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mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó, a továbbiakban külön-külön, mint Fél,
együttesen, mint Szerződő Felek vagy Felek között alulírott helyen és napon az alábbi
feltételek szerint.
ELŐZMÉNYEK
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv.
(Kbt.) Második Része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le 4. rész:
Egészségkommunikációs sajátosságok iskolai felmérés (iESF) szolgáltatás megrendelés
vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 “Népegészségügyi
kommunikáció fejlesztése” című pályázat keretében című pályázat keretében tárgyban,
amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett, így a Megrendelő vele köti meg a jelen vállalkozási
szerződést. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során az értékelési
szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás volt.
Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő az Országos Egészségfejlesztési Intézet TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 számú „Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése”
elnevezésű projekt (a továbbiakban: Projekt) keretében Európai Uniós támogatásban
részesült.
I.

SZERZŐDÉS TÁRGYA

I.1.

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja az alábbiakban és a fentiekben
nevezett
közbeszerzési
eljárást
megindító
felhívásban
meghatározott
Egészségkommunikációs sajátosságok iskolai felmérés (iESF) megvalósítása feladatok
(a továbbiakban: Szerződéses Feladat) ellátását a közbeszerzési eljárás során benyújtott
nyertes ajánlata (a továbbiakban: Nyertes Ajánlat), a Megrendelő által készített ajánlati
felhívás, dokumentáció, az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum (a
továbbiakban: Közbeszerzési Dokumentáció) és a jelen szerződés szerint. Vállalkozó
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az egyes szolgáltatásokat a Megrendelővel való előzetes egyeztetés, továbbá a
Vállalkozó által átadott és a Megrendelő által előzetesen teljes körűen jóváhagyott
Minőségbiztosítási terv alapján köteles elvégezni. A Szerződéses Feladat részletes
ismertetését a Műszaki Leírás tartalmazza.
I.2.

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési Dokumentáció és a Nyertes Ajánlat jelen
szerződés mellékleteiként jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik és Szerződő
Felekre kötelező érvényűek akkor is, amennyiben azok fizikailag nem kerültek
csatolásra a jelen szerződéshez.

I.3.

Szerződő Felek a szerződés teljesítésének érdekében kölcsönösen együttműködve
kötelesek eljárni. A Szerződő Felek a szerződés teljesítése során kötelesek egymást
minden lényeges körülményről – ha szükséges, akkor haladéktalanul, illetve írásban –
tájékoztatni.

I.4.

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik az általa vállalt feladat elvégzéséhez szükséges
tapasztalattal, kompetenciával, esetleges jogosultságokkal és vállalkozói kapacitással.

I.5.

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során
keletkező szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő térbeli korlátozás
nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, amely kiterjed a
szellemi alkotás átdolgozására is. Megrendelő köteles a jelen szerződés teljesítése során
keletkező szellemi alkotások oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő
felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani, azonban a
harmadik személy felhasználó ezt a jogot üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a
felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem
szolgálhatja.

II.

MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

II.1. Megrendelő a Vállalkozónak a szerződés teljesítése során utasítást adhat, azonban
utasításai nem terjedhetnek ki a vállalkozás szervezésére és nem tehetik a Vállalkozó
teljesítését terhesebbé.
II.2. Megrendelő a Vállalkozó részére minden olyan birtokában lévő adatot, tényt és
dokumentumot átad, illetve azokhoz betekintési jogot ad, továbbá minden a jelen
szerződés megkötését követően tudomására jutott tényt, információt, állítást közöl,
amelyek rendelkezésére állnak, üzleti, vagy egyéb titkot nem tartalmaznak, és amelyek
a jelen vállalkozási szerződés érdemi teljesítéséhez szükségesek.
II.3. Megrendelő a feladatok ellátását bármikor jogosult ellenőrizni és annak mindenkori
állásáról a Vállalkozótól információt kérni.
III.

VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

III.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladatokat a feladat
megvalósításához kapcsolódó ütemezés szerint, legkésőbb a szerződés hatályba
lépésétől számított 119. napig elvégezni. A feladatok elvégzésének pontos időbeli
ütemezését a jelen Szerződés mellékletét képező Műszaki Leírás tartalmazza. Felek
rögzítik, hogy a Projekt fizikai megvalósításának zárónapja 2015. június 14. napja.
III.2. A Vállalkozó köteles gondoskodni valamennyi, jelen szerződés teljesítéséhez szükséges
eszköz biztosításáról. A Vállalkozó egyúttal kijelenti és szavatolja, hogy az általa a jelen
szerződés teljesítése során használt eszközök teljes mértékben alkalmasak a feladatai
elvégzésére.
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III.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul
értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.
III.4. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés létrejöttét megelőzően megismerte a
Megrendelő I. pontban meghatározott szolgáltatással kapcsolatos valamennyi elvárását
és azok betartását magára nézve kötelezőnek ismeri el.
III.5. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés alapján elvégzendő feladatokat, nyújtandó
szolgáltatásokat az általában elvárható legmagasabb színvonalon és jó minőségben
elvégezni. A munkák szerződésszerű elvégzésének minőségéért a Vállalkozó szavatol.
III.6. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott díjért mindazokat a szolgáltatásokat
köteles nyújtani, amelyekre a Közbeszerzési Dokumentáció szerinti Nyertes
Ajánlatában vállalkozott.
III.7. A jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége. A
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy valamennyi – a Vállalkozó alkalmasságának
igazolásában részt vett – alvállalkozó, illetve szakember köteles közreműködni a jelen
szerződés teljesítésében.
III.8. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során igénybe vehet olyan alvállalkozó(ka)t
is, amelye(ke)t az ajánlatában nem nevezett meg. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
ez utóbbi alvállalkozó(k) igénybevételét köteles a Megrendelő részére haladéktalanul
bejelenteni, és egyúttal nyilatkozni arról, hogy ezen alvállalkozó(k) nem
tartozik/tartoznak a Kbt. 56. §-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
III.9. A Vállalkozó az olyan alvállalkozó(k) vagy szakember(ek) helyett, aki(k) vagy
amely(ek) a közbeszerzési eljárásban részt vett(ek) az ajánlattevő alkalmasságának
igazolásában, kizárólag a Megrendelő írásbeli hozzájárulásával és abban az esetben
vehet igénybe a szerződés teljesítéshez másik alvállalkozót, illetve szakembert, ha a
jelen szerződés megkötését követően – a jelen szerződés megkötésekor előre nem
látható ok következtében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó, illetve a
szakember bizonyítható hibás teljesítése miatt a jelen szerződés vagy annak egy része
nem lenne teljesíthető a Nyertes Ajánlatban megjelölt alvállalkozóval, illetve
szakemberrel, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval, illetve szakemberrel együtt is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a jelen szerződés
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval, illetve szakemberrel
együtt felelt meg.
III.10. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó személye
nem módosítható olyan esetben, amennyiben az érintett alvállalkozó igénybevétele – a
jelen szerződés tárgyának sajátos tulajdonságait figyelembe véve – a jelen szerződés
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban, az ajánlatok értékelésekor, a Kbt. 63. §-ának
(4) bekezdése szerinti meghatározó körülménynek minősült.
III.11. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti kötelezettségeit teljesítheti a
Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek
valamelyike mint jogi személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá
vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik.
III.12. A jogosan igénybevett alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna.
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III.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj teljes megfizetésével a Megrendelő
teljesíti a jelen szerződésben vállalt valamennyi fizetési kötelezettségét és
Vállalkozónak ezen túlmenően semmilyen követelése a Megrendelővel szemben
nincsen, így különös tekintettel a feladatok lebonyolításával kapcsolatos és a vállalkozói
díj által esetlegesen nem fedezett költségekre.
III.14. Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
III.15. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
III.16. Vállalkozó vállalja, hogy megtéríti a Megrendelőnek okozott mindazt a kárt, mely a
jelen szerződésben foglalt nyilatkozatainak valótlanságából származik, illetve amelyet a
jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Vállalkozó, vagy azok magatartása vagy
mulasztása okozott, akiket Vállalkozó szerződés alapján vett igénybe, vagy akikért
Vállalkozó jogszabály vagy jelen szerződés szerint felelős.
III.17. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy megtéríti a Megrendelőnek mindazt a bármely
harmadik személyek által a Megrendelővel szemben érvényesített és bíróság által
megítélt kárt (ideértve a méltányos mértékű ügyvédi költségeket is), melyet az említett
harmadik személyek a jelen szerződés Vállalkozó, vagy azon személyek általi
teljesítésével kapcsolatban szenvedtek el, akiket a Vállalkozó szerződés alapján vett
igénybe, vagy akikért jogszabály vagy a jelen szerződés alapján felelős.
III.18. Szerződő Felek megállapodnak és Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya,
illetve a szerződés megszűnését követően, a Projekt teljes időtartama alatt
Megrendelővel együttműködik, így különösen, de nem kizárólagosan a Projekt
megvalósulásának ellenőrzésében a Megrendelő érdekében, a Projekt előírásai szerint
jár el, valamint a Projekt előírásait magára nézve kötelezőnek ismeri el.
III.19. Felek rögzítik, hogy a Szerződés mellékletét képező Műszaki Leírás alapján
Vállalkozó feladata egy előzetes Minőségbiztosítási Terv elkészítése …………………
napjáig. Megrendelő kötelezettsége megvizsgálni az elkészült Minőségbiztosítási Tervet
annak átadásától számított 4 nap alatt. Vállalkozó kötelezettsége a Szerződés
mellékletét képező Műszaki Leírásban foglalt feladatok teljesítése a Megrendelő által
előzetesen teljes körűen jóváhagyott Minőségbiztosítási Terv alapján. Vállalkozó csak
abban az esetben kezdheti meg a Szerződés mellékletét képező Műszaki Leírásban
foglaltak alapján a további feladatok teljesítését, amennyiben Megrendelő előzetesen,
írásban jóváhagyta a Minőségbiztosítási Tervet.
IV.

