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I. PREAMBULUM

Megblz6, mint Ajrlnlatkdrd a kdzbeszerzdsek6r sz6ri 2011.6vi cvlll. tdrvdny (a tovribbiakbaa:'.KPr) 12?. S (7) bekezdds a) ponqa alapjdn hirdet.mdry ndlkiili t6rgyal6sos kozbeszerzdsi eljer6st
ind{tott (a tovebbiakban: (Kiizbesze'6si Elj6rds,) a T[i,IOp_2.1.3.C_12/t_2012-02g2
y.:".:tt9t?*!". pilyizat ketet'betr ,A LIMO?_2. i.3.C_12/I_20i2-A2g2 azonoslt,szdmti,'.:.8:t4k:sjt8 

.fejleszlhi ds vezet1-fejlesztlsi kepz1si projekt', cimfr projekthez kapcsol1d6an
(121lSfeitegzt Mpzisek megval'stnisa,' taryyb€r'.. Megbtzott, mint Ajrid;ttev6 a Kozbeszerz6si
lljdr6son dszt vett, ds tekintettel ana, hogy Megbiz6, mint Ajdnlatkdr6 Megblzott ajrinlat6t fogadta
el nyertes aj6nlatkent, Felek szerz6d6st kdtnek ajelen szerz6d6s szerinti tardlommal.

minl Megbizon - a rovdbbiakbar Megbizort @rtin
alulirott napon ds helyen az aldbbi feltdtelektel:

II. A szEM6DfsEs oKMANYoK
1. Arra figyelemmel, hogy jelen Szerz6d6st a Felek a kdzbeszerz6si jogszab6lyok megtartdsdval
ldtik.t:e egymdssal, a Felek kijelentik, hogy a teljes meg6llapodisukat nem kizrir6lag jelen
Szez6dds tiirzsszdve Ce tafialmazza.



2. Felel( szerz6ddses meg'llapod{s|t az al bbi dolemertumok tartalmMzrk

(i) Jelen Szerz6dds tdzsszdvege;

(ii) Megbiz6 6ltal Aj6nlatkdr6kdnt kiadott, Ajenlattdteli felhivas 6s Aj6nlattdteli DokumentAci6;

(iii) kiegdszit6 tdjdkoztatas - amennyiben ere sor keriilt;

(iv) a Kdzbeszerzdsi Eljtuds keretdben kdsziilt tdrgyalisi jegyz6k6nlv(ek);

(v) a Megbizott, mint nyertes Aj6nlattev6 elfogadott ajadata.

3. Felek rdgzitik, hogy a II. 2. pont (ii)-(v) alpontjaiban emlitett dokumentumok fizikaiiag ugyan
nem keriilnek csatoldsm a Szez6dds tdrzssziiveedhez. Am mindkdt F6l szdmiira ismert azok
tartalma.

4, A fenti 2. pontbanjeldlt dokumentumok kdzdtti, ugyarazon kdrddsre vonatkoz6 bdrmely eltdrds,
ellentmond6s, drtelmezdsi nehdzsdg esetdn a dokumentumok hierarchiaja - a legmagasabb rendtlvel
kezdve a felsorol6st a kijvetkez6: (i) jelen Szerz6d6s; (iv) a t6rgyaldsi jegyz6kdnlv(ek) a (ii)
kiegeszit6 t6:6kodat's - amemyiben arra sor keriilt; (iii) Aj6nlattdteli Felhivds 6s Dokument6ci6;
(v) Megbizott nyertes ajanlata.

IIl A szERz6Dis r'iRGYA

1. A jelen szerz6dds rlrgya a TAMOP-2.I.3. C-1211-2012-0292 azonosit6szdmir p6lyazal k€reteben
az al6bbiak szednti kCpzdsek megval6sitdsa ajelen szerzoddsben foglaltaknak megfelel6en:

Menedzsment technikdk (I. csoport) 1 5 60

Menedzsment technikrk (II. csoport) 15 60

Menedzsment techniknk 0II. csoport) 1 5 60

Menedzsment technikik (IV. csoport) 15 60

Meledzsmelt technikdk (V, csoport) 1 5 60

Menedzsment technikSk (VI. csopod) 1 5 60

Projekturalis - Project Controlling (I.
csoport)

1 5 40

I 'rojekturalrs - Projeci Conlroll ing (lI.
csoport)

1 5 40
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A kdpzds rdszletes tatalm6t a Dokument6ci6 Mdszaki Leir6sa (tov6bbiakban: 'Miiszaki Lelrds,)
hatarozza meg.

