
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Gazdasági Bizottság részére 

~J . számú előterjesztés 

a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú "Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért" című projekt megvalósításához kapcsolódóan 

kísérletek digitalizálása és honlapon való közzététele tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által benyújtott TÁMOP-3.1.3.-
11/1-2012-0015 azonosító számú, "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" 
című (Öveges Program) pályázatot 2012 decemberében a Humán Erőforrás Prograrnak 
Irányító Hatósága 284 408 200 Ft összegű támogatásban részesítette. 

A projekt keretében a Kőbányai Szent László Gimnáziumban a természettudományos labor 
felújítására kerül sor, amelyet a laborkísérletekhez szükséges, legmodernebb eszközökkel 
szerelnek fel. A Gimn~ium szaktanárai vállalták, hogy a kerületi általános is~olák diákjainak 
demonstrációs órákat tartanak. Az elnyert összegből a szaktanárok továbbképzésére is sor 
kerül. 
2013. március 27-én a támogatási szerződés megkötése megtörtént, a projekt megvalósítása 
2013. május l-jén megkezdődött. 

A várható költségek figyelembevételével a projekt keretében "a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-
00 15 azonosító szám ú "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" cím ű projekt 
megvalósításához kapcsolódóan kísérletek digitalizálása és honlapon való közzététele" tárgyú 
közbeszerzési eljárás a 2013. évi közbeszerzési tervben lektorálás néven 17 555 150 Ft 
összegű előzetesen becsült nettó értékkel kerül meghatározásra, így közbeszerzési eljárás 
lefolytatása kötelező. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési 
tanácsadással megbízott Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. - vezetői 

egyeztetést követően- a Jegyzői Iroda közreműködésével elkészítette a "a TÁMOP-3.1.3-
11/1-2012-0015 azonosító számú "Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért" 
című projekt megvalósításához kapcsolódóan kísérletek digitalizálása és honlapon való 
közzététele" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívás és a szerződés tervezetét 

A fentiekben megjelölt feladat elvégzésére az ajánlattételi felhívás szerint javasolok 
vállalkozási szerződést kötni. 

A közbeszerzési eljárás becsült értékére és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 18. § (2) bekezdésében meghatározott egybeszámítási 
szabályokra figyelemmel a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a Kbt. Harmadik Rész 



szerinti nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásra 
irányadó eljárási szabályok (Kbt. 122/A. §) szerint került összeállításra. 
A közbeszerzési eljárásban a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel - a mellékelt ajánlattételi 
felhívásban foglaltak szerint - hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatásra teszek 
javaslatot. 

II. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági 
Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2013. október 10. 

T örvényességi szempontból ellen j egy zem: 

jegyző 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Gazdasági Bizottsága 

... /2013. ( ... ... )határozata 
a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú "Kőbánya a kísérletező 

természettudományos oktatásért" című projekt megvalósításához kapcsolódóan 
kísérletek digitalizálása és honlapon való közzététele tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról, az ajánlattételi felhívás és a szerződéstervezet elfogadásáról 

l. A Gazdasági Bizottság a TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú "Kőbánya a 
kísérletező természettudományos oktatásért" című projekt megvalósításához kapcsolódóarr 
kísérletek digitalizálása és honlapon való közzététele tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívását az l. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Gazdasági Bizottság a TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú "Kőbánya a 
kísérletező természettudományos oktatásért" című projekt megvalósításához kapcsolódóarr 
kísérletek digitalizálása és honlapon való közzététele tárgyú közbeszerzési eljárás 
szerződéstervezetét a 2. melléklet szerintjóváhagyja. 

3. A Gazdasági Bizottság a TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú "Kőbánya a 
kísérletező természettudományos oktatásért" című projekt megvalósításához kapcsolódóarr 
kísérletek digitalizálása és honlapon való közzététele tárgyú közbeszerzési eljárás. 
megindítását j óváhagyj a. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős 

alpolgármester 
az aljegyző 
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A "T ÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító szám ú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a projekt 

megvalósításához kapcsolódó kísérletek digitalizálása és közzététele." 
tárgyú közbeszerzés eljárás 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu 

További információ a következő címen szerezhető be: 
Az 1. pontban említett kapcsolattartási pontokon. 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 121. §(l) bekezdés b) pont alapján, figyelemmel a 122/A. §-ban foglaltakra. 

3. Dokumentáció 
Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, a jelen Ajánlattételi felhívással egyidejűleg 
megküldi Ajánlattevők részére. 

