
vállal ko zási szer ző dés

amely létrejött egyrészrő| Borsodi Tranzit Nonprofit Kft. (3600 Ózd, Jászi O. út 3,,
adószám: tB4Z6777-2-05, Bankszámla: 1"],7341,21,-20049959, cégjegyzék szám:05-09-
017581), mint Megrendelő [a továbbiakban: Megrendelő; nevében eljár Dr. Török Béla
ügyvezetŐ) másrészről Regionális Civil Központ Alapítvány (Székhely: 3530 Miskolc,
Rákóczi u. 1,2,, adőszáma: 1,8Ba7lB-1-05, bankszámla száma: 54900048-100213B5),
mint Vállalkozó [a továbbiakban Vállalkozó ; nevében eljár Szendrák Dóra) között az
alábbi feltéteIekkel:

1. Preambulum

1,1" MegrendelŐ, mint Ajánlatkérő a Kbt. harmadik fejezete szerint, a Kbt. 1,22/A, §
alapján közbeszerzési eljárást indított három ajánlattevő részére egyidejű ajánlattételi
felhívás megküldésével ,,Tréningek, ismeretfelújító képzések és OKI tanfolyamok
lebonyolítására irányuló szolgáltatás megrendelése " szolgáltatás beszerzésére a rÁUOP -
1,.4,6.-L3/1,-2013-0013 pályázati programhoz kapcsolódőan2 részajánlatra vonatkozőan,

Ezen közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő az'J,, részajánlat (Tréningek és
ismeretfelújító képzés) tekintetében a Regionális Civil Központ Alapíwány.

Az eljárás során alkalmazott bírálati szempontok, nyertes ajánlat elemei, melyek
értékelésre kerültek az alábbiak:

Részszempont
Ajánlati ár [nettó Ft)

Nyertes ajánlat elemei
2,832.000,- Ft

Szerződő Felek a jelen vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban Megrendelő, mint
ajánlatkérő ajánlattéteIi felhívása, valamint Vállalkozó, mint nyertes ajánlata szerint kötik
meg. Ezen alapdokumentumok a szerződés szerves részét képezik. Amennyiben fenti
dokumentumok, valamint a szerződés rendelkezései között eltérés van, űgy a
dokumentumokat ezen sorrendben kell irányadónak tekinteni.

1,,2,1ogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 2.
pontban rögzített dokumentumok bármelyikével.

2. Szerződésárgya

I.1. |elen szerződés tárgyát az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a
Projekt dokumentumaiban rögzített alábbi főbb feladatok képezik,

- 5 db tréning (Csapatépítő, Reintegráló, Tanulástechnikai,Kulcsképesség
fejlesztő,M otiváci ósJ lebonyolítása.

- 1 db Ismeretfelűjítőképzés lebonyolítása.

2,2, Megrendelő a jelen szerződés a|áírásával egyidejűleg átadja Vállalkozó részére a
feladat végrehajtásához szükségképpen kapcsolódó Projekt azon dokumentumait,
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melyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek, Az átadás megtörténtét Szerződő Felek
j elen szerz ő dés aláír ásával nyugtázzák,

3. Felek kötelezettségei:

3.1. Vállalkoző

3.1.1. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait a jelen szerződés,
illetve a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok tartalma szerint -

figyelembe véve Megrendelő érdekeit, utasításait és a Projekt egyéb dokumentumait -

köteles végrehajtani,

3,1,,2, Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás a
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges
tapasztalattal, szakértelemmel és szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai
háttérrel rendelkezik, illewe a teljesítés során folyamatosan biztosítja, hogy az
ajánlatában megnevezett szakemberek rendelkezésre álljanak.

3.1_,3, Vállalkozó feladatait köteles Megrendelő által az adott feladat végrehajtására előírt
és ajánlatában vállalt alábbi rész és végteliesítési határidőben végrehajtani:

Csapatépítő tréning
Reintegráló tréning
Tanulástechnikai tréning
Kulcsképességfejlesztő tréning
Motivációs tréning
Ism eretfelújító képzés

2014.05.05.
201,4,05.09,
201,4,05,I5,
201,4,05.22.
2014.05.30.
201,4.06.27.

A teljesítés során esetlegesen jelentkező, az ütemezésben nem szereplő feladatokra
vonatkozó teljesítési határidőt Megrendelő igényei alapján a felek a feladat
felmerülésekor kölcsönösen állapítják meg. A teljesítésről a Felek teljesítés-igazolő
jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a számlázás alapja.

