VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS
(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
székhely:
1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
cégjegyzékszám:
01-09- 01-09-283975
adószám:
11673260-2-41
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),
másrészről a
*************
székhely:
***********
cégjegyzékszám:
***********
adószáma:
***********
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”)
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”)
között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK
1.1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő, mint Ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: „Kbt.”) Második része, XV. fejezete szerinti, uniós értékhatárt elérő, nyílt
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „Közbeszerzési eljárás”) folytatott le Képzésszervezés,
lebonyolítás az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés támogatása c.
kiemelt projekt keretében” tárgyban, amely eljárás nyertese Vállalkozó lett.
1.2. A Szerződés a Megrendelő, mint kedvezményezett által az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 számú
projekt keretében került megkötésre.
1.3. Jelen Szerződés a Közbeszerzési eljárást megindító ajánlati felhívás (a továbbiakban: „Ajánlati
felhívás”), a Kbt. 57. § szerinti közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: „Dokumentáció”)
- különös tekintettel annak, a Szerződés 1. számú mellékletét képező műszaki leírására (a
továbbiakban: „1. sz. melléklet”), valamint a Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban: „Ajánlat”)
alapján jött létre.
1.4. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az
Ajánlati felhívás, a Dokumentáció, kiegészítő tájékoztatás(ok), valamint az Ajánlat és –
amennyiben releváns – annak hiánypótlása.
1.5. Felek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. § (1) –
(2) bekezdéseivel összhangban – kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti
megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződésbe nem foglalt korábbi
megállapodások hatályukat vesztik. Felek korábbi jognyilatkozatai a Szerződés értelmezésénél
figyelembe vehetők.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
-

"Megrendelő" a Szerződésben megjelölt Megrendelőt, a Közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjét
jelenti.

-

"Vállalkozó" a Szerződésben megjelölt Vállalkozót jelenti, azt a személyt, vagy személyek
csoportját (közös ajánlattevők), amelyet, illetve amelyeket a Közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlata, illetve közös ajánlatuk alapján a Megrendelő a Közbeszerzési eljárás
nyerteseként kiválasztott, és vele, illetve velük a Szerződést megkötötte.

-

"Alvállalkozó" jelenti azt a személyt, illetve céget, akivel a Szerződés teljesítése érdekében a
Vállalkozó alvállalkozói szerződést köt, vagy a Szerződés teljesítése érdekében igénybe vesz,
és annak törvényes jogutódait, de nem jelenti annak bármely engedményesét.

-

„Irányító Hatóság”: a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletet 24/A § rendelkezése alapján a rendelet 3. számú mellékletében megjelölt
szervezet.

-

„Támogatási Szerződés” jelenti a Megrendelő, valamint az Emberi Erőforrások Minisztérium
között 2016. április 21. napján létrejött, IKT – 2016-105-I1-00001934 sz. Támogatási
Szerződést.

-

"Támogató" jelenti az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért
Felelős Helyettes Államtitkárságot.

