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mint Megbfzott,
- tov6bbiakban ,,Megbizott" (egyUttes emlit6sUk eset6n: ,,Szerz5d5 Felek" vagy ,,Felek")

1" EL6ZMENYEK

1.1 Megblzo, nnint Ajdnlatk6ro akdzbeszerz6sekr6l szolo 2011.6rri CVlll. torv6ny
(tov6bbiakban: ,,Kbt.") alapj6n kozbeszerz6si elj6rdst folytatott le (tov6bbiakban:
,,Kdzbeszerzdsi Elj6r6s") a ,,TlOP-1 .2.11A-12-2013-0005 azonosiit6 sz6m[, ,,A
szombathelyi AGORA - Mtivelodesi es Sporlh5z terUleti multifunkciondlis koz6ssegi
kdzmUvelodesi kozponttd torteno fejleszt6se, 6talakit6sa" clmrj projekt
lebonyolit6s6hoz kapcsolodo l. Utemri eszk6zbeszerz6sre vonatkoz6
projektmeneclzsment, valamint teljes korrl projektmenedzsment szolg6ltat6s

(projektmenedzser, p6nzUgyi vezeto) beszerz6se ll." t6rgy6ban. Jelen szerzod6s a ll.
kozbeszerz6si r6szre vonatkozik, melyrrek t6rgya a teljes kdrri pnojektmenedzsment
szolg6ltat6s (projektmenedzser 6s penrzUgyi vezeto) beszerz6se, az l. Utemr.i
eszkozbeszerz6s feladatainak projektmenedzseri, valamint penzUgyi vezeto
feladata inak kiv6tel6vel.

',"2

Felek teljes meg6llapod6s6t a Szerzod6s torzsszovege, a Kozbeszerz6si
Eljaras so16n a kiegeszit6 tdj6koztatds-k6r6sre adott ajdnlatkeroi v6laszok

(amennyiben kiegeszlt6 tSjekoztatasi igeny felmerUlt), a K6zbes;zerz6si Eljarast
indlto felhiviis 6s dokument6cio 6s Megbizott nyertes aj6nlat6nak teljes tartalma /a
Kbt. 80. S (1) bekezdeseben foglaltakra figyelemmel/ larlalnazza. A fenti

dokumentumok kozdtti, ugyanazon k6rd6sre vonatkozo bdrmely elt6r6s,
ellentmond6s, 6rtelmez6si neh6zs69 eset6n a legteljesebb rrriszaki-szakmai
tartalmat rdgzilo rendelkez6s az irSnyado.

2"

A SZERZ6OES TARCYR:

sz6m0,,,A szombathelyi AGORA
Sporth6z terUleti multifunkciondlis kozossegi kozmuvelodesi
kozponttii todeno fejleszt6se, 6talakit6sa" cim( projekt lebonyolitds6hoz kapcsolodo
l" Utemu eszkdzbeszerz6sre vonatkozr5 projektmenedzsment, valarnint teljes korri

,,TlOP-1.2"114-12-2013-0005 azonosito

Mtivelodesi

es

projektmenedzsment szolgSltatas (projektmenedzser, p6nzUgyi vezeto) beszerz6se
ll." cimti eljii16shoz kapcsolodoan teljes korri projektmenedzsmelnt szolgiiltat6s
(projektmenedzser, penzUgyi vezeto) beszerzese, az l. Utemu erszkozbeszerz6s
feladatainak projektmenedzseri, valamirrt penzUgyi vezeto feladatainak kiv6televel.

2.'l A Meqbizott r6szfeladatai:
A beszerzendo teljes korti projektmenedzsment
al6bbiakban meg h at6rozott feladatok ell6tdsa szUks6ges

szolgSltat6s keret6ben az
:

A lVegbizo megbizza a Megbizottat, hogy a TIOP-1 .2.11A-1211-2013-0005 szlmu, ,,A
szombathelyi AGORA-Mrtvebdesi eis Spofthaz multifunkcionalis kdzossegi
kozm1vel5desi k1zpontta tdrten6 fejlesztese, atalakftasa" cimU nyertes p1ly1zathoz
kapcsol6doan a projektbol fakado kdtelezetts6geinek teljesltes6hez teljes koru
projektmenedzsment szakertoi szolgdltat6st biztos(tson, a projekt megvalosit6sa
so16n ellStando projektmenedzseri feladatainak elv6gz6s6vel az l. Utemrj

eszkdzbeszerzls feladatainak projektmenedzseri, valamint pe,nzUgyi vezeto
feladatainak kiv6tel6vel -, a projekt megval6sit6sdnak 6s a projekt befejez6s6nek
teljes korti koordin6l6s6val, ami 6rinti a partnerek 6s a besz6llft6k tevdkenys6geit is.

A Megbizott a megbizdst elfogadja 6s tudom6sul veszi, hogy k6teles a r6bizott

Ugy

gondos 6s szakszerri ell5t6s6ra.

