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Magyar Diáksport Sziivetség, (LL46 Budapest, lstvánmezei út 4L. , bejegyző végzésszáma:
Fővárosĺ Törvényszék Pk. 60055/t989 képviselĺ:Rádics Balázs Ügyvezető igazgató), mĺnt
megrend elő (tová bbia kba n : Megrendelő, Ajánlatkérő)
másrészről a

Met-lnfo tnformatikai Szervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (It46 Budapest, Álmos
vezér park 27. adószám: t2t0l287-2-42, bankszámlaszám: L0800014-40000006-t2t54953,
cégjegyzékszám: o1-09-465663, képvĺseli:Meleghegyi Tamás József), mĺnt Vállalkozó
(tová bbĺa kban: Vállalkozó)

(Megrendelő és Vállalkozó kĹllön-kĹilön:

között,

Fél, egyÜtt: Felek)

az alulírott napon és helyen az alábbitartalommal és feltételek mellett

ELőzMÉNYEK
(A)

M

(B)

a

Társadalmí Megújulás operatív Programjának
keretében pályázati úton elnyert támogatás felhasználásával kíván a ,,A testnevelés új
stratégÍőjőnak és lizikai állapot új mérésÍrendszerének kíalakításaés az önkéntes
részvételćisztijnzése a komplex iskolaitestmozgősprogramok szervezésében" tárgyű
Projekt megvalósítása során szolgáltatást ĺgénybevennĺ. A pályázat TÁMOP-3.1.t.L3t2-2ot3-oo01 azonosító számmal , ,,A testnevelés lij stratégiőjőnak és fizÍkaÍőllapot
új mérésirendszerének kÍalakítása és az önkéntes részvételčjsztćinzésea komplex
iskolai testmozgősprogramok szeruezésében" elnevezéssel kerĹilt meghĺrdetésre
(Projekt). A Projektben Megrendelő támogatásra írányuló igényt nyújtott be. A

Fetek rogzítik, hogy Megbízó

e

gre nd

e

l

ő 20t3'

á p rĺ l ĺs

t2-én Tá mogatá sĺ Sze rződ ést kötött.

Megrendelő a,,Komplex informatikqi rendszerterv elkészítése,a rendszerterv alapjőn
megvalósuló fejlesztések menedzsment és minőségÍrőnyítősi feladatainak ellőtősa a
Magyar DÍőksport Szćivetség részérea ĺÁuop 3. 3.7.73.-72-2073-0007. sz. projekt
keretében" tárgyban a Kbt. L22ĺ^.5 szerĺnti közbeszerzésĺ eljárást (Eliárás) folytatott

le, amely szerĺntĺajánlattételi felhívást 2oL3. augusztus 22' napján kÜldte meg az
ajá nlattéte re fe kélt Aján lattevőknek.
l

(c)

l

Vállalkozó a törvényi előírásoknak megfelelő Ajánlatát 2013. szeptember 9. napján a
Megrendelő részéreátadta. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről szőlő
összegzést 2oL3. szeptember 20. napján küldte megazzal, hogy a közbeszerzésĺeljárás
nyertese a Megrendelő.
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(D)

Felek rogzítĺĘhogy a jelen Szerződést a közbeszerzésekről szőlő 20tL évi CVlll.
törvény (Kbt.) t24.5-a alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel
írják alá.

L.

ÉRrruvlrző ReĺvoelrEzÉsEK

t.r

A Szerződésben nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbijelentéssel

bírnak:

Ajánlat

Jelenti a Vállalkozó jelen Szerződés 2. szamÚ
mel lékletkéntcsatolt ajá nlatát.

Ajánlattétel i Dokumentáció

Jelenti az ajánlattevők

Ajánlattétel i Fel hívás

rendelkezésére
bocsátott dokumentácĺót az Eljárás során.

Jelenti az Eljárásban az ajánlattevők részére
rendelkezésre bocsátott eljárást megĺndító
felh ívást.

Kár

A Ptk.-ban meghatározott jelentéssel bír

Kbt.

Jelenti a közbeszerzésekről szőló 20LL. évl
CVlll. törvényt

Késedelmi Kötbér

Jelentése a

7.2

po ntba

n

ke rü lt

meghatározásra'
Hibás teljesítésikötbér

Jelentése az

7.3 pontban

került

meghatározásra.

