Vlmo-stv
Atulu,||,r

t
\

{z{

$sztoomnnv

SZERZ6DES
SZOLGALTATASI
a
Amelyl6trejdttegyreszr6l
V6lt6-s6vAlapitv6ny
Palu.2.
1085Budapest,
sz6khely:
ad6szem:'18108189-1-42
szamlavezetd
bank:K&HBankZrt.
jelz6szamt
40000
p6nzlorgalmi
2-40722144-701
1040407
kurat6riumi
elnok
M6szeros
lvlercedes
k6pviseli:
Megrende16
minta megrendel6
- a tovabbiakban:
mesr6szr6l
a
TovAbbk6pz6
KdzpontKorletoltFelel6ss6lt0T6rsa86g
CONTROLLTraining
2092Budakeszi,
Sziiretutca3/d.
sz6khely:
C9.13-09-073956
ad6szami 12206382-2-l 3
szamlavezet6
bank:K&HBankZrt.
jelz6szamr'1
009
p6nzforgalmi
0400951
-52761
-50526567
Laszl6n6
tlgyvezel6
kepviseli:
dr. K6czy
Vallalkoz6'
minta vallalko26
- atovabbiakban:
felek
Szerz6d6
egyLittesen
a Megrendel6
6s a Vallalkoz6
1.

El6zm6nyek

'1.

2013.okt6ber2S napjana
felekegyezdenadi6kel6,hogya lvlegrendel6
A Szerz6d6
torv6ny
2011.
6vi
Cvlll.
'KbL
sz6l6
- 122. S (7) bekezd6se
kdzbeszerz6sekr6l
eljarastinditott a
kdzbeszerzesi
hirdetm6nykdzz6t6telen6lkUlitergyalasos
toglalkoztatasi
kis6rleti
lnnovativ,
T4\MOP-l.4.3-1211-2O12-0155,,,lNNO-VALTO"
projekt
keret6nbel0l lebonyolitani
programfogvatartottaknak/szabadultaknak
cim[
szobaltatasiszez6d6skeret6ben
tervezett4 modulosECDLk6pzesmegval6sitesa
a Vellalkoz6ajanlatat
a l\.4egrendel6
eljarestekintet6ben
tergyban.A kdzbeszerz6si
hirdetteki nyerlesajanlatk6nt.

2.

targya
A szerz6des

2 . 1 . A Me g re n d e l 6 j e l e n s z e r z 6 d 6 s .al a i r a s e v a l megr endeli " A
lnnovativ,kiserletifoglalkoztatasi
1|\MOP-1.4.3-12/1-2012-O155,,,lNNO-VALTO"
programfogvatartottaknak/szabadultaknak"
cim0 proiektkeret6nbel0l lebonyolitani
tervezett4 modulosECDL k6pz6sekelv6gz6s6tkozbeszerzesieljaras eljArast
az ajenlattev6k
altalfeltettk6rd6sek,
dokumentaci6ia,
megindit6
felhivAsa,
ajanlatt6teli
es az azokraadot valaszok,az ajanlattev6benyijtott ajanlataes a lefolytatott
szerintitarlalommal.
targyaleson
felvettjegyz6kdnyvek
helyel
tartalma.
a leljesites
2.2. A k6pzes
2. I L 10,
10 35Bud ap esPalu.
t,
tefr .gov,hu
www.ulszecheny
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3.

Qsztoramrenv

108
k6pz6s
6raszama:

2.2.2.

12td
letszama:
r6sztvev6k
A k6pz6sen

2.2.3.

11-18h6t, kb 6-10 6ral
el6rel6that6lag
intenzitasar
A k6pz6sid6lartama,
id6tartamael6tt a
megval6sitas
a
h6t. h v6glegesid6tartam,intenzites
int6zetteltdrt6n6
k6pz6s h;lyszin6til szotgal6 bilntet6s-v6grehajtasi
felek
alakitjakki a Szerz6d6
kdvet6en
egyeztet6st

2.2.4.