2.2 A Meqbizott proiektmenedzseri feladatai. kcitelezetts6gei:

A Megbizott koteles kozremrikodni a projekt megvalosit6siiban a pd'lyAzati
felhriv6sban, utmutat6ban 6s dokumentdci6ban rogzitett mriszaki
tartalomnak megfelel6en. Feladata a megvalosit6s folyarnatos , 6llando
figyelemmel kls6r6se, rnenrryis6gi 6s minos6gi ellenorzdse, hiba illetve
elt6r6s eset6n a szUks6ges int6zked6sek megt6tele.
Kdteles egyUttmtlkodni a Megbiz6val a kiir6sra kerUl6 beszerz6si 6s
kdzbeszerz6si elj6rdsokban (aj6nlatteteli felhiv6s es dokument6cio
elk6szit6s6nek tSmogat6sa: kivitelezoi szolgSltatSs kozbeszerz6si
eljdr6s6ban, a kdnyvvizsg5lat szolg6ltatSs beszerz6s6ben, valamint a ll.
Utemti eszkdzbeszerzls kr)zbeszerz6si elj6rdsdban. Ezen elj6r6sok

esetdn a

kdzbeszerz6si dokumentAci6k

projellt

szempontr.r

v6ilem6nyez6se, szUkseg eset6n kiegeszitese. Megbizc,tt nem koteles
kozremtikodni az l. Utemti eszkozbeszerz6sre vonatkozri kdzbeszerzlsi
eljdrdsban.

Megbizott nem koteles kozrem[ikodni az

l.

Utemri esz:kozbeszerz6sre

vonatkozo eljdr6sban.
Ut6ellenorzes vagy folyamatba epitett ellenorz6s celjabol kdteles rogzlteni
projekt megval6sltdsa sordn a kozbeszerz6si elj6r6sok folyamdn
keletkezo dokumentumokat a Nemzeti Fejlesztesi Ugyndkseg pitlyAz6
felUlet6n (EMIR).
Koteles elvegezni a projekttel kapcsolatos teljesit6sigazolSrsok kiad6s elotti
e le n o rz6s6t, a 16 i r5s 6v al igaz<>lj a a te ljes itesek e lfog ad 5sdt.
Megbizott kOteles az el6rehalad6si jelent6sekhez, szakmai 6s penzUgyi
besz6mrolokhoz, kifizetesi k6relmekhez, az egyeb projekttel kapcsolatos
jelent6sekhez, adatszolgSltart6sokhoz, valamint a zAro jelent6shez
szUks6ges dokumentumok (zAro PEJ, z1ro kifizetesi kerelem) 6s
mell6kleteiket elk6sziteni 6s a T6mogat6 r6sz6rol elvairt l'orm6ban (papir
alapon 6s/vagy elektronikus adathordozon) es pelddrnysziimban dtadni a
Megbizonak a T6mogat6si Sz:erzod6sben, vagy a Kozrem(ikodo Szervezet
6ltal meg h al{rozott Utemez6sben.
Megbizott koteles ellenorizni es jovahagyni a projektben r6sztvevo mds
szakmai megvalositok 6lta I benyfjtott jelent6seket, doku mentu mokat.

a

I

Megbizott kdteles

a

nyilv6nossdgeft

felelos szolg5ltatonak a

projektrendezv6nyek megszervez6s6ben 6s lebonyolltasilban seglts6get
nyfjtani.
Koteles a palyAzatban bemutatott indik6torok teljesUlesrit biztositani, a
szU kseges i nt6zkedeseket kezdemen y ezni.

Megbizott koteles ig6ny szerint t6jekoztatni a Megbizot az elorehalad6srol.
Koteles a Megblz6t haladektalanul tdjekoztatni a felmerU16 probl6m6krol.
Megbizoi k6r6sre k6teles ell6tni a projekt kUlso kepviselet6ll a partnerekkel,
az i16nylto hat6sSggal es a kdzremrikodo szerve;zettel folytatott
t6rgyal6sokon, egyeztet6seken.
Koteles a folyamatos kapcsolatta116st, t6jekoztatdst, arJatszolgdltat6st,
egyUttmtikddest biztositani a pllylzati kilr6sbian meghatdrozott
kozremuikdd6 szervezettel, a projektg azdlval 6s dont6shoz6 testUlet6vel,
valamint az egyUttmLikdd6 parlnerekkel p6nzUgyi es szakmai k6rd6sekben.
Koteles kapcsolatot tartani 6s egyUttmtlkodni az elszArnolssert felel6s
kozrem ui k6do szervezettel.

Kdteles a

elliitiis6ra

a

szUks6g szerinti helyszlni (szem6lyes) jelenl6tet biztosltani

a

folyamatmenedzsment tevekenyseg

projektmegvalosftds idoszakdban (a felmerUlo koncepcionSlis es konkret
problem6k, a r6szfolyamatok: kozti ellentmond6sok feltdrdsa, int6zkedes
illetve javaslat azok felold6s5ra).
Kdteles ir6nyitani a projektmegvalosit6s cselekv6si programjAt, a szakmai
szolgiiltat6sokat v6gzo szervezetek, szem6lyek munkdj6nak
koordin6cioj6t.
A Megbizott koteles a rendszeres (heti egyszeri alkalommal), illetve

projektmegvalositds folyam6nr a projekttel kapcsolatos egyeztet6seken,
kooperdci6s 6dekezleteken, t6mogatoi ellenorz6sek, szenrl6k alkalm6val,
valamint a beruhdziis so16n heti rendszeress6ggel a beruhdz6s
helyszlnen. R6szt vesz a munkaterUlet 6tad6son, a kivitelez6si
kooperdci6kon 6s a mriszaki 6tad6s-6tveteli eljdr6sban ( hi6ny 6s
hibafelvetel, aktivdl6sban, birtokba ad6sban kozremrjkddes. )
K6teles a beruhSz6s T6molgat5si Szerzod6s szerinti te,ljesites6nek 6s

