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SZOLGALTATASI SZERZ6DES

Amely l6trejdtt egyreszr6l a

V6lt6-s6v Alapitv6ny
sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2.
ad6szem:'18108189-1-42
szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.
p6nzlorgalmi jelz6szamt 1 040407 2-407 221 44-701 40000
k6pviseli: M6szeros lvlercedes kurat6riumi elnok

mint a megrendel6 - a tovabbiakban: Megrende16 -

mesr6szr6l a

CONTROLLTraining TovAbbk6pz6 Kdzpont Korletolt Felel6ss6lt0 T6rsa86g
sz6khely: 2092 Budakeszi, Sziiret utca 3/d.
C9.13-09-073956
ad6szam i 1 2206382 -2- l 3
szamlavezet6 bank: K&H Bank Zrt.
p6nzforgalmi jelz6szamr'1 0400951 -50526567 -52761 009
kepviseli: dr. K6czy Laszl6n6 tlgyvezel6

mint a vallalko26 - atovabbiakban: Vallalkoz6'

a Megrendel6 6s a Vallalkoz6 egyLittesen Szerz6d6 felek

1. El6zm6nyek

'1. A Szerz6d6 felek egyezden adi6k el6, hogy a lvlegrendel6 2013. okt6ber 2S napjan a
kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi Cvlll. torv6ny 'KbL - 122. S (7) bekezd6se
hirdetm6ny kdzz6t6tele n6lkUli tergyalasos kdzbeszerzesi eljarast inditott a
T4\MOP-l.4.3-1211-2O12-0155,,,lNNO-VALTO" lnnovativ, kis6rleti toglalkoztatasi
program fogvatartottaknak/szabadultaknak cim[ projekt keret6n bel0l lebonyolitani
tervezett 4 modulos ECDL k6pzes megval6sitesa szobaltatasi szez6d6s keret6ben
tergyban. A kdzbeszerz6si eljares tekintet6ben a l\.4egrendel6 a Vellalkoz6 ajanlatat
hirdette ki nyerles ajanlatk6nt.

2. A szerz6des targya

2.1.  A Megrendel6 je len s z e r  z 6 d 6 s .a l  a i  r  a s e v a l  megrendel i  "A
1|\MOP-1.4.3-12/1-2012-O155,,,lNNO-VALTO" lnnovativ, kiserleti foglalkoztatasi
program fogvatartottaknak/szabadultaknak" cim0 proiekt keret6n bel0l lebonyolitani
tervezett 4 modulos ECDL k6pz6sek elv6gz6s6t kozbeszerzesi eljaras eljArast
megindit6 felhivAsa, ajanlatt6teli dokumentaci6ia, az ajenlattev6k altal feltett k6rd6sek,
es az azokra adot valaszok, az ajanlattev6 benyijtott ajanlata es a lefolytatott
targyaleson felvett jegyz6kdnyvek szerinti tarlalommal.

2.2. A k6pzes tartalma. a leljesites helyel
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2.2.1. k6pz6s 6raszama: 108

2.2.2. A k6pz6sen r6sztvev6k

2.2.3. A k6pz6s id6lartama, intenzitasar el6rel6that6lag 11-18 h6t, kb 6-10 6ral
h6t. h v6gleges id6tartam, intenzites a megval6sitas id6tartama el6tt a
k6pz6s h;lyszin6til szotgal6 bilntet6s-v6grehajtasi int6zettel tdrt6n6
egyeztet6st kdvet6en alakitjak ki a Szerz6d6 felek

2.2.4. A k6pz6s helyszine: Balassagyarmati Fegyhaz 6s Bdrtdn (2660
Balassagyarmat, Madach u. 2.) (tovabbiakban lnt6zet)'

3. A szerz6d6s tartalma

3.1. A k6pz6s tilemez6se, az 6rak beosztasa kdzos egyeztet6s soran, az Int6zet rendjehez
igazodva kerrjl kialakitasra. A k6pz6s Utemez6se' az 6tak.beosztasa el6zetes
;gyeztet6s soran, az Int6zet rendi6hez igazodva kerLil kialakitasra, az esed6kes
id6pontot legalabb 2 h6ttel megel6zoen.