4. Közbeszerzés tárgya, mennyisége 

Szolgáltatás megrendelése: 

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú "Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért" címü nyertes projekt keretében a projekt megvalósításához 
kapcsolódó kísérletek digitalizálása és közzététele az alábbiak szerint: 

A megvalósítás során 336 db kísérlet videó felvétele, valamint ebből 216 db kísérlet vágott 
digitális videó formátumba történő publikálása az iskola honlapján. Elvárás, hogy a digitális 
tananyagegységek szervesen kapcsolódjanak a Nemzeti Alaptanterv követelményeihez, adott 
tantárgyak kerettantervi és emeltszintü érettségi követelményeihez, a laboratórium müszaki 
feltételeihez. Továbbá fontos feltétel, hogy a tanulói munkafüzetben és az ahhoz kapcsolódó 
szaktanári segédletekben levő kísérletek legyenek digitalizálva. 

A részletes feladat meghatározást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
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Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 92100000-2 

5. A szerződés meghatározása 

Vállalkozási szerződés alapján a .,TÁMOP-3.1.3-11/l-2012-0015 azonosító számú, Kőbánya 
a kísérletező természettudományos oktatásért" című nyertes projekt keretében a projekt 
megvalósításához kapcsolódó kísérletek digitalizálása és közzététele. 

6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat 
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat 
beadására. 

7. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje 
A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés teljesítésének 
határideje: 2014. október 31, a szerződés-tervezetben részletesen meghatározottak szerint. 

8. A teljesítés helye 
A teljesítés helye: Szent László Gimnázium, 1102 Budapest, Körösi Csoma S. út 28-34., 
természettudományos labor 

NUTS-kód: HU 0101 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződést a Társadalmi Megújulás Operatív 
Program (TÁMOP) keretén belül az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés 
együttesen finanszírozza. Az ajánlattéteL a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. 

A teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik. 

A szerződés szerinti és igazolt teljesítés ellenértékének kifizetésére az utáfinanszírozás 
szabályainak megfelelően, szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Kbt. 130. §-ban 

meghatározottak értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 292/B. § (l) bekezdése szerint kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi 

kézhezvételétől számított 30 napon belüL a szerződés-tervezetben részletesen 
meghatározottak figyelembe vételéveL 

A kiíizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/ A. 
§-ban foglaltak. 

Részszámla kibocsátására a szerződés-tervezetben foglaltak szerint van lehetőség. 
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
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10. Kizáró okok 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) 
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok fennáll. 

Megkövetelt igazolási mód: 
Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (l) bekezdése és a 310/20 ll. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. ~-a alapján nyilatkoznia kell, hogy nem 
tartozik a kizáró ok ok hatálya alá, valamint a Kb t. 56. § (l) bekezdés k) pont ke) pontját a 
Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont/i:') alpontjában foglaltak szerint kell 
igazolnia. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arróL hogy a 
szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti 
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti kizáró 
okok hatálya alá. 

ll.Alkalmassági követelmények 
11.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő köteles csatolni 

i) 
A Kbt. 55. § (1) bekezdése valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (l) bek. b) 
pontja alapján saját vagy jogelődjének a hatályos számviteli jogszabályok szerinti -
mellékletek nélküli - mérlegbeszámolóját 2011. és 2012. évre vonatkozóan. egyszerű 

másolatban, ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján 
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat 
honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Ha az ajánlattevő jelen pontban meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő 
által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg müködését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát 
megállapítani, ha müködésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (kísérletek digitalizálása 
és közzététele) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy 
meghaladja az l millió HUF-ot. 

11.2. Müszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
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Ajánlattevő köteles csatolni 

i) 
A Kbt. 55. §(l) bekezdés valamint a 310/20 ll. (Xll.23.) Korm. rendelet 15. §(3) bekezdés d) 
pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségének 
és képzettségének ismertetését, akiket a szolgáltatás teljesítésébe be kíván vonni. Csatolandó a 
képzettséget ismertető, a szakember saját kczü aláírásával ellátott szakmai önéletrajz, 
végzettséget igazoló okiratok. Fentiek egyszerű másolatban is csatolhatóak. 

A bemutatott szakemberek esetében csatolandó a rendelkezésre állást igazoló, az adott 
szakember által aláírt nyilatkozat, mely szerint a szerződés teljesítése során rendelkezésre áll 
majd és az ajánlat keretében való bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul. 

12. Alkalmassági minimumkövetelmények 
12.1.Gazdasági és pénzügyi minimumkövetelmények 

i) 
Alkalmatlan ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye a 2011. évben és 2012. évben negatív 
volt. 

12.2.Müszaki, illetve szakmai minimumkövetelmények 

i) 
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább l fő informatikai képzettségű és a 
tananyagok vagy oktatási intézmények szakmai folyamatainak digitalizálása terén legalább l 
éves szakmai gyakorlatot szerzett szakemberreL 

13. Szerződésben megkövetelt biztosítékok 
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér a szerződés-tervezetben 

részletesen meghatározottak szerint. 