Meghiúsulás

Jelenti a

Vállalkozónak

lehetetlenÜlést, így különösen

Megrendelő elállását

felróható
a Vállalkozó
megalapozó

késedelmét (Szerződés 8.3. pontja),

a

Vállalkozó hibás teljesítését,amikor az általa
nyújtott szolgáltatás dokumentá l hatóan nem
teljesíti a Műszaki Leírásban foglaltakat és

kĺjavításanem lehetséges, va1v

a

Megrendelő elállását megalapozó határĺdőn
belÜl nem lehetséges, a Vállalkozó által a
teljesítés jogos ok nélkijli megtagadását.
Meghiúsulási Kötbér

A Szerződés 7.4 pontjában

meghatározott

jelentéssel bír.
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Jelenti az Ajánlattételi Dokumentáció

MűszakiLeírás

lll.

köteté be n megh atá ro zott Szerződ és tá rgyá ra

vonatkozó mennyiségíés

mínőségĺ

paramétereket, amely jelen Szerződés 1'

szó m (l m

e l lékl

etét képezĺ.

Jelenti a Megrendelő részérea Szerződés
megkötésére bĺztosítottforrás nyújtásával

Támogatási Szerződés

ka

pcsolatos megá

lla

podást.

Jelentĺ a Szerződés 3. szómú mellékletében
meghatározott ajánlatot.

Szakmaiajánlat

Projekt

Jelenti

a ĺÁvlop 3.']"L3-L2-2o13-0001

azonosítószám,j támogatási

program

megvalósítását.

PolgáriTörvényktinyv vagy

Ptk.

Jelentĺ az t959. évĺlV. törvényt.

Szerződés 4'L pontjában
forintban kifejezett nettó árat, amelyért
Vállalkozó a Szerződés 2.t pontjában

Jelentĺ azt,

VállalkozóiDíj

a

meghatározott tevékenységetelvégzi.

t.2

Továbbĺértelmezésiszabályok

t.z.t

A tartalomjegyzék a fejezetek, a pontoĘ alpontok és a mellékletek címei
kizárőlag a hivatkozás megkönnyítését szolgálják, és a Szerződés
értel mezésére n ĺncsenek kĺhatással.

Előzményekre, a fejezetekre, pontokra, illetve alpontokra Vagy
mellékletekre vonatkozó mĺnden hivatkozás a Szerződés előzményeire,
pontjaĺra, fejezeteĺre, ĺlletve alpontjaira vagy mellékleteĺre vonatkoziĘ
kivéve amennyiben a Szerződés eltérően rendelkezĺk

r.2.2

Az

L.2.3

A

jogszabályokra vonatkozó hivatkozások bármely időpontban úgy
értelmezendőek, hogy azok magukban foelalják az adott jogszabály
módosítását, kiterjesztésétĺs, illetve minden más hatályos eszközt,
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rendelkezést vagy szabályozást is bele kell értenĺ,akkor is, ha azt később
módosítják vaEY az így válik hatályossá.

1'.2.4 Az egyes

L.2.5

szá mú megfoga lmazáso k többes szá m ba n is

é rtendőek

és ford ítva.

Az egyes fejezetekbe való besorolás nem befolyásolja aSzerződés, valamĺnt
me

llékletei érvényesülését.

t.2.6 Valamely

megállapodásra, okiratra, eszközre, engedélyre, szabályzatra

Vagy más iratra (beleértve a Szerződést is), Vagy ezek valamely
rendelkezésére való hĺvatkozást mĺndĺgúey kell értelmeznĺ,hogy
lehetséges, hogy ezeket módosították, megváltoztatták, kiegészítették,
hatá lyu kat fe

t.3

lf Ü

ggesztetté Ę va gy

m eg új ítottá k.

Az egyes dokumentumok kozöttĺeltérések

A Szerződés és annak mellékletei kozötti bármilyen ellentmondás vagy eltérésesetén

a

Szerződésben foglaltak irányadók. Amennyiben a Szerződés mellékletét a
közbeszerzésĺeljárás dokumentumai is képezik, a Szerződés és a közbeszerzésĺeljárás
dokumentumaĺ kozötti eltérésesetén az utóbbiak az írányadók a Kbt. 124. s (1)
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.Az Értelmező Rendelkezésekben
meghatározott fogalmak és elnevezések irányadóak a mellékletekre ĺs.

2.

A szERzőDÉs rÁneYn, IDőTARTAMA

2.r

A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Diáksport Szövetség
részére

(a)

komplex ĺnformatĺkaĺrendszefterv kidolgozását és elkészítését,valamint

(b)

a

rendszerterv alapján megvalósuló fejlesztések menedzsment és
minőségĺrányításifeladataĺnak ellátását a jelen Szerződésben, ĺlletve a
Szerződés elválaszthatatlan részétképező 7. sz' mellékletben foglaltak
sze

ri

nt.