3,1,,4, Vállalkozó feladatait a fenti ütemezés szerint köteles határidőben végrehajtani.
Vállalkozó a teljesítés igazolására az a|ábbiakat köteles leadni a Megrendelő részére:

- |elenléti ívek a képzésekről, képzési haladási napló, szakmai jelentések,
fotódokumentáció, képzési tematika, tanúsíwány.

3.1.5. Vállalkozó a részletes és adott feladathoz kötődő képzési tematikát jóváhagyás
céljából minden esetben köteles előzetesen bemutatni Megrendelő részére, Amennyiben
Felek másként nem állapodnak meg, Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 3
(három) napon belül a tematika elfogadásáról dönteni. Amennyiben Megrendelő a
benyújtott részletes tematika bármely elemével nem ért egyet, úgy írásban, megfelelő
határidő kitűzésével ennek kijavítását, kiegészítését kérheti Vállalkozótól, pontosan
meghatározva a részletes tematika kiegészítéssel vagy javítással érintett részét,
Vállalkozó a javítást köteles elvégezni a Megrendelő igényei szerint, kivéve, ha az
szakszerűtlen utasításból ered és a szakmai követelményekkel nem összeegyeztethető.
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3,7,6, A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása teljes
mértékben Vállalkozó feladata, ide értve például a munkavégzéshez szükséges eszközök
és munkafeltételek biztosítását, valamint minden szükséges költség viselését.

3,1,,7, Vállalkozó köteles Megrende|ő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítására a
figyelmet felhívni, melynek elmaradása esetén a bekövetkezett minden kárért teljes
körű felelősséggel tartozik. A célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást csak akkor
köteles végrehajtani, ha Megrendelő a figyelemfelhívást követően az utasítás
teljesítésére írásban felhívta. Amennyiben Vállalkozó nem így jár el, a bekövetkezett
minden kárért teljes körű felelősséggel tartozik. Vállalkozó a jogszabálysértő utasítás
teljesítését köteles megtagadni, a megtagadás elmaradása esetén bekövetkezett minden
kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

3.2, Megrendelő

3,2,L, Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő
időben Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés időben történő a
projektelvárásoknak és vállalásnak megfelelő teljesítéséhez szükségesek. Megrendelő
vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti, határidőre a szükséges nyilatkozatait megadja és
döntéseivel a teljesítés főbb irányait - lehetőleg írásban - meghatározza.

3.2,2. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a
vállalkozási díjat a jelen szerződés 4, számű pontjában foglaltak szerint Vállalkozó
részére megfizetni.

4. Vállalkozői díi, fizetési feltételek

4.1. Vállalkozót jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítéséért mindösszesen az
alábbi vállalkozói díj illeti meg:
Nettó 2.832.000,- Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázharminckétezer forint, mely a teljesítést
követően kerül megfizetésre. Finanszírozási mód : utófinanszírozás.

4,2. A vállalkozói díjról Vállalkozó Megrendelő írásbeli elfogadását követően
[teljesítésigazo|ás, melyet a teljesítéstő| számított 5 napon belül állít ki a Megrendelő) -

teljesítésigazo|ásra jogosult - állíthat ki számlát. A vállalkozói díj tarta|mazza a
szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget, díjat, valamennyi
szolgá|tatás ellenértékét, így Vállalkozó más jogcímen ellenérték felszámítására nem
jogosult, Megrendelő pedig jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban semmilyen más
jogcímen nem teljesít kifizetést Vállalkozónak

4,3 Az ellenérték kiegyenlítése magyar forintban (HUFJ, az igazolt teljesítést követően
kiállított számla alapján, a Kbt" 130, §-ban foglaltak szerint banki átutalással történik.
A kifizetésre az adőzás rendjérőlr sző|ő 2003, évi XCII. törvény 36/A, § (1) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően kerülhet sor, Vállalkozónak az Eszak-magyarországi Regionális
Takarék Bank Zrt.-nél vezetett 54900048-100213B5 számú bankszám|ájára, A teljesítés
napja azanap, amikor Megrendelő szám|ája megterhelésre kerül.



A Vállalkozó a Kbt. 125,§. (4) bekezdés a) pontja értelmében nem fizethet ki, illetve
nem számolhat e| a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek
a Kbt. 56.§.(1) bekezdés k) pontia szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
iövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó a Kbt, 125.§. (4) bekezdés b) pontja értelmében a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§.(5) bekezdés szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni köteles.

4.4. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított
számla, vagy az azt a|átámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, űgy ez
Vállalkozó késedelmi kamat iránti követelésétkizár)a,

4,5, Nem Vállalkozónak felróható, vagy nem az ő érdekkörében felmerült okból
bekövetkező megrendelői fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult Megrendelőnek
a Ptk. 30I/^. §. szerinti késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt felszámítani.
Vállalkozó erről külön, írásban értesíti a Megrendelőt.

