
V6llalkoz6si Szerz6d6s

Mely ldtrejdtt az aldbbifelek kozAtt:

N6v: HaidirszoboszlS Vdros On korm{nvzata
Szdkhelye: 4200 Hajdriszoboszl6, H6siik tere l.
K6pviseli: Dr. Sr6vigr5 L6szl6 polgrirmester
Ad6sz6ma: 15372741-2-09
Pdnzforgalmi i elz6 sz|ma: I r738084-15372741-06910000
a tov6bbiakban mint Megrendel6, valamint a

N6v: Suliszerviz Oktat6si 6s Szak6rt6i Iroda Kft.
Szdkhelye 4024 Debrecen, Kossuth u. 42.
Kdpviseli: Krinyrin6 T6th Miria iigyvezet6
Ad6sziima: 13044828-2-09
Pdnzforgal mi ielzosz{ma: 61200261-11056809
a tov6bbiakban, mint V:{llalkozri, egyiittesen a felek krizdtt az alulirott helyen 6s id6ben, az
aldbbi rendelkezdsek szerint:

I. ELOZMENYEK

A Felek meg6llapitjrik, hogy Megrendel6 a2003. 6vi CXXX. trirvdny (a tov6bbiakban Kbt.)
el6iriisai szerint hirdetm6nnyel inditott nyilt k<izbeszerzdsi eljrinist folytatott le a jelen
szerz6dds t6rgyanak beszerzds€re. A kcizbeszerz6si elj6riis eredm6nyek6ppen a Vdllalkozri
jogosult a Megrendel6vel az eljirits tirgy nak megfelel6 szerz6d6st megkcitni:
,,Hajdriszoboszl6 V6ros 6nkormdnyzata r6sz6re a TAMOP-3.1.4. keret6ben
szaktanicsadtf i szolgiltatf sok beszerz6se."

A Felek a krizbeszerzdsek6l sz6l6 2003. 6vi CXXX. trirvdny (a tov6bbiakban: Kbt.)
rendelkez6seivel dsszhangban, a krivetkez6kben 6llapodnak meg.

II. A SZERZODES TARGYA

1. A Villalkozr6 ktiteles ellatni Megrendel6 r6szdre az alinlati dokument6ci6ban megadott
szaktandcsad6i szolgriltatrist 1298 6rdban az al6bbiak szerinr:

A TAMOP 3 .1 .4.-0812-2008-01 48 projekthez kapcsol6d6 szaktan6csadAsi 6s menror6liisi
tev6kenysdg a kcjzoktatris tartalmi fejleszt6se: kompetencia alapri oktatris-nevelds
gyakorlatanak bevezet6se, implement6ci 6j dnak tiimogat6sa.
Szaktan6csad6s ds mentor6liis 6vodapedag6gusok. riltal6nos iskolai nevel6k, k<iz6piskolai
tan6rok sz6m6ra.

2. r6sz: Hajdriszoboszl6 Vriros Onkormdnyzatrinak int6zm6nyei (2 tag6voda,3
6ltal6nos iskola, I kiiz6piskola) r6sz6re a TAMOP-3.f.4, program keret6ben
szaktan:icsadrii szols6ltatdsok beszerz6se



3 .

Szaktandc s adas a 2 tag|vo da r d sz 6r e :
- Kompetenciateriileti mentor-szaktan6csad6 56 6ra
- Folyamat-tan6csad6i 6riik sz6ma 84 6ra

Szaktandcsadds a 3 dltaldnos iskola szdmdra:
- IPR m6dszertani mentor-tan6csad6 60 6ra
- Egy6b tan6csad6i tevdkenys6g 130 6ra
- IKT fejleszt6si folyamat-szaktaniicsad6 120 6ra
- IKT mentor-szaktan6csad6 120 6ra
- Intdzm6nyi folyamat-szaktanScsad6 (intdzm6nyvezetds) 218 6ra
- Kompetenciateriileti mentor-szaktan6csad6 196 6ra

Szaktandcsadds a kdzdpiskola szdmdra:
- Egy6b tandcsad6i tev6kenys6g 60 6ra
- IKT fejleszt6si folyamat-szaktandcsad6 40 6ra
- IKT mentor-szaktan6csad6 40 6ra
- Intdzmdnyi folyamat-szaktan6csad6 (int6zm6nyvezetds) 90 6ra
- Kompetenciateriiletimentor-szaktandcsad6 846ra