2. A Felek a szerz6dds iaryyAt (az 1. pontban meghattuozott k6pz6sek ttugy60 jogilag oszthat6nak
tekintik.

3. Megbizott kijelenti, hogy kdsz 6s kdpes Megbiz6 M{iszaki Leir6sban meghat6rozotr c6ljainak
megfelel6 teljes kOrii, gondos 6s magas szinvonali teljesitdsdre. Megbizott kdteles minden olyan
tevdkenysdget ell6tni, feladatvegz€st kifejteni, amely a k6zbeszerzdsi eljdx6s sodn tett v6l1al6sainak
ds kijelentdseinek teljesitdsdhez sziiksdges,

IV. ASZERZODESTD6TARTAMA

Szerz6d6 Felek megdllapodnak abbar, hogy a megblzisi jogviszony kozdttiik a jelen szez6dds
al6ir6s6nak napj 6t6l 20 1 4. augusztus 3 1 . napj dig, hatdxozott id6taxtamra j 6n l6tre.

V. A szERZoDfs TELJESiTESD

1. Megbizott a szerz6dds teljesltdsdvel dsszefiigg6 feladatait a jelen szerz6dds, illetve a
Kdzbeszefl'si Eljards softtu keletkezett dokumentunok (II.2. pont) tafialma szednt hiba- ds
hiiinymentesen kiiteles vdgehajtani Megbizd utasitAsai szerint 6s drdekeinek megfelel6en.
Megbizott el6telj esitd sre Megbiz6 hozzajAnt l6sa ndlkiil nem j ogosult.

2. Megbizolt kijelenti, hogy a szetz6des Hrgyit kepezo feladat elletasa a tevdkenysdgi kttrdbe
tartozik, az arnak elvdgzdsdhez sziiks6ges szaknai tapasztalattal, szakdrtelemmel 6s szak6rt6ktel,
tovribb6 miiszaki-technikai h6ttdrel rendelkezik, tov6bbii hogy az el6bbiekben felsoroltakat a
teljesitds sodn folyamatosan biztositja. Ezzel dsszefiiggdsben Megbizott kijelenti, hogy a jelen
szerz6ddsb6l fakad6 kdtelezetts6geknek teuesltdsdhez sziikseges valamennyi feltdtellel rendelkezik.

3. Megblzott kdteles biztositani, hogy a szakmai munk6t vdgz6 szak&ttik, illetve h6tt6rt6mogatist
nyfjt6 sz€mdlyzet a teljesitds intenzitdsiinak megfelel6 mdrtdkben folyamatosan rendelkezdsre
6JIjon a szerz6dds teljes iddurtama alatt.

4, Megbizott kijelentl, hogy Megbiz6 a szerz6d6s teljesitdsdhez szilksdges valamennyi inform6ci6t a
rendelkezdsdre bocsatotta. Amennyiben Megbizottnak a teljesitdshez egy€b inform6cidra vaa
sziiksege, igy kdteles ezen inform6oi6 ig6ny6r6l a Megbiz6t halad6ktalanul, iiisban 6rtesite4i.

VL A MEcBiz6 JocAr 6s KdTELDZETTSfGET

1. Megbiz6 kijteles a Megbizolt szerzbddsszent teljesites6t el6segiteni, a sziiksdges informrici6fta)t,
felhatalmaz ds(oka)t biztosita.ni, ds az elfogadott teljesitdst kijvet6en a jelen szerz6ddsben
meghatdrczott megbizesi dijat megfizetnl.

2. Megbiz6 jogosult a Megbizott szez6ddsszerii teljesildsdt ellen(irizni, taxt6zkodni kdteles Monban
Megbizott teljesitdsdnek akad61yoz6s6t61.

3. Megbfzd jogosult a nem szerz6d€sszerii teljesit6st visszautasltani 6s gyakorolni a
szer6ddsszegdsbiil ered6 jogait. Valamely megbimi igdny lwdnyesitdsdnek elmaraddsa nem d nti
Megbiz6 jelen szerz6d6s alapjan fennrilld egy6b ig€nyeinek drvdnyesithet6sdgdt.

4. Megbiz6 a tudomdsAxa jut6st6l sz6mitott 3 (hrirom) munkanapon beliil tijdkoztatja a Megbizottat
minden olyan, a Megblz6 drdekkdr6ben felmedilt kdrtilmdnyr6l, amely.jelen szerz6dds teljesitdsdt,
eredm6nydt, illetve a telj esitdsi hatArid6t ednf, vagy befoly5solja.

5. Megblzd jogosult a jelen szerz6dds szerinti feladatok elAtdsara Megbizott 6ltal
szakemberek szemdlyi tjsszetdtel6nek megvaltoztatiisa 6rdek6ben - a Kbt. 128. $

biztosi
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bekezddseiben foglaltak figyelembev€tel6vel - igeruryel felldpni, amermyiben valamely szakdrt6(k)
tevdkenysdge veszdlyezteti a szez6ddsszerii teljesit6st, mely eselben Felek egyeztetni kdtelesek az
igeny drvdnyesitdsdnek m6djrir6l 6s hatiridejdr6l.

