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PRoJEKTMENEDZsMENT FELADATAINAK

ruÁrÁsÁnn

amely létrejott

Kondoros Nagyközség ö

n

kormá nyzata

(székhely. 5553 Kondoros, Hósok tere 4-5.; adószám: 15346676'2-04;
ban kszámla szám.. 1 1 733003-1 5346676-00000000; törzsszám: 346678;
képviseli: Dankó Béla polgármester,)
mint megbízÓ (a továbbiakban: ,,MegbízÓ'')

és

RVl Magyarország Kft.
(székhely:
11'19 Budapest, FehérváriÚt179.; cjsz.: 01-09-714533; adÓszám: 130'l1660-2-43;
'
bánkszámlaszám: 11600006_00000000-08968164, képviseló: NémethRoland)
mint megbízott (a továbbiakban:,,Megbízott'')

kÖzött az alulírott napon és helyen a kÖvetkező feltételek mellett:

Tartalomjegyzék
Mellékletek:
1. sz' melléklet: Általános szerzodési feltételek
2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás
3' sz. melléklet: Műszaki leírás
4. sz. melléklet: PénzÜgyi ütemterv
5' sz. melléklet: Szakmaiajánlat
6. sz' melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
7. sz' melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. s (3) d) tekintetében (szakértók)
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KÜLÖNös szERzŐDÉsl FELTÉTELEK
Preambulum
A MegbízÓ közbeszerzési eljárások titján szerzódéseket kíván kÖtni az alábbiprojekt kivitelezésére:
,,Kondoros telepÜlés szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szÜkséges kapacitás- és
hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztítÓ telepen'' című, KEoP-1 .2.o/2Ftog-2o1o-0o21
azonosítÓszámÚ
(a továbbiakban

:,,

Projekt'')'

A Szerzódó felek a Szerződést a Projekt megvalÓsítása céljábÓl a közbeszerzésekrŐl szÓlÓ 2003. évi
cXXlX torvény (a továbbiakban: ,,Kbt.") rendelkezései szerint lefolytatott egyik közbeszerzési eljárás
eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megbízó mint ajánlatkérő és a
Megbízott mint nyertes ajánlattevó közÖtt jÖtt létre.

l.

A Szerződés tárgya

A Szerzódés tárgya Projektmenedzsment feladatok teljes kÖrű ellátása a Projekt kivitelezése
során és a hatékony Üzemeltetés feltételeinek megteremtéséhez. A Megbízott által végzendÓ
feladatok pontos kÖrét és meghatározását a 3. sz. mellékletként csatolt MÚszaki leírása
tarÍalmazza. Továbbá jelen szerződés alapdokumentumát képezi a lefolytatott kÖzbeszerzés
teljes iratanyaga, valamint a nyertes ajánlattevó ajánlata is.
il.

A Szeződés struktúrája

A

Megbízott feladatait a jelen KÜlÖnÖs szerződési feltételek és mellékletei szerint kÖteles
teljesíteni' A KÜlönÖs szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekbenaz Általános
szerzódési feltételek, a Feladatok részletes leírása, az ekként sem szabályozott kérdésekbena

az

A

jelen bekezdésben meghatározott
Szerződés további mellékletei
irányadÓk.
dokumentumok egymást kiegészítik és kolcsönosen magyarázzák, de kétértelműség,eltérések
és vita esetén a jelen KÜlÖnös szerződési feltételek, valamint a számozását tekintve előbb állÓ
mellékletben foglaltak az iány adők.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Általános szerzódési feltételek
2. sz. melléklet: Kiegészítő tájékoztatás
3. sz. melléklet: Mijszaki leírás
4' sz' melléklet: Pénzügyi ütemterv
5' sz. melléklet: Szakmaiajánlat
6. sz. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
7. sz. melléklet: Ajánlattevoi nyilatkozat a Kbt. 67. s (3) d) tekintetében (szakértők)
ilt.

A Megbízott tevékenységéneka kezdete
A Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt a felek aláírták.
A Megbízott munkáját a MegbízÓ által meghatározott idópontban kÖteles megkezdeni.

lv_

A Megbízott tevékenységénekidőtar(ama
Szerződő felek megállapodnak, hogy

a

Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott

tevékenységéta szerzódés megkötésétól kezdődően elŐreláthatÓlag 22 hónapig, de legalább
ill. legkésőbb a projektzárásig, azaz a záro elszámolási csomag elfogadásának napjáig kÖteles
ellátni.

