vAr,r.u=,rozAsr sznF.z0Dn s
mely l6trej<itt egyrdszrol a

n6v:
sz6khely:
adoszfm:

Yigszinhin Nonprofit Kft.

1137 Budapest, Szent Istvan Krt. 14.
23395819-2-41
cdgSegyzlkszfrma; 01-09-963645
Eszenyi Enik6 igyvezeto igazgato
k6pviseli:

mint megrendelo, (a tov6bbiakban:Megrendel6), m6sr6szr6l

n6v:
cim:
ad6sz[n

DFT-Hungiria Kft.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky rit 5.
12674532-2-42
cegtregyzdksz1m; 01-09-877391
K6pviselet6ben eljiir: Pabl6nyi Attila, tov6bbiakban, mint Vrillalkoz6 kcizdtt
(a tov6bbiakban egyiittesen: Felek) az alf,}bi felt6telekkel:

El6zm6ny:
Felek r<igzitik, hogy a jelen szerzoddsben szereplo munk6kra Megrendelii, mint ajitnlatkero a
kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi CVIIL T<irv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) rendelkez6sei
alapjan nemzeti eljrlrrisi rend szerinti nyilt kozbeszeru6si eljrinist (Y\E-2422112013) folytatott
le, amelynek nyertese az elj6r6sban ajrinlattev6kdnt r6sztvev6 Vdllalkoz6 lett. Jelen
szerzodes megkcitds6re az eredm6nyes kozbeszerz6si eljrlr6s lezinilsakent ker0l sor. Felek
ezzelkapcsolatban rogzitik, hogy a fenti kdzbeszerzlsi elj6rrls soriin keletkezetl valamennyi
dokumentum - az eljirhst megindit6 felhiv6s, a dokumentdci6 6s mell6kletei, a kieg6szito
tajdkoztatits, , valamint aYiilalkoz6 benffitott qinlata - a jelen szerzod6s elviilaszthatatlan
reszet k6pezik, tartalmukat a Felek magukra nezve a szerzodls teljesitdse sordn - a
dokumentumok kciz<itti esetleges ellentmondiisok eset6re ndzve a fenti 6rtelmez6si
sorrendben - kcilcson<isen kdtelezSnek tekintik.

1.

Szerz6d6s

tfrga,tartalma:

Nyelvi k6pz6s:
4 csoport rcszdre, csoportonkdnt92 6ra akkredittilt nyelvi kdpzds.
0sszesen:368 6ra

Informatikai k6pzds:

2

csoport r6sz6re, csoportonk6nt 48 6ra akkredit6lt informatikai k6pz6s.

Osszesen: 96 ora
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A TAMOP -2.1.3.C-I212-2012-0102 azonosi t6 szitmi,,kepztsiprojekt aYigszinhiaban"
tfirgyttpalyizathoz kapcsol6d6 nyelvi 6s informatikai k6pz6si szolgiiltatiisok nyrijtSsa a
Y igszinhiz Nonprofi t Kft . r6sz6re.

2.

Teljesit6si hatirid6:

A szerzodls telj esitds6nek,
Me grendel6vel el6re

3.

e

befej ez6s6nek hat6ridej e : 201 4.06.30.
gy ertetett m6don el6telj esit6s lehetsd ges.

Villalkoz6i dij:

A l. pontban ismertetett feladatok vegzesert risszesen:

13.647.760,- Ft (azzz Twenhfirommilli6-hatszflznegmenh6tezer-h6tszinhatvan Forint)
nett6 dsszeg illeti meg a viilalkozot

Az Apn

fizet6s6re

az

elszrimoliiskor esed6kes jogszabrilyok eloir6sai vonatkoznak.

A fenti villalkozitsi d{jon beltil az alibbi egys6g6rakatrdgzitlk Felek:
nyelvi k6pz6s 6radija:2980Ft nett6 dsszeg
informatikai k6pz6s 6radija: 2950Ft nett6 <isszeg

4.