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
3.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Szerződés 1. sz. mellékletében
meghatározottaknak megfelelő képzések szervezését és lebonyolítását az Ajánlati felhívásban,
az 1. sz. mellékletben, továbbá jelen Szerződésben foglaltak szerint, a Megrendelő utasításainak
megfelelően, a Vállalkozótól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal.
3.2. A jelen szerződés 3.1. pontjában hivatkozott szerződés tárgya az alábbi képzések szervezését és
lebonyolítását jelenti:
3.2.1.Minősített szociális továbbképzések:
A személyes gondoskodást végző személyek körében felhasználandó, a 9/2000. (VIII.4.)
SZCSM rendelet alapján a Megrendelő által kidolgozott, minősített, 3 db, („Mozgás és
környezettudatosság”; „Játék az első életévekben”; „A családközpontú pedagógia gyakorlata „)
elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében megvalósítandó, egyenként 30 órás,
számonkéréssel végződő továbbképzési programok megvalósítása.
A 3 db képzésben részvevők létszáma összesen 500 fő (csoportonként minimum 20 fő,
maximum 25 fő).
3.2.2.Akkreditált pedagógus továbbképzés:
A 0-6 éves gyermekekkel pedagógus munkakörben, az óvodai illetve a napközbeni
gyermekellátás területén dolgozó szakembereknek szóló „Családpedagógia 6 év alatti
gyermekkel foglalkozó szakembereknek” képzés, mely a pedagógus-továbbképzésről, a
pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján kerül kidolgozásra és
akkreditálásra. A akkreditált továbbképzési programban résztvevők létszáma összesen 1000
fő (csoportonként minimum 10 fő, maximum 25 fő) A képzés időtartama: 30 óra.
3.2.3.A Vállalkozó köteles biztosítani a képzés személyi és tárgyi feltételeit, a képzés
helyszínét, a képzéseknek megfelelő termeket, cateringet illetve szükség szerint szállást
illetve utazás költségeit.
A részletes feladatleírást a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSE
4.1. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit jelen Szerződés hatálybalépésétől számított
maximum 8 hónapon belül, de legkésőbb a Projekt fizikai befejezése előtt köteles elvégezni
az alábbi ütemezés szerint:
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4.1.1.A Megrendelő a Szerződés hatályba lépését követően 8, azaz nyolc napon belül átküldi
Vállalkozó részére az első hónapban indítandó képzési csoportok helyszíneit és
időpontjait
4.1.2.Megrendelő a Szerződés időtartama alatt a 4.1.1. pontban foglaltak kivételével, az adott
képzési csoport indítását megelőző 1 hónapon belül átküldi Vállalkozó részére a képzési
csoport helyszínét és időpontját.