Késedelmi kötbér: minden késedelmes munkanap után 50.000 HUF, legfeljebb a nettó 
vállalkozási díj 25 %-a. 
Hibás teljesítési kötbér: a késedelmi kötbérrel azonos mértékü kötbér arra az időre, amely a 
kifogás bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt. 
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a. 

14. Az a_jánlattétel nyelve: 
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 

15. Hiánypótlás: 
A Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 

16. Az ajánlatok bírálati szempontja: 
A legalacsonyabb összegü ellenszolgáltatás. 
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17. Az ajánlattételi határidő: 2013 . .......... , óra perc (CET). 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az I. em. 
131. szabában munkanapokon 8-14.30 óráig; az ajánlattételi határidő utolsó napján 8- .... 
óráig az I. emelet 133. számú tárgyalóban. 

Postai feladás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címére kérjük az ajánlatok 
küldését. 

18. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye: 2013 . .......... , ... óra ... perc (CET). 
Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az l. emelet 133. számú tárgyalóban. 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62. § (2) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 

19. A szerződés a következő EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy 
programmal kapcsolatos 

TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 

20. Az eredményhirdetés tervezett időpont.ia 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti ajánlattevőket 

21. A szerződéskötés tervezett időpont.ia 
Az írásbeli összegezés megküldése napját követő ll. napon, amennyiben ez a nap nem 
munkanap, úgy az ezt követő első munkanapon. 

22. Kiegészítő információk 

l) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-aszerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás t. 
A hiánypótlásként benyújtandó iratokra az ajánlatra előírt formai követelményeket 
megfelelően kell alkalmazni. 

2) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelmények alapján kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

A Kbt. 61. § (l) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, egy papíralapú példányban, 
a jelen eljárást megindító felhívásban megadott címre (lásd 17. pont) kell benyújtani. 
Ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező, egy elektronikus 
másolati példány benyújtását CD-n. Az elektronikus másolati példánynak jelszó nélkül 
olvasható, de nem módosítható .pdt: vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű l db file-nak kell 
lennie. 

3) A Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
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egyszerű másolatban is benyújthatók. 

4) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az 
aláírás legalább egy része a matricán legyen; 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő aszöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de 
lehet. A borítólapot és az esetleges hátlapot nem kell, de lehet számozni; 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak 

Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. A benyújtott ajánlat 
példányához borítólapot kell készíteni. A benyújtott ajánlat példányának borítólapján 
tüntessék fel a beszerzés tárgyát, az "ajánlat" kifejezést, az ajánlattevő nevét, címét. A papír 
alapú és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma 
az irányadó. 

Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában 
részt vevő szervezet által készített- dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek 
aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 
kézjeggyel kell ellátni. 

Az ajánlattétel és az esetleges hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás teljes anyagát 
elektronikus adathordozón (CD) is be kell nyújtani, amit az ajánlat, illetve az esetleges 
hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás zárt csomagolásában kérünk elhelyezni. Az elektronikus 
adathordozón benyújtott dokumentumoknak jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható 
.pdf, vagy azzal egyenértékű kiterjesztésű l db file-nak kell lenniük. 

5) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell: 

a) a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot, 

b) a Kbt. 40. § (l) bekezdés a)-b) pont szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges 
tartalom ese té n is), 

c) a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot ajánlattevőnek a - 2004. évi XXXIV. 
törvény 3. §-a szerinti- kis- és középvállalkozás szerinti minősítésére vonatkozóan, 

d) a Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is 
megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben 
meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek 
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 
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Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. ~ (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági 
követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) 
pontjai szerinti nyilatkozatokat. 

e) Az ajánlatnak - az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából - tartalmaznia kell az 
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevö gazdasági szereplö(k) alábbi 
iratait: 

• amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az 
annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 

• a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolatát. 

• egyéni vállalkozók egyéni vállalkozói igazolványának sorszámát, továbbá az egyéni 
vállalkozó aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 

f) a képviseletre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a meghatalmazó(k) és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű meghatalmazást; 

g) a dokumentációban található Adatlapot az Ajánlattcvöre/alvállalkozóra/az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetre vonatkozó általános információkról; 

h) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott Felolvasólapot kitöltve; 

6) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget. Az ajánlatok összeállításával és 
benyújtásával kapcsolatban teirnerülö összes költség ajánlattevöt terheli. 

7) A Kbt. 54. § (l) bekezdése alapján ajánlatkérő elöüja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekrőL 

amelyeknek a teljesítés helyén és a szerzödés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a 
szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektól az ajánlattevö 
megfelelö tájékoztatást kaphat, az Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 

8) Ajánlatkérő a Kbt. 125. ~ (l) bekezdés alapján a szerzödés teljesítéséhez kapcsolódóan 
sajátos környezetvédelmi feltételeket határoz meg. amelyelo·öl részletesen az Ajánlattételi 
dokumentációban rendelkezik. 

9) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. 
előírásai szerint kell eljárni. 

Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013 ............ . 
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Amely létrejött egyrészről 

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS 
TERVEZET 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (székhelye: 1102 Budapest, Szent 

László tér 29., PIR-szám: 735737, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000-

11000004, Adószám: 15735739-2-42, képviseli: Kovács Róbert polgármester megbízásából 

dr. Pap Sándor alpolgármester), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

a( z) (székhelye: 

................................................. , cégjegyzékszáma: ....................................... , 

, adószáma: ........................... , ······························································· 
számlaszám képviseli: ........................................ ) mint vállalkozó (a továbbiakban: 

Vállalkozó) ............................... . 

között az alábbi feltételekkel: 

Előzmények 

A Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

előírásaira figyelemmel közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek tárgya: 

a "TÁMOP-3.1.3-1111-2012-0015 azonosító számú Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért című nyertes projekt keretében a projekt 

megvalósításához kapcsolódó kísérletek digitalizálása és közzététele." (a továbbiakban: 

projekt). Ezen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó. 

A fentiek alapján a felek az alábbi szerződést kötik: 

I. A szerződés tárgya 

1.1. A TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 azonosító számú "Kőbánya a kísérletező 
természettudományos oktatásért" című nyertes projekt keretében a projekt 

megvalósításához kapcsolódó kísérletek digitalizálása és közzététele. 

1.2. Az 1.1. pont szerinti feladatok (a projekt megvalósításához kapcsolódó kísérletek 

digitalizálása és közzététele) részletes meghatározását az ajánlattételi dokumentáció 

Specifikációja tartalmazza. 
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1.3. Megrendelő megrendeli, V állalkazó pedig elvállalja a jelen szerződés 1.1. és 1.2. 

pontjában meghatározott feladatok elvégzését a jelen szerződésben foglaltaknak 

megfelelően 

II. A szerződés időtartama 

2.1. Jelen szerződés az aláírását követően a projekt keretében megvalósuló laborfelújítás 
megvalósulását követően lép hatályba, a pilot tanévben lebonyolításra kerülő 
használati ütemtervhez igazítva. 

2.2. Vállalkozónak jelen szerződésben foglalt feladatai teljesítését a szerződés hatályba 
lépését követően kell megkezdenie és legkésőbb 2014. október 31. napjáig köteles 
maradéktalanul teljesíteni. 

2.3. Vállalkozó feladatai ellátása során köteles figyelembe venni, illetve betartani az adott 
projekt ütemtervét, illetőleg mindazon időpontokat, melyeket a szerződés időtartama 
alatt Megrendelő, a Közreműködő Szervezet meghatároz, vagy amelyek a pályázati 
kiírásban, illetve a támogatási szerződésben szerepelnek. 

III. A teljesítés helye 

Szent László Gimnázium, ll 02 Budapest, Körösi Csoma S. út 28-34., természettudományos 

labor 

IV. Szerződéses ár (vállalkozói díj) 

4.1. A teljes szerződéses ár ..................... HUF+ áfa az alábbi bontás szerint: 

a kísérletek digitalizálásának vállalkozói díja ..................... HUF+ áfa, 

a kísérletek közzétételének vállalkozói díja ..................... HUF+ áfa, 

[Ajánlattevő által ajánlatának megfele/(fen töltendő ki.] 

4.2. A szerződéses ár fix ár, a szerződés alatt nem módosítható. Vállalkozó a fenti 

vállalkozási díjért teljes körűen vállalkozik a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. 

V állalkazó i díj V állalkazónak a jelen szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei 

teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, készkiadását magában 

foglalja, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult megrendelőtől további 

díj- vagy költségtérítés igénylésére. 

4.3. A számlázás és kifizetés pénzneme HUF. 

V. Fizetési feltételek 

5.1. Megrendelő előleget nem fizet. 
A V állalko z ó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult az alábbi 
ütemezés szerint: 

- a vállalkozói díj 50%-ának megfelelő részszámla 50 %-os teljesítettség, azaz 168 
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------------------------------------------ ----------------

kísérlet digitalizálását követően nyújtható be. 

- a vállalkozói díj fennmaradó 50%-át kitevő végszámla akkor nyújtható be. amennyiben 

a vállalkozási szerződésben foglalt feladatok teljes körűen és szerződésszerűen 

elvégzésre kerültek és az erre vonatkozó teljesítési igazolást a Megrendelő kiállította. 
5.2.A számlák kifizetése az utáfinanszírozás kifizetésének szabályai szerint történik, Kbt. 130. 