A taniicsad6i szolg6ltat6ssal 6rintett int6zm6nvek:

t. Egyesitett O,vodai Intdzmdny - Aranykapu Ovoda, Haj&iszoboszl6, Arany Jr)nos tit 8.
2. Egyesitett Ovodai Intdzmdny - Liget Ovoda. Hajd szoboszl6, H6forrds it 145.
3. Gr)nczy Pdl Kdttannyelvii Altaldnos Iskola, Hajd szoboszlL, Kdlvin tdr 7.
4. Pdvai Vajna Altalanos Iskola, Hajdiszoboszl\, Hdforrds t 143.
5. Thokoly Imre Kdttannyelvi Altalanos Iskola, HajdLiszoboszl6, KOlcsey tit 2-4.
6. Hdgltes Endre Gimndzium ds Szakkozdpiskola, Hajd szoboszl6, Rdk1czi tjt 4l

A szaktaniicsad 6sI az intezmenyi igdnyekhez, a tandv rendj6hez igazod6an kell
megszeruezni a nevel6-oktat6munka s6riil6se n6lkiil.

A szaktan6csadiist a feladat-ell6tiisi helyeken kell vdgezni.

A tan6csad6i szolgriltat6sok ig6nybevdtel6nek id6rendjdt a projektmene&ser koordinrilja,
az igdnyek egyeztet6se a szerz6d6skdt6s idSpontjaban megtdrt6nik.

III. A SZERZoDES TELJESITESEBEN K6ZRENT{JX6N6 SZEMf,LYEK.
SZERVEZETEK

5. A Kbt. 304. S (1) bekezd6se irlelm6ben a szerz6ddst a Vdllalkozrinak kell teljesitenie.

6. A V:illalkozri tudom6sul veszi. hogy a Kbt. 304. $ (2)-(3) bekezddsei alapjin az
ajdnlattevcinek vagy a kcizcis aji{Lnlattevriknek legal6bb a kcizbeszerz6s frtdkdnek dtven
sz6zalekit saj rit maguk kell, hogy teljesitsdk. tov|bbi az aj6nlattevok€nt szerzodo f6l
teljesitdsdben az alv|llalkozo sem vehet igdnybe saj6t teljesit6s6nek riz sz6zal6k6t
meghalad6 m6rtdkben teljesit6si segddet.

7. A N{egrenclelii kciteles a szerzodes teljesitdsdben r6szt vev6 1'eladat-ell6tiisi helyek
pedag6gusai rendclkez6sre all6sit biztositani, 6s kdteles a feladat vdgrehajt6sa folyam6n

4.



megfelelo id6ben meghozni minden olyan ddnt6st. amely a feladatok teljesitdsdhez

szilks6ges.

g. v6llalkoz6 a szerzoddst kdteles oly m6don teljesiteni, hogy az 6ltala ig6nybe vett

szakemberek (oktat6k, mentorok) 6lland6sdgdt, el6irt szakkdpzettsdgdt, kompetencieit

koteles biztositani.

9. A Megrendel6 el6irja, hogy a Viltalkozri k6zremiik<id6i kiv6tel ndlkiil titoktad6si

nyilatkozatot tegyenek a mentori feladatelkitasa sor6n tudom6sukra jutott hivatali, iizleti

titok vonatkoz6s6ban.

10. A Villalkoz6 az ajdnlatteteli dokument6ci6, illetve a szerz6d6skcit6s el6tti konzultici6n

rdgzitendri id6rendre figyelemmel k6telesek a k6pz6si 6s taniicsad6i szolgeltatest

elv6sezni-

IV. A SZERZoDES IDoTARTAMA

il. Jelen szerzod6s az alitir6sinak napjiLn ldp hatdlyba, 6s mindaddig tart, ameddig az e

szerz6ddsben meghat6rozott feladatokat a V6llalkoz6 nem teljesitette, illetve a szerzod{s

egy6b okb6l meg nem sz[inik.

v. ELLEN6RZESEx, rrr-rBsirf st ulrAnID6

12. A Megrendel6 jogosult a V6llalkozr5 6ltal nyrijtott szolg6ltatast b6rmikor ellen6rizni.

Amennyiben a Vdllalkozri 6ltal k6szitett b6rmely dokumentum, illetve kifejteft

tev6kenys6g nem megfelel6 min6s6gli, illetve azok a Megrendel6 fejlesa6sekket

cisszefiigg6 cdljait, drdekeit nem veszik figyelembe, a Megrendel6 indoklAssal elliitott

felhivdsiira a V6llalkoz6 kdteles az e szerz6d6snek, a jogszabalyoknak 6s a szakmai

szab6lyoknak megfelelo, illetve a Megrendel6 V6llalkoz6 el6tt ismert c6ljaival,

drdekeivel 6sszhangban ril16 dokumentumot k6sziteni. illetve tev6kenysdget kifejteni.