5. Együttműködési, táiékoztatási kötelezettség

5.1. Feleket jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén,
együttműködési kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles
Megrendelővel, illetve Megrendelő nevében eljárő vaw a teljesítésben érintett egyéb
szervezetekkel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint
együttműködni.
Megrendelő partnereivel történő együttműködés magában foglalja különösen a
folyamatos információcserét, a szüks égszerű tájékoztatást, egyeztetéseket,
konzultációkat Megrendelő ez irányű kérése hiányában is.

5.2. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről,
mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokrő|, melyek a szerződés határidőben
történő teljesítését akadályozhatják vagy veszé|yeztethetik, Felek az értesítés
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel
tartoznak.

5,3. Felek szabá|yszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton
elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus
úton küldött üzenet esetében a küldő felet terheli annak abizonyítása, hogy a másik fél
részére az izenetet megküldte. Az üzenet megküIdése bizonyítható ajánlott postai
küldemény esetén feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax
igazo|ő szelvénnyel, valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből
megállapítható, hogy hiba visszajelentés nem történt. Felek ugyanakkor kötelezik
magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat
[például pénzügyi elszámolás, bizalmas okiratok, stb.) személyesen, illetve ajánlott vagy
tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.



5.4. Felek tudomással bírnak arról, hogy a projekt az tÁMop- I.4.6-L3/L-?oL3-ooL3
pályázati konstrukcióban valósul meg, melynek megfelelően Megrendelő speciális
tájékoztatási és projektjelentési kötelezettségek alanya. Vál]alkozó köteles az álta|a
végzefr. tevékenységek körében biztosítani, hogy Megrendel ő ezen kötelezettségeinek
határidőben eleget tudjon tenni és a teljesítés során Vállalkozó a projektre vonatkozó
pályázati előírásokat fkülönös tekintettel az ESZA Általános Útmutatóban és
mellékleteiben előírtak, és a pénzügyi elszámolásokra vonatkozó előírások) betartani.

6. Kapcsolattartás

Jelen szerződésben Felek az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg:

6.1 Megrendelő részéről utasítás adására feljogosított személy I.rész esetében:
Név: Nagy Szabina
Te|: 48/570-1,29
Fax:48/570-t29
e-mail: programl@borsoditranzit.hu

6,2. Y állalkoző r é szér ő|
Név: Szendrák Dóra
Tel: 46/508-626
Fax:46/414-052
e-mail : recik@recik.hu

6.3. |elen szerződés alapján ellátandó feladatok körében minden közlés akkor érvényes
és hiteles, haazt felek a megjelölt kapcsolattartókhoz juttatják el a jelen szerződés 5.3.
pontjában megjelölt módokon.

7 . Szerző dés szegés és i ogkövetkezmé nyei, szavatosság

7.1. Késedelmi kötbér: Felek megállapodnak, hogy Vállalkoző késedelmének számít,
amennyiben jelen szerződésben foglalt bármely feladatot/részfeladatot a
vállalt/megadott határidőre nem végzi el. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a
határidőt követő naptól kezdődően a késedelem idejére az a|ábbi kötbér megfizetésére
kötelezett:

Alapja: A késedelmesen teljesített részletes terv(ek)ben feltüntetett nettó díjak
összessége;
Mértéke: nettó ajánlati ár 0.3 0/o -a, de maximum a nettó szerződése érték 30 o/o-a.

Késedelem bekövetkeztekor Vállalkozó haladéktalanul, illetve Megrendelő által tűzött
póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, és a kötbéren felül Megrendelő a
késedelemből eredő kárának a megfizetését is követelheti.

7 .2. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben meghat ár ozott
feladatait részben vagy egészben nem teljesíti, vagy Vállalkozó a jelen szerződés
teljesítésével késedelembe esik és a teljesítés már nem áll Megrendelő érdekében,
Megrendelő kárátalányként meghiúsulási kötbérre jogosult, azza|, hogy Megrendelő a
kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti.



Alapja: A meghiúsult teljesítéssel érintett képzések ajánlatban feltüntetett nettó díjak
összessége, illetőleg a teljesítés egészének meghiúsulása esetén a hátralékos díjazás,
beleértve a képzési költség összegét;

Mértéke: A kötbéralap (nettó vállalkozási díj) 1,5 (tizenöt) o/o-a;

A meghiúsulási kötbér Vállalkozó teljesítési képességének megszűnésérő| vaw a
teljesítés megtagadásáról történő Megrendelői tudomásszerzéskor, illetve késedelmes
vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás Megrendelői közlésekor
esedékes.