Fegyhaz6s Bdrtdn (2660
A k6pz6s helyszine:Balassagyarmati
lnt6zet)'
Madachu. 2.) (tovabbiakban
Balassagyarmat,

tartalma
A szerz6d6s

soran,az Int6zetrendjehez
kdzosegyeztet6s
az 6rakbeosztasa
3.1. A k6pz6stilemez6se,
igazodvakerrjl kialakitasra.A k6pz6s Utemez6se'az 6tak.beosztasael6zetes
;gyeztet6ssoran, az Int6zetrendi6hezigazodvakerLilkialakitasra,az esed6kes
legalabb2 h6ttelmegel6zoen.
id6pontot
rdgzitettk6pz6st6s vizsgakata k6pz6s
3.2. A Vallalkoz6vallalia,hogya szerz6d6sben
a
6rarendszerinlm€gval6sitja'
egyeztetett
Int6zettel
;s az
elej6na Megrend;l6vel
a
eseten
Sztikseg
biztositia
oktat6kat
szaktudasi
t6pzesnez; megfele16
vallal
kdtelezetts6get
A
Vellalkoz6
a Vallalkoz6feladata
megoldSsa
heiyettesit6sek
nemmaradel
a K6pz6hibajab6l
arra,hogyk6pz6sl6ralalkalom
bel6p6
Int6zetbe
vallalarra'hogya Bilntetes-v6grehajtasi
kdtelezetts6get
3.3. A Vallalkoz6
hogy
az
veszi,
tudomasul
tovabba
betartjak,
oktat6i,vizsgazat6iaz Int6zelszabalyait
bizonyitvany
erkdlcsi
6rv6nyesbejegyz6smentes
oktat6kInte;ebeval6 bel6p6s6hez
feladata
a
Vallalkoz6
melynek
beszerz6se
sziiks6ges,
a k6vetkez6felt6telekkel
3.4. A Vellalkoz6vallalja,hogy a k6pzes megval6sitasar6l
vezet:
dokumentaci6t
kdt,melyb6l'1eredeti
szerz6dest
feln6ttk6pz6si
a k6pz6senresztvev6kkel
3.4.1.
r6sz6re,
p6banyta k6pz6skezdeteuten2 h6tenbeltilatadMegrende16

4.

g.4.2.

altal
jelenl6iiivetvezet'melyVallalkoz6
mindenalkalommal
folyamatosan,
atad
h6napr6l
az
aktualis
p6banyat
v6g6n,
h6nap
minden
hit;lesiten
szamara,
lvlegrende16

3.4.3.

p6id6nyata kepzds
haladasinapl6tvezel,melyvallalkoz6altalhitelesitett
a Megrendel6
felid6r6l
atad
az
aktualis
ill. a k6pz6sv6g6n,
f6lidej6ben,
reszele.

g.4.4.

a
feltLintetia projektazonosit6szamat'
a fent lelsoroltdokumenteci6n
sztiks6ges'
6rdek6ben
biztositasa
projektcim6t,6s a projektnyilvanossaga
log6kat
bocsatott
ellalrendelkezes6re
Megrende16

0temez6se
id6tartama,
A Szerz6d6s

1035Bu&pest, Pil u 2. lL 10
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hogya 2.1. pontbankortilirtfeladatokelv6gz6senek
4.1. i Szerz6d6felekmegellapodnak,
1.
napja.
kezd5naqa2014.aptilis
hogya 2.1. pontbankdrtilirlfeladatokteljesit6s6nek
4.2. A Szetz6d6lelekmegallapodnak,
napja.
31.
hatarideje
| 2014.augusztus
5.