A 22 havi teljesítésihatáridő tervezett határido és a szerződés teljesítése Vagy megszŰnése
tekintetében nem bír elsődleges jelentőséggel. A szerződés a kivitelezés műszaki átadásátvételének sikeres lezárását követően a pályázati elszámolás benyújtását kÖvetó kÖzreműkÖdó
szervezet általi elfogadásig tart.

)

V.
5.1

5.2.

Meg bízási díj' fizetési feltételek

A Megbízási díj legfeljebb 33 5oo OO0.'-forint + ÁFA, azaz|*]forint és az általános forgalmi adÓ'
nettÓ Megbízási díj 85 %-a, azaz 28 475 O00'Jorint EU és kÖltségvetési támogatás és 15 %a, azaz 5 025 000.-forint, valamint az Árn, azazB 375 OO0.-forint önkormányzatibnrész.

A

A Megbízási díj a 3. sz'

5.3.

A

5.4.

A

5.5.

melléklet ll. pontjában eloírt tartalommal készÜlő,

jÓváhagyott negyedéves elórehaladási, illetve a zárójelentés

el

lenértéke'

a MegbízÓ

által

Megbízási díj tartalmaz minden, a Megbízott tevékenységévelÖsszefÜggő, azzal járő
kÖltséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése
során létrehozott mti(vek), védjegyek vagyonijogainak megszerzéséértfizetendŐ díjat is).
Megbízott felé történő kifizetések forintban kerülnek átutalásra a MegbízÓ, illetve a
a Megbízott Szerzódésben meghatározott bankszámlái1ára.

KözremŰkÖdő Szervezet által
MegbízÓ elóleget nem fizet.

A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a MegbízÓ által leigazolt
tevékenysége alapján, részben negyedéves időszakonként, részben pedig a zárÓjelentés
leadásával és Megbízó általi elfogadásával jogosult a díjazásra. A kifizetések negyedévenként
utÓlag történnek, minden esetben a negyedéves előrehaladási, illetve a záró-jelentések
elfogadását követően kibocsátott, jogszabályoknak megfelelő számla alapján, a számlának
Megbízó általi kézhezvételétőlszám ítottan.

A részszámla benyÚjtásának előfettétele az írásbeli negyedéves előrehaladási, félévesprojekt
előrehaladási jelentésének MegbízÓ általi elfogadása és a teljesítési igazolás kiadása. A
végszámla csak a pénzügyi zárojelentés, a projekt zárásának, azaz a zár,ó elszámolási
csomagnak az elfogadása után nyÚjtható be'

Megbízott számlái a Kbt' 3o5. s (3)-(5) bekezdésében, a 2OO7-2013 programozási idószakban
az EurÓpai Regionális Fejlesztési AlapbÓl, az EurÓpai Szociális Alapból és a KohéziÓs AlapbÓl
származÓ támogatások felhasználásának rendjéről sz:ólÓ 412011. (l' 28.) Korm. rendeletben, a
2003. évi XCll. tÖrvény 36/4' $-ban és az 1992. évi XXXVIll. torvényben foglaltaknak
megfelelően kerÜlnek kiegyenlítésre. Ezen rendelkezések figyelembevételével a számlák 60
napon belül történnek kiegyenlítésre szállítÓi kifizetés esetén, 45 napos fizetési határidóvel a

Kbt. 305. $ (3) bekezdés i) pontja szerint az alvállalkozÓite|jesítések vonatkozásában, 15 napos
fizetési határidóvel az ajánlattevói teljesítés vonatkozásában a Kbt. 305. s (3) bekezdés g) pont
szerint. A számlák kifizetése banki átutalással történik

A számla formátumára a magyar'jog elŐírásai azirányadőak, azaz csak olyan számlát fogad be
a MegbízÓ, amelyik befogadására a magyar jog szabályai szerint jogosult. A
teljesítési gazolásnak a számla mellékletét kell képeznie'

A számla

kiegyenlítése során

a

Kbt. 305.

$ (3) bekezdés g)

pontja szerinti ajánlattevói

számlarész vonatkozásában a Felek az adÓzás rendjéről szóló 2003. évi XCll. tÖrvény 36/A $-a
előírásai szerint köteles eljárni. Ennek megfelelően a benyújtott számla mellékletétkell, hogy
képezze egy a kiÍizetésidópontjában érvényesegyÜttes adóigazolás, Vagy a vállalkozÓnak
biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adózÓk listájában.

5.6.

