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mint megbízotÍ,a továbbiakban..,M eg bízott,,
között a mai napon az a|ábblak szerint:
I. Előzmények
l/ Felek rogzítik, hogy PusztaszabolcsVáros onkormányzata, mint ajánlatkérőhirdetmény
nélkü1itárgyalásos\|o,b",,,'",,ésieljárást indított,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
''
számú
hozzáférés_ innovatív intézményekben című TÁMOP-3.I.410812-2008-0091
tárgyában.
projekten belül képzésiésszaktanácsadói szolgáltatásokbeszerzése,.
2l A fent megjelölt közbesz'erzésieljárás 2. részevonatkozásábanMegbízott kerüIt nyertes
ajánlattevőkéntkihirdetésre.
II. Szerződésesfeltételek
Il Megbizo megbízása alapján, a Megbízott elvállalja a jelen szerződésbenmeghatározott
qánlati
szaktanácsadói szolgáltatások elvégiésétaz ajánlattevo ajánlatábar'r.illetve az
dokurnentációbanésjelen szerződésbenmeghatározottakszerint.
komplex fejlesztésifolyamat)
Intézményifolyamat.szaktanácsadó (intézményvezetés,
óvoda |20 őra
szakértőitevékenység:
Kompetenciaterületi mentor szaktanácsadó: óvoda 56 őra, iskola 140 óra
60 óra
IK.f mentor-szaktanácsadószakértőitevékenység:
2.l Je1enszerződés1. sz. mellékletétképezlaz I.I. pontban meghatározottajánlattételi
fe1hívás,2, sz. mellékletétaz I.I. pontban meghatározotteljárás dokumentációja, 3' sz.
Me gbízott.mint nyertesajánlattevó ajánlata.
mellékletét
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III. Joeok éskötelezettséeek
|.l Felek rögzítik. hogy Megbízott jelen szerződés a|áirásáva| a szaktanácsadói
szo|gáitatásoknak a II. pontban foglaltak szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai
színvonalontör1énőteljesítésére
vállalt kötelezettséget.
2./ Felek rögzítik, hogy Mcgbízott, mint nyer1esajánlattevő aján|atabenyújtásávalilletve
jelen szerződés aláírásáva| kijelenti, hogy a jelen szerzódés tárgyát képező szakmai
szolgáltatáshozszükségesszakértelemmel,műszaki-technikaifelszereltséggelés szakemberháttérrelrendelkezik és azt a teljesítésteljes időtartama a|att a szerződésszerűteljesítés
érdekében
biztosítja'
elfogadásáraésa
3./ Megbízó kötelezettségetvállal Megbízott szerződésszerűteljesítésének
megfizetésére.
vonatkozóel1enérték
4,l Megbízó koteles nrinderr a szerződésszerűteljesítéshezszükséges tényt, adatot'
megfelelő idoben közölni.
MegbízoÍtrészére
dokr'rmentumot
4.l./ Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanultájékoztatni,mely a
st akadályo zhatja vagy veszélyeztetheti.
szerző dés szerűtelj esíté
szükségesműszaki-technikaifeltételekbiaosítása Megbízottfeladata.
5./ A teljesítéshez
jelen
6.l Megbízottköteles a.jeler'rszerződéstárgyátképező szakmai szolgá|tatásteljesítését
szerződésa|áírását ktivető naptól megkezdeni.és azt 2010. június 30-ig hiánytalanulés
mesv aló sítani.
szerzódésszerűen
IV. Ellenérték
Ll Megbízottat szerződesszerű teljesítésesetén bruttó 3.478.000'- Ft'
hárornmil l i ő -négyszázhetvennyol cezer forint megbízásidíj ill eti.

azaz bruttó

kapcsolatosvalamennyi költséget
2./ Felek rögzítik, hogy a rnegbízásidíj a teljesítéssel
tarta|mazza(különösen az oktaÍői,tanácsadói díjak, hallgatói anyagok, költségek, bérleti
vonatkozásábanegyéb
költsége...stb').Megbízotta teljesítés
költségek, szá|Iás,étkeztetés
jogcímenellenérték
iránti igénytnem érvényesíthet.
részletekben,a havonta teljesített
3./ Megbízó előleget nem fizet. Megbízó az e||enértéket
az áIta|akiállított teljesítésigazolása|ap1ánbenyújtott
szaktanácsadói órák alapulvételéve|,
számla ellenében fizeti meg, 90 napos határidőben a Megbizott oTP Banknál vezetett
1170800 1-2052 0483-0000 0000 számu számlájára történő átutalással.
késedelembeesik. köteles Megbízott
megfizetésével
4.l Megbízó amennyibenaz ellenér1ék
tész'ére
a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmikamatotmegfizetni.
a nem megfeleloen
5./ Felek rögzítik, hogy amennyibenMegbízó fizetésikötelezettségének
kiállítottszámla, vagy azÍ.alátámaszÍőokiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Megbízott
késedelmikamat iránti követeléstnem támaszthat.