§-ban meghatározottak értelmében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: Ptk.) 292/B. § (l) bekezdése szerint, a szerződésszerű és a 
jogszabályoknak megfelelő számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon 
belül. 

Alakilag vagy/és tartalmilag nem megfelelő számla kiállítása esetén Vállalkozó köteles új 

számlát kiállítani. 

5.3.A fenti teljesítésigazolás nélkül a számla nem állítható ki. illetve nem fizethető ki 
V állalkazó részére. 

5.4.A számlák kifizetésének feltétele, hogy Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a teljesítés 
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolást A nemlegesnek minősülő együttes adóigazolásnak a számla kitizetésének 
időpontjában is érvényes kell lennie. Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást 
mutat, az azt követő elj árásra az Art. 3 61 A. § (6) bekezdésére tekintettel a 3 61 A. § (3)-( 4) 
bekezdése az irányadó. 

VI. Felek jogai és kötelességei 

6.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Ennek 
érdekében Megrendelő kapcsolattartája vagy az általa megjelölt személy(ek) 
rendszeres kapcsolatot tartanak fenn Vállalkozóval. aki a szerződés teljesítésének 
állásáról- kérésre -írásban beszámol megrendelő vagy kapcsolattartája felé. 

6.2. Vállalkozó szavatolja, hogy jelen szerződés megkötése vagy teljesítése nem sérti 

harmadik személy jogait, továbbá hogy az általa alkalmazott szellemi alkotások jelen 

szerződés teljesítése során jogszerűen kerülnek felhasználásra. 

6.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti 

minden kötelezettségét-ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladatok 

teljesítésére irányuló tevékenységet - jelentős gyakorlattal rendelkező szakcégtől 

elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb 

körültekintéssel végzi. Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy jelen 

szerződés teljesítése során Megrendelő szakmai szempontjainak messzemenő 

figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői érdekek érvényesítésével 

jár el. 

6.4. Megrendelő köteles V állalkazó jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez 

minden segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat 

folyamatosan átadni, illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos 

dokumentumokat. Amennyiben a fenti információk, dokumentumok elektronikus 
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formában is Megrendelő birtokában vannak. úgy azokat elektronikus úton adja át. 

6.5. A szerzödö Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 

feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. 

6.6. A fentiekkel összefüggésben Felek kijelentik, hogy minden. a jelen szerzödés 

keretében Felek által egymásnak küldött értesítés e-mailben fog történni. (Csak 

különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya 

a címzett általi vételekor. illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

6.7. Vállalkozó a szerzödés teljesítése során köteles figyelembe venni a pályázatokra 

vonatkozó jogszabályi előírásokat. a támogatási szerzödéseket. illetve a Közreműködö 

Szervezet bármely előírását, állásfoglalását. 

6.8. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a pályázat, az adott projekt vagy a szerzödés eredményességét vagy kellő időre 

való elvégzését veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 

Vállalkozó felelős. 

6.9. Vállalkozó szavatol azért is, hogy az általa nyújtott szolgáltatások, valamint azok 

eredményei az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban meghatározottaknak 

mindenben megfelelnek, továbbá jogtiszták (per-, teher- és igénymentesek), valamint, 

hogy Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik, amelyek a szolgáltatások, és azok 

eredményeinek jogszerű átadását lehetövé teszik. 

6.10. Vállalkozó- az általa, illetve jelen szerzödés teljesítésébe bevont alvállalkozója által 

teljesítendő szolgáltatás tekintetében - a szerzödés tárgyával kapcsolatos minden 

szerzöi jogi. szabadalmi és egyéb. harmadik fél által történő követelés kielégítését 

magára vállalja, attól Megrendelőt mentesíti. 

6.11. Vállalkozónak kártalanítania kell Megrendelőt harmadik fél által felmerülő minden 

olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati minta 

oltalmak alá eső, továbbá egyéb, szellemi alkotásokra vonatkozó jogok megsértéséből 

származik. 

6.12. Vállalkozó, amennyiben a vonatkozó eljárásjogi szabályok lehetövé teszik félként 

egyébként beavatkozóként vesz részt minden, Megrendelő ellen a szerzödés 

következtében szabadalombitorlás vagy szerzöi jog sértése miatt indított eljárásban, 

vagy választása szerint azt peren kívül egyezséggel lezárja, továbbá megrendelő 

keletkezett indokolt és igazolt költségeket megtéríti vagy magára vállalja. 

6.13. Vállalkozó elfogadja, hogy a termékek, eszközök, alapanyagok beszerzésénél 

érvényesíti a környezeti szempontokat 

6.14.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a "zöld nyomtatás'' alapelveinek megfelelöen nyomtat: 

- vállalja, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges 

terjedelemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsó verziók kerülnek 

kinyomtatásra; 
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- újrahasznosított papírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 10%-ban; 

- a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a duplex, kétoldalas 

nyomtatás és környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz; 

- a használt lapokat szelektáltan gyűjti; 

- egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti és fax előlapként vagy jegyzetként 

újrahasznosítja. 