13. Amennyiben a V:lllalkozri a Megrendel6 felhiv6s6val nem drt egyet, ktiteles 3 napon

beliil iriisban jelezni dszrev6teleit. Amennyiben a Megrendelti tovdbbra is fenntartja

felhivds6t, a V:{llalkozr5 kciteles az elk6szitett dokumentumok ennek megfelel6

ltdolgozds6ra, illetve a Ptk. vonatkoz6 szabdlyaival dsszhangban a Megrendel6 dltal

adott utasitAs teljesit6s6re tev6kenys6geinek v6gz6se sordn.

14. Villalkoz6 a szerzoddsben meghatiirozott feladatait jelen szerz6dds al6ir6sa napj6ttrl l6tja

el igy, hogy a^ 2010. augusztus 31. id6pontig teljesiti.

15. Felek megrillapodnak abban, hogy aj6nlattevonek felr6hat6 k6sedelmes teljesitdse esetdre

az aj6nlattev6 k6sedelmi kiitb6d koteles fizetni. A kcitb6r m6rt6ke minden k6sedelmes

napra 300.000.- Ft (azaz h|romsz|zezer forint).

VI. A VALLALKOZASI DiJ

16. A Viltalkozrit a feladatok elvdgzds66d dsszeset.r brutt6



12.850.200.- Ft, azaz tizenkett6milli6 nyolcsziziitvenezer-kett6szriz forint

osszegii ellen6rt6k illeti meg. mely cisszeg mentes az ad6 al6l'

17. A Felek kijelentik, hogy a fentiekben megadott szerz6d6ses v6llalkoz6i dij fix dij, a

szerzodes idotartama alatt nem viiltoztathat6.

18. A v6llalkozrisi dij mag6ba foglal minden j6rul6kos k6lts6geket, dijakat is. A villalktz6

kijelenti, hogy a vallalkoz6si dijon feliil a Megrendel6vel szemben semmilyen

hivatkozdssal nem 6rv6nyesit plusz kdltsdget.

vII. A TELJESiTBS rCaZOr-ASA rrzBrnsr FELTfTELEK

1g. Megrendel6 reszteljesit6st legfeljebb 2 alkalommal fizet, melynek benyrijt6sara a

srol-galtat6s 25%, mqd 50 %-os teljesitdse esetdn keriilhet sor. Az igazolt teljesit6st

kOvJt6en, a projektmenedzser teljesit6si igazol6sa alapjrin, a benyirjtott rlsz-szftrnlAk 14

napon beliil 
' 

kertilnek ahtaliissal kiegyenlit6sre a Vallalkoz6 Polgdri

Takar6ksziivetk ezetnll vezelell 61200261-1 1056809 sz6mri szamlasz6m6ra.

20.

21.

A szintlinas int6zm6nyi bont6sban tdrtdnik.

A vdllalkoz6 meghatarozott kotelezettsdgeinek hib6s teljesitdse eset6re Megrendel6

kdtbdrt kivan szerepeltetni, mint szerz6d6st biztosit6 mell6kkdteiezetts6get'

22. A hib6s teljesit6s t6ny6nek meg6llapitiisa: v6llalkoz6 neki felr6hat6 m6don nem a

szerz6ddsben meghatSrozott id6pontokban, illetve nem a vonatkoz6 jogszab6lyok vagy

nem a szerz6d6sben meghatirozottak szerint teljesiti kdtelezetts6geit'

23. A tdbbsz<jri (3 db/6v) kdtelezetts6gszeg6s esetdle ajrinlatk6r6 fenntartja magiinak a jogot a

szerz6d6s egyoldahi rendkivtili felbont6s6ra.

24. Ert6kel6s: a 300.000.- Ft-ban meghat6rozott kdtb6r alapjan. A hib6s teljesit6s t6ny6nek

meg6llapitisa: int6zm6nyenkdnt az int6zm6nyvezet6 6ltdl felvett, teljes bizonyit6 erejii

mag6nokiratba foglalt jegyz6kcinyve

25. A hib6s teljesit6s esetdre sz6l6 krltbdrt Megrendel6 jogosult a V{llalkozr5 6ltal kiellitotl

sz6ml6ba beszdmitani.

26. A hibSs teljesit6s eset6re sz6l6 kotbdr nem haladhatja meg az aj{nlali 61 5 o/o-irI.

27. A Megrendelii indokolatlan k6sedelme esetdn a V6llalkoz6 a Polgari T<irv6nyk6nyvrril

sz6l6 1959. dvi IV. torv6ny (a toviibbiakban: Ptk.) szerinti kdsedelmi kamat megt6rit6sdt

ktivetelheti a Mesrendel6tSl.