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V. Szerződésszegés
foglalt feladatok Megbízottnakfelróható késedelmes
1.l Megbízott a jelen szerzőclésben
esetérea késcdelmeminden napja után 50.000,-Ft összeget köteles késedelmi
teljesítése
jogosult
ttlinortent megfizetni' Megbízó a késedelmikötbérrel nem fedezetÍ.kárát is
Megbízottalszembenérvényesíteni.
esetére
2.l Megbizott a teljesítésMegbízottnak felróható okból történő meghiúsulása
köteles. Megbízó a szerzódésmeghiúsulásaesetén
500.000,-Ftmértékűtötbér megfizetésére
Megbízotta|szemben.
a kötbérrelnem fedezettkárát is érvényesítheti
kötbér igényét
3./ Felek rögzítik, hogy Megbízó jogosult Megbízottalszemben esedékes
visszatar1ani.
beszámítani,illetve aszám|aösszegébol
Megbízottkövetelésévei.'er.r.'ben
VI. Alvállalkozó ieénybevétele
foglaltaknak
l.l Megbizott alvállalkozók igénybevételérea Kbt. 304. $ (3) bekezdésében
j ogosult.
megf-elelően
esetén, köteles aZ
2.| Felek rögzítik, lrogy Megbízott, alvállalkozó igénybe vétele
tevékenységének
alvállalkozóval megkoto-tt ,'.l"iodé.b.n kikotni' hogy az alvállalkozó
Megbízó is .|ogosult.
ellenőrzésére
VlI. A szerződésidőtartama
június 30-ig terjedő határozotI
|.l Felek a jelen szerződésta|áírásának napjától 2010.
idotartamrakötik.
VIII. A szerződésmódosítása'megszűnése
a Kbt.303. $1.i Jelen szerződéskizárólag Felek kölcsönös akaratábólírásbanmódosítható
ban tbglaltaknakmegfelelőer.r.
útjánnem szüntethetőmeg.
2./.IelenszerződésrendesÍ-elnrondás
esetén a másik fél jogosult a
3./ Valamely tél súlyos vagy isméte|t'szerződésszegése
felmondó nyilatkozattaI,azonna|ihatállyal felmondani.
szerződésta másik fé|hezintézett
által megjelolt
4./ Késedelmes teljesítésesetén amennyiben valamely fél a másik fél
felmondani a
hatállyal
póthatáridobensemieljesít' a másik fel jogosult a szerződéstazonnali
3./pontbanmegjelölt módon.
IX. Kapcsolattartás
egymással
1./ Felek rögzítik. hogy Fe1ek a jelen szerződésselkapcsolatosnyilatkozatalkat
kotelesekközölni.
postaiküldeményben
tórtivevényes
útjánvagy ajan.íótt,
teleÍ'ax
j o gosult személy:
2.l Megbizó által kapcsolattar1ásra
a
J
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Név:Czompó Istvánpolgárrnester
Cím:2490 Pusztaszabolcs.Vclencei u 2.
,releÍbx:
25l273-002
Telefon:251211-833
E-mail : polghivatal@pusz.taszabolcs.hu
3.l Me gbízottáltal kapcsolattartásraj o gosult személyek:
Név:Kun Cecília.PetrusLászIó
Cín.r:1089Budapest,Gaál Mózes u.5-] '
06-1-887-3844
T'elefax:
Telefbn:06-I -887-3842
E-mail: info@onkonet.hu
X. Vegyes rendelkezések
nem
1. i Jelen szerződésben. illetve a II. pontban meghatározott dokumentumokban
rendelkezései
szabályozott kérdésekbena Polgári Törvénykönyv és a Kbt. vonatkozó
irányadóak.
kapcsolatban tudomásukra jutott uz|eti és egyéb
2./ Felek a jelen szerződésteljesítésével
nem jogosultak
titkot. a másik Íélrevonatkozó adatot a másik fé| hozzájárulása nélkül
e köte lesek.
fel fedni. il letve azok megő r zésér
sem tehet közzé,
3.l A másik fél e1ozetesjór'áhagyása nélkül titkos információt egyik fél
jogszabály
hatályos
ezÍ'
ha
kivéve,
illetve nem bocsáthatharmadik személyrendelkezésére,
elrendeli.
alap.iánbíróságvagy más lratóságkotelezőérvénnye1
békés
4.l Felek kötelezettségetvállalnak a jelen szerződésbolfakadó vitás kérdések
rendezésére.
fakadó vitás
5./ A 4.l pontban foglaltak meghiúsulásaesetérefelek a je|en szerződésbol
pertárgyertettotfüggően a SzékesfehérváriVárosi Bíróság, illetve a
kérdéseikrendezésére]
kötik ki.
FejérMegyei Bíróság kizárólagos illetékességét
után 4 egymással tartalom és forma szerint
.IelenszerződéstÍ-elekelolvasás és megértés
azonoseredetipéldánybanírtákalá.
2009. december15'
Pusztaszabolcs,
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