a tervek
enged6lyes terveknek ill. palyazatban meghat6rozottaknak valo mriszaki es
penzUgyi vonatkoz6sait.
Koteles ir6nyitani es felUgyelni a projektmenedzsment-teamet.
A Tiimogat6si Szerzod6s tevekenys6g Utemez6s6nek 6s a GANTTdiagrammnak megfeleloen koteles jelezni a kozbeszerz6si eljdr6sok
megindit6s6nak 6s lefolytatds6nak szUks6gess6get.
Koteles kozremrikodni a beruh6zds tenderdokument6cioj6nak
elk6szit6s6ben,
Megblzo keres6re koteles elkdsziteni a beruhdzdsi Utemtenuet.
Koteles elk6sziteni a penzUgyi Utemtervet, valamint annak idoszakos
feltrlvizsg6lat6t.
Koteles kozremtikodni a kivitelezoi 6s szo196ltat6sii szerzod6sek
el6keszites6ben.
A projekt mriszaki vagy pe!nzUgyi tartalmSnak modosul6sa eset6n a
Megbizott koteles elk6sziteni a T6mogat6si Szerzocl6s modosit6si
k6relmet es/vagy v6ltoz6s bejelentojet, valamint az ahhoz tarlozo
mellekleteket 6s Megblzoi jovahagydst kovet6en az el6irt formdban 6s
peld6nysz6mban benyrijtani a KozremUkod6 Szervezethez.
A Megbizott koteles legalAbb k6thetente egyszer team 6rlekezletet
(kooper6cio) osszehivni a projektben kozremrik6do parlnerek r6sz6re. A
Megblzott koteles az 6rlekezletrol jegyzok6nyvet keszlteni. A
lezilr6siinak szak6ftoi tSmogat6s6t biztosltani, felUgyeli

jegyzokonyvet

a

r6szvevok ir6sban

hagyj6k jov6 legkes6bb

az

ertekezletet k6veto 3 munkanapon belUl. A Megbizott koteles a fenti
modon j6v6hagyott jegyzokonyvet legkesobb az 6rteke:zletet koveto
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munkanapon belUl eljuttatnia Megbizo r6sz6re.
A Megbizott k6teles a team iilesek ddnt6seit vegrehajt(at)ni.
Feladata a projektmegvalosiit6s cselekv6si programj6nak i16nylt6sa, a
szakmai szolg6ltatasokat v1gz6 szervezetek, szem€rlyek (m[lszaki
ellenorz6s, nyilvdnoss6g, stb. ) m u nk6j6nak koord n 6cioja.
Koteles kdzremrjkodni a szakmai megvaloslt6s dokumentdciojdnak
elk6szit6s6ben
Feladata a kdzrem ti kdd6s a h aszn6latbaveteli enged6ly megszerz6s6ben.
A Megblzott feladata a pro.iekt penzUgyi elszSmoldsainak vezet6se, a
projektmenedzsment team penzUgyi jellegri munkavegz6,s6nek, forr6sok
felhaszn6l6sdnak ellen6rz6se, kifizet6si k6relmek elk6s;zites6ben valo
kozremrikod6s.
Feladata a penzUgyi koorrCindcios feladatok, penzUg'yi levelez6sek,
besz6molok elk6szlt6se, a megvalosit6s sorSn keletkezett szdml6k 6s
teljesites igazol6sok ellenorz6se.
Megbizott koteles projektdokumentdciot keszlteni 6s ia projekt zAro
jelent6senek elfogad6s6t kdvetoen a Megbizo r6sz6re iitaclni.
Jogszabdlyi h6tter folyamatos figyelemmel kis6r6se merllett, koteles a
v6ltozdsokrol a Megbizot t6jekoztatni.
i

2.3. A Meqbizott p6nzi.iqvi vezet6i felAdatai:

- A Megbizott koteles a Kozremrlkodo Szervezet 6s a Megl>izo ker6s6re
projekt koltsegveteset erinto adatszolgdltatdst elv6gezni
- Koteles elk6szlteni es szUks6g eset6n modosltani

a

a

projekt penzUgyi
Utemterv6t
- Megblzott feladata aberuhAzAsii Utemterv elkeszlteseben va16 r6szv6tel

-

Feladata a projekt likviditdsdnak biztosit6s6hoz megold6si javaslatok
kidolgoz6sa, r6szv6tel a szolg6ltat6i e16legigenyles folyamatdban, az

el6legbeke16k elkeszit6se.

-

Feladata teljesltese sordn kdteles elv6gezni a projekt mregvalositdsdval
kapcsolatosan keletkezett sz6mliik formai 6s tarlalmi ellenorzrSs6t a pllylzati
elsz6mol6s ra von atk ozo eloirlsoknak va16 megfelel6s szem porrtjSbol.
- A Megbizott feladata: a projekt finanszirozAslhoz szUks6ges vezetoi
ddnt6sek (strat6giai ill. koncepcion6lis jellegti) szakmai elok6szit6se,
alternativSk kidolgoz6sa,
- Koteles a t6mogatds lehivds6hoz 6s elszdmoliisiihoz szUks6ges p6nzUgyiszSmviteli dokumentaciokat elkeszlteni.
- Feladata a penzUgyi eljiiriisi rend eloir6sainak a gyaklorlattal t6rlen6
osszevet6se, szinkronjSnak biztosit6sa.
- A Megbizott koteles a projekt idok6zi- es zdrojelenteseihez kapcsolodo
penzUgyi tartalmakat elk6sziten i.
- Feladata a folyamatos kapcsolattart6s, tdj6koztatds, egyUttmrlkodes
biztosit6sa a palyAzati kiir5sban meghat6rozott Kozremrikddo Szervezettel, a
Megbizoval 6s dont6shozo testUlet6vel, valamint az egyUttmrlkod6
Partnerekkel.