2.2

A

2.3

A Felek rögzítik,

Szerződés szakmai és pénzĹjgyi teljesítésénekhatárideje: 20t4. december
na pja.(Teljesítési véghatáridő)

3]..

hogy jelen Szerződés teljesítése során elkészült művek vagyoni,
felhasználóĺ jogának átruházása tekĺntetében jelen Szerződésben a Szerződés ĺdőbeli
hatá lyátó l

e

lté rő sza bá

lyokat

á l la

pítana k meg.
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3.

A TEUEsíTÉsnelye

3.L

A teljesítés helye a Szerződés teljes időtartama alatt a Megrendelő székhelye, Vagy a

Megrendelő által kĺjelölt egyéb hely

4.

A VÁLLALKozll Díl

4.t

A

Vállalkozót a jelen Szerződésben és annak mellékletében foglalt feladatok
24 764 ooo Ft + ÁFA, azaz
maradéktalan és Szerződésszerű elvégzéséért
huszonnégymi!lió-hétszázhatvannégyezer forint +Árł Vállalkozóĺ díj (Vállalkozói Díj)
ĺlleti meg. A Vállalkozői Díj a Szerződésben foglalt valamennyi feladat ellátását
magában foglalja. A Vállalkozó a Vállalkozásĺ Díjra, a Szerződés ĺdőtartama alatt
részletekben jogosult az alábbí ütemezés szerĺnt.

4.2

Vállalkozó a teljesítéshez kapcsolódó számla benyújtására a Szerződés 3. számú
melléklete szerinti Szakmai ajánlat szerint jogosult.

4.3

Szerződés 2.L. (a) és 5.1. pontjában foglalt feladatok ellátásához
kapcsolódó számlát egy összegben, a 4.7. pont szerĺnti Teljesítéslgazolást követően
jogosult a Megrendelő számára kiállítani.

4.4

Vállalkozó

a

Vállalkozó a Szerződés 2't' (a) és 5.2. pontja alapján a projektmenedzsmentĺ és
minőségĺrányítási feladatok ellátásához kapcsolódó számlát havonta jogosult
benyújtanĺ Megrendelő részére.Nem teljes hónapra vonatkozó teljesítésesetén a
Válla lkozó ará nyos havidíjra jogosult.

4.5

A Megrendelő a Vállalkozásĺ Díjat az alább defĺniált Teljesítéslgazolást

4.6

A Vállalkozó teljesítésénekigazolására akkor van mód, ha a Vállalkozó teljesítése

4.7

A Vállalkozó mĺnden esetben koteles a Teljesítéslgazolás kĺállításához valamennyĺ
szükséges dokumentácĺót átadni a Megrendelőnek, ezek hiányában azok nem

követően
kĺállított számla ellenében fĺzeti meg a számla kézhezvételétőlszámított harmĺnc (30)
napon belÜl a Vállalkozó bankszámlájára torténő átutalással. A számla kiállításkor
Vállalkozónak fĺgyelemmel kell lennie az óltalőnos forgalmi adóról szóló 2007. évi
cXXVll törvény, vonatkozó rendel kezéseíre.
megfelel az Ajánlattételĺ Dokumentációban, az Ajánlatban és a jogszabályokban foglalt
kovetelményeknek.

tekinthetők teljesítettnek. A Vállalkozó a 2.L. (b) 5.2. pontban meghatározott feladatok
vonatkozásában a Teljesítéslgazolása érdekébenbeszámolót (Beszámoló) készíta
teljesítésről.
4.8

A

Megrendelő

a

teljesítésről a teljesítés alapjául szolgáló dokumentumok

benyújtásától számított L5 napon belĹil köteles írásban nyilatkozni, a Megrendelő által
kitöltött 4. számú melléklet szerinti Teljesítés lgazolásĺ Formanyomtatvány
ellenjegyzésével (Teljesítés lgazolás). A teljesítésalapjául a 2.I(a) és 5.1. pontban
6
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meghatározott feladatok vonatkozásában a lentebb defĺnĺáltRĺport és a jelen
szerződés ]-. számú mellékletében részletezett rendszerterv; a 2.1 (b) és 5.2. pontban
meghatározott feladatok vonatkozásában a Vállalkozó Beszámolója szolgálnak. A
Vállalkozónak a benyújtott számlához csatolnia kell a Megrendelő által aláírt Teljesítés
lgazolás egy másolatĺ példányát, ennek hiányában a számlát a Megrendelő nem
fogadja be, az a Vállalkozó részérevĺsszakÜldésre kerül.

4.9 A

Teljesítés lgazolására a Megrendelő képviseletében Rádĺcs Balázs, ügyvezető
jogosult. A Vállalkozói Díj kifizetésérecsak a Teljesítéslgazolás kĺállítása és a számla
befogadása után kerÜlhet sor.