drj6s annakesed6kessdge
A Vallalkozesi

a
hogya 2.1. pontbankdrtilirtfeladatokellatasa6rt
5.1. A Szerz6d6felekmegallapodnak,
pedig
diira
vallalkozasi
Megrendel6vallalkozesidijat kdtelesfizetni,a Vallalkoz6
jogosult.
amely
hogya vellalkoz6i
dij fix dsszeg0atalanydij,
5.2. A Szetz6d6felekmegallapodnak,
6s a modulzard
a kdztesszamonk6r6sek
krildnosen
az oktdas kolts6g6t,
tartalmazza
a szervezesi
vftsgek, az oktat6kallal az 6rai munkahozbiztositottseg6dletekel,
6s az oktat6kerkdlcsibizonyitvanya
tdrt6n6utazask6lts6g6t
kdlts6geket,
a helyszinre
beszerz6sekdlts6g6t.Szerz6d6felek rdgzitik, hogy az 5.3. pontban rdgzitett
nemtadhatig6nyt.
egy6bdijralkolls6gt6rit6sre
vellalkoz6i
diionfeltila Vallalkoz6
hogy a Vallalkoz6
a 2'1. pontbanrogzitett
5.3. A Szerz6d6felek megallapodnak,
forint fix
Ft, azaz Egymilli6-n6gyszazkilencvenezer
feladatokalnett6 '1.490.000,elv6gezni.
vallalkozo
dij6rl
kdteles
dsszegri
hogya vallalkoz6i
dij az altalanosforgalmiad6r6l
5.4. A Szerz6d6felek megallapodnak,
j) pontiaalapjAnmentes
(1)
Afa
tv.
85.
bekezdes
sz6l62oo7.6vicxxvll. tdrvenyS
forgalmiad6al6l.
az altalenos
hogya Megrende16
el6legetnemfizel.
felekmegellapodnak,
5.5. A Szerz6d6
dijat k6t egyenl6
hogya Megrendel6
a Vallalkoz6i
5.6. A Szerz6d6felek megallapodnak,
j0nius
15. napjan,mig a v6gszamlaa
r6szletbenfizet meg, a r6szszamla2014.
kovet6enny0jthat6
be.
teljesit6smegtdrt6nt6t
5.7. A Vallalkoz6szemlakat1 peldanybankoteles beny0jtani,a teljesit6siigazolest
vonatkozasaban.
r6szszamla
6s a v6gszemla
mel16kelve
hogy a Ptk. 292lA. S (1) bekezd6sealapjana
5.8. A Szerz6d6felek megirllapodnak,
eltali
r6szszemla6s a v6gszemlafizet6sihataridejea szamla Megrende16
banki
napjat kdvet6 30. nap. Aienlatk6r6az ellenszolgaltatast
k6zhezv6tel6nek
Vallalkoz6
eltalkiellitottszamlaalapjanfizetimega Vallalkoz6K&HBank
atutalessal,
tdrt6n6
szami bankszamlaiara
vezetett
|
0400951
-50526567-52761009
ZrFn6l
atutahsritjan.
nemfizeihet,illetveszemolhat
el a
hogya Vellalkoz6
felekmegellapodnak,
5.9. A Szerz6d6
melyek
a
Kbt.
56.
olyankdlts6geket,
dsszef0gg6sben
szerz6d6steljesit6s6vel
S (1)
bekezd6sk) pontja szerinti felt6telekneknem megfelel6tarsasegtekinteteben
mer0lnekfel, 6s melyek a Vallalkoz6ad6kotelesjdvedelmenekcsdkkent6s6re
(Kbt.125.S (4)bekezd6s
a) pontja).
alkalmasak.
taj6kozlatjaa V6llalkoz6taz ad6zasrendj6r6lsz6l62003. evi XCll.
5.10.A lvlegrendel6
nevezetesen,
hogya
Art.- 36/AS (1),(2)6s (6) bekezd6seir6l,
tdrv6ny- tovabbiakban:
10 45B0d ap esP6lu.
t.
2 I I 10
qov.hu
www.ujszechenyitery
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kdzbeszerz6sekr6l
sz6l6torv6ny(a tovabbiakbanr
Kbt.)szerintinyedesajanlattevo
6s
pobarijog
a Kbt.szerintiatuallalkoz6k
kozdttiszerz6d6sek,
valamintmindentovebbi,a
kdzdttmegkdtdttvallalkozasiszerz6d6sekalapjantdrt6n6,a
szerintiaNallalkoz6k
havontanetl6 m6donszemitott200.000.-forintotmeghalad6
kifizet6sn6l
a kifizet6st
teljesit6az ig6nybevett alvallalkoz6nak
a teljesit6s6d- visszatartasi
kdtelezetts6g
n6lkill- abbanaz esetbenfizethet,ha a) az alvellalkoz6
bemutat,etad,vagymegkulda
t6nylegeskifizet6sid6pontjat6lszamitott30 napnal nem r6gebbi nemlegesnek
min6sril6egyuttesad6igazol6st,
vagy b) az alvallalkoz6a kifizet6sid6pontjaban
min6sillaz
szerepela kdztanozasmentes
ad6z6iadatbazisban.
Kifizet6st
teljesitonek
ajanlattev6,
a Kbt.szerintialvallalkoz6,
valaminta pobarijogszerintialvellalkoz6.
jogszabelyi
vonatkoz6
rendelkez6sek:
5.11.A p6nzrigyi
teljesit6s6re
5.11.1.