Feladata az of erinto kozbeszerz6si elj6rdsokban a gazdas6gi-penzUgyi
szak6rtelem seg[t6se, kdzrenrrik6d6s az ajdnlatteteli l^ratiirido lejarldt
megelozo eljdrdsi cselekm5nyek gazdas6gi-penzUgyi vonatkozds0
ke rd esei

n

ek tiszt{zds6

ba n.

A lVegbizott kdteles

kapcsolatot tartani es egyUttmtlkodni az elszAmolds6rt
felelos kozremtikodo szervezettel.
- A Megbizott k6teles az l. utemri eszkozbeszerzbsre juto tdmogat6s
lehlv6s6hoz 6s elszdmol6sdhoz szUks6ges penzUgyyi- sz6mviteli
dokumentdciokat megfelelo formSba n es peld6nysz6m ban elktisziten i.

A

az Onkorm6nyzat hatdrsk6rebe laftozo
kdnyvel6si, penzUgyi nyilvdntarlAsi, rendeletalkotdsi, eloterjesztes k6szlt6si,
stb", illetve a fUggetlen m6rnok, a kozbeszerz6si szak6rlo vagtrr 4 nyilvSnossdg
biztositiisdhoz igenybe vett nyormdai vAllalkozls(ok) szerz6d6ses teljesftesi
kotelezettsegebe tarlozo feladatok (az epitesi naplo vezettise, besz6molo
k6szit6s, kdzbeszerzesi dokumentdcio elkeszitese, kiadvdny szerkeszt6si 6s
kivitelez6si munkdi, stb.) elvegz6se.

2.4

feladatok kdz6 nem tartoznak

2.5. A feladatok k6ze nem tartoznak it t6rgy szerinti projekt lebonyolitlsAban az l.
Utemt-1 eszkozbeszerz6ssel kapcsolatos projektmenedzseri feladatok, melyek az
l. Utemti eszkozbeszerz6sre von;atkoz6 szolgSltato kiv6laszt6s6t megelozoen
merUlnek fel.

A fent lelrt projekt projektmenedzseri feladatainak teljes l<orri ellStdsa a
projektdokumentdcioban - pAlylzati felhfvds, 0tmutato, benyujtott pAlyAzat6s a
T6mogat6si szerzod6s - meghat6rozott modon, 6s a T6mogatd Szervezet 6ltal

2.6.

6ll6sfoglal6sok kereteben meghatdrozottak alapjan torlenik. Megbizott a jelen
szerzod6s tdrgyat kepezS feladalta teljesitese sordn a lVlegblzo Szombathely
Megyei Jogri V6ros Onkormdinyzala nev6ben a mind,enkor hat6lyos
jogszabdlyok, a projekt dokument6ci6 6s az alAirL T6mogat6si Szerzod6s
szerint j6r el, kUlondsen az Aftahnos Szerzodesi feltetelek 6s a konstrukciora
vonatkozo ,,P6nzugyi elsz6mol6s r6szletes szabSlyai" 6s az ,,ERFA 6ltal6nos
0tmutato az elsz6molhato kolts6gekrol" cimri dokumenturnok figyelembe
vetel6vel.

A Tdmogat6si szerz6d6st6l vailo elt6r6s, vagy a projekt megvaloslt6s6t
vesz6lyezteto kdrUlm6ny 6szlel6se eset6n a Megbizo r6sz6re arzonnal jelentest
k6szit. A Megbizott a projekt Utemterv6t f6levente aktualiz6ljer es a Megbizo
r6sz6re jovdhagyasra meg kU ld i.

2.7.

2.8. Egyeb, a t5mogato szervezet 6s a Megblz6 Sltal kijelolt 6s egyeztetett, a projekt
megvalosltdsa szempontj6b6l jelen szerzodes keret6n belUl indokolt feladatok
ell6t6sa.

2.9.

Jelen feladatok elv6gz6sekor a Megbizott, szombathely

MJV

Onkornrdnyzatlnak megbizds6bol es nev6ben j6r el.

2.10. A Megbizott a szerzod6ses jogr,riszony t6rgy6t klpezo feladatokat koteles a
legjobb tudSsa szerint a hatdlyos jogszabiilyok betart6sa mellett fokozott
gondossiiggal es a Megbizo erdekeinek figyelembev6tel6vel er Megbizo eseti

utasit5sait betartva, 6s vele egyUlttmrlkodve szakszerrien teljeslteni rigy, hogy
ezek a kitetelek vonatkozn ak az 6ltala ig6nybevett kozremtjkodo szemetvekre iJ.2'11" Amennyiben a Megbizott feladatdrt nem tudja teljesiteni, illetolerg b6rmely okbol
akadAlyozva van, halad6ktalanul lioteles a Megbiz6t erlesiteni. A kesedelmes
bejelentesbol szArmaz6, a Megbizot terhelo tobbletkolts6gelket, valamint a
jogalap nelkUl felvett dijaz6st a Megbizott koteles az erre tort6no felszolitastol
kezdodo 8 napon belul a Ptk-ban meghat6rozott kesedelmi kelmattal novelten
visszafizetni,
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Megbizott

a jelen

szerzcid6sben meghatdrozott koilelezetts6geinek
teljesiteset Szakaly Szabolcs, a Vdrosfejleszt6si Osz-t5ly vezetoje sz:akmai teljesites
igazol6sa ut6n LazAry Viktor hagyja j6va (eljesltesigazol6sr). Megrendelo
szerz6d6sszer[inek tekinti V6llalkozi! teljesit6s6t, amennyiben a tellesitesre
biztositott hatdridoben V6llalkozo a szerzod6s tiugyilt k6pez5 szolg6ltat6sokat
hi6nytalanul ellatta. A Felek hangsr-rlyozzAk, hogy- Megrenclelo nem min6sUl
szakvdllalatnak a szerzodes t6rgya vonatkoz6sdban, ezen Megrendelotol nem
elv5rhat6, hogy 6szlelie ahozzA nem 6rto altal fel nem ismerhet6 hib-iikat, vagy, hogy
az eszlelt hib6kat, hi6nyossdgokat teljes szakszer[iseggel 6s; pontoss6ggJl
megjelolje.
2'13. A Megbizott koteles biztositani a szerzodes megfelel6 teljesit6s,Ohez szUks6ges
szem6lyi 6llom6nyt 6s infrastrukt0r6t.