BIZTOSÍTÉKOK

IV.1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó felel azért, hogy a jelen szerződés alapján rá háruló
feladatok határidőben, a Minőségbiztosítási tervben foglaltak alapján és megfelelő
szakmai minőséggel kerüljenek teljesítésre. Felel minden olyan késedelemért,
hiányosságért, kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem megfelelő határidőben,
gondatlanul, hiányosan vagy szakmailag nem megalapozottan, illetve a Megrendelő
utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére irányadó dokumentumokban foglaltak
szerint teljesíti.
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IV.2. A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai,
szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes
időtartama alatt rendelkezni fog. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a tevékenysége
folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon
szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához szükséges.
IV.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen szerződést hibásan teljesíti, amennyiben a
szerződésben, vagy annak mellékleteiben meghatározott egyes feladatokat vagy a
feladatok összességét nem teljesíti, nem határidőre teljesíti, hiányosan vagy nem
megfelelő szakmai színvonalon teljesít, vagy egyébként megszegi a szerződésben vagy
annak mellékleteiben foglalt szerződéses feltételeket vagy határidőket.
IV.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vállalkozó a teljesítési határidő
tekintetében késedelembe esik, akkor Megrendelő jogosult a teljesítési határidő napját
követő naptól kezdődően a feladat teljesítéséig késedelmi kötbérigénnyel fellépni
Vállalkozó irányában. A késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a
naponta, legfeljebb azonban a nettó vállalkozói díj 15%-a. Amennyiben a késedelem a
30 napot meghaladja, akkor Megrendelő jogosult a megrendeléstől – kártérítés-fizetési
kötelezettség nélkül – elállni.
IV.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a teljesítésnek az érdekkörében történő
meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke a nettó
vállalkozói díj 30%-a.
IV.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó hibás teljesítés esetén hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles a hiba kijavításáig. A hibás teljesítési kötbér mértéke a nettó
vállalkozói díj 30 %-a. Abban az esetben, amennyiben a hiba természetéből adódóan
kijavítható, akkor a hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba kijavításáig terjedően naponta
a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a; legfeljebb azonban a nettó vállalkozói díj 30 %-a.
Amennyiben a hiba kijavítása a kifogás közlésétől számított 10 napon belül nem
történik meg, akkor Megrendelő jogosult a megrendeléstől – kárfizetési kötelezettség
nélkül – elállni. A Megrendelő a hibás teljesítésre vonatkozó kifogását köteles
haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül írásban
közölni Vállalkozóval. Amennyiben a Vállalkozó vitatja a kifogásban foglaltakat, őt
terheli annak bizonyítása, hogy a megrendelést szerződésszerűen teljesítette.
IV.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, Megrendelő –
kötbérigényének érvényesítése mellett – a hiba kijavítása végett póthatáridő kitűzésére
jogosult. Amennyiben a vállalkozó a póthatáridőn belül a kijavítást nem végzi el, úgy
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a jelen szerződés szerinti meghiúsulási
kötbér igényét érvényesíteni.
V.

