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SZOLGÁLTATÁS| SZEnZÓDÉS
Amely létrejött egyrészól a

Váltó-sáv Alapítvány
székhely: 1085 Budapest, Pál u. 2.
adószám:,l 81 081 89-1,42
számlavezető bank: K&H Bank Zrt.

pénzíorgal mi j e lzőszám : 1 0 40 4O7 2,407 221 44-7 01 40000
képviseli: Mészáros Mercedes kuratóriumi elnök
mint a megrende6 - a továbbiakban: Megrendeb -

másrészről a

Fekete Felnőttképzési Korlátolt FelekísségűTársaság
székhely: 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 13/A. l/3.
cégjegyzékszám: Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága Cg. 1 2-09-005680
adószám: 1 4356270-1,12
számlavezető bank: Budapest Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzószám: 1 01 03726-1 2862800-01 001 007
képviseli: Fekete Zo|lán ügyvezeó
mint a vállalkozó - a továbbiakban: vállalkozó -

a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen Szeródő felek

1.

Előzmények

1.1. A Szerződő felek egyezóen adják elő, hogy a Megrendeő 2013. május 27,
napján a közbeszerzésekó! szóló 2011. évi CVlll. törvény - Kbt. - 122. § (7)
nélküli tárgyalásos közbeszerzési
bekezdése alapján
'a -nhird_etmény közzététele
.4.g-l2t1-2o12-o155,
rÁvoP-i
indított
,,|NNo-VÁLTÓ' lnnovatív,
eljárást
kísérletiíoglalkoztatási program fogvatartottaknak/szabadultaknak cíníiprojekt
keretén belül lebonyolítani tervezett képzésekmegvalósítása tárgyban. A
közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében a Megrendó a Vállalkoző qánlalát
hirdette ki nyertes ajánlatként.

2.

A szerzódés tárgya

2.1.

A MegrendeIő jelen szerződés a|áirásával me9rendeli
rÁrrloÉ_1.4.3_ 1211-2o1 2-o1

"A

55,,,lNNo-VÁttÓ" lnnovatív, kísérleti

foglalkoztatási program íogvatartottaknak/szabadultaknak círű projekt keretén
belül lebonyolítani tervezett irodai asszisztens képzés(OKJ 33 346 01 1000 00
00) elvégzéséta közbeszerzési eljárás eljárást megindító íelhívása, ajánlattételi
dokumentáciőja, az alánlatterók által íeltett kérdések,és az azokra adott
Váttó-sáv AlapíWány

1085 Budapest, Pál u. 2. II. 10.
alapitvany@ValtosaV. hu
www.valtosav.hu
www. ujszechenyiterv. gov. hu
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válaszok, az ajánlattetó benyújtott ajánlata és a lefolytatott tárgyaláson feIvett
jegyzőkönyvek szerinti tartalommal.

2.2. A képzéstarta|ma, a teljesítéshelye:
2.2.1 .képzésóraszáma: 300

2.2.2.A képzésen résztvevók létszáma: 12 ffi
2.2.3.A képzésidótartama, intenzitása: 24 hét, 8 vagy 16 óralhét az egyeztetett
órarend szerint.

2.2.4.A képzéshelyszíne: Balassagyarmati Fegyház

Balassagyarmat, Madách u. 2.) (továbbiakban lntézet)

3.

és Börtön

(2660

Aszerződés tartalma

3.1. A képzésütemezése, az órák beosztása közös egyeztetés során, az lntézel
rendjéhez igazodva kerül kialakításra.

3.2, A Vállalkozó vállalja, hogy a szerűdésben rögzített irodai asszisztens (OKJ 33
346 01 1000 00 00) képzéstés vizsgákat a képzéselején a Megrendóvel és
az Intézettel egyeztetett órarend szerint megva!ósítja, a képzésheza megíeló

szaktudású oktatókat biztosítja, Szükség esetén a helyettesítések megoldása a
Vállalkozó feladata. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy képzésióral
alkalom aKépző hibájából nem marad el.

