked6si
hatdridoket.

a hibas vagy' k6sedelmes
teljesit6ssel a Megbizonak okozott kdr6rt, amennyiben az a Megbi:zott mtik6d6si,
illetve 6rdekkon6ben bekovetkezett, a Megbizottnak felrohato okra vezetheto

2.16. Megbizott teljes korri felelosseggel tarozik
vissza.

2.17. Megbizott tevekenys6ge sor6n koteles egyUttmrikodni a PolgSrrnesteri Hivatal
6rintett szervezeti egys6geivel (V6rosfejleszt6si Oszt6ly, Kdzgazdas6gi es Ado
Oszt6ly, V6rosUzemeltet6si Oszt6ly, Eg6szsegUgyi,- 6s Kozszolgy6lati Osztdly),
valamint a fejlesztessel 6rintett int6zmennyel (az AGORA Kultu16lis Kdzponttal),
apAlyizal kiiroval 6s KozremUkddo Szervezet6vel, valamint a p6lyrazatba bevont
kUlso szakertokkel 6s a megvalos[t6sban 16sztvev6 egyeb partnerekkel,
besz6llltokkal. A Megblzott az eredm6nyes munkav6gz6s 6rclek€rben kdteles a
pttlyAzattal kapcsolatos valamennyi 6rdemi inform6ci6t, tenyt 6s elkeszitett
anyagot a Megbiz6 r6sz6re eljuttatni.

2.18 Megbizott a megblzdst a Megbizo 6rdekeinek megfeleloen kdtelles teljesiteni.
A Megbizott k6teles figyelembe venni a Megbiz6 irdsbeli utasitds;ait a teljesit6s
sor6n" A Megblzott kiz6rolag abban az esetben t6rhet el a kapott utasit6stol (a
Megbfzo egyidejtl 6rlesitdse mellett), amennyiben a Megbfzo erdleke feltetlenUl
ezt kivdnja 6s elozetes erteslt6sre m6r nincs lehetoseg.
2.19. Megbizott koteles az esetleges dont6st igenylo kerd6sekr6l iriisban azonnal
dontest kerni. A Megbizott szUkseg eset6n kozremrikodik a Bizotts6gi 6s
Kozgytilesi eloterjeszt6sek el6keszites6ben, valamint szUkseg eset6n Megblzott
r6szt vesz az Ul6seken.
2.24. A 2.1 pontban rogzitett feladatai elldtdsa, valamint az onkorntAnyzati c6lok
teljesUl6se erdek6ben a Megblzott jogosult kdzremrjkddot igenybe venni;
kozremtikodo szemely igenybev6tele eset6n kdteles ir6sban szerrzod6st kotni,
ezek megkotesekor amennyiben ennek feltetelei fenn6llniak koteles
figyelembe venni 6s alkalmazni a piilylzati dokumentdci6 elolr6sait. A
kdzremtikodd tev6kenys6g66rt Megbizott [gy felel, mintha a munk6t maga
v6gezte volna. A kdzremrikod6 igenybevetel6nek kolts6geit a Megkrizott viseli.
2.21. A Megbizott kapcsolatot tart a MeEblzo nev6ben apllyAzatkiiro szervezet 6ltal
kijelolt Kozremtikodo szervezettel 6s munkaszervezeteiver.
Proiekt nrenedzser:

n6v

L6hr M6nika, KovScs Val6ria D6ra

ceg
clme
email

ESZA Nonprofit Kft.
1385 Budapest
loh r. monika@esza. hu, kovacs.dora@esza.
+36-1-273-425A

tel/fax

2.22. A szerzodo felek kozotti kapcsolattart6sra kijer6rt szem6lyek:

A Meqbiz6 reszerol:

Lazfry Vi ktor, alpol 96 rmester

El6rhetos6ge: 9700 Szombathely, Kossuth u 1-3.
Email: lazary.viktor@szombathelv. hu
Tel: 94 - 311-403

h

q

SzakAly Szabolcs, Vdrosfejleszt6si Oszt6ly, oszt6lyvezetr5
Elerhet6s6ge: 9700 Szombathely, Kossuth u 1-3.
Email : szakalv. szabolcs@szombathelv. hu
Tel: 94 - 520-239
Fax.94 520-288

A Meqbizott reszer6l:
Nagy lmre Gy6z6, projektfejleszt6si vezet6
El6rhetos6ge: 9700 Szombathely, K6szegi u. 23.
Email: nagy. imre. gyozo@rfh. hu

3.