4'to

A Vállalkozónak számláján fel kell tÜntetnie a TÁMoP 3.L.L3.-L2-20L3-0OOL sz.,,A

4.Lt

A Szerződésben meghatározott Vállalkozóĺ Díjtartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés
teljesítésévelkapcsolatos minden költségét, ezen felül a Vállalkozó a jelen Szerződés

testnevelés új stratégiőjónak és fizikai óllapot új mérésirendszerének kialakítósa és az
tjnkéntes részvételosztönzése a komplex iskolaitestmozgósprogramok szervezésében"
Projektcímet, valamint a Szakmai ajánlat szerĺnt havidíjra vonatkozó számlákon külon
fel kell tÜntetnĺ a projektmenedzsmenti tevékenységSzakmaĺ Ajánlatban
meghatározott havídíját és a minőségirányításitevékenység havĺ díját is.

teljesítésekapcsán egyéb fizetésĺ,vagy megtérítésiigénnyel (kÜlönös
teljesítéssorán felmerülő utazásĺ koltségekre) nem élhet.

5.

szERzőDÉs TELJEsíTÉsE

5.1

A rendszertervezésifeladatok megvalósítása során a Vállalkozó

tekĺntettel a

a

Megrendelőt valamennyi, a tervezés során felmerÜlő döntésĺ pontról
haladéktalanul tájékoztatni, a fejlesztési irányok meghatározásánál Megrendelő

(a) Koteles
d

öntése ĺne k megfe

le

lő felad ate llátást biztosíta ni;

napon belÜl előrehaladási riportot
(Riport) készítenĺ,amelyet elektronĺkus úton, Megrendelő által megjelölt

(b) Köteles legalább a szerződéskötéstől számított

1-4

személyeknek kell eljuttatn ia;

(c) Köteles a Szerződés megkötését kovető 21- napon belÜl a végleges rendszeftervet
elkészítenĺ,és azt Megrendelőnek 1 db eredetĺ digitálĺs (elektronĺkus adathordozón CD-n vagy DVD-n - rögzített) és 1 db eredeti nyomtatott formában átadni.
Megrendelőnek 10 nap áll rendelkezésre, hogy a megküldött rendszerterv
kiegészítését
vagy módosítását kérje. Vállalkozó a kért módosításokat 5 napon belÜl
köteles elvégezni.
5.2

A Vállalkozó vállalja, hogy a projektmenedzsmentĺ és minőségirányítási feladatok
megvalósítása folyamatosan történik a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint.
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6.

A szERzŐDÉsszenÚ reuesíľÉsglzrosírÉrłl

6.L

A Vállalkozó a nekifelróható

6.2

Felek rogzítĺk, hogy amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, a feladatok
elvégzésévela SzakmaĺAjánlatban ,az1c'I pontban meghatározott határid őkhoz, illetve
TeljesítésiVéghatárĺdőhöz képest késedelembe esik, a késedelemmel érintett
feladatok nettó Szerződéses étékénekt%-át kĺtevő napí késedelmĺkötbért köteles a
Megrendelő részéremegfĺzetnĺ(Késedelmi Kötbér). A KésedelmĺKötbér az első
késedelmes naptól kezdve a késedelemmel érĺntettminden napra fĺzetendő.

6.3

Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hĺbásan
teljesített feladat ellenértékéreeső nettó Vállalkozóĺ Díj 15 %-ának megfelelő hĺbás
teljesítési kötbért köteles a Megrendelő részéremegfĺzetni (HibásTeljesítési Kötbér).
A Hĺbás TeljesítésĺKötbér a kifogás, ĺlletve a Szerződésszegés kozlésévellesz esedékes.

6.4

A Szerződés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén a Vállalkozó a teljes nettó
Vállalkozói Díj 25 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfĺzetni a
Megrendelő részére(Meghiúsulási Kötbér). A MeghíúsulásĺKötbér a Szerződésszegés
közlésekor áll be.

6.5

A Megrendelő jogosult az esedékessévált kötbért a Vállalkozói Díjba beszámítanĺ,
abból levonni. A késedelmi és hĺbás teljesítésĺkötbér fizetése nem mentesíti a
Vállalkozót a teljesítésalól, valamĺnt nem érĺntia Megrendelő egyéb szavatosságĺ,

késedelmes, hĺbás, valamint nem teljesítés esetén kotbért
köteles fizetni az alábbĺak szerĺnt.

ĺl

letve esetleges

ga ra nciá l is joga ina k é rvé nyesítését.

7.

A szERzőDÉs uecszŰĺvÉse

7.L

A Szerződés a Felek általi Szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.