VIL A MDGBizorr JoGAr ]4s K6TELDZETTSfGET

L Me9bizott a jelen szerz6ddsben meghat6f,ozottak szerint, a szakmai szabdlyoknak illdtve
el6ir6soknak megfelel6en kiiteles a r6bizott feladatot teljesiteni.

2. Megbizotlat a teljesit6ssel osszefiigg6sben fokozott egyiittmtikdddsi ktitelezettsdg terheli
Megbiz6 r'ny6ba. igy kdteles minden Altalaban elv6xhab tejdkoztatrist megadni ds intdzkeddst
megtenni a szerz<id6s trirgydnak hatixid6re t6rtdn6 teljesitdse drdekeben, illetve a szerz6dessel
kapcsolatos fontosabb esem6nyekr6l, neh6zsdgekr6l folyamatosan t6jdkoztatni kdteles Megbiz6t.

3. Amennyiben Megbizott a jelen szerz6dds IV, pont szerinti hatdxid6t el6re l6thatdan nem tudja
tartani, fgy ktiteles haladdklalanul, az ok feltiintetdsdvel, 6s a vSrhat6 kdsedelem megjeldl6sdvel
Megbiz6t en6l irasban taj6koztatni (a tov6bbiakban: 'Akadilykiizl6 Le1,6l'). Az Akaddlyktizl6
Lev€lben foglaltak a teljesit€si hat6rid6t nem m6dositjdk, Megblz6 reag6l6s6nak elmaraddsa nem
drinti Megbiz6 kdsedelmes teljesitdsb6l ered6 toN€nyes 6s szeE6ddsen alapul6 jogait.

Az akaddlykdzldsi ktttelezettsdg elmulaszt6sa Megbizott rc,sz'rol a szetz6d's teljesitdse kdrdben
irdnyad6 egyiittmiikttddsi kdtelezettsdg sflyos megsdrtdsdnek min6sii1, ds Megbiz6 el6llisi jog6t
alapozhatja meg.

4. Megbizott a jelen szerz6ddsben vdllalt tevdkenysdg elvdgzdse sor6n kdteles Megbiz6
rendelkezdsdre bocs6tani valamennyi olyan doL:umentumot (jelenl6ti iv, jegyz6kdn)'v, feljegyz6s,
tantsituanyok stb.) melyek a timogatris elszAmolrsrloz sziiksdgesek. Teljesitesigazolis csak a
tarnogatas ekzimolAsiihoz sziiksdges dokumedumok ataddsa utdn kedil ki6llitasra.

5. Megbizott k6teles a jelen szerz6d6s megkotds6t6l szdmitott 7 napon beltil rdszletes kepz6si
iltemtervet k6sziteni, mellyel iisszeliiggdsben kdteles Megbiz6val egyeztetni. A kepzesek az
iitemterv Megbizd riltali elfogad6s6t kdvel6en indulhatnak. Megbizott a jelen Szerzldes t6xgy{t
kdpezi5 szolg'ltatlsok biztositAs6t a kozbeszerzesi elj6r6s sor6n az ajrinlata rdszek6nt benyrljtott, ds a
jelen Szerz6dds 1. szdm melldkletdt kdpez6 rdszletes drajrinlatban rdgzitett ajdnlati dxakon v6llalja.

6. Megbizolt kitteles a jelen szerz6d6ssel 6sszeffigg6 teljesit6shez szijl$dges valarneimyi fe1t61elt
biztositani, Megbiz6 ezzel dsszeffiggdsben kiz6r6lag a helyszint kdteles biztositani.

7. Megbizott koteles ajelen szerz6dds drvdnyess€gdnek id6tartama alatt folyamatosan biztositani a
feln6ttkdpzdsrdl sz6l6 2001.6vi CI tdrvdny, valamint a kapcsol6d6 jogszabalyokban Megbizottra
valamint a tevdkenysdg6re vonatkoz6 k6vetelm6nyek dNdnyesiilds6t.

8. Megbizott a Kbt. 125. $ (1) bekezdds b) pontja alapjdn kdteles a szerz6d€s teljesitdsdnek teljes
id6tartama alatt hrlajdonosi szerkezet6t a MegbIz, szArnLra megismerhet6ve tenni, valamint a jelen
szerz6dds VIII. pont 3.7. alpontja szerinti iigyletekr6l Megbiz6t haladdktalanul drtesiteni.

9.Megbiz6 t.jeko'atja Megbizottat, Megbizott pedig tudomAsul veszi, hogy a Fojektet az Eur6pai
Uni6 16moga1ja, melynek megfelel6en Megbiz6 specirilis tdjdkoztatisi €s projektjelent6si
kdtelezetts6gek alanya. Ene tekintettel Megbizott kdteles az dltala vdgzett tevdkenysegek kdrdben
t6le elv6rhat6an biztositani, hogy Megbiz6 ezen ktitelezettsdgeinek hatdrid6ben eleget tudjon tenni,
igy kiildniJsen de nem kiziir6lagosan Megbizott kdteles biztositani az i11et6kos szerv kdpz6s
helyszin6n tiirtdn6 ellen6zesdt.