A Meqbiz6 kdteless6qe 6s ioqai:

3.1.

A Megbizo koteles

3.2.

A

a feladatok 6s szolgiiltat6sok teljesit6s6hez
szUks6ges t6mogat6st (leadott pAly1zati dokumentScio, Tdmogaltdsi szerzod6s
6s m6dosit6sai, meglevo terv 6s technologiai dokument5ciok, mrjszaki lelrAsok,
specifik6ci6k es adatbdzisok rendelkez6sre bocsSt6sa, folyamatos t6j6koztatds
nyfjtdsa a szerzod6s t6rgy6t erinto korUlmenyekrol, a beszerz6sek
megvaloslt6s6ban 6rintett szakemberek 6s szervezelli egysegek
egyUttmtlkod6s6nek biztoslt6sa, irat-betekintesi jog). Megblz6 k.otelezettseget
v6llal arra, hogy minden szUkseges onkorm6nyzati felhatalmaz6st, nyilatkozatot
kiad Megbizottr6sz6re a feladatok hatiirid6re tor16n6 v6grehajt6sia erdekeben.
biztositani

Megbfzo kdteles ezen belUl a menedzsment feladathoz kapcsol6d6an a
Kozremtikddo Szervezett6l, vagy m6s eljaro hatos5gtol, hivataltol a hozzit
lrkezo leveleket, dokumentumokiat a V6rosfejleszt6si Oszt6lyon torten6
hivatalos 6rkeztet6stol sz6mitott 3 munkanapon belUl a Megbizott sz6mdra
tovdbbltani. A tov6bbitds m6d ja ez esetben faxon, szkennelt dol<umentumk6nt
e-mailhez csatoltan, illetve szemelyes kezbesit6s lehet. A szerzod6ses
tevekenyseg sordn tudomdsdra jrutott informdci6k a Megbizo kiz6rolagos
tulajdon6t k6pezik, azokal Megbizott kizArolag a jelen megbiz6si szerzod6sben
fog Ialt feladatokh oz hasznAl hatja fel.
A Megbizottnak esetlegesen dtadrctt adatb6zist a Megbizott kizlrolag a
szerzod6ses tev6kenys6g c6ljaira haszn6lhatja fel 6s az adatSllom6ny Osszes
n6la lev6 p6ld6nydt a munka elv6gz6se ut6n koteles a Megbizonarkvisszaadni.

3.3. Megblzo Megbizott tev6kenysegehez szUks6ges megbizoi lllAsfoglaldsokat es
donteseket Megbizott ilyen irdnyu k616s6t kovetoen, 6sszerfi hatdrid6ben
biztosltja.

4" A szerz6d6s id(Startama

A

a

1.

szerzod6s hat6lyba lepesetol a,z
Utemri
eszkozbeszerzlsre vonatkozo kozbeszerz6si elj6rds eredm6nyekeppen megkotendo
szerzod6s megkot6seig sz6l.

szerzod6s id6tarlama

5.

5.1. Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy a Megblzo a Megbizolt r6sz6re a 2.
pont szerinti projektmenedzsment szolg6ltat5s ellent6telezds6re dijat fizet,
amelynek dsszege nett6 2 900 000 - Ft (Kettomillio kilencszlzezer forint) + 27o/o
Afa, azaz brutt6 3 683 000- Ft (brutto Hdrommillio hatszlznyolc"ranharomezer
forint)" A megbiziisi d'r1 mag5ban foglalja a Megbizott r6szdr16l felmerAt6
valamennyi k1ltseget.

5.2.