A megdllapodds teljesitese sor6n a felek folyamatos egyUttmrjkod6sre,
szuks6ges inform6ci6k soron kivuli ny0jtas6ra k6telesek.

2.14.

a

2'15' Az operativ kapcsolattartds a Polgdrmesteri Hivatal Vdrosfejles;zt6si Osztdly6n
keresztUl tortenik.

A Felek kozdtti kommunik6cio

hivatalos m6dja: e-mailen, faxon vagy
tertivev6nyes levelben, a kUldem6ny felad6st 6s k6zhezv6telt igaz:olhato modon-.2"16. Megallapoddst kot6 felek a meg6llapodds hat6lybalep6set kovet6en rendezik a
projekttel kapcsolatos dokumentumok, informdciok es egyeb atadand6
munkaanyagok 5tad6s-dtv6tel6nek rendj6t, az eseti 5tad6s-dtv6ielekor pedig a
Megbizott rdsz6r6l elv6gzendo konkr6t feladat-me ghatAroz1sokall 6s intezkedesi
hatSridoket.

2'17

' Megbizott teljes kortj felelossr5ggel tarozik a hibas vagty k6sedelmes
teljesitessel a Megbizonak okozott kdr6rt, amennyiben aza tvtegb,izott mrjk6desi,
illetve 6rdekkdreben bekovetkezett, a Megbizoitnak felrohato okra vezetheto
vissza.

2'18. Megblzott tev6kenys6ge sor6n koteles egyUttmtikodni a Polgdirmesteri Hivatal
erintett szervezeti egysegeivel (Viirosfejleszt6si Oszt6ly, Kozgevdas6gi es Ado
Oszt6ly, V6rosUzemeltet6si Osztdly, Egeszs6gUgyi,- es Kozs2olg6lati Oszt6ly),
valamint a fejlesztessel 6rintett intezm6nnyel (az AGORA Kulturaiis Kozponttal),
a pllylzat kiiroval 6s KozremLikodd Szervezetevel, valamint a plily6zatba bevont
kUlso szak6rtokkel 6s a megvalosit6sban r6sztvevo egyeb partnerekkel,
beszdllitokkal. A Megbizott az ererCm6nyes munkav6gzes erdeil<6ben koteles a
pAlylzattd kapcsolatos valamennyi erdemi inforrn6ci6t, tenyt es elk6szitett
anyagot a Megbiz6 r6sz6re eljuttatni.

2.19 Megbizatt a megbizSst a Megbizo erdekeinek megfeleloen ktrteles teljesiteni.
A Megbizott koteles figyelembe venni a Megblzo ir6sbeli utasitiisait a teljesites
sor5n. A lMegblzott kizSrolag abbarn az esetben terhet el a kapott utasit6stol (a
Megbizo egyidejtl 6rtesit6se mellett), amennyiben a Megbizo erdeke felteflenUl
ezt kivdnja 6s elozetes 6rteslt6sre m5r nincs lehetos6g

2'20. Megblzott koteles az esetleges dont6st igenyl6 k6rdesekrol ir6sban azonnal
dontSst k6rni. A Megbizott szUks6g eset6n kdzremrikodik .^ Bizotts6gi 6s
Kozgytilesi eloterjesztesek elokeszites6ben, valamint szUks6g e,set6n Megbizott
r6szt vesz az Ul6seken.

2'21. A 2.1 pontban rdgzltett feladatai ell6tdsa, valamint az dnkormAnyzati celok
teljesUl6se erdek6ben a Megbiz,ott jogosult kozr:emtikddot igenybe venni;
kdzremtikod6 szemely igenybev6tele eset6n koteles irdsban s:zerzddest kotni,
ezek megkOt6sekor amennyiben ennek feltetelei fennSllnak koteles
figyelemkre venni 6s alkalmazni a pAlyf.zati dokument6ci6 e16ir6sait. A
kozremtikodo tevekenysegeert Megbizott ugy felel, mintha a munk6t maga
v6gezte volna. A kdzremrik6do igenybevetelenek kOltsegeit a Megbizott viseli.
2.22. A Megbizott kapcsolatot tart a Megbizo nev6ben a pillyAzatkiir6 szervezet dltal
kijelolt Kozrem tikod o szervezettel 6s m un kaszervezeteivel.
Projekt menedzser:
nev
L6hr M6nika, KovAcs Val6ria D6ra
ceg
ESZA Nonprofit Kft.
cinre
1385 Budapest
email
lohr. monika@esza. hu, kovacs.dora@esza.
+36-1-273-4250
tel/fax
2.23. A szerzodo felek kozotti kapcsorattartdsra kijelolt szemelyek:

A Megblzo r6sz6rol:

Lazlry

ktor,

polg6rmester
Elerhetosege: 9700 Szombathely, Kossuth u 1-3.
Email: lazary.viktor@szombathrelv. h u
Tel: 94 - 31 1-403
Vi

a

I

hu

SzakSly Szabolcs, V6rosfejleszt6si Oszt6ly, osztilyvezet6
Elerhetosege: 9700 Szombathely, Kossuth u 1-3.
Email : szakaly.szabolcs@szombathelv. hu
Tel: 94 - 520-239
Fax: 94 520-288

A Meqbizott r6sz6r6l:
Nagy lmre Gy5z6, projektfejleszt6si vezet6
Elerhet6sege: 9700 Szombathely, Koszegi u" 23.
Email : nagy. im re, gyozo@rfh. hu

3.