VÁLLALKOZÓI DÍJ

V.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerinti vállalkozói díj
……………….. Ft + ÁFA, azaz ………………… Forint + Általános Forgalmi Adó.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a vállalkozói díj magában foglal minden kiadást,
díjat és költséget, amelyek a Szerződéses Feladat megvalósításával kapcsolatban a
Vállalkozó részéről felmerülnek. A támogatás szempontjából elszámolható költség
erejéig a vállalkozói díj 100 %-a, EU támogatásból kerül finanszírozásra. A jóváhagyott
és elszámolható költségen felüli rész finanszírozása teljes egészében a Megrendelőt
terheli. Az ÁFA teljes egészében EU támogatásból kerül finanszírozásra. A jelen
szerződés I.1. pontja szerinti szolgáltatások ÁFA tartalmára vonatkozóan a Felek a
mindenkori adójogszabályok szerint járnak el.
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V.2. A szerződés finanszírozása az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Program keretében, az Európai Unió forrásaiból, szállítói finanszírozással történik. Az
V.1. pontban meghatározott bruttó összegű vállalkozói díj teljes összege a Projekt
keretében elszámolható.
V.3. Megrendelő a teljesítésről a teljesítési határidő lejártát követő 15 napon belül köteles
írásban nyilatkozni (teljesítés-igazolás). A Vállalkozó egy számla kiállítására jogosult.
Megrendelő részszámla kiállítására nem biztosít lehetőséget. A Vállalkozó a számla
kiállítására a teljesítésigazolást követően jogosult. A Vállalkozónak a benyújtott
számlához csatolni kell a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás egy példányát.
V.4. Vállalkozó – a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított –számlája a
Közreműködő Szervezet által kerül átutalással kiegyenlítésre, a Kbt. 130. §-ának (1),
(4), és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése, valamint a 4/2011. (I.28.)
Korm. rendelet szállítói finanszírozásra vonatkozó szabályai szerint. A kifizetésre
minden esetben szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla alapján, a
számlának a Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor. A
kifizetés határidejébe a Megrendelő által – a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 59. §-ának
(4) bekezdése értelmében – hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít bele.
V.5. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF (magyar forint).
V.6. A Vállalkozó az V.1. pont szerinti – a Projekt keretében elszámolható – ellenérték
legfeljebb 30 %-ának megfelelő összegű előlegre jogosult szállítói előleg visszafizetési
biztosíték ellenében. A szállítói előleg visszafizetési biztosíték mértéke: az V.1. pont
szerinti ellenértékre eső elszámolható költség összegének 10%-a és a Vállalkozó által
igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. A Vállalkozó a 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése alapján a szerződés elszámolható
összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. A biztosíték
szolgáltatásának kötelezettségét a 2007–2013 programozási időszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
57/A. § (3) bekezdése alapján kell teljesíteni. Az V.1. pont szerinti ellenérték változása
a szerződés teljesítése során az előleg összegét nem érinti. Amennyiben a Vállalkozó
igényt tart az előlegre, úgy az előleg-visszafizetési biztosítékot legkésőbb az
előlegbekérő levél benyújtásával egyidejűleg köteles a Kormány európai uniós források
felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
rendelkezésére bocsátani. Az előleg igényléséhez egy előlegbekérő levél is szükséges. A
szállítói előleget a Vállalkozó a TÁMOP Közreműködő Szervezettől igényelheti a
Megrendelő egyidejű írásbeli értesítése mellett. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a
Vállalkozó értesítésétől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel
kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő
részéről elfogadottnak kell tekinteni. Felek rögzítik továbbá, hogy a Megrendelő köteles
a Vállalkozó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül
záradékolni és a TÁMOP Közreműködő Szervezet részére időközi kifizetési igénylés
keretében megküldeni. A Vállalkozó részére a szállítói előlegre jutó támogatás
kifizetése közvetlenül történik. A Közreműködő Szervezet akkor fizeti ki a szállítói
előlegre jutó támogatást, ha a Megrendelő a Vállalkozó által kiállított előlegbekérő
dokumentumot szállítói előlegigénylés keretében nyújtja be. (547/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 1. melléklet 185.1. és 185.2. pont) A szállítói előleg jóváhagyott
összegét a Közreműködő Szervezet köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől
számított 15 napon belül folyósítani a Vállalkozó részére. (547/2013. (XII. 30.) Korm.
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rendelet 1. melléklet 169.2. pont). A Vállalkozó által igényelt és számára kifizetésre
került szállítói előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
V.7. A Megrendelő a szállítói előleg visszafizetési biztosítékaként a Kbt. 126. § (6)
bekezdésének b) pontja alapján, a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító –
cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen
tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását vagy
garanciaszervezet által vállalt kezességet valamint az Áht. 92. §-ának (1) bekezdése
szerinti állami kezességet jelöli meg, ugyanakkor a biztosítékot a Vállalkozó –
választása szerint – teljesítheti a Megrendelő által megjelölt formában, vagy Kbt. 126. §
(6) bekezdésének a) pontjában meghatározott formában. Megrendelő felhívja a
figyelmet, hogy az előleg visszafizetési biztosíték tekintetében az egységes működési
kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit,
alkalmaznia kell.
V.8. Vállalkozó a jelen pontban meghatározottak szerinti késedelmes fizetés esetén a Ptk.
6:155. § szerint jogosult késedelmi kamatra. Ha Vállalkozó a számlát késve állítja ki,
azt jogosulti késedelemnek kell tekinteni.
V.9. A jelen szerződésben meghatározott díj tartalmazza a Vállalkozó jelen szerződés
teljesítésével kapcsolatos minden költségét, ezen felül a Vállalkozó a jelen szerződés
teljesítése kapcsán egyéb fizetési, vagy megtérítési igénnyel nem élhet.
V.10. A kifizetés teljesítésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény. 36/A. §-ában
foglaltak alkalmazandóak.
VI.

SZERZŐDÉS HATÁLYA

VI.1. Felek a jelen szerződést a szerződéskötéstől számított 119 napig tartó, határozott
időtartamra kötik.
VI.2. A jelen szerződést bármely Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél azonnali
hatállyal írásban – indokolás mellett – felmondhatja, súlyos szerződésszegésnek
minősül különösen:
a. Megrendelő részéről:
i. ha önhibájából a jelen szerződésben és a Szerződéses Feladatok
elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat, információkat
Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan
tartalommal szolgáltatja;
ii. a Megrendelő a vállalkozói díj fizetésével több, mint 30 napos késedelembe
esik;
b. Vállalkozó részéről:
i. ha a jelen szerződés szerinti együttműködési kötelezettségét súlyosan
megszegi, és ezzel veszélyezteti a Projekt határidőre történő elvégzését;
ii. ha a jelen szerződés teljesítése során jogosulatlanul vesz igénybe
alvállalkozót;
iii. ha az elvégzendő feladatokat nem a Megrendelő által előre átadott és a
Megrendelő által előzetesen teljes körűen jóváhagyott Minőségbiztosítási
tervben foglaltaknak megfelelően végzi el;
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VI.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon - ha
a. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy
b. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározott valamely feltétel.
VI.4. A VI.3. pont szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
VI.5. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
VI.6. Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől amennyiben a Vállalkozó ellen a jelen
szerződés megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési,
illetve egyéb – a Vállalkozó megszüntetésére irányuló – eljárás indul.
VII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