A Megbizo a teljesit6s sor6n 1 el6legsz6mla, 1 r6ssz6mla 6s 1 vegszdmla

A sz6mla ellenerlek6nek kiegyenliteser a Polg6ri
Torvenykdnyvn5l szolo '1959. evi lV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) XXIV.
Fejezet6ben foglalt szab6lyok szerint (szerzodS hatos6gnak n,em minosUlo
szem6llyel kotott szerzod6se eset6n kifejezetten a Ptk. 29218. g (1) bekezd6s6ben
foglaltak szerirrt) 6s az adozAs rendjerol sz6lo 2003. evi XCll. torvtlny 36/4. g-a
szerint 6tutaldssal tortenik. A szdmla fizet6si hatdrideje 30 nap.
Az ellenszolg6ltatds eg6szben europai unios t6mogat6sbol kerUl finanszlrozasra, a
tdmogat6sbol szdrmaz6 osszeg kifizetese a 412011. (1. 28.) Korm. re,ndelet szerint
kdzvetlen szSllitoi finanszirozdssal tortenik. A t6mogatds intenzit6sa: lCtO %.
A Kbt. 130. S @ bekezd6se 6rlelm6ben a kifizet6sre koteles szrervezet is az
ajdnlatkerokent szerzodo f6lre irdnyado, a Ptk.2921B S (1) bekezdesrSben foglaltak
benyfjtas6ra jogosult,

szeri nt koteles az ellenszolg6 ltat6st teljes iten

i.

- Megbizo biztositja a 412011. (1.28.) Korm. rendelet 571A. g (1) bekezd6se szerinti
szallit6 eloleg igenylesenek lehet6seget. Amennyiben Megbizott 6lni kiv6n a 412011.
(1.28.) Korm. rendelet 571A. S (1) bekezd6se szerinti el6leg (tovdbbiakban: eloleg
vagy sz6llitoi el6leg) kifizetesenek lehet6seg6vel, 0gy a Kdzremrikod6 Szervezet
r6szSre Megbizo egyidejrl tljekoztat6sa mellett elolegbek6ro dokumerrtumot koteles
kUldeni. Az eloleg m6rteke nem haladhatja meg a szerzod6s elsz6molhato
osszeg6nek 30%-at.

-

Megbiz6 az 6rtesltestol sz6mitott 5 r'rapon belUl jelezheti a szSllitoi eloleggel
kapcsolatos, indokolSssal al6tdmasztott fenntart6s6t. Ennek hi6nydban a szallltoi
eloleg-igenylest Megbiz6 resz6rol elfogadottnak kell tekinteni. Megbiz6 koteles a
Megbizott altal megkUldott, eloz6ekben rogzitettek szerinti elolegre vonatkozo
sz5mldt annak be6rkez6s6t koveto 5 napon belul ziuadekolni 6s a Kozremtjkodo
Szervezet r6sz6re.. megkUldeni. Az eloleget a Nemzeti Fejlesztesi Ugynokseg
(tovabbiakban: NFU) fizeti meg Megbizott. A sz6llitoi eloleggel torlenr6 elizamolas
r6szletszabalyait az NFU hatArozza meg. Az eloleg osszege a sziimlitb6l kerUl
levon6sra.

-

Megblzottat eloleg igenylese eset6n az el6legre vonatkozoan

Korm. rendelet 571A.

S (3) bekezd6se alapj6n a

a

412011. (1. 28.)

kozbeszerz6si eljdrdrs

eredm6nyek6nlt kotott szerz6d6s elsz6molhato dsszegenek 10o/o-a 6s az igenyelt
sz6llitoi eloleg kUlonbdzetere juto t6mogat6s osszeg6nek megfelelo mertekri, az NFU
javAra sz6l6, a Kbt. 126" S (6) bekezd6se szerinti biztositek-ny0jtasi kotelezetts6g
terheli.