A Meqbiz6 k6teless6qe 6s ioqail

3.1.

A Meghizo koteles biztosltani a feladatok 6s szolg5ltatSsok

3.2.

A

teljesit6s6hez
szUks6ges tdmogatdst (leadott pttlylzati dokument6cio, Tdnnogatdsi szerzod6s
6s modosit6sai, megl6vo terv 6s technologiai dokumentdci6k, nrUszaki leirSsok,
specifik6ciok es adatb6zisok rendelkez6sre bocs6tdsa, folyameltos t6j6koztat6s
ny0jtasa a szerzod6s t6rgyalt 6rint6 korUlm6nyekrol, a beszerzesek
megvalositds6ban erintett szakemberek 6s szervez:eti egysegek
egyUttmtikodes6nek biztosit6sa, irat-betekintesi jog). Megbizo kotelezetts6get
vdllal arra, hogy minden szUks6ges onkorm5nyzati felhatalmaziist, nyilatkozatot
kiad Megbizottr6sz6re a feladatolr hataridore torl6no vegrehajtdisa erdek6ben.

Megbizo koteles ezen belUl a menedzsment feladathoz kapcsolodoan a
Kdzremtikddo Szervezettol, vagy m6s eljdro hatosdgtol, hiv'ataltol a hozzA
6rkezo leveleket, dokumentumokat a Viirosfejleszt6si Oszt5lyon torteno
hivatalos 6rkeztet6stol szdrmitott 3 munkanapon belul a Megbizott szdm6ra
tov6bbitani. A tovdbbit6s modja ez esetben faxon, szkennelt dlokumentumk6nt
e-mailhez csatoltan, illetve szem6lyes k6zbesites lehet. A szerzod6ses
tevekenyseg so16n tudom6s6ra jutott inform6ci6k a Megbiz6 kizdrolagos
tulajdondt kSpezik, azokal Megbizott kizArolag a jelen megbizdsi szerz6d6sben
fogla lt feladatokh oz hasznAl hatja fe

A

L

Megbizottnak esetlegesen 6tadott adatbdzist a Megbizott kizArolag a
szerzod6ses tev6kenys6g c6ljaira haszn6lhatja fel 6s az adatiillomdny Osszes
n6la lev6 peld6ny6t a munka elv6gz6se ut6n koteles a Megblzonak visszaadni.

3.3. Megbizo Megbizott tevekenys6g6hez szUks6ges megbizoi allAsfoglalasokat 6s
ddnt6seket Megblzott ilyen irdnyu kereset kovetoen, 6sszeru hat6ridoben
biztositja.
4. A szerz5d6s id6tartama

A szerzod6s hatSlyba lepes6nek napjdtol

kezdod6en a projekt zSro jelentese
elfogadiisArol erkezett KSZ 6rtesites Megbizo 6ltali kezhezvetelenrek napj6ig

5"1. Szerzod6 felek megSllapodnak abban, hogy a Megbizo a Megbizoft r6sz6re a 2.
pont szerinti teljes korui projektmenedzsment szolgSltatds ellentritelezesere d'r1at
fizel, amelynek osszege nett6 8.050.000 Ft (Nyolcmillio otvenezer Forint) + 2i%
Afa, azaz brutt6 10.223.500- Ft (brutto tlzmillio kettsszAz huszonh6romezer
jtszAz forint), A megblz6si dij magdban foglalja a Megbfzott resz6rol
felmerulo
valamennyi koltseget

5'2' A Megbrlzo a teljesites sordn 1 elolegsz6mla, 1 r6ssz6mla ds 1 vegsz6mla
beny0jt6sdra jogosult. A szilmla ellen6rleket Megrende,lo a polgdri
Tdrvenykonyvrol szol6 1959. 6vi lV. torv6ny (a tov6b-biakbarn: ptk.) XitV.
Fejezet6ben foglalt szab6lyok szerint (szerzSdo hatos6gnak nem minosUlo

szem6llyel kotdtt szerzodese eset6n kifejezetten a Ptk. 2921F.. g (1) bekezd6s6ben
foglaltak szerint) 6s az adozds rendjerol szolo 2003. evi XCII iorveny 36/4. g-a
szerint 6tutal6ssal egyenllti ki.

A fizet6si hatdrido: 30 nap"
5.3.

A reszteljesites titemez6se az arabbiak szerint t1rtenik:
l-eloleqsadm la kidll ltasa :
A Megbizott elolegszamlal ny0jt be a szerzodes megkoteset kriveto 30 napon
d'r1 legfeljebb 30o -Arol, melynek osszege nett6 2 415 000,-Ft
egyszlztizenotezer forint) + 27%o Afa, azaz brr.rtt6 3.062.050,lli6 hatvanh6tezer Otven forint).

l. reszsz6mla ki6llitdsa:
A Megbizott a kivitelez6s minimum 60%-os keszUltseg6t kovetoen benyujtott
kifizetesi lgenyles Kozremrikddo Szervezet Sltal torteno elfogadds6t kovetoen
r6szsz6ml6t nyrijt be a megbiz6si d'rj 4Oo/o-rol, melynek- osszege nett6
3220 000,- Ft (azaz h6rommillio krettoszaz huszezer forint) + 27oh Afa,
.
brutt6 4 089 400,- Ft (azaz Negymilli6 nyolcvankilencezer negysz=Azforint). ^.
Abban az esetben, ha a VSllalkozl egyiiltal6n nem 6l az et-oteg igenyl6senek
lehetosegEvel, akkor az I. r6sszdmla osszege a v5llalkozoi dlj ossiegenek 7O%-a
lehet.