A Megbízott számlázás elott a 3. sz. mellékletben meghatározott tartalommaljelentést koteles
készíteni, amelyben megjelÖli a tárgyidószakra (negyedévre) vonatkozÓ tevékenységéta
negyedév utolsÓ napjával ill. a zárÓjelentés leadásával bezárÓlag. Amennyiben a zárÓjelentés
leadására és elfogadására a lll. pont szerint| munkakezdéstől számított 30 hónapon belül kerÜl

sor, a zárojelentés leadását követóen vagy azzal egyidőben esedékes jelentést nem kell
elkészíteni, továbbá a zárojelentés elfogadásával egyidejűleg a Megbízott jogosulttá válik
valamennyi, még nem esedékes negyedéves díjára is' A Megbízott a MegbízÓ általjóváhagyott

jelentés alapján kÖteles kibocsátani számláját, amelynek melléklete lesz a jÓváhagyott jelentés.
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5'7'

Megbízott tudomásul veszi, hogy.díjazásra kizárÓlag a Projekttel kapcsolatos
tényleges
tevékenységeellenében jogosult ol{'99ol, hogy Megbízott áaját teljesitesevel
a
Mógb'ÍzÓ
fizetési kÖtelezettségének esedékessé válásához tiépest-rotetes etót;arni. Amennyiben
Megbízó
fizetési kötelezettsége a Pénzügyi ütemterv rendelkezései szerint mar esedékessé
válna, de a
Megbízott időarányos díjára azért nem válna jogosulttá, mert a Projekt kivitelezésére
nem Vagy
nem a tervezett Ütemben kerül sor, akkor a Felek a fenti mondatban foglalták
figyelembevételével _ jÓhiszemű tárgyalásokat kezdenek a Megbízottnak járó
d"íjazás
kifizetésénekátÜtemezéséról és/vagy módosításárÓl'

5.8' A MegbízÓ jelen szerződés aláírásával _ Összhangban a Kbt. 3o5. (4) bekezdésében,
illetve a
s
99.s (1) bekezdésében foglaltakkal - hozzáiárul ahhoz, hogy amennyio'en a megbízási díjat nem

-Megbízoit
szerződésszerűen, Vagy nem határidiben
Úgy
részéról i megnizasi oii
.teljesíti,
Összegére vonatkozóan benyÚjtott beszedési megbízást a ttllegoizo pénzforgalmi banlszámlájáí
v ezető pénzintézetteljesítse.

Vl'

A Szeződés biztosítékai

6.1. A

Megbízottat a jelen Szerződésben meghatározott bármely kÖtelezettségének,feladatának
késedelmes teljesítése esetén késedelmi kÖtbér-fizetésikotelezettség te-rheli. A Megbízott
egyes kötelezettségei elvégzésénekhatáridejére a MegbízÓ által elfogadott Munkakezdő
jelentésben (továbbá annak mindenkori mÓdosításaiban) meghatározott haúridŐk azirányadÓk.
A kÖtbér alapja a Megbízási díj nettó összege. A kötbér mértékea késedelem minden Áaptári
napja után napi 0,1 % a kötbéralapra vetítetten; de összesen legfeljebb a nettÓ Megbízási díj
25%-a.

Amennyiben a késedelem meghaladja a 30 naptári napot' a MegbízÓ jogosult a szerzŐdést
azonnali hatál lyal felmondani.
6'2. Hibás teljesítés Vagy a szerzodésteljesítés Megbízottnak felrÓhatÓ
esetén a kÖtbér a nettó megbízási díj 10 oÁ-a.
6.3. MegbízÓ érvényesíthetia kÖtbért meghaladÓ kárát és a

A szerződésszegéssel okozott kára

okbÓl tÖrténő lehetetlenÜlése

szerzodésszegésboleredő egyéb jogait is.

megtérítését
az erre vonatkozó szabályok szerint akkor is

követelheti, ha a kötbérigényét nem érvényesítette.

Vll'

Értesítések

7.1. A feleknek

a Szerzidés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbiszemélyek részére,
az alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Megbízott részére:
Szervezet:

RVl Magyarország Kft'

Címzett:

Németh Roland

Cím:

1119 Budapest, Fehérvári

Telefonszám:

+36 1 371 0668

Fax'.

+36 1 371 0669

lí:t 179.

A MegbízÓ részére:
Szervezet:

Kondoros Nagyközség Ön kormányzata

Címzett:

Dankó Béla

Cím:

5553 Kondoros, Hósök tere 4-5.

Telefonszám:

+36 66 589 301

Fax:

+36 66 589 302
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7.2

A

vilt.

Egyéb kÜlönös

8.1.