- A biztositek nyfjthato:

o

az elo[rl p6nzosszegnek az ajAnlatker6kent szerzodo fel fizet6si sz6ml6jara
tofteno trefizet6ssel vagy

o
o

bankgarancia vagy banki k6szfizet6 kezess6g biztosit6sdval, vagly

o

a gazdas1gi t6rsas6g vagy nonprofit szervezet sz6lllto cegjegy:zesre jogosult

biztositdsi szerzod6s alapjan ki6llitott - keszfizeto kezess6gveillalast tartalmazo
- k6telezv6nnyel vagy

vezeto tisztsegviselojenek vagy legalebb 50%-os k6zvetlen tulajdonr6sszel
rendelkezo tulajdonos6nak, vagy egyUttesen legal6bb 50%-os kdzvetlen
tulajdonr6sszel rendelkezo term6szetes szem6ly tulajdonosainak
kezess6gv6l lal6s6val, vagy

o
o

garanciaszervezel6ltal vallalt kezess6ggel, valamint

az Aht.92" S (1) bekezd6se szerintil 6llami kezess6ggel.

5.3. A r6szteljeslt6s Utemez6se az aldbbiak szerint t6rt6nik:

l. el6leqsz6mla ki6llftSsa:
1 db. el6leqsz6mla: Elolegbek6ro (amennyiben az AjanlattevS keri): eloleg, a
megbiz6si dlj legfeljebb 30%-a.
L r6szszAmla ki6llftSsa:

A Megbizotl az L Utemu eszkozbesze'rz6sre vonatkoz6 aj5nlatt6teli felhiv6sra
be6rkezett aj6nlatok 6rt6kel6s6t kcivet6en a megbiz6si dij Alo/o-rol, melynek
osszege netto 1 160 000,- Ft (azaz egymillio egysz1zhatvanezer forint) + 27o/o
Afa, azaz brulto 1 473 200,- Ft (azaz egymillio nlgyszAzhetrrenhdromezer
kettbszAz forint)"

Amennyiben Viillalkozo nem ig6nyelte az ig6nyelheto eloleg teljes osszeg6t, 0gy
az L r6szsz6mla osszege a vdllalkoz6i dij 70 o/o-Anak 6s az igenyelt eloleg
medek6nek a kUlonbozete lehet.
Abban az esetben, ha a V6llalkoz6 egy6ltal6n nem 6l az el6leg igenyl6senek
lehetoseg6vel, akkor az l. r6ssz6mla Osszege a v6llalkoz6i dlj dsszegenek TOoh-a
lehet:

V6qsz6mla kiSnlit6sa:

A Megblzott vdgsz6ml6t ny0jt be a nnegbiz6si dij fennmarad6 6sszeg6ri5l az
Utemtj eszkozbeszerzlsre vonatkoz6 eredm6nyes kozbeszelrz6si eljards
L

eredm6nyek6ppen megk6tendo v6lilalkozoi szerzod6s megkoteset kovetoen,
melynek Osszege nett6 870 000 Ft (azaz nyolcszlzhetvenezer l=orint) + 27o/o

Afa, azaz brutto 1 104 900 Ft (azaz egymilli6 egyszAzn6gyez:er kilencszAz
Forint)"

6. Szerz6d6sszeg6s. a szerz5des megszfin6s6nek esetei

6.1. Megbizo jogosult jelen szerz6d6st az lllala meghat5rozott felnrond6si idovel
vagy azonnali hatAllyal felmondani Megbizott szerzod6sszeg6s6re erlapitottan, ha
Megbizott:
- felfUggeszti a kifizet6seit, ellene joger6sen felsz6mol6si elj6rdst rendelnek el,
V6llalkoz6 legfobb szerve a t6rsasSg vegelsz6mol6s6nak, mregkezd6s6rol,
fe lsz6 mo l6s6 nak kezd em 6nyez6s6r6 | hal6r oz; v agy

- a teljesitest jogos ok nelkUl megtagadja; vagy

- jelen szerz6d6sen

alapulo kotelezettsegeit olyan jelent6s mert6kben
megszegte, hogy ennek kovetkezteben Megbizonak a tov6bbi teljesltes nem
6ll erdekeben; vagy
- b6rmilyen m6don megt6veszti a Megbizot, vagy valotlan adatot szolg6ltat es
ez kozvetlen vagy kozvetett modon s(lyosan vesz6lyezt,eti a projekt
Tdmogatdsi Szerzod6sben rogzltettek szerinti megval6slt6sdt; viagy
- b6rmely szerzod6ses kotelezettseget vagy azzal kapcsolatos hat6lyos
magyar jogszab6lyt megszeg, amennyiben az alapvetoen befolydsolja a
sze rzod 6s szer(i te lj es ltest

6.2. K6sedelmi kcitb6r: A szerz6d6s teljesit6se sordn Megbizottnak felr6hat6
k6sedelem eset6n a kesedelmi kotber rn6rt6ke 50.000,- Ft naponta. A kesedelmi
k6tber maximuma: 30 nap alkalmank6nt.