3.3. A Vállalkozó kötelezettséget vátlal arra, hogy a Büntetés-végrehajtási lntézetbe
belépő oktatói, vizsgáztatói az lntézet szabályait betartják, továbbá tudomásul
veszi, hogy az oktatók lntézetbe való belépéséhezérvényesbejegyzésmentes
erkölcsi bizonyítvány szükséges, melynek beszerzése a Vállalkozó íeladata.

3.4. A Vállalkozó vállalja, hogy a képzésmegvalósításáról a követkeó íeltételekkel
dokumentációt vezet:

3.4.1.

a képzésen résztvevókkel felnőttképzési szerződést köt, melyből 1
eredeti példányt a képzéskezdete után 2 héten belül átad
Megrendelő részére,

3.4.2.

folyamatosan, minden aIkalommal jelenléti ívet vezet, mely
Vállalkozó által hitelesített példányát minden hónap végén,az
aktuális hónapról átad Megrendeő számára,

3.4.3.

Váltó-sáv Alapíwány

haladási naplót vezet, mely Vállalkoző á|tal hitelesített példányát a
képzésfélidejében, ill. a képzésvégén,az aktuális íéliórőI átad a
Megrendelő részére,

1085 Budapest, Pál u. 2.
alapitvany@valtosav. hu
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a íent felsorolt dokumentáción feltünteti a projekt azonosítószámát, a
projekt címét,és a projekt nyilvánossága biztosítása érdekében
szükséges, Megrendelő által rendelkezésére bocsátott logókat.

4.

A Szerződés idótartama, ütemezése

4.1.

A

4,2.

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a 3,2. pontban körülírt feladatok
teljesítésénekhatárideje: 2014. március 10. napja.

5.

A Vállalkozási díj és annak esedékessége

5.1.

A

Szerződő felek megállapodnak, hogy

a 3.2.

pontban körülírt íeladatok

elvégzésénekkezdőnapja 2013. augusztus 26. napja.

Szerződő íelek megállapodnak, hogy

a 3.2,

pontban körülírt feladatok
ellátásáért a Megrendeb vállalkozási díjat köteles fizetni, a Vállalkozó pedig

vállalkozási díjra jogosult.

5.2. A Szerződő íelek megállapodnak, hogy a vállalkozó díj fix összegf átalánydíj,

amely tartalmazza különösen az oktatás költségét, a köztes számonkérések és
a modulzáró vizsgák, az oktatók által az órai munkához biztosított segédleteket,
a szervezési költségeket, a helyszínre törtéó utazás költségét és az oktatók
erkölcsi bizonyítványa beszerzése költségét. Szeródő felek rögzítik, hogy az
5.3. pontban rögzített vállalkozói díion felül a Vállalkozó egyéb díjral
költségtérítésrenem tarthat igényt.

5.3. A Szerződó felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 3.2. pontban rögzített
feladatokat 2.640,000,- Ft, azaz Kétm!llió-hatszáznegyvenezer forint fix
összegú vállalkozó díjértköteles elvégezni.

5.4. A Szerződó felek megállapodnak, hogy a.vállalkozói díi az általános íorgalmi
adóról szóló 2OO7. évi CXXVI|. törvény - Aía tv, - 85. § (1) bekezdés j) pontja
alapján mentes az általános forgalmi adó alól.
5.5. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendeő előleget nem fizet.
5.6. A Szerződő íelek megállapodnak, hogy a Megrendeő a Vállalkozói díjat két
egyenlő részletben íizeti meg, a részszámla 2013. november 30. napján, míg a
végszámla a teljesítésmegtörténtét köveóen nyújtható be,

5.7. A Vállalkoző számlákat 4 példányban köteles benyújtani, a teljesítésiigazolást,
az aktuális jelentéti íveket és a haladási naplót részszámla és a végszámla
vonatkozásában.

5.8. A Szerződó felek megállapodnak, hogy a Kbt. 130. § (3) bekezdése a) pontja
alapján a részszámla és a végszámla fizetési határideje a számla Megrendeó
általi kézhezvételéneknapját köveó 30. nap. Ajánlatkéó az ellenszolgáltatást
banki átutalással, Vállalkozó által kiállított számla alapján fizeti me9 a
Váltó-sáv Alapítvány

1085 Budapest, Pál u. 2. II. 10.
alapitvany@valtosav. hu
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Vállalkozó Budapest Bank Zrl-nél vezetett 10103726-12862800-01001007
számú bankszámlájára törtéró átutalás útján.