A 2007-2013id6szakbanaz Eur6paiRegion6lisFejleszt6si
Alapb6l,az
Eur6paiSzocialisAlapb6l6s a Koh6zi6sAlapb6lszarmaz6tamogatasok
felhaszn6lasenak
altalanoseljaresi szabelyai16l
szol6 412011.(l.2A.l
Kormanyrendelet.

5.11.2.

(XI1.31.)
Az allamhaztartesr6l
sz6l6tdrv6nyv6grehajtaser6l
sz6l6368/2011.
Kormanyrendelet

5.11.3.

Az addz6s
rendj6r6l
sz6l62003.6viXCll.torv6ny

5.12.A Szerz6d6lelek megallapodnak,
hogy a vallalkoz6idij dsszegefix, abba benne
foglaltatika leladatellatasavalkapcsolatban
felmeriil6valamennyi
a Vallalkoz6nal
kdlts6g6s kiadas- igy killondsen,
de nemkizar6lagosan:
okiat6kdija,a kepz6sekkel
kapcsolatban
felmerill6esetlegesvizsgadijak,-kdlts6gek,utazasikdlts6gek,egy6b
k6szkiadasok
valaminta Vallalkoz6
tiszteshaszna.
- ellent6lelez6se,
6.

Aszerz6d6stbiztosit6mell6kkdtelezetts6gek

6.1. A Szerz6d6felek meg6llapodnak,
hogy a Vallalkoz6mindenolyan kdriilm6nyr6l
haladektalanul
6rtesitiMegrendel6t,
amely sajat teljesit6s6takadelyozza,vagy a
Megrendel6
6rdek6benbermelyokb6lszriks6ges.
Az 6rtesit6sbenrogzitenikell az
javaslatokat
kell
okokat,6s
tennia megoldasra.
A Vallalkoz6
6.2. A Szerz6d6felekmegallapodnak,
hogya szerz6d6s
kdtb6rkdteles.
a t6le
gondossaggal
lokozott
tdrekszika kgpz6sek6s az egy6bleladatokv6gs6
etuarhat6
halaridej6nek
megtartasera.
A Vellalkoz6
a nekifelr6hat6k6sedelme
esetenk6sedelmi
kdtb6rtkdtelesfizetni.A Szerz6d6
felekmegallapodnak,
hogya k6sedelmi
kdtb6rnapi
m6rt6ke25.000,-Fl, azaz Huszonolezer
forint 6s legfeljebb30 napos k6sedelem
idei6resz6l.
jogosultaz 6rv6nyesitett
kdtb6rt
6.3. A Szerz6d6felekmegallapodnak,
hogya Megrendel6
a vallalkozasi
dijb6lvisszatarlani.
6.4. A Szerz6d6
felekmegallapodnak,
hogya k6sedelmes
teljesit6seset6rekikdtdttkotb6r
megfizet6se
nem menlesita szerz6d6sszerfi
teljesit6sal6l.A Vallalkoz6k6sedelmes
teljesit6seset6nkotelesa leljesit6srea lvlegrendel6vel
k6vet6en
tdden6egyeztet6st
polhaterid6t
vallalni.
10 a5Bud ap es Palu,
t,
2, I L 10,
www.uls2e.henyiterv.covhu
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a szerzdd6sben