VII.1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag a Kbt. 132. §-a
alapján és írásban érvényes.
VII.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítése során az alábbi feltételeket is
figyelembe venni:
 Papírtakarékos kommunikáció figyelembevétele.
 A Megrendelővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesítenie a Vállalkozónak. A szerződés teljesítése
során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által
elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
 A másodlagos nyersanyag felhasználás arányának lehető legnagyobb mértékű
növelése.
 A Vállalkozó feladata a Megrendelő által a TÁMOP Támogatási Szerződésben vállalt
horizontális vállalások teljesítését elősegíteni:
 infokommunikációs akadálymentesítés,
 a szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára
esélyegyenlőségi képzést tart,
 fogyatékossággal élő munkatárs alkalmazása,
 pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében történő
foglalkoztatása,
 a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, esélytudatosságot
kifejező kommunikáció és viselkedés: szegregációmentesség, a
csoportokra vonatkozó meglévő előítéletek csökkentése,
 környezeti szempontok alkalmazása az eszközök, termékek,
alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél,
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 fenntarthatósággal
kapcsolatos
tudásmegosztáson
részt
vet
munkavállalók arányának növelése,
 környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítése,
 környezettudatosság tükrözése a tudásmegosztás (képzések, műhelyek,
konferenciák, megbeszélések, stb.) körülményeinek kiválasztása során,
 helyszínválasztáskor
környezetbarát
közlekedés
(elérhetőségi)
szempontok érvényesítése.
VII.3. Valamennyi, a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés, írásban magyar nyelven
történik, melyet vagy személyesen kézbesítenek, vagy telefaxon, e-mailben illetve
postával küldenek meg az érintett címzettnek az alábbi címekre.
Megrendelő értesítési címe:
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Személy: ________________
Tel: ____________________
Fax: ___________________
E-mail: _________________

Vállalkozó
értesítési
__________________
Személy: ________________
Tel: ____________________
Fax: ___________________
E-mail: _________________

címe:

VII.4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére megfelelő felhatalmazással
rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem eredményezi más egyéb
szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá,
hogy a cégjegyzékbe bejegyzett, törvényesen működő gazdasági társaság, ellene csőd-,
felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.
VII.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés bármely részének az
érvénytelensége nem vonja maga után az egész szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha
az érvénytelen rész hiányában a Felek eredetileg sem kötötték volna meg a jelen
szerződést.
VII.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.), a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok
rendelkezései irányadóak.
VII.7. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő jogvitáikat
elsősorban békés úton, közös megegyezéssel rendezik.
VII.8. Felek a szerződésben foglaltak ellenőrzésével kapcsolatban rögzítik az Állami
Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát.
A Szerződő Felek a jelen - mellékletek nélkül - ………..számozott oldalból álló és 7 (hét)
számozott fejezetet tartalmazó szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Jelen szerződés 3 (három),
egymással mindenben megegyező magyar nyelvű példányban készült, amelyből 2 (kettő)
példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illeti meg.
Kelt: Budapest, 2014. „

„

_____________________________________
___
Országos Egészségfejlesztési Intézet
képv.: Léder László mb. főigazgató

____________________________________
___
………………………….
képv.: ………………….
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Megrendelő

Vállalkozó

............................................................
pénzügyi ellenjegyzés

………………………………………
jogi ellenjegyzés

Mellékletek:
1./
2./
3./

Közbeszerzési Dokumentáció
Nyertes Ajánlat
Műszaki Leírás
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