4/t0



VIII. MEGBiZASI DiJ, A TDLJEsiTEs rcAzoLAsA, FrzDTfsr FELTETtrLEK

l. Megbizisi dij:

1.1. Az ellen6rt6k jellege: Az ellendrtek hrtalmazza a szerz6desszedi teijesitds valamennyi
kdltsdgdt 6s ellendftdkdt. Megbizott a szez6ddsk6t6st k6vet6en nem drv6nyesithet Megbizdval
szemben semmilyen jogcimen tdbblet dijat olyan tdbbletmunkdk utdn, amelyek a szerz6ddsszerii
teljesitdshez sziiksdgesek, arra hivatkozva, hogy a dijak szez6d6sben tdrtdnt meghataroziisa soriin
azok felmerijldsdvel nem kalkulilt. A Megbiz|si dij lernalmaz minden, a Megbizott tev6kenys6g6vel
dsszefiigg6, azzal jtu6 kdz.vetlet ds kdzvetett kdltsgget, j6xuldkot 6s dijat (idedrtve a szerz6d,6s
teUesftdse so#n esetlegesen ldtrehozott szerz6i jogi md(vek) tekintetdben fizetendti felhaszn6ldsi
dij(ak)at is). A megbizrisi dij jelen szerz6d6s szerinti feladatok ellitrisa sorrin, illetve annak
6rdek6ben 6s azzal dsszeffiggdsben felmeriilt valamennyi kitlts6get, igy a k6pz6st lebonyolit6
oktat6k dsz€re fizetett ellen&tdket 6s amak j6rul6kait, a k6pz6s sordn felhaszn6lt, a hallgatoknak
vdglegesen 6tadott tankonyvek, taneszktjzijk dij6t, amortiz6ci6 (haszn6lattal aranyosan
elszamohatd) kttlts6get tartalmaz, melyre figyelemmel a Megbizottat kiildn kdltsdgtAltds nem illeti
meg.

1.2. Az ellen6rt6k mdrt6ke: Megblzottat a jelen szerz6dds szerinti feladatok teljes k6rii,
hatdxid6ben tdrt6n6 megval6sit6s6nak esetdre 19,791.000,- Ft, azaz Tizenkilencmilli6-
h6tszdzkilencvenegyezer Ft illeti meg azzal, hogy amennyiben a jelen szerz6d6s id6tartama alatt
az AFA titrvenyben az AFA mdrt6k€t illet6en v6ltozds kdvetkezik be, fgy a sziimlies a mindenkor
hatAlyos AFA mdrtdkdnek alapulvdteldvel tdrtdnik a nett6 megbizrisi dij valtozatlanul hagyasa
mellett.

1.3. Szeru5db Felek megrlllapodnak, hogy Megbizott a feladatait szerz6ddsszerii, hidnymentes 6s
hat6rid6ben tdrtdn6, a Megbiz6 riltal j6vrihagyott 6s igMolt elvdgzesdt kdvetden jogosulr Megbiz6si
dijra. Megbiz6 el6leget nem fizet.

2. Teljesit6s-igazolds:

2.1. A Teuesit6s-igazol6s kiriltitrisrira a 3.1. pontban rdgzitett ehzamol6si id6szakok lejfrtakor, a
teljesitdst al616maszt6 okmfuyok benyirjtas6t kdvet6en keriilhet sor figyelemmel a jelen szerz6d6s
VII. pontj6ban dgzitettekre. A Megbizotr a Megbiz6 6ltal kidllitotr teljesitdsi igazol6s birtokdban
jogosult sz{mla benyrij t6s6ra.

3. Fizetdsi felt6telek:

3.1. Megbizott a szilnill t, Megbiz6 ?Jtal ki6llltott teljesitds-igMol6s alapj6n, magyar forintban
(HUF) allitja ki. A Megbizott szaralAzA$a kdpzdsi csoportonkdnt jogosult. Megbizott kdpz6si
csoportontdnt 3-3 darab szamb ki6llit6sArajogosult.

3.2. A szdnrla meg kell, hogy feleljen a szrmvitelr6l 6s az dltaldnos forgalmi ad6r6l s2616 tdNdny
el6irdsainak, valamint a vonatkoz6 egydb hatdlyos jogszab6lyi eliiirdsoknak, valamint azon fel kell
tiintetni az adott kdpzds megnevezdsdt (teljesitds j ogcimdt) ds a proj ekt TAMOP-2. 1 .3 . C-t2/t-2012-
0292 azo\o sit6sziit'\6t.