Amennyiben V6llalkozo nem igenyelte az ig6nyelheto eloleg teljer; osszeg6t, ugy
az l. r6szszAmla osszege a v6llalkozoi dij 70 oh-6nak es az igenyeti el6l5g
medek6nek a kUlonbozete lehet.
Veqsz6mla kiAllitiisa
A Megbizott vegsz6mldt nyujt be a fizikai zArils napjat megelozo 10 nappal, a
megbiz6si dij fennmarad6 osszegerol, melynek osszege netto Z 415 Obb,- ft
(azaz kettomillio n6gyszAztizen}tezer :orint) + 27o/o Afa, azaz brutt6 3.067.050._
F t (azaz H 6 rom m i i6 h atva n h 6tezer otve n Fo ri nt).
:

| |

A proiekt fizikei megvalosutasanak tewezett iddpontja: 2015. j1nius
e lSteljes itds /ehefs6ges.

28.,

6. Szerz5d6sszeqes. a szerz6d6s megszfin6s6nek esetei

6.1" Megbizo jogosult jelen szerzod6st az Altala meghatdrozott felmonddsi idovel
vagy azollnali hat6llyal felmondani Megblzott szerzodesszeg6sen: alapltottan, ha
Megbizott:
- felfUggeszti a kifizet6seit, ellene jogerosen felszdmol6si elj6riist rendelnek el,
Vallalkoz6 legfobb szerve a t6rsasdg v6gelszdmol6s6nak, megkezd6s6r6l,
felszdmoliisdnak kezdem6nyez6s6rol hatdroz; vagy

- a teljesit6st jogos ok nelkUl meg;tagadja; vagy
- jelen szerz6d6sen alapulo kotelezettsegeit olyan jelentos m6rlekben
megszegte, hogy ennek kovetkezteben Megbizonak a toviibbi teljesit6s nem
dll erdekeben; vagy
- bdrmilyen modon megt6veszti a Megbizot, vagy val6tlan adartot szolgdltat es
ez kcizvetlen vagy kozvetett modon s0lyosan veszelyezteti a projekt
T6mogat5si Szerzod6sben rogzitettek szerinti megval6sitds5t; vagy
- b6rrnely szerzod6ses kotele:zettseget vagy azzal kapcsolatos hatalyos
magyar jogszabSlyt megszeg, amennyiben az alapvetoen befolydsolja a
szerz6d6sszerr.i teljesit6st; vagy

A szerzod6s teljesitese sor6n Megbizottnak felr6hato
k6sedelern eset6n a k6sedelmi kdtber m6rteke 50.000,- Ft naporrta. A k6sedelmi
kotber maximuma: 30 nap alkalmankent.

6.2. K6sedelmi kcitb6r:

6.3 Meghirisulisi kcitb6r: Meghi0sul6si kotberre jogosult Megbizo, ha a szerz6d6st
Megbizott szerzod6sszeg6s6re alapitottan felmondja. A meghirisul6si kotber merl6ke
a nett6 megbizdsi dij 20 %-a.

6'4 A Megbizo jogosult a szerzodest indoklSs n6lkUl, biirmiikor, az dltala
meghatdrozott felmonddsi idovel vagy azonnali hatdllyal felmondani, koteles

azonban helytdllni a Megbizott altal m6r elv6llalt kOtelezettsegekert.

6.5 Szerzodo felek a jelen szerzod6s b6rmely okb6l val6 megszrlnesrekor egym6ssal
kotelesek haladektalanul 6s marad6ktalanul elsz6molni. Megybizott koteles
haladektalanul a Megbfzo r6sz6re jelen szerzSd6s tSrgy6ban keliitkezett minden
inform6ciot, dokumentumokat dtadni"
7. A szerz5d6s Kbt. Sltal meqhatirozo_lt tartalma:

A Kbt' 124. S (2) bekezd6senek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy a Szerzodeses
Okmdnyok r6sz6t kepezi Megbfzott Ajdnlata, igy a nyerles aj6nlat ert:eketesre kerUlo
tartalmi elemei a szerzod6s r6sz6t, Megblzott kOtelezettseget kepezik.
7_.1.

1,2"A Kbt. 125. S (4) bekezd6s a) pontldinak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy
Megbfzott a szerzod6s teljesit6se sor6n nem fizethet ki, illetve r;z6molhat el-a
szerzodes teliesitesevel osszefUgg6sben olyan kdltsegeket, melyek a Kbt.56. (1)
S
bekezd6s k) pontja szerinti felteteleknek nem megfelelo t6rsaseig tekinteteben
merUlnek fel, 6s melyek a Megbizott adok6teles jovedelm6nek isokkentesere

alkalmasak.