6.3 Meghi0sulisi kcitb6r: Meghi0sul6si fi<otberre jogosult Megbizo, her a szerzod6st
Megbizott szerzod6sszeg6s6re alapltottan felmondja. A meghi0sul6si kotber m6ft6ke
a netto megblz6si dij20 %-a.

6.4 A Megbfzo jogosult a szerz6d6st indoklds n6lkUl, b6rrnikrtr, az

6ltala
meghat6rozott felmonddsi idovel vagy azonnali hatallyal felmondani, koteles
azonban helytallni a Megblzott 6ltal m6r elv6llalt k6telezettsegek6rl.

6.5 Szerzodo felek a jelen szerzod6s b6rmely okbol valo megszrjn6sel.ior egym6ssal
kotelesek haladektalanul 6s marad6ktalanul elsz6molni. Megbizott koteles
haladektalanul a Megbizo r6sz6re jelen szerz6d6s t6rgydban keletkezett minden
informdci6t, dokumentumokat 6tadni.
7, A szerz6d6s Kbt. 6ltal meqhat6rozott tartalma:
7.1. A Kbt. 124, S (2) bekezd6senek eleget teve Felek r6gzltik, hogy er Szerz6d6ses
Okmdnyok r6sz6t kepezi Megbizott Aj6nlata, igy a nyertes aj5nlat ertekelesre kerUlo
tartalmi elemei a szerzod6s r6sz6t, Megbizott kotelezetts6get kepezik.

7.2. A Kbt. 125. S (4) bekezd6s a) pontj6nak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy

Megbizott a szerzodes teljeslt6se sor6n nem fizethet ki, illetve s;t6molhat el a
szerzod6s teljesltesevel osszefUgg6sben olyan koltsegeket, melyek a Kbt.56. S (1)
bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo tdrsas69; tekintet6ben
merUlnek fel, es melyek a Megbizott adokoteles jdvedelm6nek csokkent6s6re
alkalmasak.

7.3. A Kbt. 125. S (4) bekezd6s b) pontjdrnak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy
Megbizott koteles a jelen szerzod6s teljesltesenek teljes idotarlama alatt tulajdonosi

a Megbizo szAmlra rnegismerhetov6 tenni. Megblzott a
megismerhetove t6telre vonatkozo kotelezetts6ge mellett a jelen szerz6d6s
idotartama alatt [r5sban k6teles t6j6koztatni Megbiz6t minden, a tulajdonosi
szerkezeteben bekdvetkezett v6ltoz6srol, a megvSltozott 6s az uj adalok, valamint a
v6ltoz6s hatiily6nak megjeloles6vel. Megblzott a jelen szerzod6s teljesitesenek teljes
idotaftama alatt halad6ktalanul ir6sban koteles Megbizot 6rtesiteni a l(bt. 125. S (5)
bekezdes6ben megjelolt Ugyletekrol.
szerkezet6t

7.4" A Kbt. 125. S (5) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzitik, lrogy Megblzo
jogosult 6s egyben koteles a szerzod6st felmondani - ha szUkseges olyan
hat6ridovel, anrely lehetove teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata ell6t5s6rol
gondoskodni turdjon - ha

a) a

Megblzottban kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi szem6lyiseggel nem
rendelkezo gazdas6gi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt.56. $ (1) bekezdes k)

pontj6ban meg hatdrozott felt6teleknek.

b) a Megblzott kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st
szercz valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkez6
gazdasdgi tSrsas6Eban, amely nem felel n'reg a Kbt. 56. $ (1)bekezdes k) pontj6ban
meg hatd rozott felt6teleknek.