3.2. A Vallalkoz6 vallalia, hogy a szerz6d6sben rdgzitett k6pz6st 6s vizsgakat a k6pz6s
elej6n a Megrend;l6vel ;s az Int6zettel egyeztetett 6rarend szerinl m€gval6sitja' a
t6pzesnez ; megfele16 szaktudasi oktat6kat biztositia Sztikseg eseten a
heiyettesit6sek megoldSsa a Vallalkoz6 feladata A Vellalkoz6 kdtelezetts6get vallal
arra, hogy k6pz6sl 6ralalkalom a K6pz6 hibajab6l nem marad el

3.3. A Vallalkoz6 kdtelezetts6get vallal arra' hogy a Bilntetes-v6grehajtasi Int6zetbe bel6p6
oktat6i, vizsgazat6i az Int6zel szabalyait betartjak, tovabba tudomasul veszi, hogy az
oktat6k Inte;ebe val6 bel6p6s6hez 6rv6nyes bejegyz6smentes erkdlcsi bizonyitvany
sziiks6ges, melynek beszerz6se a Vallalkoz6 feladata

3.4. A Vellalkoz6 vallalja, hogy a k6pzes megval6sitasar6l a k6vetkez6 felt6telekkel
dokumentaci6t vezet:

3.4.1. a k6pz6sen resztvev6kkel feln6ttk6pz6si szerz6dest kdt, melyb6l '1 eredeti
p6banyt a k6pz6s kezdete uten 2 h6ten beltil atad Megrende16 r6sz6re,

g.4.2. folyamatosan, minden alkalommal jelenl6ii ivet vezet' mely Vallalkoz6 altal
hit;lesiten p6banyat minden h6nap v6g6n, az aktualis h6napr6l atad
lvlegrende16 szamara,

3.4.3. haladasi napl6t vezel, mely vallalkoz6 altal hitelesitett p6id6nyat a kepzds
f6lidej6ben, ill. a k6pz6s v6g6n, az aktualis felid6r6l atad a Megrendel6
reszele.

g.4.4. a fent lelsorolt dokumenteci6n feltLinteti a projekt azonosit6szamat' a
projekt cim6t, 6s a projekt nyilvanossaga biztositasa 6rdek6ben sztiks6ges'
Megrende16 ellal rendelkezes6re bocsatott log6kat

4. A Szerz6d6s id6tartama, 0temez6se
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4.1 . i Szerz6d6 felek megellapodnak, hogy a 2. 1 . pontban kortilirt feladatok elv6gz6senek
kezd5naqa 2014. aptilis 1. napja.

4.2. A Szetz6d6 lelek megallapodnak, hogy a 2.1 . pontban kdrtilirl feladatok teljesit6s6nek
hatarideje | 2014. augusztus 31. napja.

5. A Vallalkozesi drj 6s annak esed6kessdge

5.1. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a 2.1. pontban kdrtilirt feladatok ellatasa6rt a
Megrendel6 vallalkozesi dijat kdteles fizetni, a Vallalkoz6 pedig vallalkozasi diira
jogosult.

5.2. A Szetz6d6 felek megallapodnak, hogy a vellalkoz6i dij fix dsszeg0 atalanydij, amely
tartalmazza krildnosen az oktdas kolts6g6t, a kdztes szamonk6r6sek 6s a modulzard
vftsgek, az oktat6k allal az 6rai munkahoz biztositott seg6dletekel, a szervezesi
kdlts6geket, a helyszinre tdrt6n6 utazas k6lts6g6t 6s az oktat6k erkdlcsi bizonyitvanya
beszerz6se kdlts6g6t. Szerz6d6 felek rdgzitik, hogy az 5.3. pontban rdgzitett
vellalkoz6i diion feltil a Vallalkoz6 egy6b dijralkolls6gt6rit6sre nem tadhat ig6nyt.