Megbízott vállalja, hogy Kondoros telepÜlésen folyamatos jelenlététbiztosítja,

Szerződő felek között jelen szerződés tárgyával összefÜggő értesÍtést,tájékoztatást,
információkérést - a projektmenedzsment feladatok teljesítésesoián _ elsósorban élektronikus
Úton kell eljuttatni MegbízÓ, vagy Megbízott jelen megbízási szerződésben meghatározott email címére. Jelen megbízási szerződés teljesítésesorán a dokumentáláj elektronikus
adathordozókon tÖrténik, és kizárólag a Szerzódő felek áttal elfogadott utolsÓ verziók kerÜlnek
kinyomtatásra.

rendelkezik

legyen.

a

feltételek
teljesítés időszakában annak érdekében, hogy

a

azaz irodával
kapcsolaitartás megfelelő

Megbízott vállalja, hogy g. dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szÜkséges
terjedelemben nyomtatja. Újrapapírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 90%-ban
(az Újrahasznosított anyagtartalom ezekben
papírokban> 90%).
papirtakaretosság
érdekébena nyomtatÓk alapbeállítása a kétoldalas nyomtatás, kÖrnyezetbarát szerkesztési
elveket alkalmaz (minimális margÓ, minimális fehér hely, kisebb betűméret, természetesen az
o|vashatÓság szem elótt tartásával), elektronikusan kommunikál, amikor lehetséges. A használt
lapokat szelektáltan gyúijti' a tonereket, tintapatronokat újratölteti.

8.2.

a

8.3.

A

Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek Íogadják el, hogy a Kbt. és az államháztartásrÓl
szÓlÓ 1992. évi XXXVIll. törvény szerinti illetékes ellenőrzó szervezetek feladat- és
hatáskörÜknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötÖtt
szerzodések teljesítésétrendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részÜkre a jogszabály szerinti
információ megadása Üzleti titokra valÓ hivatkozással nem tagadható meg.

8'4.

A Megbízott számlavezetŐ pénzintézete és számlaszáma:

frste

gant< Hungary Zrt.

1

1600006-00000000-08968164

8.5'A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekbena Ptk. és a Kbt' hatályos
rendelkezései az irányadók.

\

lx.

Szerződési

példányok

A jelen Szerződés 5 példányban készÜlt, amelybol 3 példány a MegbízÓt, 1 példány a Megbízottat,
példány a KözreműkÖdó Szervezetet illeti.

Kondoros,2011.

december't5.

íl$*-1

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

Megbízó
képviseletében:DankÓ Béla

6ffiH
e" 5-9

Budapest.2011.
Budapest,
201 1. decemOer
decemier

1

Q,

RVl Magyarország Kft.
Megbízott
lviseletében: Németh Rc
képviseletében:
Roland
RYI Magarország Kft.

,:

1119 BudaPest
Fehérvári út 179.
Adószám: 13071660'2-43
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PREAMBULUM

1.
1.1

Meghatározások és éÉelmezés
A Szerzidésre a kÖvetkező meghatározások vonatkoznak:
Kbt.: a közbeszerzésekről szÓlÓ 2003' éviCXXIX. tÖrvény.

a Megbízottnak a jelen szerződés

Közreműködő:

mellékletét képezo szakértői listában és

ajánlattételi nyilatkozatban megjelölt képviselői, alkalmazottai, megbízottai, alvállalkozói.

Megbízó: a KÜlÖnös szerződési feltételekben ekként meghatározott személy.

Pénziigyi Íitemterv: az az Ütemterv, amely a Megbízási díjat a Szolgáltatások egyes fázisaira

figyelemmel

d

íjtételekre bontja.

Projekt: a Különös

szerződési feltételek preambulumában ekként meghatározott beruházás.

Szerződés: a KülÖnös szeződésifeltételek és annak valamennyi melléklete.
Szolgáttatások: a Megbízott által a Szerződés alapján és arra tekintettel teljesítendő feladatok,
a Megbízott által a SzerzŐdés alapján nyÚjtott, valamint kÖzvetlenÜl vagy kÖzvetett
mÓdon keletkezett valamennyi szolgáltatás.

valamint

Teljesítési időszak:
periódusa.

Megbízott:

a

a

KÜlönös

teljesítéséreköteles fél.

Megbízási díj: a Kulönös
1.2.

Megbízott által

a

Szerzódéssel vállalt Szolgáltatások elvégzésének

szerződési feltételekben ekként meghatározott,

a

Szolgáltatások

szerzódési feltételek V. pontjában ilyenként megjelÖlt Összeg.

A szÖvegÖsszefüggés függvényében az egyes szám magában foglalja a tÖbbes számot is, és
fordítva'

1.3

Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, továbbá jogi személyiségnélkÜli
társaságok, gazdálkodó szervezetek ís értendők.

1.4

nyelven aláírt változatok
a magyar nyelvű változat az irányadÓ. A Megbízott és a MegbízÓ
kozÖtti írásbeli kommunikáciÓ nyelve * amennyiben a jelen Szerzódés másként nem
rendelkezik - a magyar.