elv6geznivallalt
telekmegallapodnak,
hogya Vallalkoz6
o.s. n SierzOoO
kotb6n kdteles fizetni, a
k6pz6sifeladatoknem teljesit6s6remeghi0sul6si
di)25 %-a,azazHuszonotszazal6ka.
meghirlsu|asi
kotb6rm6rtekea nett6vellalkozoi
ha a
hogya szerz6d6st
akkortekintikmeghiisultnak,
felekmegallapodnak,
A Szerz6d6
nem tesz elegetes emiatta
teliesit6sikolelezetts6g6nek
Vallalkoz6szerz6d6sszerfi
jogaval6s a szer26dest
felmondja.
Megrendel6
6l a felmondasi
valasajogkdvetkezm6nyeinek
a szerz6dest
- a teljesit6slehetetlenn6
6.6. A Megrendel6
ha
hatalVal
felmondhatja,
a Vallalkoz6ellen cs6d-,
- azonnali
alkalmazasaval
lndul.
felszamolasi
eljaras,vagyv6gelszamoles
kan6rit6si
felel6ss6g6t.
nem6rintika Vellalkoz6
6.7. Ezenrendelkez6sek
7.

Ateljesit6sm6djavalkapcsolatosrendelkezesek

a teljesit6ssorank6telesbetartani
felekmegallapodnak,
hogya Vallalkoz6
7.1. A Szerz6d6
jogszabavt,
valamennyiszabvanyt,
kapcsolatos
a teljesit6s6vel
valamennyihatalyos
k6pz6sistandardot.
jelenszerz6d6s
bevont
kijelenti,hogymaga6s a teljesitesbe
alairasaval
7.2. A Vallalkoz6
munkatersaiis rendelkezneka szetz6dasteljesites6hezsz0ks6gesvalamennyi
hat6sagienged6llyel.
hogy a Vellalkoz6a szerz6d6steljesites6hez
7.3. A Szetz6d6telek megellapodnak,
meghatarozotlak
szerintjogosult.
ig6nybev6tel6re
az ajanlataban
atuallalkoz6
barmikor
teljesit6s6t
hogya Megrendel6
a Vallalkoz6
7.4. A Szetz5d'lelekmegallapodnak,
jogosull
ellen6rizni.
hogy a szerz6d6steliesit6sesoran kdlcsdndsen
7.5. A Szerz6d6felek megallapodnak,
vagyutasilast
a
mesik
f6l eltalig6nyelttelvilagositest
kdtelesek
eljarni,
egyilttmfikddve
megadni.
ig6nyl6
f6l
r6sz6re
az az
3 naponbelillkotelesek
igy a Vellalkoz6
hogy a szerz6d6steljesit6s6vel,
7.6. A Szerz6d6felek megellapodnak,
jogosultak
az
al6bbi
szem6lyek
eliarni:
leigazol6saval
kapcsolatban
teljesit6s6nek
7.6.1.

A lvlegrendel6
r6sz6r6l:
Mercedes
kurat6riumi
elndk
n6v:M6szirros
Pel|J.2.llho.
cimr1085Budapest,
06 (70)501-3291
telefon:
06 (1)352-6755,
telefax:
06 (1)782-1995
e-mail: alaPlNan$9yallosauhu

7.6.2.