7.2

Megrendelő a Szerződéstől bármikor jogosult elállnĺ, koteles ugyanakkor az elállás
ĺdő pontjá ig e lvégzett fe ladatok el lenértékét megf ĺzetn ĺ.

7.3

Amennyĺben a teljesítésivéghatáridő, vagy valamely rész-határidő lejárta előtt
nyilvánvalóvá váliĘ hogy a Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatokat
olyan számottevő késedelemmeltudná elvégezni, ami az adott feladat eredményének
a Megrendelő tevékenységi körében torténő alkalmazhatóságát nagymértékben
zavarja,vagy meghiúsítja,Vagy a Vállalkozó a hĺbás teljesítéskijavítására tűzott ésszerű
határidőn belül a hibákat nem javítja kĺ, a Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől
és az 7' fejezet sze rintĺ Megh ĺ úsulásĺKot bért követe n ĺ.
l

7.4

A Kbt. L25. s (5) bekezdés a) és b) pontja alapján Megrendelő jogosult és egyben

köteles a Szerződést megszüntetni - ha szÜkséges olyan határidővel, amely lehetővé
teszĺ, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásárólgondoskodnĺtudjon - ha
a)

a

Vállalkozóban közvetetten Vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdonĺ
részesedést szerez valamely olyan jogĺ személy vagy jogĺ személyĺséggelnem
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rendelkező jogi társaság, amely nem felel meg
pontjában meghatározott feltételeknek.

a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k)

vagy kozvetlenÜl25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
jogĺ
szerez valamely
személy vagy jogi személyiséggelnem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. 5 (1) bekezdés k) pontjában
meghatá rozott fe ltéte le kne k.

b) a Vállalkozó közvetetten

7.5

8.

Szerződő Felek jelen Szerződésben kifejezetten megállapodnak, hogy amennyĺben a
Közreműködő Szervezet vagy lrányító Hatóság a közbeszerzési utóellenőrzés során
szabálytalanságĺ eljárást kezdeményezett, és az eljárás eredményeképpena
Projektben elnyert támogatás kifĺzetésebármĺlyen módon veszélybe kerÜl, illetőleg a
kifĺzetésta Közreműködő Szervezet megtagadja, úgy a Megrendelő a Szerződést
jogosult azonnalĺ hatállyal, írásban, indokolással felmondani. Ebben az esetben a
Vállalkozót a már teljesített szolgáltatások ellenértéke illeti meg.

szERzőDÉs vÓoosírÁsn

8.1

Felek a jelen Szerződést kizárőlag a kozbeszerzésekről szőlő 20LL évĺCVlll. törvény
L32. 5-ában foglaltak és a PolgáriTörvénykönyv rendelkezéseĺalapján módosíthatják.

8.2

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Felek által közösen, írásban
módosítható, kÜlonosen, ha a Szerződéskötést követően beállott korülmény folytán a
Szerződés valamelyik Fél lényeges jogos érdekétsérti.

9.

szERzőlJocl RENDELKEZÉSEK

9.t

A Szerződés aláírásával a Vállalkoző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés
eredményekéntlétrejött, illetve átadott bármely szerzői műnek mĺnősĹ]lő művet a
Megrendelő területi korlátozás nélkül, határozatlan időtartamra (azaz a mű teljes
védelmĺĺdejére),valamennyifelhasználási módra kĺterjedően felhasználja.

9.2

A Megrendelő jogosult a

9.3

A Felek

szerzőĺ műveket (vagy annak részét)valamennyĺ ĺsmert
felhasználási módon korlátozás nélkÜl felhasználni.

rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult az előző pontban meghatározott
felhasználási jogot a Vállalkozó kÜlön hozzájárulása és díjazása nélkÜl bármely
harmadik személynek teljes egészében Vagy részben átengedni, Vagy további
felhaszná lást engedé lyezn i ĺ ngyenesen Vagy

e

l

lené rték fejé be n.

9.4

A Vállalkozőazelőző

9.5

A Vállalkozó szavatossággal tartozik azért, hogy a feladat eredményére vonatkozóan
harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználási jogát
akadályozná vagy korlátozná, továbbá a Megrendelő jelen Szerződés szerintijogaĺnak
gyakorlása harmadĺk személy jogait vagy törvényes érdekeit nem sérti. Vállalkozó

pontokban foglalt kötelezettségvállalásávalösszhangban
vállalja,
hogy az előző pont szerĺnti szerzői művek Megrendelő általĺ felhasználásához
esetlegesen szĹikségesséváló továbbijognyilatkozatokat megteszĺ, ĺlletve beszerzi.
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kĺjelentĺés szavatosságot vállal, hogy a Szerződés tárgyával kapcsolatban szerzőijogi
vagy más jellegű ĺcényta Megrendelővel szemben harmadik személy nem jogosult
támasztani, illetőleg vállalja, hogy az ilyen jellegű - Megrendelővel szemben felmertilő
- ĺgényekesetén a Megrendelőt teljes méľtékbenkártalanítja.
9.6

10.