7.3. A Kbt. 125. S (4) bekezd6s b) pontjdnak eleget teve Felek megiillapodnak, hogy
Megbizott koteles a jelen szerzod6s teljesltes6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi

a Megbizo

szAmAra megismerhetov6 tenni. l\4egblzott a
megismerhetov6 t6telre vonatkoz6 kotelezetts6ge mellett a jelen szerzod6s
idotartama alatt irdsban koteles t6jekoztatni Megbizot minden, a tulajdonosi

szerkezet6t

szerkezet6ben bekovetkezett v6ltoz6srol, a megv6ltozott 6s az uj aclatok, valamint a
v6ltozds hatAly6nak megjelol6s6vel. Megbizott a jelen szerzod6s teljr:sitesenek teljes
idotartama alatt haladektalanul irdsban koteles Megbiz6t 6rleslteni il Kbt. 125. S (5)
bekezd6s6ben megjelolt Ugyletekrol.

A Kbt. 125. S (5) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek r6gzitik, hogy Megbizo
jogosult 6s egyben koteles a szerz6d6st felmondani - ha s:zUks6ges olyan
7.4"

hatdrid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy
gondoskodni tudjon - ha

a szerzod6ssel 6rintett felildata elldtSsdrol

a) a

Megbflzottban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot nreghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szenrelyiseggel nem
rendelkez6 gazdas6gi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt" 56. $ (1) bekezdes k)
pontjdban meg hatdrozott felt6teleknek.

b) a Megbfzott kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesed6st
szercz valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkezo
gazdas6gi t6rsasdgban, amely nem feh:l meg a Kbt. 56. $ (1)bekezdes k) pontj6ban
meg hat6rozott felt6teleknek.

7.5. A Kbt. 125.S (6) bekezd6senek relegetteve Felek rogzftik, hogy a Kbt. 125.S
(5) bekezdes szerinti felmond6s eset6n a Megbizoll a szerzodes rregszun6se elott
m6r teljesitett szolg6ltat6s szerzod6sszeri penzbeli ellenertekere jogosult.
7.6" A Kbt. 125. S (7) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy kUlfoldi

ad6illet6segfi Megbizott kOteles a szerzodlshez arra vonatkozo meghatalmazlst
csatolni, hogy az illetos6ge szerinti adohatos6gtol a magyar adohatos6g kdzvetlenUl
beszerezhet a Megblzottra vonatkozo adatokat az orsz6gok kozotti jogsegely
igenybevetele nelkUl.

7.7. Megblzo nyilatkozza, hogy a Kbt. 125" S (8) bekezd6set figyelembe vette
kozbeszerz6si elj6r1s elokeszit6se sord n.

A

szerzodes teljesit6se sor6n a Kbt. 128. S-t6l
rendelkez6sek 6rtelemszerfien ir5nyadok.

7.8.

a Kbt. 1',31. S-ig terjedo

7.9. A szerz6d6s modosft5sa kapcsdn a Kbt. 132. S irdnyado.

7.10. Felek r6gzltik, hogy

a

szerzod6s megkdt6se,

6s teljer;it6se

so16n

a

kozbeszerz6sekre vonatkoz6 szabAlyoz5s celj6val dsszhangban, ia kdzbeszerz6si
alapelveinek tiszteletben tarl6saval [Kbt. 2. g] kell elj6rni.
8. VEGYES RENDELKEZESEK:
8,1

.

Megbizo hozzdjArul, hogy Megbizott

felhaszndlhassa, kozz6tehesse.

a

Megbizo nev6t referenciak6nt

8.2 Megbizott a jelen szerzod6s teljesitesevel osszefUgg6sben tudom6s6ra jutott
Uzleti es egyeb titkot, m6s hasonlo adatot, inform6ciot koteles bizarlmasan kezelni,
azokat kizArllag a szerzod6s teljeslt6s6hez haszn6lhatja fel. Megbizott semmilyen

form6ban nem jogosult a bizalmas inform6ci6kat sem kozvetlenUl, sem kozvetve
verseny vagy b6rmely egyeb c6lra felhaszn6lni. Megbizott titoktart6rsi kotelezetts6ge
a szerzod1s teljesit6se sor6n 6s azt kovet6en is fennmarad.
8.3 A felek a jelen szerzod6s teljesitese sordn kotelesek kolcsondsen egyUttmrikodni
egymdssal; a szerzSd6s vSltoztat6s6t lgenyl6 korUlm6nyrol kotelesek haladektalanul
t6j6koztatni egym6st.
8.4 A jelen szerzod6s bdrmilyen modosit6s a kizarolag irdsban 6rv6nyes.

8.5 A felek a jelen szerzodesb6l eredo esetleges jogvitdikat elsosorban tdrgyal6sos
fton kotelesek rendezni. Felek a polgdri perrendtart6s16l sz6l6 1952,, evi lll. tv.41. ga alapj6n meg6llapodnak abban, hogy a szerzod6sbol eredo jogvitrik elbirSl6sa
kapcsdn aldvetik magukat a Megbiz6 sz6khelye szerinti, hat6skrSrrel rendelkezo
b I r6s6 g, to rv6 nysz ek kizAr olag os let6 kess6 g 6 n e k.
iI

8.6 A jelen szerz6d6sben nem vagy nem kell6 r6szletessegg;el

szab6lyozott
k6rd6sek tekintet6ben a felek a Polg6ri Torvenykonyv tekintik irdnyadonak.
A felek a jelen szerzod6st elolvast6k, megeftett6k, majd mint akaratukkal mindenben
megegyezot, j6v6hagyolag irtilk alA. A szerzodes 4 db eredeti, egym6ssal teljes
egeszeben megegyez6 peldlnyban k6szUlt, amelyekb6l 2 db a Megkriz6nAl,2 db
pedig a Megblzottn6l marad.
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