3.3. Megbiz6 az esed6kes megbizasi dijat a Polg6ri T6rv6nykdnyvr61 sz6l6 1959. €vi IV. tijrv6ny (a
tov6bbiakban: Ptk,) XXIV. Fejezetdber foglalt szab6lyok szerint (szerz6d6 hat6s6gnak nem
min6siil6 szem6llyel kdtittt szerz6ddse esetdn kifejezetten a Ptk.292/8. | (1)-(2) bekezddsdben
foglaltak szerint) 6s az ad6zds rendj6r6l s2616 2003. 6vi XCII. tdrvdny 36lA. {-a szednt dtutal6ssal
egyenliti ki a szitmla Megbiz6 'ltali kezhezyetel'rck napj.it kdvet6 30 napon beliil. Az
ellenszolgdltatas egdszben eur6pai uni6s t6mogatdsb6l keriil fnaasziroz6sra, a tamogatAsb6l
szdmaz6 iisszeg kifizetese a412011. (1.28,) Korm. r€ndelet szerint ut6finanszirozassal tdrtdnik.

3.4. Megbiz6 kifejezetten felhivja Megbizott figy€lm6t az ad6zds rendj€r61 s2616 2003. 6vi XC[.
tijrveny 36/,4. $-6ban foglalt rendelkezdsek betartdsdra.

h

i,
)/

5/ t0



3.5. Megbiz6 fizetdsi kdtelezettsdge teljesitettnek min6siil azon a napon, amely napon a Megbiz6
szriml6j6t pdnzforgalmi szolgdltat6ja visszavonhatallanul megterhelte.

3.6. Megbizott a Kbt. 125. $ (4) bekezd€s a) pontj6baa foglaltakra figyelemmel kijelenti, hogy nem
fizet, illetve szamol el ajelen szerz6dds teljesitds6vel dsszeftigg6sben olyan kiiltsegeket, amelyek a
Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja sze nti feltdteleknek nem megfeleld trfusasag tekintet6ben
meriilnek fel, 6s melyek Megbizott ad6kiiteles jdvedelmdnek csdkkentds6re alkalmasak.

4. Megbiz6i k6sedelem:

4.1. Fizetdsi kdsedelem eset6n Megbiz6 a Ptk. yonatkoz6 rendelkezdsei szednti kdsedelmi kamat
megfizetdsdre kdteles. Nem min6siil a Megbiz6 k6sedelmdnek, amennyiben a megbizrisi dijat a nem
megfelel6en kiafitott sz6mla 6s/vagy a teljesitest igazol6 okm6nyok hianya miatt nem teljesiti a
VIII. pont 3.3. pont alpontja szerinti hatririd6ben.

4,2, Megbizott szimldjdn szerepl6 minden ezzel ellentdtes rendelkezds eset6n is a fenti szab6ly
6N6nyestl a Felek viszonylatAban.

Ix. ALVALLALKoZoK TGENYBE vfTELE

1. Megbizott jogosult 6s adott esetben egyben kdteles a szez6d6s teuesitdsdhez - a Kbt. 128. $ (2)-
(5) bekezd6seiben foglaltakkal itsszhargban alv6llalkoz6(ka)t igdnybe venni.

2. A Megbizott a teljesitds sot6t az alv6llalkoz6(k) magatartas66t 6s cselekmdnyeiert fgy felel,
mintha azok Megbizott magataxt6sa vagy cselekedetei lettek volna.

x. 0sszep6.nnererlelstc
1. Megbizott kijelenti, hogy a szeEddds aldrAsakor a TAMOP-2. L3.C-12/l-2012-0292
Monosit6sziimf palyrAat feltdteleiben meghatifuozott osszefdrhetetlensdgi ok nem iill fenn sem
szem6ly6re, sem alviillalkoz6ira ndzve. Amennyiben Megbizott az tisszefdrhetetlens6gre vonatkoz6
ktttelezettseg6t megszegi, a Megbiz6 jogosult a szerz6dds rendklviili felmond6sata.

2, Megblzott kiitelezefts€get v611al ana, hogy a szerz6dds teljesitdse sor6n betartja a jelen
szerhdesben, a2001-2013 progamoz6si id6szakban az Eur6pai Regiondlis Fejlesztdsi Alapb6l, az
Eur6pai Szocirllis Alapb6l ds a Kohdzi6s Alapb6l szlnnaz6 t6rrogatdsok felhaszn6l6s6nak renddr6l
sz6l6 412011. (I.28.) kormiinrendeletben meghatfuozott dsszefdrhetetlens6gi szabAlyokat.

XL A szERz6DEsr BrzrosiT6 MELLfKKOTELEZETTS6GEK

A Megbizottat a jelen szerz6d6s teljesitdse soran k6sedelmi, 6s meghiLisul6si kdtbdrfizetesi
kdtelezettseg terheli a kiivetkezdkben fogialtak szerint:

1. K6sedelmi ktitb6r:

Amenayiben Megbizott valamely, jelen szerz6ddsben meghal,irozott kdpzesi feladatai teljesitds6vel
k6sedelembe esik, rigy a neki felr6hat6 kdsedelem id6tartamara k6sedelmi kdtbdrt kdteles flzetni
Megblzott rdszdre. A kdsedelemi kdtbdr alapja 6s mdrtdke: a nett6 megbizdsi dlj 0,5%-a /
munkanap. A kdsedelmi kdtb6rmaximum mdrtdke: legfeljebb 10 munkanapra es6 ktttbdmek
megfelel6 iisszeg.