7,3, Megrendelő jogosult kötbérkövetelését Vállalkozó követelésével szemben
beszámítani, illetve azt Vállalkozó esedékes számlájából visszatartani.

7.4. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jőváhagyással, információ, okirat
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul
késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával Vállalkozó tekintetében megállapított
telj esítési határidő meghosszabbodik,

7.5. Amennyiben vis maior események bekövetkeztekor Szerződő Felek bármelyike a
jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek nem tud eleget tenni, űgy az esemény
időtartamára szerződéses kötelezettségei alól mentesül, amennyiben azok
bekövetkezéséről a másik Felet időben, jelen szerződés 5.3. pontjában foglalt módon
értesítette, Az értesítési, és az elmulasztásábő| eredő károk megtérítési kötelezettsége
mindkét felet terheli.

Amennyiben a jelen pontban foglalt körülmények fennállása megha|adja az 2 hónapos
időtartamot, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további
hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

7.6. Vállalkoző szavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan
joga, amely Megrendelő felhasználói jogát akadályozná, vagy korlátozná. Amennyiben
Vállalkozónak felróhatóan harmadik személy jogos igényérvényesítéssel lép fel a fentiek
vonatkozásában, űey az ebből Megrendelőt érő károk megtérítésére Vállalkozó
kötelessége.

Vállalkozó szavatol azért, hogy a ielen szerződés szerinti feladatokat határidőben
e|végzi, továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok
elvégzése és Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére
á\, s biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet,
szakemberforrást és technikai hátteret.

Ajánlatkérő a szerződés hibás teliesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági
igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2
o/o-át biztosítékként köti ki. Az ajánlattevő választása szerinti biztosítékot a teljesítés
időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

Az e|ŐÍrt biztosíték a megadott határidőkig az Ajánlattevőként szerződő fél választása
[ és ajánlatában megjelölt ) szerint a Kbt. 126.§ (6) a.) bekezdése szerint teljesíthetők.



A jelen szerződésben meghatározott feladatok eVégzésével kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő, személyiségi, szerzőL illetve egyéb jogi kérdéseket, így különösen a névhez,
képmáshoz és hangfelvételhez való jogokat és ezek harmadik személy által történő
felhasználására vonatkozó esetleges engedélyek beszerzését illetően Vállalkozó köteles
a tőle elvárható legnagyobb gondoss ágga| előzetesen eljárni, és azokról Megrendelőt
előzetesen táj ékoztatni.

Vállalkozó teljes körűen szavatol mind a saját, mind az á|ta|a vagy alvállalkozója,
teljesítési segédje által igénybe vett alváIlalkozóért és teljesítési segédért. Felek rögzítik,
hogy az alvállalkozó, teljesítési segéd á|ta| végzett munkát úgy tekintih mintha maga
Vállalkozó végezte volna. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozóra vonatkozó előírás
kötelezettjeként az alvállalkozőt és a teljesítési segédet is érteni kell.

8. A szerződés módosítása:
|elen szerződést - a Kbt. 13Z.§-ban foglalt előírásainak megfelelően, a közbeszerzési
eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával -

csak Írásban (papír alapú dokumentum), Felek aláírásával lehet módosítani. Szóban,
ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő
beosztással rendelkező szemé|yek által tett jognyilatkozat a szerződés módosítására
nem alkalmas.

9. A szerződés időtartama, megszüntetése:

9.1-. |elen szerződést Felek határozott időre kötik: az a|áírás napjától 2014.06.30.

9.2. Megrendelő jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni,
amennyiben Vállalkozó teljesítése olyan jelentős mértékben hibás, hogy ennek
következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében, továbbá jogosult
akkor is, ha Válla]kozó [alvállalkozója, teljesítési segéde, stb.) a jelen szerződés
teljesítésével összefüggésben jogszabályon vagy jelen szerződésen alapuló
kötelezettségét súlyosan, vagy ismételten megszegte,

9.3. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni,
amennyiben Megrende|ő afizetési kötelezettségével 120 napon túli késedelembe esik, és
a teljesítésre Megrendelőt új határidő tűzésével Válla|koző legalább kétszer írásban
felhívta.

9.4. Megrendelő részéről azonnali hatályú felmondásra ad lehetőséget, ha Vállalkozó
el]en csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul. Ebben az esetben ezen
körülmény bekövetkezésérő| Vállalkozót írásbeli értesítési kötelezettség terheli, az
esemény bekövetkezésétő| számított 10 munkanapon belül.

9"5. A 9,3, pont kivételével valamennyi esetben Megrendelő meghiúsulási kötbérre
jogosult.