5.3. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 a 2'1. pontban rogzitett
feladatokal nett6 '1.490.000,- Ft, azaz Egymilli6-n6gyszazkilencvenezer forint fix
dsszegri vallalkozo dij6rl kdteles elv6gezni.

5.4. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a vallalkoz6i dij az altalanos forgalmi ad6r6l
sz6l6 2oo7.6vi cxxvll. tdrveny - Afa tv. - 85. S (1) bekezdes j) pontia alapjAn mentes
az altalenos forgalmi ad6 al6l.

5.5. A Szerz6d6 felek megellapodnak, hogy a Megrende16 el6leget nem fizel.

5.6. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 a Vallalkoz6i dijat k6t egyenl6
r6szletben fizet meg, a r6szszamla 2014. j0nius 15. napjan, mig a v6gszamla a
teljesit6s megtdrt6nt6t kovet6en ny0jthat6 be.

5.7. A Vallalkoz6 szemlakat 1 peldanyban koteles beny0jtani, a teljesit6si igazolest
mel16kelve r6szszamla 6s a v6gszemla vonatkozasaban.

5.8. A Szerz6d6 felek megirllapodnak, hogy a Ptk. 292lA. S (1) bekezd6se alapjan a
r6szszemla 6s a v6gszemla fizet6si hatarideje a szamla Megrende16 eltali
k6zhezv6tel6nek napjat kdvet6 30. nap. Aienlatk6r6 az ellenszolgaltatast banki
atutalessal, Vallalkoz6 eltal kiellitott szamla alapjan fizeti meg a Vallalkoz6 K&H Bank
ZrFn6l vezetett | 0400951 -50526567-52761009 szami bankszamlaiara tdrt6n6
atutahs ritjan.

5.9. A Szerz6d6 felek megellapodnak, hogy a Vellalkoz6 nem fizeihet, illetve szemolhat el a
szerz6d6s teljesit6s6vel dsszef0gg6sben olyan kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1)
bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tarsaseg tekinteteben
mer0lnek fel, 6s melyek a Vallalkoz6 ad6koteles jdvedelmenek csdkkent6s6re
alkalmasak. (Kbt. 125. S (4) bekezd6s a) pontja).

5.10. A lvlegrendel6 taj6kozlatja a V6llalkoz6t az ad6zas rendj6r6l sz6l6 2003. evi XCll.
tdrv6ny - tovabbiakban: Art. - 36/A S (1), (2) 6s (6) bekezd6seir6l, nevezetesen, hogy a
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kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 torv6ny (a tovabbiakbanr Kbt.) szerinti nyedes ajanlattevo 6s
a Kbt. szerinti atuallalkoz6k kozdtti szerz6d6sek, valamint minden tovebbi, a pobarijog
szerinti aNallalkoz6k kdzdtt megkdtdtt vallalkozasi szerz6d6sek alapjan tdrt6n6, a
havonta netl6 m6don szemitott 200.000.- forintot meghalad6 kifizet6sn6l a kifizet6st
teljesit6 az ig6nybe vett alvallalkoz6nak a teljesit6s6d - visszatartasi kdtelezetts6g
n6lkill - abban az esetben fizethet, ha a) az alvellalkoz6 bemutat, etad, vagy megkuld a
t6nyleges kifizet6s id6pontjat6l szamitott 30 napnal nem r6gebbi nemlegesnek
min6sril6 egyuttes ad6igazol6st, vagy b) az alvallalkoz6 a kifizet6s id6pontjaban
szerepel a kdztanozasmentes ad6z6i adatbazisban. Kifizet6st teljesitonek min6sill az
ajanlattev6, a Kbt. szerinti alvallalkoz6, valamint a pobarijog szerinti alvellalkoz6.