7.5. A Kbt. 125.S (6) bekezd6s6nek eleget teve Felek rdgzltik, hogy a Kbt. 125 S
(5) bekezd6s szerinti felmondds eset6n a Megbizoll a szerzod6s megszrin6se elott
mdr teljesltett szo196ltat6s szerzod6sszerui p6nzbeli ellen6rlek6re jogosult.
7.6. A Kbt. 125. S (7) bekezd6senek eleget teve Felek meg6llapodnakl, hogy kUlfoldi
adoilletosegtl Megbizott koteles a szerzbd6shez arra vonatkozo mc'ghatalm azlst
csatolni, hogy az illetosege szerinti adohatosAgtol a magyar adohatosiig kozvetlenUl
beszerezhet a Megbizottra vonatkozo adatokat az orsz6gok kdzdtti jogsegely
igenybevetele n6lkUl.

7.7. Megblzo nyilatkozza, hogy

a Kbt. 125. S (8) bekezd6set figyelembe vette

k6zbeszerzesi eljfrds elokeszit6se sordn.

7.8.

A

szerzod6s teljesitese sor6n

a Kbt. 128. S-tol a Kbt. 131. S-ig terjedo

rendelkez6sek 6rtelemszeruen iriinyadok.

7.9" A szerzod6s modosltdsa kapcs6n a Kbt. 132. S irdnyad6.

a szerzod6s megkot6se, 6s teljesitrSse sordn a
kdzbeszerz6sekre vonatkoz6 szabAlyozds c6ljaival osszhangban, a kdzbeszerz6si
alapelveinek tis;zteletben tart6saval [Kbt. 2. g] kell eljdrni.
7.10. Felek rogzftik, hogy

VEGYES RENDELKEZESEK:
8.1

,

Megblzo hozzAjlrul, hogy Megbizott

felhaszn5lhassa, kozz6tehesse.

a

Megblzo nev6t referenciak6nt

8.2 Megbizott a jelen szerz6d6s teljesit6sevel osszefUgg6sben tudom6s6ra jutott
Uzleti 6s egy6b titkot, mds hasonlo adatot, informdciot koteles bizalnrasan kezelni,
azokat kizlrolag a szerzodes teljeslt6s6hez haszn6lhatja fel. Megbizott semmilyen
formdban nem jogosult a bizalmas inform6ciokat sem k6zvetlenUl, sem kozvetve
verseny vagy bArmely egy6b celra felhaszn6lni. Megbizott titoktart6si l<otelezetts6ge
a szerz6d6s teljesitese sor6n 6s azt kovet6en is fennmarad,
8.3 A felek a jelen szerzod6s teljesit6se sor6n kotelesek kolcsonosen egyUttmfikddni
egymSssal; a szerzod6s vSltoztatiisdt igenylo korUlmenyr6l kotelesek halad6ktalanul
tajekoztatni egymdst.
8.4 A jelen szerzod6s b6rmilyen m6dositdsakizarolag irdsban 6rv6nyes.

8.5 A felek a jelen szerzodesbol eredo esetleges jogvitdikat els6sorbern t6rgyal6sos
uton kotelesek rendezni. Felek a polg6ri perrendtart6srol szolo 1952. evi lll. tv.41. ga alapj6n meg6llapodnak abban, hogy a szerzSdesbol ered6 jogvitak elbir6l6sa
kapcs6n alaivetik magukat a Megbizo szekhelye szerinti, hat6skorrel rendelkezo
b i r6s6 g, to rv6 nysz 6k kiz{r olag os
et6 kess6 g 6 n e k.
i||

8.6 A jelen szerzod6sben nem vagy nem kello r6szletesseggel

szab6lyozott
k6rd6sek tekinteteben a felek a Polg6ri Torv6nykdnyv tekintik irdnyad6rrak.
A felek a jelen szerz6d6st elolvast6k, meg6rtett6k, majd mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6v6hagyolag irt6k aki. A szerzodes 4 db eredeti, egym6ssal teljes
eg6szeben megegyezb peldlnyban k6szUlt, amelyekbol2 db a Megbiz6n6l, 2 db
pedig a Megbizottn6l marad.

{
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