10. Titoktartás

10.1, Vállalkozó köteles a feladat teljesítése, ellátása során tudomására jutott
valamennyi információt, tényt, adatot üzleti titokként kezelni, és azokat, valamint
Megrendelő, illetve a tevékenységre vonatkozó alapvető fontosságú információkat



megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan tényt, adatot,
információt, amely a feladat teljesítéssel összefúggésben bárkiről, bármiről jutott
tudomására.

LO,Z, Yá||alkozó a fenti kötelezettség megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel
tartoznak.

10.3. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást
adni érintett alkalmazottaik, vállalkozóik és alvállalkozóik részére,

1 1. Alvállalkozó igánybevétele

11.1. Vállalkozó alvállalkozót a Kbt. 128-130.§, -ban foglaltak szerint vehet igénybe.
Köteles az erről sző|ő szerződésben kikötni, hogy tevékenységének ellenőrzésére
Megrendelő is j ogosult,

1,1,,Z.YáI|alkozó köteles Megrendelőt értesíteni az alvállalkozási szerződés megkötéséről
és annak tartalmáról.

12. Egy éb rendelkezések

1,2,1,,Irányadó jog:

|elen Szerződésre a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Ptk, és a Kbt. szabályai
az irányadók.

t2, Z, Bírósági alávetés :

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban peren
kívül kötelesek egymás között elrendezni. Felek a polgári perrendtartásról szőlő 1952.
évi III. tv, 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő jogviták
elbírálása kapcsán alávetik magukat - hatáskörtől fnggően - a miskolci székhelyű
kizárólagos illetékességének.

12.3. Részleges érvénytelenség:
|elen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem befolyásolja a szerződés
többi rendelkezésének érvényességét, kivéve, ha a felek az érvénytelen rendelkezés
nélkül a jelen szerződést nem kötötték volna meg. A szerződő felek az érvénytelen
feltételt kötelesek haladéktalanul olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, ame|y az
eredeti rendelkezés értelméhezvagy a felek szándékához a lehető legközelebb áll.

IZ,4,Jogről való lemondás hiánya:
Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást,
illetve valamely jog részleges vagy kizárő|agos érvényesítése nem zárjaki a többi, illetve
a fennmaradó jog érvényesítését.

12,5, Egy éb nyi|atkozatok:
t2,5.1,, Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a vonatkoző jogszabályok, így különösen a
Kbt. és az á|lamháztartásról sző|ő 1992, XXXUII. törvény szerinti illetékes e|lenőrző
szervezetek [Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Európai Számvevőszék,
Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Irányító Hatóság, belső ellenőrzési



szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzésí eljárásokat és
az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s
részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással
nem tagadható meg.

12,5,2, Az illetékes e||enőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén
Vállalkozó köteles minden segítséget Megrendelő részére megadni, a helyszíni
vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő kötelezettségeinek
megfelelő teljesítése érdekében

LZ,5,3" Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy
érdekkörébe tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben
foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.

12.5.4.Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését,

1,2,5,5. Vállalkozó kijelenti és szavatol továbbá, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett,
törvényesen működő gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás nincs folyamatban.

12.5,6,Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés teljes
tartalma nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül, azt a
Megrendelő a szerződés megkötését követőenközzéteszi a honlapján.

12.5,7 Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a
szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen
rendelkezés nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.

Esetleges ellentmondások,illetve értelmezési kérdések esetén a Szerződést alkotó
dokumentumok erősorrendje a következő ( azaz a sorban megelőző
dokumentum felülírja a sorban hátrébbálló dokumentumotJ:

[1) Ajánlattételi felhívás;
(2j Ajánlati dokumentáció;
[3) ; Vállalk oző aján|ata
[4) a jelen Szerződés

12,5,B, A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos
jogvitáikat egymással békés, tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetén a szerződő felek alávetik
magukat perértéktől függően az Ózdi ]árásbírós ág vagy Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.

IZ,5.9,|elen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekrő| sző|ő
20lI" évi CVIII" törvény, a Polgári Törvénykönyvről sző|ő 1,959, évi IV. törvény
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és a vonatkozó egyéb jogszabá|yok, valamint a Felhívás, a Dokumentáciő és
Vállalkozó végl eges aj ánlatának rendelke zései az irányadóak.

Felek a jelen szerződést - mely t0 (tíz) oldalon készült, 5 [ö0 példányban, magyar
nyelven, és LZ pontot tartalmaz - elolvasták, azt kölcsönös értelmezés után szabad
e|határozásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukka| mindenben
megegyezőt, jóváhagyőlag - a képviselet szabályainak megtartásáva| - saját kezűleg
írták alá.
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