1.5.

Ha

a Szerzodést egynél több nyelven is aláírják, akkor a kÜlönböző

kÖzÖtti ellentmondás esetén

A Szerződés fejezetcímei és címei csak a
Íigyelmen kívül hagyandÓk.
értelmezésénél

1.6
2.
2.1

kÖnnyebb eligazodást szolgálják;

a Szerződés

Amennyiben a jelen Szerzódés eltéróen nem rendelkezik, nap alatt naptári nap értendő.

Értesítésekés irásbeli közlések

A

MegbízÓval történő kommunikáciÓban, és az egyes feladatok elvégzése során az
elektronikus utat kell előnyben részesíteni. A szerzÓdés teljesítésesorán a dokumentálás
elektronikus adathordozókon tÖrténik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek
kinyomtatásra, amelyet személyesen Vagy postán kell eljuttatni a felek KÜlönös szerzodési
felt'etelekben meghaiározott címére.Amennyiben a felek egymásnak faxszámot is megadtak,
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2

ezen kommunikáciÓs eszkoz is igénybe vehetó. A tértivevényesajánlott levél a feladása utáni
Ötödik napon akkor is átvettnek minősül, ha a másik fél' bármely okbÓl is, nem veszi azt át.
Valamennyi írásos kommunikáciÓban fel keíl tüntetni a Szerződés fedólapon szereplo
elnevezésétés számát.

Amennyiben a Szerzidés szerint valamely értesítésvagy más írásbeli dokumentáció
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidó utolsÓ
napján 24'00 Óráig tértivevényes, ajánlott kÜldeményként feladták.

2.2.

A napokban megadott határidik első napja az a nap, amely a határido számítására okot adó
esemény napját követi. Amennyiben a határidó utolsÓ napja nem magyarországi munkanap'

2.3.

a határidó az azt kÖvető elsŐ magyarországi munkanapon jár le.

Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést,hozzájárulást,
igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkÜl írásba kellfoglalni.

2.4.

jÓváhagyást,

A szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkÜl írásban meg kell erósíteni.

2.5.

A MEGBÍzÓ .local ÉsrörelEzETTsÉcel
Á|talános jogok és kötelezettségek

3.
3.1.

Megbízó a Projekt megvalósítása során a szÜkséges állásfoglalásokat és dÖntéseket
megadja és részt vehet a Megbízott által kezdeményezett eljái-ásokon és egyeztetéseken. Ezen
túlmenóen rendszeresen és folyamatosan ellenórizheti a Szolgáltatások teljesítését.

A

Tájékoztatás

4.
4.1.

A MegbízÓnak megfelelő idÓben át kell adnia a Megbízott részére a Szerzódés teljesítéséhez
szükséges és rendelkezésére állÓ információkat és/vagy dokumentáciÓt. A Megbízott kÖteles az
így kapott dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a MegbízÓnak.

4.2.

A Megbízónak lehetóség szerint együtt kell műkÖdnie a Megbízottal a Szerződés teljesítéséhez
szÜkséges olyan ínformáciÓk megszerzésében, amelyeket az utÓbbi indokoltan kérhet tőle.

Megbízó együttmiiködési kötelezettsége

5.
5.1.

A MegbízÓ a Szerződés teljesítéseérdekébenegyÜttműködik a Megbízottal'

A MEGBíZ9TT JoGAl ÉsxÖreLEzETTsÉcel

6.

Általános kötelezettségek

6.1. A

Megbízottnak szakcégtől elvárhatÓ, fokozott gondossággal,
szerint kell teljesítenie a Szolgáltatásokat.

6'2.

a

legjobb szakmai gyakorlat

A Megbízottnak be kelltartania a MegbízÓ által adott utasításokat. Ha a Megbízott megítélése
szerint az adott utasítás túllépia Szeuődés kereteit Vagy a MegbízÓ szakszerűtlen Vagy
jogellenes utasítást ad vagy azzal szemben egyéb fenntartása van, akkor az adott utasítás
kézhezvételétőlszámított B napon belÜl értesítenie kell a MegbízÓt, feltárva az adott
utasítással szembeni fenntartásait. Amennyiben a MegbízÓ az utasítást a Megbízott
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értesítésébenfoglaltak ellenére megerősíti, a Megbízott - jogszabályi kivételektŐl eltekintve köteles az adott utasítást végrehajtani.

6.3. Ha a

Szolgáltatásokat vá|lalkozÓként több kÜlÖnböző, Önálló személy látja el, azok
egyetemleges. A jelen Szerződés értelmébena
felelossége a Szerzódés teljesítéséért
képviseletÜkre jogosult személy jogosult jognyilatkozatokat tenni és kÖtelezettséget vállalni
valamennyi, a Megbízotti oldalon állÓ személy képviseletében'

6.4.