Fizet6si felt6telek:

4.1. A szitmla 6sszeg6t 30 napon beliili ritutalissal egyenliti ki ajanlatkdr6

dsszhangban a

Ptk.292lB. $ (1) bekezd6sdben, valamint a Kbt. 130. $ (1) 6s (6). bekezd6seiben foglaltakkal.
A kifizet6s soran ajanlatk6r6 alkalmazni fogSa az Art. 36lA.$-ban foglaltakat

4.2. V6llalkoz6 jogosult havonta reszszitmlik kibocsiltiisrira az elvegzett teljesit6snek
megfeleloen.

V6llalkoz6 a tirgy havi teljesitdsnek megfelel6 szfnnlfijdt, a MegrendelS 6ital kirillitott
teljesit6s igazolis alapjin, atfugy h6 utols6 napi teljesit6ssel bocs6tja ki.

5.

Felek eryiittmiikiid6se a teljesft6s sor{n

jogosult, az ajinlatihan foglaltaknak megfelel6en, a szetz6d6s teljesit6se
sordn alv6llalkoz6k bevon6sara. Az alvallalkozo kivrilaszt6sa, a veliik val6 tfrgyalis 6s
szerzod6s megkdtdse Yiilalkozo joga 6s k6teless6ge. Az alvflllalkoz6k teljesit6s66rt
Vrlllalkoz6 rigy felel, mintha a munkrlt maga vlgerte volna. Yilllalkozo a teljesit6sbe
alvSllalkoz6tkizilrSlag a Kbt. 26. $-a, 28. $ (1) bekezd6s b) pontja, 40. $ (l) bekezd6se
6s a 128. $ (2) bekezd6se szerinti k<jvetelm6nyek 6s felt6telek betartis|val vonhat be.

5.1. Vrillalkoz6

5.2.

Az

oktat6shoz sziiks6ges seg6deszkdz, oktat6si seg6dlet biztositisa az

a

feladata.

2. oldaI, cisszesen: 6

5.3. V6llalkoz6 feladatit az elvilrhat6 szakmai szok6sok 6s jogszabillyi eliSirirsoknak,
szabv6nyoknak megfelel6en, legjobb k6pess6ge szerint ktiteles teljesiteni.
5.4. A Vrillalkoz6 felelos minden olyan k6r megtdrit6s66rt, melyet a szerzodlstfirgyittkepzo
feladat vlgzese sor6.rn a Megrendel<inek, vagy egy harmadik f6lnek okozott (fiiggetleniil
att6l, hogy e harmadik f6l ak6rt a Megrendel6vel szemben kivrinja 6rv6nyesiteni).
5.5.

A V6llalkoz6

k<iteles a Megrendel6t ir6sban azowtal6rtesiteni, ha akaddlyoztatva van a
szerzodesben foglalt kcitelezettsdg telj esit6s6ben.

5.6. Szerzodo Felek megrillapodnak, hogy a szenodes ideje alatt a szerzodesre kihat6 hatiiyit
nyilatkozatot csak e szerzod5ben megjekilt szem6lyek tehetnek:

r6sz6rol: Eszenyi Enik6 igyvezeto igazgato
Y6llalkoz6rdszfrol: Pabl6nyiAttilartgyvezeto
Megrendelo

5.7. Felek rogzitik, hogy V6llalkoz6 a teljesit6s sor6n oktat6si napl6 vezet6s6re kciteles. Az
oktattlsi napl6ba az alitbbi szem6lyek jogosultak bejegyzdst tenni.

reszerol
Yiilalkoz6rlszdrol
Megrendel o

6.

A

Illy6s Akos f6m6rncjk

Pabl6nyiAttilaigyvezeto

szerz6d6s megsziindse

6.l.Szerzod6 Felek megiillapodnak abban, hogy jelen v6llalkozrisi szerzodds az alihbi
esetben szrinik meg:

- rendkivtili felmondiissal
- vis maior, illetve lehetetlenrilds bekrivetkez6se eset6n.
- a szeruod6s maraddktalan teliesit6s6vel.

6.2. Szerzod6 Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerzodes rendkiviili felmond6ssal csak
a Kbt. 125. $ (5) bekezdds6ben foglalt esetekben, valamint az e szerzod6s 7.1. es 7.2.
pontjrlban szabiiyozott esetben mondhat6 fel. A felmond6s a m6sik felhez tntdzett
egyoldahi, a k6zbesit6s igazol6sara alkalmas m6don k6zbesitett ir6sbeli nyilatkozattal
tcirtdnik.
6.3.

A

6.4.