A

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve
számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti íeltételeknek nem megfeló
társaság tekintetében merülnek feI, és melyek a Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. (Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja).

5.9.

5.10.A Megrendeló tájékoztatja a Vállalkozót az adózás rendjéól szóló 2003, évi
XCll. törvény - továbbiakban: Art. - 36/A § (1), (2) és (6) bekezdéseiól,
nevezetesen, hogy a közbeszerzésekól szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.)
szerinti nyertes ajánlatte6 és a Kbt, szerinti alvállalkozók közötti szerődések,
valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött
vállalkozási szerződések alapján törtéró, a havonta nettó módon számított
200.000.- íorintot meghaladó kifizetésnéla kiíizetéstteljesíó az igénybe vett
alvállalkozónak a teljesítésért- visszatartási kötelezettség nélkül - abban az
esetben íizethet, ha a) az alvállalkozó bemutat, átad, vagy megküld a tényleges
kiíizetésidőpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek miósülő
együttes adóigazolást, vagy b) az alvállalkozó a kiíizetésiópontjában szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Kifizetést teljesíónek minősül az
ajánlattevő, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a polgári jog szerinti
alvállalkozó.

5. 1 1

.

A pénzügyi teljesítésérevonatkozó jogszabályi rendelkezések:
5.11.1

.

a 2007-2013 iószakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapbó!,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó

támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
1 6/2006. (Xll. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

5.11.2. a

2OO7-2O13 programozási iószakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós

Alapból származó támogatások felhasználásának alapveő

szabályairól és fele6s intézményeiről szóló 25512006. (XlI. 8.) Korm.
Rende]et

5.11.3.

a

2007-2013. programozási iószakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós
Alapból származó támogatások íogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyolítási és ellerűrzési rendszerek kiaIakításáról szóló 281 12006.
(XIl. 23.) Korm. Rendelet

5.1,1.4. az Úi Magyarország Fejlesztési Tervben szerepő Regionális
Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott eőirányzatok

felhaszná]ásának állami támogatási szempontú szabályairó! szóló
19l2OO7. (Vll. 30.) MeHVM rendelet.
VáItó-sáv Alapíwány
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5.12.A Szerződő felek megállapodnak, hogy a vállalkozói díj összege fix, abba
benne foglaltatik a feladat ellátásáva! kapcsolatban a Vállalkozónál íelmert]ó
valamennyi költség és kiadás - így különösen az oktatók díja, a képzésekkel
kapcsolatban felmerüló esetleges vizsgadíjak, -költségek, utazási költségek,
egyéb készkiadások - ellentételezése,valamint a Vállalkozó tisztes haszna.

6.

Aszerződést biztosító mellékkötelezettségek

6.1. A Szerzódó íelek megállapodnak, hogy aVállalkozó minden olyan körülményól

haladéktalanul értesítiMegrendebt, amely saját teljesítésétakadáIyozza, vagy
a Megrendelő érdekébenbármely okból szükséges. Az értesítésbenrögzíteni
kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.

6.2. A Szerzödő felek megállapodnak, hogy a szerődés kötbérköteles. A Vállalkozó
a tőle elvárható fokozott gondossággal törekszik a képzésekés az egyéb
íeladatok végső határidejének megtartására. A Vállalkozó a neki felróható
késedelme esetén késedelmi kötbért köteles fizetni. A szeródó íelek
megállapodnak, hogy a késedelmi kötbér napi mértéke25.000,- Ft, azaz
Huszonötezer forint és legfeljebb 30 napos késedelem idejére szól.

6.3.

A

Szerződő íelek megáIlapodnak, hogy

aa

Megrendeő jogosult az

érvényesítettkötbért a vállalkozási díjbó! visszatartani.