5.11. A p6nzrigyi teljesit6s6re vonatkoz6 jogszabelyi rendelkez6sek:

5.11.1. A 2007-2013 id6szakban az Eur6pai Region6lis Fejleszt6si Alapb6l, az
Eur6pai Szocialis Alapb6l 6s a Koh6zi6s Alapb6l szarmaz6 tamogatasok
felhaszn6lasenak altalanos eljaresi szabelyai16l szol6 412011. (l.2A.l
Kormanyrendelet.

5.11.2. Az allamhaztartesr6l sz6l6 tdrv6ny v6grehajtaser6l sz6l6 368/2011. (XI1.31.)
Kormanyrendelet

5.11.3. Az addz6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCll. torv6ny

5.12. A Szerz6d6 lelek megallapodnak, hogy a vallalkoz6i dij dsszege fix, abba benne
foglaltatik a leladat ellatasaval kapcsolatban a Vallalkoz6nal felmeriil6 valamennyi
kdlts6g 6s kiadas - igy killondsen, de nem kizar6lagosan: okiat6k dija, a kepz6sekkel
kapcsolatban felmerill6 esetleges vizsgadijak, -kdlts6gek, utazasi kdlts6gek, egy6b
k6szkiadasok - ellent6lelez6se, valamint a Vallalkoz6 tisztes haszna.

6. Aszerz6d6stbiztosit6mell6kkdtelezetts6gek

6.1. A Szerz6d6 felek meg6llapodnak, hogy a Vallalkoz6 minden olyan kdriilm6nyr6l
haladektalanul 6rtesiti Megrendel6t, amely sajat teljesit6s6t akadelyozza, vagy a
Megrendel6 6rdek6ben bermely okb6l szriks6ges. Az 6rtesit6sben rogziteni kell az
okokat, 6s javaslatokat kell tenni a megoldasra.

6.2. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a szerz6d6s kdtb6rkdteles. A Vallalkoz6 a t6le
etuarhat6 lokozott gondossaggal tdrekszik a kgpz6sek 6s az egy6b leladatok v6gs6
halaridej6nek megtartasera. A Vellalkoz6 a neki felr6hat6 k6sedelme eseten k6sedelmi
kdtb6rt kdteles fizetni. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a k6sedelmi kdtb6r napi
m6rt6ke 25.000,- Fl, azaz Huszonolezer forint 6s legfeljebb 30 napos k6sedelem
idei6re sz6l.

6.3. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 jogosult az 6rv6nyesitett kdtb6rt
a vallalkozasi dijb6l visszatarlani.

6.4. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a k6sedelmes teljesit6s eset6re kikdtdtt kotb6r
megfizet6se nem menlesit a szerz6d6sszerfi teljesit6s al6l. A Vallalkoz6 k6sedelmes
teljesit6s eset6n koteles a leljesit6sre a lvlegrendel6vel tdden6 egyeztet6st k6vet6en
polhaterid6t vallalni.

10a5 Budapest,  Palu,2, IL 10,

www.uls2e.henyiterv.covhu

L'



lh*o-stv
,lAPllt/,l^tl

o.s. n SierzOoO telek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 a szerzdd6sben elv6gezni vallalt
k6pz6si feladatok nem teljesit6s6re meghi0sul6si kotb6n kdteles fizetni, a
meghirlsu|asi kotb6r m6rteke a nett6 vellalkozoi di) 25 %-a, azaz Huszonot szazal6ka.
A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a szerz6d6st akkor tekintik meghiisultnak, ha a
Vallalkoz6 szerz6d6sszerfi teliesit6si kolelezetts6g6nek nem tesz eleget es emiatt a
Megrendel6 6l a felmondasi jogaval 6s a szer26dest felmondja.

6.6. A Megrendel6 a szerz6dest - a teljesit6s lehetetlenn6 valasa jogkdvetkezm6nyeinek
alkalmazasaval - azonnali hatalVal felmondhatja, ha a Vallalkoz6 ellen cs6d-,
felszamolasi eljaras, vagy v6gelszamoles lndul.