6.14.2. V állalkazó a közbeszerzési ajánlatában tett nyilatkozatának megfelelöen 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelövel történő együttműködést

kapcsolattartást úgy alakítja ki, hogy annak módja kiemelten környezettudatos legyen, 

azaz minimalizálja a környezeti terheléssei járó mindennemű tevékenységél és 

amennyiben lehetséges, abban az esetben elektronikus úton tartja a kapcsolatot a 

Megrendelövel, ezzel is megteremtve a Zöld iroda elvének biztosítását 

6.15. Vállalkozó szerzödéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával 

köteles teljesíteni. Vállalkozó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és 

közvetlenül felelős a jelen szerzödésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért 

6.16. Vállalkozó csak akkor jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, amennyiben azt az 

ajánlatában jelezte. Ezzel összefüggésben Vállalkozó köteles 

alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fetmálló szerződés 

közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a 

szerzödés és ennek teljesítése az Art. 36/ A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti 

kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét Vállalkozónak kell 

viselnie. 

6.16.1. A közbeszerzési eljárásban adott ajánlatnak megfelelően a szolgáltatás azon része(i), 

amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó 

mértékben al vállalkozót vesz igénybe Vállalkozó: .................................. . 

6.16.2. A közbeszerzési eljárásban adott ajánlatnak megfelelöen Vállalkozó a szerzödés 

teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben az alábbi 

alvállalkozókat veszi igénybe és a közbeszerzésnek az a része(i) és százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó(k) közreműködnek: 

6.17. Megrendelő csak Vállalkozóval áll szerzödéses kapcsolatban, az al vállakozókkal nem. 

6.18. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 

amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó, mint ajánlattevő alkalmasságának 

igazolásában. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan- akár a 

korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 

bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssei együtt írásban 

nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 

56.§-a, - valamint, ha a megelözö közbeszerzési eljárásban Megrendelő, mint ajánlatkérő 
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előírta, a Kbt.57.§-a- szerinti kizárá okok hatálya alatt. 

6.19. Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) 

helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó. mint ajánlattevő 

alkalmasságának igazolásában. csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben 

vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a jelen szerződés megkötését követően - a 

szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, 

vagy az alvállalkozó bizonyíthatóan hibás teljesítése miatt a szerzödés vagy annak egy 

része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha Vállalkozó az új 

alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 

melyeknek az ajánlattevőként szerződő fel a közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozóval együtt felelt meg. 

6.20. Vállalkozó jótáll azért, hogy a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó rendelkezik 

minden olyan képesítéssel, engedéllyel, jogosítvánnyal, amely a rá vonatkozó 

szerződéses feladatok teljesítéséhez szükséges. 

6 .21. Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 

alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani. esedékes követeléseiket 

határidőben kielégíteni. 

6.22. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra. hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 

információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 

előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére 

információt, kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad. 

6.23. Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél 

tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében 

titoktartási kötelezettséggel tartozik. s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat 

ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik tel előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik 

személy/szervezet rendelkezésére, kivéve, ha arra jogszabály felhatalmazást ad. Ezen 

tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a 

jelen szerződésben foglaltaktól eltérö módon hasznosítja. 

6.24. A szerzödő Felek tudomásul veszik. hogy a vonatkozó jogszabályok és 

megállapodások szerinti illetékes ellenőrző szervezetek [Állami Számvevőszék, 
Európai Számvevöszék, Európai Bizottság és az általa megbízott szervezetek, Európai 

Csaláselleni Hivatal (OLAF). Kormányzati Ellenőrzési Hivatal. belső ellenőrzési 

szervezetek] feladat- és hatáskörüknek megfelelöen jelen szerződés alapjául szolgáló 

közbeszerzési eljárást és jelen szerződés teljesítését ellenörizhetik, részükre a 

jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 

tagadható meg. 
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6.25. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése. helyszíni vizsgálata esetén V állalkazó 

köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni. a helyszíni vizsgálaton jelen 

lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő 

teljesítése érdekében. 

6 .26. Megrendelő hozzájárulását adja. hogy nevét V állalkazó -megfelelő teljesítés esetén-

referencia listájában szerepeltesse. 

6.27. Megrendelő vállalja, hogy felkérése esetén - Vállalkozó tevékenységére 

vonatkozóan referenciát állít ki, amennyiben Vállalkozó teljesítése szerződésszerű 

volt. 
6.28. Megrendelő köteles a szerződésszerűen felajánlott teljesítést átadás- átvételi 

igazolással átvenni, majd ezt követően 5 napon belül tartalmát megvizsgálni. 