A képzések szervezése a szerződéskötést követő 1 hónapon belül megkezdődik, és
maximum 8 hónapig tart, (július és augusztus hónapokban korlátozott számban) azzal, hogy
a Projekt mindenkori fizikai befejezésétől számított 1 hónappal korábban be kell fejeződnie.
4.2. Megrendelő rögzíti, hogy a 4.1. pontban meghatározott ütemtervet Vállalkozó köteles betartani,
így Vállalkozó az ütemterv nem megfelelő betartásából eredő késedelmes teljesítések
szerződéses következményeivel számolni köteles.
4.3. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá a képzések minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat
saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy teljesíti.
4.4. Amennyiben Megrendelő a feladat teljesítését elfogadja, úgy erről teljesítésigazolást (a
továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) állít ki.
5. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
5.1. Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésének ideje alatt legalább havi rendszerességgel, előre
egyeztetett időpontokban a Megrendelőnek írásban beszámolni az addig teljesített képzésekről,
vagy a még szervezés alatt álló képzések esetén azok szervezésének stádiumáról,
ütemezésének betartásáról. A Vállalkozó köteles jelentést készíteni, és megküldeni azt
Megrendelő kapcsolattartója részére.
5.2. A Vállalkozónak a Szerződés hatálya alatt folyamatosan a Megrendelő rendelkezésére kell állnia
a Szerződés tárgyát képező feladatok teljesítésében, tekintet nélkül a képzések ütemezésére. A
rendelkezésre állás keretében a Vállalkozónak a Megrendelő erre vonatkozó megkeresésének,
felszólításának kézhez vételétől számított legfeljebb huszonnégy (24) órán belül meg kell
kezdenie a Megrendelői megkeresésben megjelölt feladatok ellátását. Felek megállapodnak,
hogy Vállalkozó a rendelkezésre állásért külön díjazásra nem jogosult.
5.3. A Vállalkozó a képzések szervezését az általa megajánlott szakemberei, oktatói, valamint
személyes közreműködésre kötelezett tagjai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai útján köteles
ellátni. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése érdekében igénybe veheti más személy (oktatók)
közreműködését is, azzal, hogy a Vállalkozó köteles az igénybevétel előtt a Megrendelőt
tájékoztatni, ha a feladat teljesítése érdekében olyan harmadik személy (oktató) közreműködését
kívánja igénybe venni, akinek közreműködéséről korábban a Megrendelő a Vállalkozótól nem
szerzett tudomást, köteles továbbá ismertetni az igénybevétel indokát, a közreműködő
személyére vonatkozó alapvető információkat (név, végzettség, szakmai tapasztalat). A
Vállalkozó köteles a harmadik személy igénybevételét haladéktalanul, többletköltség és határidő
igénye nélkül megszüntetni, ha a Megrendelő a közreműködő személye ellen kifogást emel.
5.4. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó alkalmazottait, közreműködőit, illetőleg a jelen Szerződés
alapján kifejtett tevékenységüket – képzéseket - a Szerződés futamideje alatt bármikor
ellenőrizni. Az ellenőrzés történhet a képzések helyszínén, továbbá iratok, dokumentumok,
felvilágosítás rendelkezésre bocsátásra kérésével. A Megrendelő az ellenőrzés során feljegyzést
készíthet az ellenőrzés eredményéről.
5.5. Vállalkozó a Megrendelő ellenőrzésén kívül teljes körűen köteles tűrni az európai uniós források
felhasználásának felügyelete vonatkozásában eljáró Irányító Hatóság, Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) és minden egyéb illetékes szervezet közvetlen, valamint e
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szervezetek által meghatalmazott külső felek által végzett ellenőrzéseket. Vállalkozó az
ellenőrzések során köteles együttműködni, a kért iratokat, dokumentumokat, felvilágosítást
haladéktalanul megadni, illetőleg beszerzésük iránt intézkedni.
5.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a
Megrendelő érdekeinek figyelembevételével köteles teljesíteni.
5.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a képzések szervezését és lebonyolítását a szakmailag elvárható
legnagyobb gondossággal látja el a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltak szerint.
5.8. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilvántartásokat, számlákat, bizonylatokat
és más, jogszabály által meghatározott okiratokat, dokumentumokat köteles a Szerződés
teljesítésétől számított legalább öt (5) évig megőrizni és azt az ellenőrző szervek, hatóságok,
illetve a Megrendelő részére kérés esetén rendelkezésre bocsátani.
5.12. Vállalkozó együttműködésre a Szerződés 11. fejezetében rögzítettek szerint köteles.
6. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGE
6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a Szerződésben meghatározott feladatok
szerződésszerű ellátását követően a Vállalkozó Vállalkozói díját a jelen Szerződés 7. fejezete
szerint megfizeti a Vállalkozó részére.
6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megfelelő időben tájékoztatja a Vállalkozót
minden olyan körülményről, amely a Szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással van.
6.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozót a teljesítéshez szükséges utasításokkal, útmutatással ellátni.
A Megrendelő vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vállalkozó által döntésre
előterjesztett kérdésekben ésszerű, a döntést igénylő kérdés jellegét szem előtt tartó határidőn
belül meghozza döntését.
6.4. Megrendelő együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat a Szerződés 11. fejezete
tartalmazza.
7. A VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
7.1. Megrendelő mindösszesen nettó 76.625.000 Ft + Áfa keretösszeggel rendelkezik a jelen