A Vállalkozó szavatol továbbá azért, hogy az elvégzett feladat, létrehozott eredmény a
jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb hatóságielőírásoknak megfelelő, a Szerződés
céljának betöltésére mind minőségében,mĺnd mennyiségében a l ka lmas.

FELEKJoGAl ÉsrorelezETTsÉGEI

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelővel Szerződéses
kapcsolatban álló ĺnformatĺkaifejlesztővel, mint Vállalkozóval - szÜkség esetén a
Megrendelővel történt előzetes egyeztetés szerint - egyÜttműködĺk.

to.t A

LO.2

A Megrendelő abban az esetben utasíthatja vĺssza a teljesítést, ha a Vállalkozó nem,
Vagy nem maradéktalanul nyújtja be a Teljesítésilgazolások alapjául szolgáló
Beszámolókat és Riportokat, VaEV azokból nem állapítható meg a szolgáltatás
teljesülése, illetve a teljesítésĺgazolásokalapján megállapítható, hogy nem a
megrendelésben fogla

10.3 A Vállalkozó ezen
go

nd

ossá

g

áv

lta k

szerĺnt teljesített a Vá

l

la

l

kozó.

Szerződés tárgya szerinti tevékenységben jártas szakértő

al v égzi, fe

le l

a vo natozó jogsza bá lyo k beta rtá sá

é rt.

t0.4

A Vállalkozó jelen Szerződés, továbbá Megrendelő utasításaĺ szerint köteles eljárni. A
Megrendelő utasítása nem terjedhet kĺa munka megszervezésére, illetőleg nem tehetĺ
a teljesítéstterhesebbé.

10.5

A Megrendelő felelősséggel tartozik az általa átadott informácĺók, adatok teljessége,

10.6

A Megrendelő a Vállalkozó által a Szerződésszerű teljesítés körében elvégzett munka
átvételévelnem késlekedhet, azt ĺndokolatlanul nem tagadhatja meg és köteles az
átvett munka után esedékes Vállalkozóĺ díjat megfĺzetni.

megfelelőssége, valód ĺsága és jogsze rű fe l haszná lhatósága tekinteté be n.

Megrendelő köteles mĺnden, a Szerződés teljesítéséhezszükséges adatot,
információt, jóváhagyást megfelelő időben a Vállalkozó részéremegadnĺ,

t0.7 A

késle kedéséve l nem veszélyeztetheti a Vál

la

lkozó te ljesítési hatá rĺdejét.

10.8 A

Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységétellenőriznĺ, de az ellenőrzés a
Vállalkozó Szerződésszerű teljesítésétnem hátráltathatja. A Vállalkozó nem mentesÜl
a felelősség alól, ha a megrend elő az ellenőrzést elmulasztotta Vagy nem megfelelően

végezte el.

Lt.

ALVÁLLALKozl(

tt.t

A Kbt. 12B. s (2) bekezdés értelmében Vállalkozó teljesítésébenköteles közreműködnĺ
az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzésĺ eljárásban részt vett a
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Vállalkozó alkalmasságának ĺgazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a
teljesítéssorán mĺnden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett ĺgénybe
venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett
meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznĺa kell arról is, hogy az általa igénybe vennĺ
kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. s - valamint, ha a megelőző közbeszerzésĺ
eljárásban azt ajánlatkérő előírta, az57. S - szerintĺ kizárő okok hatálya alatt.

Lt.z A

Kbt. 128. s (3) bekezdés értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember (a
továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, akĺ vagy amely a közbeszerzésĺ
eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő
hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a
Szerződéskötést követően - a Szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében
- beállott lényeges körÜlmény, VaEY az alvállalkozóbizonyítható hĺbás teljesítésemĺatt
aSzerződés Vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelolt alvállalkozóval, és
ha a Vállalkoző az új alvállalkozőval egyĹitt ĺs megfelel azoknak az alkalmasságĺ
követelményekneĘ melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozóval egyÜtt felelt meg.

tt.3

L2.