6.29. Amennyiben Megrendelő a teljesítést nem tartja megfelelőnek, abban az esetben 

Vállalkozó köteles a számára eljutatott írásbeli hibajegyzéknek megfelelően a lehető 

legrövidebb határidőn belül módosítani. Megrendelő kijelenti, hogy a teljesítés 

átvételét indokolatlan nem tagadhatja meg. 

6.30. V állalkazó teljesítése hibásnak minősül különösen. ha tárgyi tévedést tartalmaz. nem 

felel meg az egyezetett koncepciónak terjedelemben, tartalmában vagy megvalósítás 

szervezésében. 

6.31. Megrendelő jogosult a szerződés teljesítését figyelemmel kísérni, ellenőrizni. Kérésére 

Vállalkozó köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült dokumentumokat 

bemutatni. 

VII. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

7.1. Szerződésszegésnek mínősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik fél jogszabály. illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

7 .2. Amennyíben V állalkazó a szerződést megszegt, kötbérfizetési és kártérítési 

felelősséggel tartozik. kivéve, ha bizonyítja. hogy a szerződés teljesítése során úgy járt 

el, ahogy az gazdálkodó szervezettől az adott esetben elvárható. 
7.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény. 

hogy a szerződésszegést Vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet írányítására, felügyeletére 

jogosult szerv intézkedése okozza. 

7 .4.1 Megrendelő késedelmes teljesítés esetére késedelmi kötbért köt ki, melynek összege 

50.000 Ft/munkanap, de összege nem haladhatja meg a nettó vállalkozási díj 25 %-át. 

Késedelemnek mínösül, ha V állalkazó a jelen szerződésben, illetve a jelen szerződésre 

tekintettel kötött egyéb megállapodásban vállalt valamely kötelezettségének 
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teljesítését a meghatározott határidőben. illetve határnapon neki felróható okból 

elmulasztja, és a megadott időpontra nem teljesít. Az dső kötbér által terhelt nap a 

megadott teljesítési időpontot követő első munkanap. 

7.4.2. Amennyiben Vállalkozó minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez. Megrendelő a 

késedelmi kötbérrel azonos mértékű kötbért követelhet arra az időre, amely a kifogás 

bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő teljesítésig eltelt. 

7.4.3. Vállalkozó nem teljesítése (a szerzödés teljesítésének Vállalkozónak felróható okból 

történő lehetetlenné válása. meghiúsulása. illetőleg a szerződés teljesítésének 

Vállalkozó általi megtagadása) esetén megrendelő a teljes nettó szerződéses ár 30%

ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult HUF -ban. Megrendelő szintén jogosult 

a meghiúsulási kötbérre, ha jelen szerződés l 0.5. pontjában meghatározottak szerint 

Megrendelő a szerződéstől eláll, illetve a szerződést Megrendelő rendkívüli 

felmondással rnegszünteti. 

7.5. Megrendelő a felmerülő kötbért minden esetben kiszámlázza. és azt Vállalkozó köteles 

8 (nyolc) napon belül Megrendelő részére egy összegben, teljes egészében megfizetni. 

Vállalkozó tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a 4.1. pontban 

jelzett vállalkozói díj kifizetésének feltétele a kötbér átutalása. 

7.6. Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát Vállalkozóval szemben 

érvényesítse. 

7.7. Arnennyiben jelen szerződés alapjául szolgáló bármely támogatási szerződést 

Megrendelő Vállalkozónak felróható okból szegi meg, és emiatt kára keletkezik (pl. 

támogatás vagy annak egy része visszavonása), Vállalkozó a Ptk. 355. § (4) bekezdése 

alapján köteles megtéríteni az esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai 

összegét. 

7 .8. Vállalkozó a fenti ponton túl Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott 

károkért a Ptk. kártérítési szabályai alapján tartozik felelősséggel. 

7.9. Megrendelő részéről bármely nem szerzödésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 

elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, 

mely/melyek Megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

VIII. Szerződésmódosítás 

A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 132. ~-ában foglaltak 

alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának Felek 

nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben. 

bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a 

másik felet ~ az eset körülményeitől függően ~ vagy előzetesen írásban l O napos 

határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő l O napon belül 

köteles értesíteni. 



IX. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerzödés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben 

érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna. a szerzödés érvényessége egyebekben 

azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül Felek a szerzödést nem kötötték volna 

meg. 