keretszerződés teljesítésére. Vállalkozót a Szerződés 3. pontjában, valamint a Szerződés 1. sz.
mellékletében meghatározott, Vállalkozó feladatkörébe tartozó feladatok szerződésszerű,
Megrendelő által igazolt teljesítése esetén Vállalkozói díj illeti meg. A Vállalkozói díj összegét
a tanúsítványt/igazolást szerzett szakemberek száma határozza meg.
Tanúsítványt/igazolást szerzett egy fő szakember kiképzésének díja:
nettó
…………………………….. Ft + ÁFA, azaz nettó ……………………. forint plusz általános
forgalmi adó összeg. Vállalkozó a Szerződés 7.8. pontjában foglaltak szerinti ütemezésben
jogosult a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla benyújtására. A Szerződés és a
kifizetések pénzneme a forint (HUF).
7.2. A Vállalkozói díj magában foglalja a Dokumentáció és az Ajánlat szerinti műszaki tartalom
megvalósításának valamennyi költségét és ráfordítását. A Vállalkozói díj átalány jellegű díj, amely
magában foglal minden olyan kiadást, költséget, amely a Szerződés teljesítésével együtt jár. A
Vállalkozói díjon felül költség semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.
7.3. Az egyértelműség érdekében a Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díj magában foglalja
mindazon, a Vállalkozó által igénybe vett közreműködő díját, akikkel a Vállalkozó a jelen
Szerződés teljesítése érdekében létesít jogviszonyt. A jelen Szerződésben foglalt azon
felhatalmazások, amelyek alapján a Vállalkozó egyes tevékenységeket maga is elláthat, illetőleg
azokkal harmadik személyt is megbízhat, nem jelentik azt, hogy a Vállalkozói díjban ezen
harmadik személyeknek járó ellenszolgáltatás ne foglaltatna benne.
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7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő jogosult a Vállalkozói díj összegéből az
esetlegesen felmerülő késedelmi, és hibás teljesítési kötbér összegét – a Kbt. rendelkezéseinek
betartása mellett – a Ptk. 6:49. §-ában foglaltak szerint beszámítani. Felek megállapodnak
abban, hogy az esetlegesen felmerülő meghiúsulási kötbér megfizetése az erre történő írásbeli
felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül esedékes.
7.5. A Szerződésben meghatározott feladatok ellenértékének pénzügyi fedezetét 100%-ban európai
uniós forrás felhasználására kötött Támogatási Szerződés biztosítja, ezért annak teljesítése
során a vonatkozó hazai és közvetlenül hatályos EU jogszabályok rendelkezéseinek Vállalkozó
aláveti magát.
7.6. Megrendelő rögzíti továbbá a fentiekre tekintettel, hogy a Vállalkozói díj kifizetésére Támogatási
Szerződésében rögzített módon, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendeletet figyelembe véve utófinanszírozással kerül sor.
7.7. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a Szerződésben
foglaltaknak megfelelően kiállított számlák ellenében jogosult. A részszámlázás havonta történik
a megvalósult képzési csoportoknak kiadott tanúsítványok, igazolások száma alapján. Vállalkozó
köteles a kiállított tanúsítványokat, igazolásokat és a képzés teljes dokumentációját a képzést
követő öt napon belül benyújtani, amelyet Megrendelő felülvizsgál. A Megrendelő a havi
teljesítésekről csak abban az esetben állít ki teljesítési igazolást, ha a leadott képzési
dokumentumVállalkozó tudomásul veszi, hogy a pedagógus akkreditációs rendszerben
akkreditált képzés (Családpedagógia 6 év alatti gyermekkel foglalkozó szakembereknek)
esetében tanúsítványt szükséges kiállítani a továbbképzést sikeresen elvégzők részére, melynek
tartalmi követelményeit a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (11) bekezdése
szabályozza.Továbbá a 3 db szociális minősített képzés (Mozgás és környezettudatosság, Játék
az első életévekben, Családközpontú pedagógia gyakorlata) esetében igazolást szükséges
kiállítani a továbbképzést sikeresen elvégzők részére, melynek tartalmi követelményeit a 9/2000.
(VIII. 4.) SzCsM rendelet 1. sz. melléklete szabályozza
7.8. A Megrendelő a Szerződésben foglalt feladatok elvégzését nyolc részletben – hét részszámla és
egy végszámla - számolja el a kiadott képzési tanúsítványok, és képzési igazolások száma
alapján. Amennyiben a képzés teljes dokumentációja nem felel meg az előírt követelményeknek,
úgy Megrendelő 5 munkanapos határidő biztosításával felhívja a helyes dokumentáció
benyújtására. Ha Vállalkozó ezt nem teljesíti a fenti határidőn belül, úgy Megrendelő addig nem
állítja ki a teljesítési igazolást és Vállalkozó addig nem jogosult részszámla kiállítására, amíg az
előírásoknak megfelelő képzési dokumentáció benyújtásra nem kerül. Jelen pontban foglalt
esetben Megrendelő késedelmi kötbérre is jogosult a 8.3. pontban foglaltaknak megfelelően.
7.9. A számlák kiállítására a Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt
Teljesítésigazolás alapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz
képest a Vállalkozó teljesítését, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének betartása mellett. Felek
kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján, annak
betartásával a teljesítés igazolásának megtagadásáról nyilatkozni, amennyiben a Szerződésben
meghatározott feladatok teljesítése – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős – nem
szerződésszerű. Teljesítésigazolás hiányában a számlát Megrendelő nem köteles befogadni.
7.10. Megrendelő a 7. fejezet szerint benyújtott számla ellenében a Vállalkozói díjat Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdésében meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó részére a Vállalkozó
************** számú bankszámlájára történő banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított
harminc (30) napon belül.