Felek megrillapodnak, hogy a kdsedelmi kdtb6r tekintetdben a kdsedelemmel drintett ds megkezdett
munkanap egdsz munkanapnak szdmit. Nem kdvetelhet6 kdtbdr, ha a Megbizott nem neki felr6hat6
okb6l esik k6sdelembe.

A Megbiz6 a szez6dds szednti
6rv6nyesitheti.

kdtbfu drvdnyesitdsdn feliil a k6sede1emb6l szrirmaz6 krir5l is
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2. Meghif sul{si kdtbcrr

2.1. Amenrryiben a kdpzds Megbizottrak felr6hat6 sflyos szerz6ddsszeg6s ok6n hirisul meg, rigy
Megbizott meghirlsul6si kijtb6r megflzetdsdre kdteles Megbiz6 rdsz6re. A meghiirsut6si kdtbdr
alapja ds m6rtdke: a nett6 megbiz6si dij 20 %-5nak megfelel6 dsszeg.

3. Kittb6rekkel kapcsolatos egy6b rendelkez6sek:

3.1. A k6tbdrigdny nem ar/€nyesitdse, vagy nem hattuid6ben tdrt6n6 drvdnyesitdse nem jelent
joglemondast Megbiz6 ftsz('61. A k6sedelmi kdtb6r Megbizott iltali megfizqtdse nem mentes{ti a
Megblzottat a teljesitds al6l.

3.2. Amemyiben Megbizott Megbiz6 kdtb6rig6ry6t kifogrisolja, katteles ezt haladdktalanul, irrisban
megler-Jri azzal, hogy Megbizott a bejelentett kijtbdrig6ny kdzhezvdteldt kijvet6 2 munkanapon beliil
kdteles kdzdlni kifogds6t Megblz6val.

3.3. Megblzott kdsedelmes teljesltdse vagy Megblzottnak felr6hat6 lehetetlentilds eseten Megbiz6
jogosult Megbizottal szemben a kiitb6rcn feliili k6rigdny6t is 6rvdnyesiteni.

3.4. A kiitbdr eseddkessd vilik:
- kdsedelem eseten: a kdsedelem be6lltdval;
- meghifsulAs eseten: a Megbiz6 tudomdsszerzdsdnek napj6t kdvet6 napon a meghirisulfsra" illetve
a Megbiz6 rdszdre rendkivtili felmond6sra okot ad6 kdriilm6nl'r61, valarnint a teljesitds Megbizott
6ltal tdrtdnt jogos ok ndlkiili megtagad6sdr6l.

XII. SZERZOI JOGOK

1. Megbizott a jelen Szez6d6s keretdben l6trcjiJv6 valamennyi, a szenbi jogt6I sz6l6 1999. 6vi
LXXVI. t6ry6ny hat6lya al6 tafioz6 milre (tov6bbiakban: mii) a Megblz6nak, mint Felhaszn6l6nak
kor16t1an teriileti hatilyf, nem kizrir6lagos, folyamatos (a vddelmi id6 teljes tartamdra s2616),
harmadik szemdly r6sz6re 6tengedhet6 felhaszndlAsi jogot biztosll:

- a miirc vonatkoz6 biztons6gi mAsoht k6szitdsere;
- a mii futtat6stua;
- a mii funkci6j6nak betdltds6hez sziikseges felhasznilisi cselekmdnyeket elvdgzesdre;

a m{i mris miivel'C<el tdrtdn6 dsszekapcsolastua; mii tdbbszdrdzdsdre;

szdrmazdkos mii alkotrisfua 6s tijbbszdrdz6sdre;

a mii tov6bbfejlesztdsdre;

a ni {tdolgoz{satu;
a mii fariaa?t4.Ar.

valamint minden olyan felhaszn6ldsi m6dr4 amely felhaszn6l6si m6dot a jelen pont
kifejezetten nem emlit, azonban a Miiszaki Leir6s vagy Megbizott ajAnlatAnak tartalm6b6l
kdvetkezik.

XIII. A szERz6DEs M6Dosir,bA, MEGSZtNESE

1. A szerz6d6s m6dosittsa:

Jelen szeztiddsb€n szabdlyozottakat csak irdsban, - a Kbt. 132. $- 6ban foglaltaknak megfelel6
kozbeszezdsi elj6r6s alapjdn megkotott szez6ddsek m6dositesiira vonatkoz6 szabdlyok
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- Felek c6gsze i a16ir6s6va1 lehet m6dositani. A sz6ban, vagy r6uta16 magatartassal tett
szer6ddsm6dositds drvdnltelen.