Megbízó köteles Megbízottat minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a

megbízás eredményességétvagy kelló idóre való elvégzésétbefolyásolja. Az értesítés
elmulasztásábÓl

7.

eredó kárért MegbízÓ felel.

MagataÉásiszabályok

7.1. A

Megbízottnak mindenkor lojálisan' mint a MegbízÓ megbízhatÓ tanácsadÓja, szakmája etikai
és egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciÓt tanúsítva kell eljárnia. A MegbízÓ nevében
kötelezettséget annak előzetes írásbeli hozzájárulása nélkÜl nem vállalhat.

7.2'

A Megbízott és valamennyi KözreműkÖdóje titoktartási kÖtelezettséggel tartozik a SzerzŐdéssel
kapcsolatban tudomására jutott valamennyi informáciÓ, megoldás, adat és dokumentum
vonatkozásában a Szerzodés idótartama alatt és annak teljesítéseután. Amennyiben a
Megbízó nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását, - jogszabályban elóírt kötelezettség
kivételével - sem a Megbízott, sem KÖzremijkodii nem közÖlhetnek a Szerzódéssel
kapcsolatos, a fentiek szerinti informáciÓt harmadik személlyel ill. nem hozhatják azoka|
nyilvánosságra. A Megbízott és Közreműködője a Szerződés keretein kívül nem használhatja
Íel a Szerződés teljesítésecéljából készítetttanulmányokat, terveket, az elvégzett tesztek és
kutatások eredményeit'

8.

lnformációnyújtás

B.1. A Megbízó kérésérea Megbízott köteles haladéktalanul informáciÓkat adni a SzolgáltatásokrÓl.
A Megbízott a Szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb eseményekról, nehézségekról - a
rendszeres írásos jelentésein túlmenien is - folyamatosan tájékoztat1a a MegbízÓt. A Megbízó
bármilyen információt bekérhet a Megbízottal, és jogosult azokat ellenőrizni.

8.2'

A Megbízott a Megbízó igényénekmegfelelo határidőben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz
a Projekttel összefüggésben a MegbízÓ által készítendő jelentések, tájékoztatÓk
összeállításában'

8.3. A

Megbízott a Szolgáltatások teljesítésekor köteles a Projektre és a Szolgáltatásra vonatkozó
valamennyitervet, iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a MegbízÓnak.

8.4'

9.

Megbízott MegbízÓt csak annak eseti jÓváhagyásával képviselheti hivatalos szervek elótt; a
hivatatos szervekkel történő kommunikáciÓ (írásbeli és szÓbeli) előtt kÖteles annak tartalmárÓl a
MegbízÓ képviseletébenmegnevezett személlyel egyeztetni, és az írásbeli kommunikációs
eszközÖk esetében Megbízót azon egyidejűleg feltÜntetni.

Közreműködők

és felszerelések

9'1. A

Megbízottnak biztosítania kell KÖzreműködői számára azon eszközÖket és felszereléseket,
amelyek leginkább elosegítik a Szolgáltatások hatékony teljesítését.

1o. A Közreműködők

megváltoztatása

és a Kbt. rendelkezései szerint
változtathatja meg a Szolgáltatások körében eljárÓ KözremŰködŐit. E rendelkezés
megsértésesúlyos szerződésszegésnek minósÜl és a MegbízÓnak a Szerzódéstól történő, a
Megbízottalszembeni kártérítésikötelezettség nélktjlielállására ad okot.

'1o.1' A Megbízott csak a MegbízÓ elózetes írásbelijóváhagyásával
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10.2. Amennyiben a MegbízÓ megítéléseszerint valamely KÖzrem[ÍkÖdő a Szolgáltatások
teljesítésétnem megfelelŐen végzi vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor
is, ha cselekménye Vagy mulasztása a SzerződéS megszegésének körében még nem
értékelhető, továbbá, ha kiválasztása nem a SzerzŐdés rendelkezései szerint tÖrtént, írásban,
indoklással kérheti a Megbízottól a KÖzremiÍkÖdő leváltását' A Megbízott haladéktalanul
köteles a kérésnekeleget tenni, és egyidejiileg köteles gondoskodni a leváltott Közreműködő
megfelelo pÓtlásárÓl.

10.3' A Közreműködó helyébe lépó másik KÖzreműködónek legalább ugyanolyan képesítésselés
gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott KÓzreműködőnek kellett
rendelkeznie.