A v6llalkoz6r6sz6r6ll
n6v:dr. K6czyLaszl6n6Ugyvezel6
V emelet
u. 23."A"l6pcs6haz
Csalogany
cim: 1027Budapest,
telefon:
06 (1)457-6990
telefax:06 (1)457-6920
e-mai|: Uaining@eonlrOll,-bu

10a5Budapest,P6 u. 2. IL 10.
www ujszecheiyiteru.gov.hu
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7.7. A SzetzSd6felek kijelentik,hogy tisztaban vannak az elektronikusadat 6s
kockazatokkal,
igy kLilondsen
azzal,hogy
dokumentum-tovabbitassal
kapcsolatos
nem zerhat6ki annak a vesz6lye,hogy harmadikszem6lyhozzaf6radatokhoz,
ludomastszerez azoktol,vagy megveltoztatja
azokat,illetve,hogy a cimzet altal
kapott adatok hamisitottak,hienyosak,elk6setteklehetnek,vagy egyaltalannem
ktjldem6nyek
6rkeznekmeg, tovebbaazzal, hogy a tovabbitottelektronikus
tanalmazhatnakvirusokat,vagy mas dsszetev6ket,amelyek zavarhatnakvagy
masszamit6g6peket.
megrongalhatnak
melyeka jelenleg
7.8. A Szetz6d6felek tudomasulveve a7.7. emlitettkockazatokat,
jarnak,
hasznelatban
lev6 kommunikaci6s
formekkal
hozzAerulnak
ahhoz,hogy az
6s az
informeci6k
elektronikus
lton is tovabbithat6ak
egymasnak
6s dokumentumok
6rdekeltharmadikszem6lyeknek,
azzal, hogy mindazonkdzl6seiket,amelyeka
kLildnosjelent6s6ggel
birnak - igy p6ldaula
szerz6d6steljesit6seszempontjab6l
vagy ellehetetlenitik
hatarid6retort6n6teljesit6stvesz6lyeztetik,
- legalabbtelefax
meger6siteni
telefaxLizenet
tormajaban
is kdtelesek
a masikf6l 7.6.pontbanmegjeldlt
szamarakiildottirasbeli6rtesit6sitjan.
8.

Vegyesrendelkezesek

folyamatosan
feleka szerz6d6s
teljesit6se
sorankdtelesek
egyuttmkodni.
8.1. A Szerz6d6
Ennek soran minden olyan akad6lyr6lvagy korillm6nyr6l,amely a szerz6d6s
16nyeges
kihatassal
lehet,kdtelesek
egymesthalad6ktalanul
ertesiteni.
teljesit6s6re
magatartasnegativ
8.2. A Szez6d6 lelek mentesillneka nem szerz6desszerii
kdvetkezm6nyei
al6l, ha bizonyitjak,hogy a k6sedelema m6sik f6l nem
szerz6d6sszer(teljesit6s6revezethet6vissza, vagy pedig bizonyitjak,hogy a
kotelezetts6g
teljesit6s6tVis major kdrulm6nyakadalyozta.Az ilyen korrilm6ny
felmerLil6sekor
a korrllm6nyrehivatkoznikivan6 f6l a masik felet halad6ktalanul
6rtesitenikdteles.
teljesithetia
8.3. A Kbt. 128. S (1) - (2) bekezd6sek
szerintiteljesitesikdtelezetts6get
Vallalkoz6,vagy a nem term6szetesszem6ly alvallalkoz6jogutddja,ha ezek
valamelyike,mint gazdasagitersasag atalakul vagy a szervezetjogul6dlassal
megszgnik.
a
teljesit6s6nek
teljesid6tartama
alatttulajdonosi
szerkezet6t
8.4. A Vellalkoz6
a szerz6d6s
Megrendel6
tenni 6s a Kbt. '125.5{5) bekezd6se
szam6rakdtelesmegismerhet6v6
a Megrendel6t
halad6ktalanul
6rtesiteni.(Kbt.125.S(4) bekezd6s
szerintirigyletekr6l
pontja)
b)
jdn l6tre6s csakirasbeliformaban
8.5. A szerz6d6s
a Szez6d6felekc6gszer0alairasaval
m6dosithat6
a Kbt-benmeghaterozott
esetekben.
napjanl6p halalyba
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