6.4. A Szerzódő íelek megállapodnak, hogy a késedelmes teljesítés esetére kikötött
kötbér megíizetése nem mentesít a szerődésszerű teljesítés alól. A Vállalkozó
késedelmes teljesítés esetén köteles a teljesítésre a Megrendeóvel történó
egyeztetést követően póthatáridót vátlalni.

6.5. A Szerződö felek megállapodnak, hogy a VáIlalkoző a szeródésben elvégezni
vállalt munkák nem teljesítéséremeghiúsulási kötbért köteles íizetni, a
meghiúsulási kötbér mértékea nettó vállalkozól díj 25 o/o-a, azaz Huszonöt
százaléka.

6,6.

A

Megrendelő

a szerződést a teljesítéslehetetlenné válása

jogkövetkezményelnek alkalmazásával - azonnali hatállyal felmondhatja, ha a
Vállalkozó ellen csód-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás indul.

6.7. Ezen rendelkezések nem érintik a Vállalkoző kárIérítésifeleősségét.

7.

A teljesítésmódjával kapcsolatos rendelkezések

7.1. A Szerzódő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a teljesítéssorán köteles
betartani valamennyi hatá|yos jogszabályt, a teljesítésévelkapcsolatos
valamennyi szabványt, képzésistandardot,

7.2. A Vállalkozó jelen szeródés aláírásával kijelenti, hogy maga és a teljesítésbe
bevont munkatársai is rendelkeznek a szeródés teljesítéséhezszükséges
valamennyi hatósági engedéllyel.

Váltó-sáv Alapíwány

1085 Budapest, Pál u. 2. II. 10.
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7.3. A Szerzódő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a szerődés teljesítéséhez
a vállalkozői díj 10 %-át meghaladó mértékbenalvállalkozó igénybevételére
!i+d''

.:.::+&

*

r.+

nem jogosult.

7.4. A Szerzódó felek megállapodnak, hogy a Megrendeő a Vállalkozó teljesítését
bármikor jogosult ellerórizni.

7.5.

Szerződő felek megállapodnak, hogy a szeródés teljesítésesorán
kölcsönösen
együttmjködve kötelesek eljárni, a másik fél által igényelt
felvilágosítást, vagy utasítást a 3 napon belül kötelesek az azt igényó íél

A

részéremegadni.

7.6.

A

Szerződő íelek megállapodnak, hogy a szeródés teljesítésével,így a
Vállalkozó teljesítésénekleigazolásával kapcsolatban az alábbi személyek

jogosultak eljárni:

7.6.1.

A Megrendeló részéról:

7.6.1.1.
7.6.1.2.
7.6.1.3.
7.6.1,4.
7.6.1.5.

név: Mészáros Mercedes kuratóriumi elnök
cím: 1085 Budapest, Pál u.2. Il/10.
telefon: 06 (1) 352-6755,06 (70) 501-3291
teleíax: 06 (1) 782-1995
e-mail: alapitvany@valtosav.hu

7,6.2.

A Vállalkoző részéűl:

.6.2.1.
7.6.2.2.
7.6.2.3.
7.6,2.4.
7.6.2.5.

név: Fekete Zoltán ügyvezeó
cím: 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 13/A. l/3.
telefon: 06 (32) 42CI-241, 06 (20) 9134-362
teleíax: 06 (32) 420-241
e-mail: íelnottkepzes@starian.hu

7

7.7. A Szerződő felek kijelentik, hogy tisztában vannak az elektronikus adat és
dokumentum-továbbítással kapcsolatos kockázatokkal, így különösen azzal,
hogy nem zárható ki annak a veszélye, hogy harmadik személy hozzátér
adatokhoz, tudomást szerez azokrő|, vagy megváltoztatja azokat, illetve, hogy a
címzett álta| kapott adatok hamisítottak, hiányosak, elkésettek lehetnek, vagy
egyáltalán nem érkeznek meg, továbbá azzal, hogy a továbbított elektronikus
küldemények tartalmazhatnak vírusokat, vagy más összeteróket, amelyek
zavarhatnak vagy megrongálhatnak más számítógépeket.