10.4. A KözreműkÖdó

leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerÜlt kÖltségeket a Megbízottnak

'10'5. A KÖzremrliködó

a Szolgáltatások teljesítéséheztovábbi KÖzreműködőt

kell viselni.

nem vehet igénybe.

11. A Megbízott felelőssége az igénybe vett KözreműködőkéÉ
11.1'

A

Megbízott felelos KözreműkÖdói magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a
Megbízott magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megbízónak valamely KözreműködŐ
igénybevételéhez adott hozzá4árulása nem mentesíti a Megbízottat a Szerződés szerinti
kÖtelezettségeí és felelóssége alÓl'

A szERzŐpÉs TELJESÍTÉSE
12. Nyilvántartások
12.1.

A

12.2.

A

Megbízottnak pontos és rendszeres nyilvántartásokat kell vezetnie
kapcsolatban keletkezett dokumentumok vonatkozásában.

a

Szolgáltatásokkal

Szolgáltatások teljesítésévelkapcsolatos nyilvántartásokat a Szerzódés teljesítésétől
számított 5 éven át (illetve amennyiben a hatályos számviteli tÖrvény a nyilvántartás részét
képező valamely dokumentumra hosszabb megórzési kotelezettséget ír elő, a tÖrvényben
megjelölt idótartamon át) meg kell őrizni'

Szerződés idótartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megórzési időtartama
lejáratáig a Megbízottnak lehetővé kell tenni a MegbízÓ, az Állami Számvevőszék, az EurÓpai
S2ámveúőszék és az EurÓpai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelÖlt belső
ellenórzési szerv, a Kormányzati EllenŐrzési Hivatal, az 1992. évi XXXV|ll. törvény szerinti
fejezetek ellenórzési szervezetei, a Kincstár, a KohéziÓs Alap lrányítÓ HatÓság, a KohéziÓs
Alap KozreműkÖdÓ Szervezet' a kiÍizetó hatÓság, valamint a Kbt. és az államháztartásrÓl szólÓ
1992' éviXXXV|ll. torvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenórző szervezettorvényes vagy

12.3' Mind

a

meghatalmazott képviselőinek a Szolgáltatásokhoz kapcsolÓdÓ nyilvántartások, számlák' a
Szolgáltatások megvalÓsítását igazolő okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenirzését
vagy rend el kezésre bocsátását.
vagy konywizs gá latát, azokril másolatok készítését

13. Kozbenső ietentések és zárójelentés

13.1' A Megbízottnak a Szerződés teljesítésesorán jelentéseket kell készíteni.A jelentéseket olyan
formában kell elkészíteni, ahogy azt a Megbízi kéri.
13.2.

Teljesítési időszakának vége elÓtt a Megbízottnak zárójelentést kell összeállítania.
Amennyiben
^Szerzódés alk_almazhatÓ, a zárÓjelentés mellé kritikai tanulmányt kell mellékelni azokrÓl a
jelentőé problémákrÓl, amelyek a Szolgáltatások megvalÓsítása során felmerÜltek'

(
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14. Ajelentések és egyéb dokumentumok jóváhagyása
14.1.

A
j

14.2'

Megbízó

a Megbízott által összeállított és elkttldött jelentések és egyéb dokumentumok

Óváhagyásával

i

g

azolja azok Szerződésnek valÓ megfelelését'

A

Megbízónak a kézhezvételtől számÍtott 30 napon belÜl értesíteniekell a Megbízottat a
részérekÜldÖtt dokumentumokat vagy jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén
döntését indokolni köteles. A zárójelentés esetében a fenti határidó 60 nap. Ha a Megbízó
határidón belül nem tesz észrevételta dokumentumokra vagy jelentésekre, a Megbízott kérheti
azok írásbeli elfogadását. Ha a Megbízó az írásbeli kéréskézhezvételétólszámított 45 napon
belÜl sem tájékozÍaÍjaa Megbízottat észrevételéról,a dokumentumokat és jelentéseket
elfogadottnak kell tekinteni.

14'3.

Ha egy jelentést Vagy
mÓdosításoktól

dokumentumot

a

MegbízÓ

a

Megbízott által végrehajtandÓ

fÜggóen hagy jÓvá, a MegbízÓ a kért mÓdosítások végrehajtására határidót ír

elő.