2. Szerz6dds megsziintet6sei

2.1. Megbizott $sz&61 a teljesftdssel dsszefiiggdsben M al'bbiak min6siilnek srllyos
szerz6ddsszegdsnek:
- Megbizott neki felrchatdan I 0 munkanapot meghalad6an kdsedelembe esik;
- Megbizott a teljesitdstjogos ok ndlkiil megtagadja;
- Megbizott ellen cs6d- vagy felszdmol6si eljdr s vagy vdgelsz{molds indul kivdve, ha jogszabfly
ett6l elt6r6en rcndelk€zik, legftibb szerve a tfusasdg vegelszimolrsdnak, felszrimol6srinak
megkezddsdr6l hat6roz, vagy egydb m6don Megbizott M iizleli Evdkenysdgdvel felhagy;
- Megbizott kett6ndl tdbb alkalommal egyuttniikdddsi kdtelezettsdgdt srilyosan megszegi.

2.2, Ha Megblzott srilyos szez6ddsszegdst k6vet el, Megbiz6 jogosult a szerz6d6st a Megbizotthoz
int6zett ir6sbeli nyilalkozatAval felmondani 6s meghirisuldsi kdtbdt drv6nyesiteni Megbizottal
szemben. Megbiz6 a felmord6levdlben kotel€s me&jeliilni a szerz6d6s megsziin6snek id6pontj6t.

2.3, Rendes felmondds:

Megbiz6 jogosult a teljesitds id6tartama alall a szqrzijdest a Megbizotlhoz ir6sban int€zett
felmondassal,30 napos felmondrisi id6 megtartasa mellett, indokldsi kdtelezetts6g ndlktil
megsztintetrd.

2.4. A sze%tdds megsziinik tovabb6, ha a szerz5d€s teljesiildsbe megy, illetve a hat'tozotl
id6tartam lejrirt6val is.

2.5. Megbiz6 a Kbt. 78. $ (l) bekezd€s6ben meghat6xozott esetben jogosult a jelen szerz6ddst6l
el61lni, illetve amennyiben a teljesltds megkezddse miatt az eredeti 6llapot nem 6llltha16 helyre, a
jelen szerziiddst azonnali hat6llyal felrnondani.

2.6, Megbiz6 a Kbt. 125. $ (5) bekezddse alapj6n jogosult ds egyben kdteles a jelen szerz6d6st
felmondani, ha Megbizottban kdzvetleniil vagy kitzvetetten 25 %-ot meghalad6 tulajdoni
rdszeseddst szerez olyanjogi szemdly vagyjogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdasagi trxsas6g,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatArozott feltdteleknek, vagy ha
Megbizott kiizvetetten vagy kdzvetleniil 25 %-ot meghalad6 n ajdoni r6szesed6st szercz valarnely
olyan jogi szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazdas6gi tisas6gban, amely nem
felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd€s k) pontj6ban meghatArozotl felteteleknek. Jelen pont szerinti
esetben Megbizott a szez6dds megsz0ndse el6tt mfu teljesitett szolg5ltatSs szerz6d6sszerii pdnzbeli
ellendrtdkdre jogosult.
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XIv. fRrEsirEsEK,K.rpcsoLATTARTAs

1. A levelezds, az iflisos dokumentumok 6s a sz6beli tfugyaldsok, tov6bb6 a szez6dds nyelve a
magyar.

2. Felek kdpvisel6je Szerz6d6ssel kapcsolatos k6rd6sekben:

A fent megnevezett kdpvisel6 szem€iy6nek vAllr.zAsfu6l a Szetziidl Fdl kdteles a m6sik Szerz6d6
F€let haladdktalanul, de legkds6bb dt (5) munkanapon beliil drtesiteni.

3. Felek a Szerz6dds id6tartama alatt egyiittmiikddni kiitelesek. Megblzott kdteles Megbiz6t minden
olyan kdriilm6nyr6l haladdktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s er€dmdnyessdg6t vagy keli6 id6ben
tdd€n6 elv6gz6sdt vesz'lye/'eti, yagy g6tolja. Az 6fiesit6s elmulasd6sab6l ered6 kerdrt Megbizott
fPlel^<<ioocl f,rf^7iL

4. A fent megteliilt szemdlyek k6pviseleti jogosults{ga ldterjed: a jelen Szerz6dds teljesitdse
vonatkoz6sriban mindennemii kdzlds 6s utasltt{s atad6sa-dtvdteldre.

5. A k6pyiseleti jogosultsig nem terjed ki: a Szerz6dds m6dosilistua, illetve olyan utasitas etadas-
6tvdtel6re, amely ktjzvetleniil vagy kdzvetve ajelen Szerz6dis m6dositAsft eredm6nyezid.