A

szerzodes megsztin6s6nek eset6ben Felek az addig teljesitett szolgriltatdsokkal,
ellenszolg6ltat6sokkal, a legnividebb idon beliil, de maximum 8 napon beltl kdlcs<jntisen
elsz6molnak.
feladatvdgz6s soriin bek<ivetkezett vis maior eset6re Szerzodo Felek aszerint
rillapodnak meg, hogy Vrillalkoz6t az addig elvegzell munkak ut6n megilleti az dpit6si
napl6val igazolt munkav6gz6s dija, valamint azigazoltan 6s szerzodlsszerrien megrendelt
riruk 6rt6ke, melyet rcszlre Megrendelo megfrzet A vis maiorr6l tudom6st szerzo f6l
kriteles halad6ktalanul 6rtesiteni a mrlsik felet annak bekdvetkez6s6r6l. Az 6rtesit6s
elllnulasztasab61 ered6 kttё rt a rnulaszt6 fじ l felc16s.

3. oldal, dsszesen: 6

6.5. Amennyiben b6rmelyik fel jelen szerzod6st e szerzod6s szabSlyaival ellentdtes m6don
sztinteti meg, rigy k<iteles a m6sik f6l ebbol eredo tdnylegesen felmertilt igazolt k6r6t, 6s
elmaradt haszndt me st6riteni.

Szerz6d6sszeg6s,

7.

7.1.

kiitb6rek, szerzfidflst biztosft6 mell6kkiitelezetts6gek:

Srilyos szerzod6sszeg6s V6llalkozo rlszerol a teljesit6si k6sedelem, ha
m6rt6ke avillalkoz6nak felr6hat6 m6don a 10 napot meghaladja.

a

kdsedelem

7.2.

Srilyos szeruodfsszeg6s Megrendel6 r1szdrol:
- fizet6si kdtelezetts6s6nek neki felr6hat6 m6don hataridclben nem tesz eleset

8.

Vitris k6rd6sek rendez6se

Szerzodo Felek az e szetzoddssel kapcsolatos vit6kat elsosorban k6pviseloik ritj6n peren kiviil
kivrlnjrik rendezni, mely egyeztetes eredm6nytelens6ge eset6n szerzodo Felek a jogvita
elbiriiitsilra a Budai Kdzponti Keriileti Bir6s6g illet6kess6g6t kdtik ki.

9. Kieg6szit6 rendelkez6sek

9.I.

Szerzodo Felek megillapod6sa szerint azoket e szerzod6s alapjfn megilleto jogokat,
illetve k<itelezetts6geket csak a m6sik fdl el6zetes, fr6sbeli hozzirlixulilsiwal
engedm6nyezhetik harmadik szemdlyre.

9.2.

Szerzodo Felek kdtelezik magukat, hogy ezen szerzodfsbol ered6 egyiittmrikdddstik
soriin tudom6sukra jutott inform6ci6kat bizalmasan kezelik, a Megrendel6t terhel6
j o gszab iiyban r o gzitett kdte le zetts6 gek kcir6t kiv6ve.

9.3.

Felek kijelentik, hogy nem zlrkoznak el jelen szerzodesnek az esetlegesen sziiks6gess6
vdl6 m6dosit6s6t6l, illetve kieg6szit6sdtol. A m6dosit6s, illetve kieg6szft6s azonban csak
mindk6t f6l kciz<js erre ir6nyul6 ir6sbeli nyilatkozata tttjan lehets6ges, a kdzbeszerz6si
eljrirrissal kapcsolatos jogszab6lyok figyelembev6teldvel.

10.

Titkoss{gi zhrad6k
A Felek tudom6sul veszik, hogy a Polgdri Trirvdnykrinyvrdl sz6l6 1959. 6vi IV. tcirv6ny
81. $-6nak (4) bekezd6se 6rtelm6ben az, aki az illlanha^artiis valamely alrendszer6vel
pet:zld;gyi, illetve tizleti kapcsolatot l6tesft, k6rdsre k<iteles ajogviszonnyal6sszefiigg6 6s
a kcizdrdekbol nyilvrinos adatokra vonatkoz6an ti$ekoztatitst adni, valamint ail", hogy a
kcilts6gvet6si pdnzeszkriz<ik felhaszniiirs6nak nyilv6noss6g6ra tekintettel a szerzodds
l6nyeges tartalm6r6l ati$ekoztat6s fizleti titok cim6n nem tagadhat6 meg.