VIII. FELELoSSEGVALLALAS

2g. v6ltalkoz6 felel6ssdget vdlllal a26rt, hogy az riltala meghat6rozott tartalommal a

tan6csad6i szolgAltat6sok megval6sithat6k.

IX. TITOKTARTAS, OSSZEFfRHETETLENSfG

29. Tekintettel arra, hogy a Vrillalkozri a jelen megrendel6s teljesitdse sor6n a tandcsad6i

szolg6ltatiisok megval6sitris6ra kiirt kdzbeszerz6si eljaras szempontjiib6l jelent6s

inform6ci6k birtok6ba keriil, a Megrendel6nek kiildndsen fontos 6rdeke 112<idik ezen

inform6ci6k bizalmas jellegdnek megorzds€hez. E bizalmas informrici6k nyilv6nossilgra
jut6sa a kdzbeszerz6si ttirv6ny alapelveit sdrtend.

30. A Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy a Megrendel6 6ltal rendelkez6sre bocsatott

informdci6kat kizfu6lagjelen szerz6d6ses kdtelezetts6ge teljesit6s6hez hasznrilhatja fel,

azt masnak nem adhatja 6t, m6s c6lra nem haszn5lhatja fel, 6s nem 6rt6kesitheti- A

vi[alkoz6 kriteles gondoskodni az rltadott dokumentumok bizalmas jellegdnek

meg6rzds6r6l, az ekltez sziiks6ges t6rgyi 6s szem6lyi felt6telek biztositasaval 6s a

*"gf"l"l6 belsS szabiilyoz6s r6vdn. A V6llalkoz6 felel6ss6ggel tartozik e kdrben az irltala

fogialkoztatottak6rt, illetve az lltala a jelen szerz6d6s teljesitesdbe bevont egy6b

szemdlyekdrt.

3l . Jelen szerz6d6s a Kbt. 99. $-anak (4) bekezddse alapj6n - a Kbt. 73. $-anak (1) bekezddse

szerinti melldklet kiv6tel6vel, felt6ve, hogy az abban foglaltak nem ellentdtesek a Kbt. 96.

$-rinak (3) bekezd6sdvel - nyilviinos, annak tartalma kciz6rdekri adatnak min6st.il.

32. Villalkoz6 tudomdsul veszi, hogy Megrendel6 az ̂ ht. 15.1B�. $-a, 6s a Kbt 17lC. $'
valamint 9 $ (4) bekezdese alapl6n a szerz6d6s adatait, illetve a szerz6d6st

nyilvinossiigra hozza.

J J .

X. A FELEK EGViITTiIIUT6NBSN

A Felek jelen szerz6dds teljesit6se soran kdlcscjntisen egytittmtiktidve, egymdLs jogos

6rdekeire tekintettel kdtelesek eljArni.

A szerz6dds teljesitdse sor6n a Villalkoz6 tiirni koteles a Polg6rmesteri Hivatal Oktat6si

6s Miivel6ddsi Iroda 6ltal sziiks6gesnek tartott, tovabbd a hat6lyos jogszab6lyokban

meghat6rozott ellen6rz6si feladatok v69z6s6t.

A Felek halad6ktalanul tdjdkoztatjdk egymdst a jclen szerz6ddsben kif'ejezetten nem

rendezett minden olyan k6rd6sr6l (t6ny. adat. kclnilm6ny). arnel.v a szerz6dds teljesit6s6re

kihat6ssal lehet.

Felek rrigzitik. hogy jelen szerz6d6ssel kapcsolatban az al6bbiakban megjeldlt szem6lyek
jogosultak On6ll6an hatiilyos j ognyilatkozatot - bele6rtve utasitAs ad6sat, a teljesitds

elfogad6s6t - tenni:

Megrcndel6 r6szirol: Dr. S6vi96 L{szli polgirmester

33.

J+-

36.