Xv. VEGYES Es zARd RENDELKEZESEK

l. Jogr6l val6 lemondis hidnya:

Megbiz6 rdszdrdl jeien szerz6ddsben foglalt btumely jog kdsedelmes dwdnyesitdse, illetve
6rv6nyesit€s6nek eimulasztasa nem jelenti ajogok 6rvdnyesit6sdr6l val6 lemonddst, illetve valamely
jog rdszleges vagy kiz6r6lagos dNdnyesitdse tern z6r1a ki a tdbbi, illetve a fennmarad6 jog
dNdnyesitds6t.

2. R6szleges 6rv6nyteleff 69:

Felek negrillapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6d6s bdmlelyik rendelkezdse ut6bb
6rvdnltelennek min6siil, a szerz6d6s tdbbi reszdt 6rvdnyesnek tekintik, kiv6ve, ha felek a szerzdddst
az drvdnytelen r6sz ndlkiil nem kdtdttdk volna meg.

3. Ir{nyad6 jogszabilyok:

Felek meg6llapodnak, hogy jelen
Tdrv6nykrin5,-v, a Kbt." valamint a7,
irAnyad6ak.

szerztjddsben nem szab6lyozott kdrd€seke a Polgriri
egydb hat6lyos magyar jogszabrilyok rendelkez€sei

4. Megbizott kdpvisel6je kijelenti, hogy a Megbizott kdpviselet&e 6s a jelen szez6dds
m€gfelel6 jogosultsAggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel dsszefliggdsben feimeriil6 k6rokdtt
polg6ri jog szabdlyai sze nt felel6ssdggel taxtozik Megbiz6 idnydba.

:::,.

Megblz6 r4sz6rdll

Nlv: Tamrisi Mikl6s

Efiesltdsi cim: 1097 Budapest, Kdntves KAhdk
kArtu 1l. c).

Telefoh / fax: 06- I -1 60-3 690 / 06- l -4 60-3 69 I

E -m a i I : t am a s i. m i kl o s @1"r e s s n apf. hu

'0ar'lti:::-.

NA\,;Pahldnyi Attila

Frrcsi t , : r i  c im: I  A65 Budanctr Bai,sv-7\ i l in\2k1
lit 5.

Telefun / fat 06- 1 -2 6 6-7 60 t / 06- t -2 66-760 3

E- mail : at t i I a. pab I e nyi@dft. hu
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5. Megbizott v611alja, hogy a kdzbeszerzdsi elj6r6shoz 6s az az ^lapjfu megkdtiitt szerzddds
teljesitdsdhez kapcsol6d6 dokumentunokat a teljesitds Megbiz6 riltali elfogaddsat kijvet6 5 (dt) 6vig
meg6rzi.

Felek ajelen, 10 sz6mozott oldalbdl 6116 szerz6ddst elolvastiik, megddett€k, majd, mint akaratukkal
mindenben megegyezbt, j6vlhagyolag lrt6k ali. Jelen sze1z6des 4 - azaz ndgy - darab egymdssal
teljeselt megegyez6 p6ldrinybaa k6szti1t. A szerz6d6s p6ld6ayaib6l minden a16ir6 Felet 2 azaz
kett6 - darab eredeti pdldany illeti meg. Jelen szerz6d6st a Felek a16bbi kdpvisel 6i hag]ir|k j6\6 az
al6bbi id6pontban.

Kelt: Budapest, 2013. okt6ber h6 4. napj6n.

Tamisi Mikl6s

(ilg).vezet6)

1097 BudapestD 'r
Kiid{ea f,alrnin nfr; ll/C

l6nyi tttila

' ' ; ' '

P.H.
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MELLEKLF:T _MEGBIZASI SZERZ6D6SIIEZ

MenedzsmcDt technikdk (t. csoport) 60 dra/fd 2 698 500,- Ff

M€nedzsmcnt technikrk (II. csoport) I 5  l b 60 6dfd 2 698 500,- Ft
Menedzsment technikdk (III.
csoport) t5 ftt 60 6.a,/fd 2 698 500,- Ft

Menedzsmcnt tectrniklk (tV,
l5 I i t 60 or /ib 2 698 500.- Fr

Menedzsrnenr rechnik:ik {V. csoporr) 1 5  i d 60 6rafd 2 698 500.- Ft
l4enedzsment technikik (Vt.
csoport) 15 tit 60 ora/lb 2 698 500,- Ft

Projekturalds - Project Contro ing
(1. csoport) 15 fii 40 oratd I 800 000,-Fr

Projekturrlis - Projcct Contro ing
( l I .  csoDorl) t5 lU 40 6ra./f6 I 800 000.- Ft

&  * . te z9t 000,- Ftr

t4,
l/

"??,"",'flf,tuil;ffi ii:-Jijil;:SiX1ti5n'fi ';j,fii::rttf iit,:ffi t,:fi "*"*,^[