A Kbt. 128. s (5) bekezdés értelmében Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott

kötelezettségét teljesítheti a Vállalkozó Vagy a nem természetes személy alvállalkozó
jogutódja, ha ezek valamelyĺke, mint gazdasági társaság átalakul Vagy a szervezet
jogutód lással megszűnĺk.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

teljesítés során a Vállalkozó tudomására jutott - a Megrendelővel, ĺlletve a
Megrendelő tevékenységévelkapcsolatos - adatok, ĺnformációk, vagyoni értékű
szervezésĺĺsmeretek Üzleti tĺtkot képeznek. Az Üzletĺ titok megsértésebüntetőjogi és
polgárĺ jogĺ felelősségre vonást Von maga után. A Felek megállapodnak, hogy a jelen
Szerződés típusát, tárgyát, a Felek nevét, a jelen Szerződés értékét,időtartamát,
valamint ezen adatok változását a Megrendelő hĺvatalos lapjában vagy honlapján
közzétehetĺ. A Felek megállapodnak továbbá arről, hogy a jelen Szerződéssel
összefÜggő adatok nem mĺnősülnek Ĺjzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti
tĺtokra hivatkozással, kivéve azok, amelyeknek megismerése az Üzleti tevékenység
végzéseszempontjából aránytalan sérelmet okozna, így kÜlönösen technológĺaí
eljárásra, műszakĺ megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatok.

L2'1' A

t2.2

Jelen Szerződés teljesítésesorán Megrendelő részéről Vállalkozó utasítására jogosult
személy:
nev:

beosztás:
telefon:
e-mail:

Rádics Balázs
ügyvezető
06 t 2733 500
rad ĺcs. balazs@ mdsz.h u

Jelen Szerződés teljesítésesorán Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kĺjelölt személy:

1l

nev
telefon / fax:
e-maĺl:

t2.3

Meleghegyĺ Tamás József
06 20 9678 333
tme leghegyĺ @ met-ĺnfo. hu

Vállalkozó értesítéseit,valamĺnt a teljesítéssorán felmerülő kérdéseita Megrendelő
fenti elérhetőségeinek valamelyĺkén, illetve személyesen a Megrendelő székhelyére
juttathatja el.

t2.4 A

Megrendelő és Vállalkozó az informácĺócsere és aktuálĺs Projektek egyeztetése
céljából a Szerződés hatálya alatt szÜkséges számban Projektegyeztetést és igény
szerint további személyes egyeztetéseket tartanak.

I2.5

Az írásbeli értesítésmegérkezettnek tekĺntendő
(a)

(b)

személyes kézbesítésesetén a címzettnek történő átadáskor, amikor
címzett képviselője az átvételt megerősíti, vagy megtagadja;

a

e-maĺlen történő kézbesítésesetén abban az időpontban, amikor az e-mail a
címzett e-maĺl-címéreelkÜldésre kerÜl, és amennyĺben az e-mailt nem

munkanapon Vagy munkanapon,
következő munkanap 10.00 órakor;

de 16.00 órát követően kÜldĺk el,

a

(c)

faxon történő kézbesítésesetén abban az időpontban, amĺkor a faxot (a
feladást igazolő eépi vevény szerint sikeresen) elküldték a címzett
faxszámára, és amennyiben a faxot nem munkanapon vagy munkanapon, de
16.00 órát követően küldik el, a következő munkanap L0.00 órakor;

(d)

postán vagy futárszolgálattal történő kézbesítésesetén a címzettnek történő
átadáskor, amikor a címzett képvĺselőjeaz átvételt megerősíti, Vagy
megtagadja.

t2.6

A jelen Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.

t2.7

Ellenkező kikötés hiányában a jelen Megállapodásban bármely szakaszra, alszakaszra
vagy mellékletre történő utalás a jelen Megállapodás szakaszára, alszakaszára vagy
me llékletérevonatkozik.

I2.8

A jelen Szerződésben valamely jogszabályra történő kifejezett vagy ráutaló hĺvatkozás

(amely magában foglal bármely joghatóság bármely jogszabályára történő utalást)
magában foglalja a hĺvatkozást:

(a)

(b)

annak a jogszabálynak a (akár a jelen Megállapodás aláírása előtt, akár azt
követően történő) módosítására, kĺterjesztésérevagy más jogszabály szerinti
alkalmazására;

arra a jogszabályra, amelyet a hĺvatkozott jogszabály (akár

annak

módosításával, akár anélkül) újraszabályoz; és

(c)

bármely alacsonyabb szĺntű jogszabályra való hĺvatkozást, amelyet

a

hivatkozott jogszabály alapján (akár a jelen Megállapodás aláírása előtt, akár
12

azt követően) alkottak, és annak a fenti (a) szakasz szerĺnti módosítására,

kiterjesztésére vagy alkalmazására vagy a fentĺ (b) Szakasz szerint azzal történt
újraszabá lyozásá ra.