Vr{llalkoz6 rdsz6r6l: K6nyin6 Trith Mdria iiglwezet6

37. A Felek 6ltal kijelolt kapcsolattatl6 szemdlyek:

Megrendel6 rdsz6r6l: B6nyei Srindor projektmenedzser

Villalkoz6 r6sz6r6l: K6nyrin6 T6th Mdria

xI. A SZERZonns u6nosirAsa

38. A Felek tudom6sul veszik, hogy a jelen szerz6d6s m6dositiis6t kiz6r6lag a Kbt. 303. $-
6val risszhangban lehet kezdem6ny ezni, azaz akkor, ha a szerz6d6sk6t6st kdvet6en - a

szerz6d6skcit6skor el6re nem Llthat6 ok k<jvetkeztdben - be6llott kciriilmdny folyrin a
jelen szerz6d6s valamelyik f6l l6nyeges, jogos 6rdek6t s6rti. A Kbt. 303-306/A. $
rendelkez6seit egyebekben is alkalmazni kell

XII. A SZERZ6DfS MEGSZUNTETESE

39. A Megrendel6 a szerz6d6st tdbbszdri (3db/6v) kdtelezetts6gszegds eset6n felmondhatja a

Villalkoz6hoz int6zett ir6sbeli nyilatkozat6val. A felmondasi id6 a felmond6s

k6zhezv6tel6t6l szifunitott t h6nap, melynek eltelt6t kdvet6en a felmond6s a h6nap utols6

napj6val 5ll be. A vrillalkozri ez esetben ig6n1t tarthat az elv€gzetI munka ariinyos

16sz6re.

40. A szerz6d6s megsziindse, illetve krizcis megegyez6ssel t6ft6n6 megszilntet6se esetdn a

felek kdtelesek egym6ssal elsz6molni.

XIil. VIS MAIOR

Vis maior a Felek mtikijddsi kor6n kiviil es6 elharithatatlan ok, kd'rtilmdny.

Vis maior esetdn a Felek az adott helyzetben t6liik elvarhat6 gondoss6ggal kcitelesek

eljarni, valamint a sziiks6ges intdzkeddseket megtenni a szerz6d6s teljesitdse 6rdek6ben.

Vis maior esetdn a Felek fentiek szerint a teljesit6st akad6lyoz6 koriilm6ny

bekdvetkez6s6r6l haladdktalanul 6rtesitik egymast.

XIV. A .IOGVITAK RENDEZESE

44. A Felek megrillapodnak abban, hogy esetleges jogvit6ikat elsodlegesen b6kds riton,

tiirgyalasok irtjrtr rendezik. Ha ez h6t napon beliil nem vezet eredm6nyre, vit6ik

eld6nt6s6re a Hajdir-Bihar megyei Bif6s6g kiziir6lagos illet6kess6g6t kcjtik ki, att6l

figg6en, hogy a Polg6ri Penendtartdsr6l sz6lo 1952. 6vi III' torviny szab6lyai alapjdn

mely bir'6s6g rendelkezik a perre hatiiskdnel, annak targya drtdk6re tekintettel.

t.
3

41.

42.

43.



XV. ATKALMAZAND6 JOGSZABALYOK

45. A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2003. 6vi

c x x t x . t 6 r v 6 n y , a P o l g 6 r i T 6 r v 6 n y k t i n y v r 6 l s z 6 l 6 l g 5 g . 6 v i I V . 6 v i t d r v d n y
rendelkez6sei az irinY ad6k'

46. A Felek kijelentik, hogy az Ajanlatt6teli felhivSs, az Aj6nlatt6teli dokumentici6, a Kbt'

56. $-6val 6ssrefiiggdsben feltett k6rd6sek 6s az ana adott ajrinlatk6r6i v6laszok, valamint

az ajrinlat jelen szerzi5d6s szerves rdsz6t k6pezi'

47. Felek megallapodnak, hogy amerxryiben a szerz6d6s ftsze|k5pez1 dokumentumok kdzdtt

La*if'""' ellentmondrfu tenne, 6gy a Szerz6dds rdsz€t kdpezo dokumentumok egym6s

kOzOtti hierarchi6ja a kdvetkez6 (a legmagasabb rendii dokumentummal kezdve):
- ajelen Vallalkoz6si szerz6d6s'
- az Aj anlatt6teli dokument6ci6,
- az villalkoz6k 6ltal feltett k6rd6sek €s az arra adott ajrfurlatk6r6i valaszok a Kbt.

56. $-6val dsszefiigg6sben,
- az Aj 6nlatt6teli felhivas,
- a Vri,llalkoz6 aj6nlata.

48. A szerz6ddst a felek, elolvasri.s 6s ktizds 6rtelmez6s ut in mint akaratukkal mindenben

egyezlt j6vit|agy6lag irtak al6 egyben rtigzitik, hoga jelen szerz6d6s dt, egl'rnrfusal sz6

sierint megegyiz6 p?ld6nyban k6sziilt, melyb6l Megrendel6t h6rom, Vdllalkoz6t k6t

p6ld6ny illet.

Ellenjegyzi:

aljegyz6

Ke|t,2009. 12. 03.
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