Dr. Markovics Barbara

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
Szerződéses feltételek mindegyik rész tekintetében
"Elsősegélynyújtó képzések beszerzése"
amely létrejött egyrészről a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Székhely:
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.
Adószám:
19025702-2-43
Nyilvántartási szám:
01-02-0000010
Képviseli:
Győri-Dani Lajos
mint Megrendelő (a továbbiakban: "Megrendelő")
másrészről a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány
székhely:
1033 Budapest, Miklós u. 32.
nyilvántartási szám:
01-01-0008227
adószám:
18104109-1-41
számlavezető pénzintézet:
………………….
bankszámlaszám:
………………….
képviseli:
Vecsei Miklós elnök
mint Vállalkozó (a továbbiakban: "Vállalkozó")
között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.
Előzmények
1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: "Kbt") 112.§ (1) bekezdés b) pont és 98.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: "közbeszerzési
eljárás") folytatott le a „Elsősegélynyújtó képzések beszerzése” tárgyban.
2. A Megrendelő a Közbeszerzési eljárás eredményét kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési
eljárás nyertese a Vállalkozó, ezért a Felek a Kbt. 131.§ értelmében a közbeszerzési eljárás
keretei között a törvényes határidőn belül jelen vállalkozási szerződést megkötik.
3. Megrendelő jelen beszerzését az EFOP-1.12.1-17-2017-00007 számú projektből
finanszírozza.
Szerződés tárgya
4. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező
képzéseket köteles lebonyolítani az ott meghatározott módon. A felek az egyes képzések
pontos időpontját, a megvalósításhoz szükséges további információkat folyamatosan
egyeztetik a szerződés időtartama alatt, ezért fokozott együttműködési kötelezettség terheli a
feleket.
5. Vállalkozó Megrendelő utasításai és iránymutatásai szerint köteles eljárni.

6. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Ha azonban
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Vállalkozó a szerződéstől akkor
sem állhat el, hanem az adott feladatot Megrendelő kockázatára az utasítás szerint köteles
elvégezni.
7. Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni,
amely a szerződésszerű teljesítést veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából
eredő kárért Vállalkozó felelős.
Vállalkozási díj, számlázás
8. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatainak teljesítéséért képzésenként
….. Ft+ÁFA vállalkozási díjra jogosult.
A Vállalkozó havonta kimutatást készít az adott időszakban elvégzett tevékenységéről és a
lebonyolított képzések darabszámáról. A kimutatás Megrendelő általi jóváhagyása a teljesítés
igazolásának minősül. A Vállalkozó havonta, a teljesítés igazolását követően a kimutatás
alapján jogosult számlát benyújtani. A szerződés határozott idejének lejártakor a Vállalkozó
az utolsó kimutatást követően teljesített képzési alkalmakról köteles kimutatást készíteni és
számlát kiállítani.
Az igazolt teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti
fizetési határidővel történik, banki átutalással.
A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF).
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
9. A jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díjon felül a Vállalkozót további díjra
vagy költségre semmilyen jogcímen nem jogosult.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá
Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
10. A Megrendelő a Vállalkozói díjat átutalással fizeti meg a számla beérkezését követően 30
napon belül.
A szerződés hatálya és megszűnése
11. Jelen szerződés annak felek általi aláírásának napján lép hatályba és a szerződésszerű
teljesítésig tart, de legkésőbb 2020. december 31-ig.
12. Amennyiben a Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít, úgy Megrendelő jogosult a
szerződéstől elállni.
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13. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat, ha:
a)
feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b)
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;
vagy
c)
az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem semmis.
14.
A 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.
15.
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)
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;
b)
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.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
16. A feladat jellegéből adódóan amennyiben Vállalkozó a képzések valamelyikét nem a jelen
szerződés meghatározott időben és módon bonyolítja le, úgy képzésenként 150.000.- Ft
átalány kötbér fizetésére köteles.
Egyéb rendelkezések
17. Felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi kapcsolattartó személyek útján
érintkeznek:
Megrendelő részéről:

név:
Lázár Alpár

tel:
+36 30 406 0610

e-mail:
lazar.alpar@maltai.hu




Vállalkozó részéről:
név:
tel.:
e-mail:
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18. Felek jelen szerződés teljesítése során tett nyilatkozatai a másik fél tudomásszerzésével
hatályosulnak. Felek abban állapodnak meg, hogy tudomásul vett nyilatkozatnak tekintik az
e-mail-ben elküldött nyilatkozatot is, feltéve, hogy a címzett a levél kézhezvételének tényét,
és tartalmának megismerését visszaigazolta.
19. A jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, a Kbt. rendelkezéseinek
figyelembe vételével érvényes. A Felek adataiban történő változást a Felek nem tekintik
szerződésmódosításnak, azokat bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával
hozza a másik fél tudomására.
20. A szerződés által nem érintett egyéb kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyv és a Közbeszerzésekről szóló törvény
előírásai az irányadók.
Jelen szerződés összesen négy (4) példányban készült, amelyek közül kettő (2) példány
Megrendelőt, kettő (2) példány Vállalkozót illet meg.
A szerződést Felek áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag
írták alá.
Budapest, 2018.

________________________________
Megrendelő

________________________________
Vállalkozó

Mellékletek:
1. Műszaki leírás
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