t2.g

A Szerződéshez mellékletek kerÜltek csatolásra, amely mellékletek a jelen Szerződés
elválaszthatatla n részétképezĺk.

tz.Lo A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi lV. torvény, a közbeszerzésekről szőlő 20It évĺCVlll.
törvény, az államháztartásról szőlő zotl. évi cXcV. törvény, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságről szőlő 20LL. évĺCXll. törvény,
valamint az egyéb kapcsotódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

tz.tL

Tekĺntettet arra, hogy a Szerződéstárgyának alapjául szolgáló Projekt a 4/20tt (l.28.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó támogatásbólvalósul meg (Támogatott beszerzés)
Vállalkozó tudomásul Veszĺ, hogy a Megrendelő koteles tűrni a támogatások
felhasználásának ellenőrzését, ennek érdekébena Szerződést, az arra vonatkozó
adatokat az ellenőrzést végzőnek tudomására hoznĺ.

1'2.t2 Felek kijelentĺk, hogy jelen, !3 számozott

olda l törzsszövegből

és 4 darab mellékletből

álló VállalkozásiSzerződésben foglaltakat elolvasták, megértették, és mint Szerződéses
akaratuknak mĺndenben megfelelőt, jóváhagyólag a képviselet szabályaĺnak
figyelembevételével - írták alá. Jelen Vállalkozási Szerződés összesen 4 egymással
teljesen megegyező, eredeti példányban készÜlt, amely példányokból a Megrendelőt
2 példány a Vállalkozót 2 példány ĺllet meg.

Budapest,20t3. szepte m

Met-lnŕo Kŕt.
1

141 Budopest

wzér pnrk

Diáksport

-Magyar
MEGRENDELő
Képviseli: Rádĺcs Balázs

Met-lnfo lnformatikaĺ Szervező, Szo
Kereskedelmi Kft.

ltató és

vÁLLAlrozÓ

Képviseli: Meleghegyi Tamás József

Mellékletek:

1.

Műszaki leírás

2.

Vállalkozó Ajánlata

3.

Szakmai Ajánlat

4.

Teljesítésĺgazolásĺjegyzőkönyv
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1.
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(
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2.

szÁMÚ MELIÉKLET
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3.szÁMÚ MELLÉKLET

szAKMAlruÁĺunr

Rendszerterv

e

l

készítése

Projektmenedzsment

és
minőségirányítási feladatok
folya matos megva lósítása

Osszesen:

teljesítéshezka pcsolódó
Vállalkozói Díj 4 499 000 Ft +
AÍa,azaz négymĺlliónégyszázkilencvenki le nceze r Ft
+ Áfa

a)

Projektmenedzsmentĺ
tevé kenységhez ka pcsolódó
havi Vállalkozől díj:950 000,- Ft
+ AÍa, azaz kilencszázötvenezer
Ft + Áfa (Összesen a
szerződéskotéstől 20L4.
december 31-ig terjedő
időta rta m ra vonatkozóa n
maximum: L425oooo Ft + Áfa)
b) M ĺnőségĺrányítási
tevé kenységhez ka pcsolódó
havi Vállalkozői díj 401 000,- Ft
+ Áfa, azaz négyszázegyezer Ft +
Áfa (osszesen a
szerződéskotéstől 20L4'
december 31-ig terjedő
időta rta m ra vonatkozóa n
maxĺmum: 6 o15 ooo,- Ft + Áĺa)
Nettó Vállalkozóidíj
24764000+ AÍa,azaz
huszonnégymillióhétszázhatvannégyezer Ft +
Áĺa

Szerződéskotéstől
számított 2tnap

Folyamatos havi
teljesítésa
szerződéskötéstől

Folyamatos havi
teljesítésa
szerződéskötéstől

t7

\

4.szAMÚ MELLÉKLET

TELJEsíTÉstGAzotAsI JEGYZőKoNYV

-én megkötött

lgazolom, hogy a(z)

nyilvánta rtott szerződés szerint
_ án/én az alábbĺteljesítéstelvégezte:

Elvégzett teljesítésmegnevezése

.. iktatószámon

/

regisztrációs számon
(partner megnevezése) 20...

:

(mennyiség)

..

Részteljesítésesetén azarra vonatkozó megrendelés időpontja (év, hónap, nap)

A teljesítésnettóértéke: .............'
Fentiek alapján
felé.

+

Áfa

......... %,

összesen

(név)jogosult a fenti összegről számla kibocsátására a Megrendelő

Budapest, 20.

Vállalkozó

Sza kma i Teljesítésigazolő

Budapest, 20.

PénzĹigyĺellenjegyző

Ügwezető lgazgatő
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