7.8.

A Szerzódő felek tudomásul véve a 7.7. említett kockázatokat, melyek a
jelenleg használatban levő kommunikációs formákkal járnak, hozzájárulnak
ahhoz, hogy az információk és dokumentumok elektronikus úton is
továbbíthatóak egymásnak és az érdekelt harmadik személyeknek, azzal, hogy
mindazon közléseiket, amelyek a szerúdésteljesítéseszempontjából különös
jelentóséggel bírnak - így például a határióre történó teljesítéstveszélyeztetik,
vagy ellehetetlenítik - legalább telefax üzenet formájában is kötelesek

Váltó-sáv Alapítvány

1085 Budapest, Pál u. 2. II. 10.
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megerősíteni a másik íél7.6.pontban megjelölt telefax-számára küldött írásbeli
értesítésútján.

8.

Vegyes rende|kezések

8.1.

A

Szerződő felek

a

szerzódés teljesítésérelényeges kihatással lehet, kötelesek egymást

a

szerződés teljesítésesorán kötelesek folyamatosan

együttműködni. Ennek során minden olyan akadályról vagy körülményől, amely
haladéktalanu! értesíteni.

8.2.

Szerződő felek mentesülnek a nem szeródésszerű magatartás negatív
következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem
szerzódésszerű teljesítésérevezethe6 vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a
kötelezettség teljesítésétVis major körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény
felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó íéla másik íelet haladéktalanul
értesíteniköteles. A Vis major körülményt az arra hivatkozó fél köteles

A

bizonyítani.

8.3.

aIvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben:
alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a

Az olyan

Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendeó
hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más
alvállalkozó, ha a szerúdéskötéstkövetően - a szerződéskötéskor előre nem
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó
bizonyítható hibás teljesítése miatt a szeródés vagy annak egy része nem

lenne teljesíthe6 a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új
alvállalkozóval együtt is megfele| azoknak az alkalmassági követelményeknek,
melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval

együtt íelelt meg.

8.4. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy
meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos
tulajdonságait íigyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok
értékelésekor[Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatároző körülménynek miósült.

8.5. A Kbt. 128. §

(1)

-

(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti

a Vállalkozó, vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek
valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással
megszűnik.

8.6.

Vállalkozó a szerzí5dés teljesítésénekteljes iótartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeő számára köteles megismerheűvé tenni és a Kbt.
125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekól a Megrendeót haladéktalanul

A

értesíteni.(Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pontja)

8.7. A szerződés a Szerződő telek cégszeúaláírásával jön létre és csak írásbeli
formában módosítható a Kbt-ben meghatározott esetekben.
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8.8. Jelen szerzódés mindkét fél aláírásáva! érvényes,az aláírásának napján lép
hatályba és a Vállalkozó általi szeródésszerű teljesítésével,illetve a teljes
vállalkozói díj kifizetéséveI sánik meg.
8.9. A Megrende6 jogosult és egyben köteles a szerődést íelmondani a Kbt. 125. §
(5) bekezdés szerinti esetekben. A szeródés megszúnésére,illetve
megszüntetésére egyebekben a Ptk. az irányadó.

a felmerüb vitás kérdéseket elsósorban a peres út
mellőzésével közvetlen tárgyalások útján kísérlikmeg rendezni, amennyiben
azonban ez nem vezet eredményre, kikötik a Balassagyarmati Járásbíróság
alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét,ennek hatásköre hiányában a
Balassagyarmati Törvényszék alávetésen alapul'ő kizárőlagos illetékességét.

8.10.A Szerződő felek

8.11.A Szerződó felek megállapodnak, hogy a jelen szeródésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéól szóló 1959. évi lV. törvény - Ptk. - és
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény - Kbt. - eőírásai irányadók

A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szeródést elolvasás és értelmezésután,
mint akaratukka! mindenben megegyezőt jőváhagyólag írják alá.

A jelen szerződés nyolc (8) számozott, gépelt oldalbó! áll és négy (4) egymással
mindenben megegyező eredeti példányban készült.
Budapest, 201 3. augusztus
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