7.12. A Vállalkozó köteles a számlákat – egy eredeti példányban – a havi részteljesítés elismerésétől
számított nyolc (8) napon belül a Megrendelő részére eljuttatni. A számlákhoz a Megrendelő által
aláírt Teljesítési igazolásokat mellékelni kell. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát
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EFOP-3.1.1-14-2015-00001, a Szerződés iktató számát és a képzési csoport azonosítókat. A
másolatokat cégszerű aláírással (aláírás, illetve cégbélyegző) kell hitelesíteni.
7.13. A szabályszerűen kiállított számlát a Megrendelő nevére kell kiállítani és mellékletekkel együtt
benyújtani Megrendelő részére.
7.14. A Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Vállalkozó csak a
Megrendelő előzetes írásbeli értesítése esetén jogosult átruházni (a továbbiakban:
„Engedményezés”).
7.15. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a
Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni Vállalkozót legfeljebb négy (4) napos határidővel a hibák
kijavítására, vagy a hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a
számla és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljes körűen, hiánytalanul és
hibamentesen átadásra került.
7.16. Felek rögzítik, hogy a Szerződés az Art. 36/A. §-ának értelmében közbeszerzés közvetlen
megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősül, amelyre tekintettel a Vállalkozó vállalja,
hogy valamennyi, a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján előírt mértéket
meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a köztartozás
hiányára vonatkozó együttes, eredeti adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy szerepel a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: „NAV”) köztartozásmentes adózói adatbázisában.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Art. 36/A §-ában foglalt előírások érvényesülését
az alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja.
7.17. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti
késedelmi kamatot, illetve költség általányt számolhat fel.
8. KÖTBÉR
8.1. A Vállalkozó felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen Szerződésben foglalt feladatait az adott
képzésben jártas, nagy tapasztalattal bíró személytől (oktató) elvárható minőségben, magas
szinten és kellő gondossággal, szakszerűen, a jogszabályi követelmények maximális
betartásával lássa el.
8.2. A Vállalkozó felel azért, hogy az általa a teljesítés érdekében igénybevett személyek,
közreműködők a képzéshez szükséges jogosultsággal, szakértelemmel rendelkezzenek.
Megrendelő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdés alapján – a jelen fejezetben meghatározott kötbér
igényeit érvényesíti, amennyiben a Vállalkozó olyan okból amelyért felelős megszegi a
szerződést.
8.3. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem
teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős, késedelembe esik, úgy
Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is
érvényesítheti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esés időpontjától minden megkezdett
késedelmes nap után az adott késedelemmel érintett részteljesítésre eső nettó Vállalkozói
díj 1 %-a/nap, de legfeljebb a késedelemmel érintett képzésekre eső nettó Vállalkozói díj
20% -a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelő jogosult – mindennemű
kártalanítási kötelezettség nélkül – választása szerint a Szerződéstől egyoldalú írásbeli
nyilatkozatával elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani és egyúttal a Szerződés 8.5. pontja
szerinti meghiúsulási kötbért követelni. Megrendelő elállási és rendkívüli felmondási jogát a
Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az elállás vagy rendkívüli felmondás a
Vállalkozó kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét nem érinti.
8.4. Felek megállapodnak, hogy a Műszaki leírásban (1. számú melléklet) meghatározott tárgyi és
személyi feltételeket a Vállalkozó nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezt a Megrendelő
az ellenőrzése során észleli, az hibás teljesítésnek minősül, amelyért Vállalkozó felelős. A hibás
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teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre eső nettó vállalkozói díj 1
%-a/nap a hiba kijavításáig, de legfeljebb 20%-a.
8.5. Amennyiben Vállalkozó eléri a hibás teljesítési kötbér maximumát, a Megrendelő jogosult a
Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül – elállni, amely esetben Vállalkozó
a teljes nettó Vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Ebben
az esetben hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség, illetve annak
már érvényesített összege a meghiúsulási kötbér összegébe beszámít. Amennyiben a határozott
idő lejárta előtt Megrendelő rendkívüli felmondása miatt, illetve olyan egyéb okból szűnik meg a
Szerződés, amelyért Vállalkozó felelős, úgy Vállalkozó szintén köteles a jelen pontban
meghatározott mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére a jelen pontban foglalt feltételekkel.
8.6. Amennyiben a Szerződés teljesítésének meghiúsulása olyan, a Megrendelő érdekkörében
felmerült ok miatt következett be, amelyért a Megrendelő felelős, úgy a Vállalkozónak emiatt
felmerülő többletköltséget, kárt ‒ annak hitelt érdemlő igazolása alapján ‒ a Megrendelő köteles
a Vállalkozónak megtéríteni.
8.7. A Vállalkozó a Szerződés hatálya alatt keletkező kötelezettségeinek a megszegéséért a
Szerződés teljesítése vonatkozásában hatályos törvények rendelkezéseiben meghatározott
időszakon keresztül a Szerződés teljesítésének a befejezését követően is felelős.
8.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