6.7. Ezen rendelkez6sek nem 6rintik a Vellalkoz6 kan6rit6si felel6ss6g6t.

7. Ateljesit6sm6djavalkapcsolatosrendelkezesek

7. 1 . A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 a teljesit6s soran k6teles betartani
valamennyi hatalyos jogszabavt, a teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi szabvanyt,
k6pz6si standardot.

7.2. A Vallalkoz6 jelen szerz6d6s alairasaval kijelenti, hogy maga 6s a teljesitesbe bevont
munkatersai is rendelkeznek a szetz6das teljesites6hez sz0ks6ges valamennyi
hat6sagi enged6llyel.

7.3. A Szetz6d6 telek megellapodnak, hogy a Vellalkoz6 a szerz6d6s teljesites6hez
atuallalkoz6 ig6nybev6tel6re az ajanlataban meghatarozotlak szerint jogosult.

7.4. A Szetz5d'lelek megallapodnak, hogy a Megrendel6 a Vallalkoz6 teljesit6s6t barmikor
jogosull ellen6rizni.

7.5. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a szerz6d6s teliesit6se soran kdlcsdndsen
egyilttmfikddve kdtelesek eljarni, a mesik f6l eltal ig6nyelt telvilagositest vagy utasilast
3 napon belill kotelesek az az ig6nyl6 f6l r6sz6re megadni.

7.6. A Szerz6d6 felek megellapodnak, hogy a szerz6d6s teljesit6s6vel, igy a Vellalkoz6
teljesit6s6nek leigazol6saval kapcsolatban az al6bbi szem6lyek jogosultak eliarni:

7.6.1. A lvlegrendel6 r6sz6r6l:

n6v: M6szirros Mercedes kurat6riumi elndk
cimr 1085 Budapest, Pel|J.2.l lho.
telefon: 06 (1) 352-6755, 06 (70) 501-3291
telefax: 06 (1) 782-1995
e-m ail : alaPlNan$9yallosauhu

7.6.2. A v6llalkoz6 r6sz6r6ll

n6v: dr. K6czy Laszl6n6 Ugyvezel6
cim: 1027 Budapest, Csalogany u. 23. "A" l6pcs6haz V emelet
telefon: 06 (1) 457-6990
telefax: 06 (1) 457-6920
e- m ai | : Uaining@eonlrOll,-bu
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7.7. A SzetzSd6 felek kijelentik, hogy tisztaban vannak az elektronikus adat 6s
dokumentum-tovabbitassal kapcsolatos kockazatokkal, igy kLilondsen azzal, hogy
nem zerhat6 ki annak a vesz6lye, hogy harmadik szem6ly hozzaf6r adatokhoz,
ludomast szerez azoktol, vagy megveltoztatja azokat, illetve, hogy a cimzet altal
kapott adatok hamisitottak, hienyosak, elk6settek lehetnek, vagy egyaltalan nem
6rkeznek meg, tovebba azzal, hogy a tovabbitott elektronikus ktj ldem6nyek
tanalmazhatnak virusokat, vagy mas dsszetev6ket, amelyek zavarhatnak vagy
megrongalhatnak mas szamit6g6peket.

7.8. A Szetz6d6 felek tudomasul veve a7.7. emlitett kockazatokat, melyek a jelenleg
hasznelatban lev6 kommunikaci6s formekkal jarnak, hozzAerulnak ahhoz, hogy az
informeci6k 6s dokumentumok elektronikus lton is tovabbithat6ak egymasnak 6s az
6rdekelt harmadik szem6lyeknek, azzal, hogy mindazon kdzl6seiket, amelyek a
szerz6d6s teljesit6se szempontjab6l kLildnos jelent6s6ggel birnak - igy p6ldaul a
hatarid6re tort6n6 teljesit6st vesz6lyeztetik, vagy ellehetetlenitik - legalabb telefax
Lizenet tormajaban is kdtelesek meger6siteni a masik f6l 7.6. pontban megjeldlt telefax-
szamara kiildott irasbeli 6rtesit6s itjan.