A Vrillalkoz6 kijelenti, hogy a szerzodes aliiri.s|val hozzi$arul a jelen szerzodes fob
adatainak M illlatnhaztartdsr6l szol6 201I. 6vi CXCV. tv., az inform6cro
rinrendelkezdsi jogr6l es M informrici6szabadsilgr6l sz6l6 2011. 6vi CXII t<irvdny,

t,
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illetve az annak felhatalmazrlsa alapjrin meghozott dnkormiinyzati rendelet szerinti
kozzetetelehez.

ll.

A szerz6d6s hatflybal6p6se
Jelen szerz6d6s a mindk6t f6l c6gszeni

12.

aliirhsiwal

16p hat6lyba.

Veryes rendelkez6sek:

12.1.

Aszerzodeses felt6telek rdsz6t kepezi a Kbt. 125. $ (a) 6s
foglalt al6bbi felt6telek is:

(5)

bekezdds6ben

(4)

a) a nyertes aj6nlattevci nem fizet, illetve sziimol el a

szerz6dds teljesitds6vel
risszefiigg6sben olyan k<ilts6geket, melyek az 56. $ (1) bekezdes k) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelelo t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, ds melyek a nyertes
aj 6nlattev6 ad6koteles j 6vedelm6nek cs<jkkent6sdre alkalmasak;
b) a szerzodes teljesit6sdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet az
alitnlatkero szirmira megismerhet6v6 teszi 6s az (5) bekezdds szerinti tigyletekr6l az
aj itnlatk1r ot hal ad6ktalanul 6fi e s iti.
(s)
Az aj6nlatk6r6k6nt szerzodo f6l jogosult 6s egyben kriteles a szerzodest felmondani ha sziiksdges olyan hatririd<ivel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szeuilddssel drintett
feladata ell6tds6r6l gondoskodni tudjon - ha
a) anyertes aj6nlattev6ben k<izvetetten vagy kcizvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szeseddst szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem
rendelkezo gazdasiryi t6rsasiig, amely nem felel meg az 56. $ (1) bekezdes k)
pontj 6ban me ghatir ozott felt6teleknek.
b) a nyertes aj6nlattev5 krjzvetetten vagy krizvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem
rendelkez6 gazdasdgi t6rsasilgban, amely nem felel meg az 56. $ (1) bekezd6s k)
po ntj rlban me ghatir o zott fe lt6te leknek

I2.2. A Kbt. 128. $-6nak (2) bekezd6se 6rtelm6ben az ajdnlattev6klnt szerzod6 fdl
(Vrillalkoz6) teljesft6sdben az ajirnlattevo alkalmass6giit igazolo alviillalkoz6nak,
szakembernek kdtelez6 r6szt vennie. Az ajiinlattevSklrrt szerz6d6 fel k<iteles minden, a
teljesitds sorrin ig6nybe venni kiv6nt, az ajfnlatban meg nem nevezett alv6llalkoz6
bevonils6t bejelenteni az ajinlatk6ronek, 6s a bejelent6shez melldkelnie kell egy
nyllatkozatot arr6l, hogy az ig6nybe venni kivrlnt alvilllalkoz6 nem rill a kizar6 okok /
hatillya alatt. Az aj6nlattev5 teh'it minden alv6llalkoz6 bevon6s6t koteles bejelente"i" /A
akiket az ajtnlatban nem jel<ilt meg, teh6t a teljesitds szakaszftban mitr a tiz szinalekot v | /
meg nem halad6 mdrt6kben ig6nybe venni kfvrint alvirllalkoz6t is mindenk6pp be kell )(
jelenteni, 6s nyilatkozni kell akizfr6 okok fenn nem iilliis6r6l, a teljesit6s szakaszdban
/l
ugyanis az fitlifihatos6got szolg6lja, hogy minden alv6llalkoz6r6l tudjon az ajitnlatkerS.
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szerzod$sben nem szabilyozott k6rd6sekben a Ptk. a
szabtilyai az ir iny ad6k.

Kbt. 6s a vonatkoz6 szakmu

j o gszab6lyok

Jelen 6 szitmozott oldalb6l 6il6 szerz6d6st a Felek elolvas6s 6s meg6rtds utiin, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, j6vrlhagy6lag irli*. al6.

Budapest,2014.fe晰
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