9.

ALVÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS

9.1.

A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek,
illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét
teljes egészében másra nem ruházhatja át.

9.2.

A Kbt. 143. §-a alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak
szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban
foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett
be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.

9.3. Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése
szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. §
(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve
az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet
vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138.§
(2) bekezdés).
9.4.

Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt
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alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés).
9.5. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a szolgáltatást
maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható magatartása által
Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó, szakember
nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

10.

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KAPCSOLATTARTÁS

10.1.Felek a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget vállalnak,
amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással
folyamatos kapcsolatot tartanak.
10.2. A Vállalkozó külön is kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződést, valamint a
Megrendelőt érintő, illetve bármely, a teljesítés során vagy azzal összefüggésben tudomására
jutott információt a Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül nem közöl harmadik
felekkel.
10.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés teljesítése során elsődlegesen írásban (e-mail, levél
stb.) kommunikálnak egymással. Különösen érvényesül ez a kötelezettség a Vállalkozó által
készített javaslatok, megrendelői döntést igénylő kérdések, azok szakmai előkészítése,
valamint a tájékoztatási kötelezettség körében. Amennyiben a döntés, intézkedés
halaszthatatlan voltára, személyes jelenlétre vagy valamely más fontos körülményre tekintettel
az írásbeli kommunikáció nem lehetséges vagy nem célszerű vagy nem gazdaságos, a Felek
jegyzőkönyvezett szóbeli közlése is hatályos. A szóbeli közlés tárgyát a Szerződés teljesítésére
vonatkozó, valamint a jogosultságokat és kötelezettségeket lényegesen érintő esetben írásban
is haladéktalanul rögzíteni kell.
10.4. Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni a Szerződés teljesítése során a Ptk.
6:240. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseinek szem előtt tartása mellett, az utasítás
azonban nem terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé,
nem terjedhet túl a beszerzés tárgyán és mennyiségén.
10.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésre vonatkozóan az alábbiakban megjelölt
személyek útján tartják a kapcsolatot:
A Megrendelő szakmai kapcsolattartója:
tel.:
+
e-mail:
A Vállalkozó kapcsolattartója:
tel.:
+
email:
10.6. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a kapcsolattartók személyében változás
következik be, úgy azt haladéktalanul közlik a másik Féllel.

12. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE
12.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, kizárólag a Kbt. 141. § által
meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja szerint a
Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől
elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely
esetben a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Továbbá Megrendelő a
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Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat a Kbt.
143. § (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt esetekben.
12.2. A Szerződés megszűnik:
- Felek szerződésszerű teljesítése esetén;
a keretösszeg kimerülésének napján,Megrendelő elállásával;
- Rendkívüli felmondással valamelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén.
12.3. A 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 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. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

-

a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Megrendelő a Szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