8. Vegyesrendelkezesek

8.1. A Szerz6d6 felek a szerz6d6s teljesit6se soran kdtelesek folyamatosan egyuttm kodni.
Ennek soran minden olyan akad6lyr6l vagy korillm6nyr6l, amely a szerz6d6s
teljesit6s6re 16nyeges kihatassal lehet, kdtelesek egymest halad6ktalanul ertesiteni.

8.2. A Szez6d6 lelek mentesil lnek a nem szerz6desszerii magatartas negativ
kdvetkezm6nyei al6l, ha bizonyitjak, hogy a k6sedelem a m6sik f6l nem
szerz6d6sszer( teljesit6s6re vezethet6 vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a
kotelezetts6g teljesit6s6t Vis major kdrulm6ny akadalyozta. Az ilyen korrilm6ny
felmerLil6sekor a korrllm6nyre hivatkozni kivan6 f6l a masik felet halad6ktalanul
6rtesiteni kdteles.

8.3. A Kbt. 128. S (1) - (2) bekezd6sek szerinti teljesitesi kdtelezetts6get teljesitheti a
Vallalkoz6, vagy a nem term6szetes szem6ly alvallalkoz6 jogutddja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasagi tersasag atalakul vagy a szervezet jogul6dlassal
megszgnik.

8.4. A Vellalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a
Megrendel6 szam6ra kdteles megismerhet6v6 tenni 6s a Kbt. '125.5 {5) bekezd6se
szerinti rigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. (Kbt. 125.S (4) bekezd6s
b) pontja)

8.5. A szerz6d6s a Szez6d6 felek c6gszer0 alairasaval jdn l6tre 6s csak irasbeli formaban
m6dosithat6 a Kbt-ben meghaterozott esetekben.

8.6. Jelen szerz6d6s mindk6t f6l aleiresaval 6rv6nyes, az aleiras6nak napjan l6p halalyba
6s a Vallalkoz6 altali szerz6d6sszerfi teljesit6sevel, illetve a teljes vallalkoz6i dij
kifizet6s6vel szfinik meg.

8.7. A l\regrendeld jogosuft es egyben koteles a szerz6d6st felmondani a Kbt. 125. S (5)
bekezdes szerinti esetekben. A szerz6d6s megsz{n6s6re, illetve megszrintetes6re
egyebekben a Ptk. az iranyad6.

1035 Bldapest,  P6lu.  2.  tL 10

www.ujsz€ch€nyiteru.gov.rru

||4|.E.-5-r



Ytno-stv
^t 

lv$fi

Valt6-sav A
megrendel6

k6pviseli: Meszaros Merc
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v6llalkoz6
k6pviseli: dr. K6czy Laszl6n6 Ugyvezet6
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8.8. A Szerz6d6 telek a felmerill6 vilas k6rd6seket els6sorban a peres it mell6z6s6vel
kdzvetten targyalasok itjan kis6rlik meg rendezni, amennyiben azonban ez nem vezet
eredm6nyre, kikotik a Balassagyarmati Jarasbir6sag alavet6sen alapu16 kizar6lagos
illet6kess6g6t, ennek hataskdre hienyaban a Balassagyarmati Tdrv6nysz6k alevetesen
alapul6 kiza16lagos illet6kess6g6t.

8.9. A Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6d6sben nem szabalyozott
k6rd6sekben a Polgari Tdrv6nykdnyv6r6l sz6l6 1959. evi lV. torv6ny - Ptk - €s
kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi CVlll. tdrv6ny - Kbt. - el6iresai iranyadok

A Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a jelen szerz6d6st elolvases 6s 6rtelmez6s utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6ti6vahagy6lag irjek ale.

A jelen szerz6d6s n6gy (4) egymessal mindenben megegyez6 eredeti p6Hanyban k6szillt.

Budapest, 2014. janu6r .4q BudapesI, 2014. janu* 2h:
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