X. A szerződés megszűnése 

10.1. Jelen szerzödés megszűnik jelen szerzödésben foglalt feladatok hiánytalan és hibátlan 

teljesítéséveL 

10.2. A szerzödés közös megállapodással bármikor megszüntethetö. 

10.3. A közös megegyezésen, illetve a szerzödésteljesítéssel történö megszűnésén 

túlmenöen Felek a szerzödést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is 

megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 
a másik fél szándékosan vagy kirívóan gondatlanul a szerzödést annak lényegi 
feltétele tekintetében súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást 
tanúsít, amely a jogviszony további fenntartását nem teszi lehetövé: 
a másik fél a szerzödésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem 
teljesítette, s erre a másik fél határidö tűzésével felszólította és a határidő 
eredménytelenül telt el: 
Vállalkozó ellen csödeijárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott 
tárgyaláson a hitelezöktól nem kap elözetes egyetértést a tizetési haladék 
megszerzésére; 

- bírósági döntés szerint a csödeijárás során a hitelezökkel nem jön létre egyezség: 
a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás 
megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján: 
Vállalkozó fizetésképtelenségél a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 
megállapítja; 
Vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

10.4. Bármelyik fél által bármely okból történö felmondás esetén a fizetések a felmondási 

idö lejártáig, illetöleg a szerzödés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért 

teljesítendök, s Felek egymással elszámolnak. 

10.5. Megrendelö a szerzödéstöl a Ptk. 395. ~ (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte 

esetében elállhat 

10.6. Megszűnik a szerzödés abban az esetben is, ha jelen szerzödés 1.1. pontjában 

meghatározott projektre vonatkozó támogatási szerzödés felbontásra kerül. 

10.7. Megrendelö jogosult jelen vállalkozási szerzödést minden indokolási kötelezettség 

nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidövei felmondani. A felmondási idö 

kezdö napja a felmondás kézbesítését követö elsö nap. Kézbesítési vélelem esetén a 

másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot 

kézbesítettnek tekinteni. 



10.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra. hogy jelen szerződésnek bármilyen okból 

történő megszűnése esetén Megrendelö által rendelkezésre bocsátott iratokat. 

feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés 

megszűnésének napján Megrendelő részére visszaszolgáltatja. amennyiben erre 

Megrendelő igényt tart. 
10.9.1 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

10.9.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon- ha 

a.a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételeknek. 

a. b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (l) bekezdés k) pontjában 

meghatározott feltételeknek. 

A fentiekben hivatkozott felmondás esetén Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt 

már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

XI. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést a Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben 

nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe 

venm: 

Ptk., Kbt. 

XII. Megrendelő részéről a kapcsolattartó, illetve Vállalkozó kapcsolattartója 

12.1. Megrendelő kapcsolattartója: 

Név: ............................................................................................... . 
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Tel: ................................................................................................ . 

[Szerződéskötéskor töltend{f ki.] 

12.2 .. Vállalkozó kapcsolattartója: 

Név: ................................................................................................ . 

Tel: ................................................................................................. . 

[Ajánlattevő által kitöltend6.] 

XIII. Egyéb 

13.1. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői 

jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni 

jogok Megrendelőt illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, 

továbbadhatja, vagy belátása szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely 

más korlát nélkül. A vagyoni jogok ellenértékét Felek a Vállalkozási díj 

meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették. 

13.2. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel 

együtt kezelendők: 
Eljárást megindító felhívás, 
Ajánlattételi dokumentáció, 
Vállalkozó ajánlata. 

13.3. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett 

kérdésekben - amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok 

tartalmaznak rendelkezéseket a felsorolt dokumentumokban foglaltak 
érvényesülnek. 

13.4. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében 

irányadóak. 

13.5. Jelen szerződés 8 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 

szerződés 5 db eredeti példánya Megrendelőt és 3 eredeti példánya pedig Vállalkozót 

illeti meg. 

13.6. Vállalkozó a szerződés aláírásával elfogadja az Állami Számvevőszék ellenőrzési 

jogosultságát, illetve - a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 

rendelkezések értelmében - a megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan 

a tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadja meg és e követelményeket a 

szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozóval szemben is 

érvényesíti. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 20 ll. 

évi LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az ÁSZ vizsgálhatja 

az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
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alrendszereinek vagyonát érintő szerzödéseket a . megrendelőnéL a megrendelő 

nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, 

valamint azoknál a szerzödö feleknéL akik. illetve amelyek a szerzödés teljesítéséért 

felelősek, továbbá a szerzödés teljesítésében közreműködö valamennyi gazdálkodó 

szervezetnél. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a P tk. 81. *-ának (4) bekezdése 

értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti 

kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggö és a közérdekből 

nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési 

pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerzödés lényeges 

tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címen nem tagadható meg. 

13.7. Felek jelen szerzödést együttes elolvasás és értelmezés után. mint akaratukkal 

mindenben megegyezöt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, ..................... .. 

(Dátum) 

Megrendelő Vállalkozó 

(Cégszerű aláírás) (Cégszerű aláírás) 
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