12.4. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni,
ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
Közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési
eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés). A Kbt. 143. §-a alapján a Megrendelő a Szerződést
felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben a
Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak.
12.5. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi
része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan
megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti
céljának.
12.6. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal
felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban
gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó
tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak
abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek a Ptkban meghatározott keretek között egymással elszámolni.
12.7. A Vállalkozó a Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén köteles a Vállalkozói feladatainak
a Megrendelő által kijelölt személy részére történő lehető legrövidebb időn belüli átadásához
szükséges intézkedéseket megtenni. A Vállalkozó köteles mindazon okiratokat, dolgokat,
amelyek a feladata teljesítése során vagy annak érdekében a birtokába kerültek, hiánytalanul,
rendszerezve átadni a Megrendelő képviselőjének. A Vállalkozó köteles továbbá a személyesen
őt megillető, Vállalkozói tevékenységével összefüggésben szerzett jogokat a Megrendelőre,
illetőleg az általa kijelölt személyre átruházni, amennyiben az lehetséges.
12.8. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett munkák
ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére.
12.9. A Vállalkozó a Szerződés megszűnését követően is köteles a Megrendelő, illetőleg a
Megrendelő által kijelölt személy számára a Projekttel, korábbi Vállalkozói teljesítésével
kapcsolatos valamennyi információ haladéktalan megadására.
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12.10.A Vállalkozó a szerződést kizárólag a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén mondhatja
fel, azonnali hatályú felmondásra nem jogosult.
12.11. A Szerződés megszűnése esetén a Szerződő Felek kötelesek egymással elszámolni. A
Vállalkozót a Szerződés felmondása esetén a felmondási idő leteltéig elvégzett,
szerződésszerűen teljesített szolgáltatásai ellenértéke illeti meg, kárainak megtérítését kizárólag
a Megrendelő jogellenes felmondása esetén követelheti. Amennyiben a Szerződés bármely okból
megszűnik, a Vállalkozó nem jogosult a még nem teljesített feladatok ellenértékének, valamint az
elmaradt haszon megtérítésére.
12.12 A Vállalkozó köteles mindazon okiratokat, dolgokat, amelyek a feladatának teljesítése során
vagy annak érdekében a birtokába kerültek hiánytalanul, rendszerezve átadni a Megrendelő
képviselőjének.
13. VIS MAIOR
13.1 Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior (a
továbbiakban: „Vis maior”) akadályozza meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után
következett be.
13.2. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás,
járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, robbantások,
valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül
merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.
13.3. Ha az egyik Fél Vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak érdekében,
hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja
szerződéses kötelezettségeit.
13.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények
jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem
rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a
teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14.1. Jelen Szerződés hatályba lépésének napja a Szerződés mindkét Fél általi aláírásának napja .
14.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és a Kbt. vonatkozó, a
Közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos rendelkezései az irányadóak.
14.3. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy a Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek
teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani.
14.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli
értesítést a Felek mindenkori székhelyének címére kell megküldeni. Az erre a címre ajánlott,
tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a kézbesítés megkísérlését követő 3.
(harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, akkor is, ha a tértivevény szerint a
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen helyre költözött, az iratot nem
vette át, vagy az átvételt megtagadta.
14.5. A Felek rögzítik, hogy a Felek kölcsönös együttműködésével összefüggő bármely lényeges
információról haladéktalanul és szükség esetén írásban, visszaigazolható módon (postai úton
történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén
átvételi elismervénnyel, amely legalább az átvevő személy olvasható aláírását és az átvétel
keltét tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni.
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14.6. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes
ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
14.7. Megrendelő a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy a külföldi
adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
14.8. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy
békés úton rendezzék a Szerződéssel kapcsolatban, vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkező jogvitát. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, abban az esetben a Felek a
polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: „Pp”) rendelkezései szerint
járnak el.
A Szerződés egymással megegyező – ** (**) számozott oldalból álló és ** (**) darab mellékletből – **
(**) eredeti példányban készült, amelyből ** (**) darab a Megrendelőt, ** (**) darab a Vállalkozót illeti.
Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a Szerződést, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.
Budapest, 2017. „………………..…” „……”

……………………………………………
Családbarát Ország Nonprofit
Közhasznú Kft.
Megrendelő
Képviseli: […]

……………………………………………

Vállalkozó
Képviseli: […]

A Szerződés mellékletei:
- 1. számú melléklet: Műszaki leírás
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