15. A Szerződés során készített jelentésekhez és dokumentumokhozfíjződőjogok
15'1. Minden jelentés és dokumentum, így például a térképek,diagrammok, rajzok, stat|sztikák,
számítások, adatbázisok, szoftverek és az ezeket alátámasztó nyilvántartások, amelyeket a
Megbízott a Szerzódés teljesítése során állított Össze, készített el vagy jutott a birtokába, a
MegbízÓ kizárólagos tulajdonát képezik. A Megbízottnak a Szerzodés bármilyen okbÓl való
megszűnésekor át kell adnia a fenti kÖrbe tartoző minden dokumentumot a Megbízó részére.A
MegbízÓ a terveket és a tervek alapján elkészult létesítményeketszabadon átalakíttathatja és
átépíttetheti. A MegbízÓ elózetes írásbeli jÓváhagyása nélkÜl a Megbízott a Szerződés
teljesítésesorán összeállítoti, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatja
fel a Szerzidés teljesítésétőleltéró célra. Megbízott minden, a jelen pontba foglaltak alapján
esetlegesen megillető jogdíj és egyéb igényeiről kifejezetten lemond. Jelen joglemondás
ellenértékéta felek a Megbízási díj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.

15.2.

Megbízott nem publikálhat cikkeket a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat
azokra a harmadik személyek részérenyújtott szolgáltatások során a MegbízÓ előzetes írásbeli
jÓváhagyása nélkÜl.

A

l5.3. A Szerződés teljesítésesorán keletkezó bármilyen szellemi alkotáshoz fiiződó (szerzói

jogi,

iparjogvédelmi' stb.) jog a Megbíző kizárőlagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a MegbízÓt
illetik meg, aki ezeket (fel)használhat1a, közzéteheti, továbbadhatja' vagy belátása szerint
átengedheti, átruházhatja fÓldrajzi vagy bármely más korlát nélkÜl. A vagyonijogok ellenértékét
a felek a Megbízásidíj meghatározásánál kifejezetten figyelembe vették.

16. Fizetés
16.1

.

16.2.

A díjfizetés esetén kÖvetendÓ eljárásról a KulÖnös szerződési feltételek rendelkeznek.
MegbízÓ fizetési kÖtelezettsége teljesítettnek minősÜl azon a napon, amikor a Megbízó
számláját a bankja megterhelte' Amennyiben a Megbízó a kiszámlázott összeg bármely részét
vitatja és erról a Megbízottat értesíti, a MegbízÓ további tájékoztatást vagy javítást kérhet,
amelynek a Megbízott 30 napon belül eleget kell, hogy tegyen. A fizetési határidó az (adott
esetben új) számla elfogadásátÓl Újrakezdődik.

A

16.3' A MegbízÓ a kifizetéseket magyar forintban teljesíti.
16.4.

a PénzÜgyi Ütemterv eltéroen nem rendelkezik - a
valamennyi Szolgáltatás teljesítésétőlés a Szolgáltatások befejezó Ütemének

A végszámla kifizetése Megb1zottnak

amennyiben

függ. A végszámla kifizetését csak azután
vagy utolsó részéneka MegbízÓ általijÓváhagyásátÓl
és azt a Megbízó elfogadta.
zárÓjelentést
a
benyújtotta
lehit teljesíteni, hogy a Megbízott

16.5. A következő események bekovetkezése és fennállása esetén a MegbízÓ a Megbízott írásos
értesítésével,részben vagy egészben visszatarthatja a Megbízottnak járó kifizetéseket:
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a)

a Megbízott valamely Szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget;

b)

bármely egyéb, a Megbízott érdekkörében felmerülo kÖrÜlmény, amely a MegbízÓ
véleményeszerint akadá.lyozza vagy veszélyezteti a Projekt eredményes teljesítését.

17. A Megbízott taÉozásainak visszaflzetése
17.1' A Megbízott azezirányÚ felszólítás kézhezvételétőlszámított 8 napon belül köteles visszafizetni
azon összegeket, melyeket a Megbízőtől a neki a Szerződés szerint járó öSszeg felett kapott.
17.2' Részletfizetésesetén a fizetés összege először a kÖltségekre, azután a kamatra, Végül a
visszafizetendő Összegre számolandÓ el.

17.3'

A

MegbízÓ

a

Megbízottal szembeni kÖvetelését beszámíthatja bármely,

fizetendő Összegbe.

a

Mégbízottnak

18. A Szerződés módosításai
'18.1' A Szerződés bármely mÓdosítását kizárÓlag a Kbt. rendelkezéseivel összhangban, írásban, a
Szerződéssel azonos mÓdon lehet megkötni.

18.2' Ha a változtatás a Megbízott érdekkÖrében álló okból vagy szerződésszegése miatt szÜkséges,
a változtatás okozta valamennyi kÖltséget a Megbízottnak kellviselnie.

18'3. A mÓdosított Szerződésre a SzerzÓdés módosítással nem érintett valamennyi rendelkezése
megfelelÓen irányadÓ.

18.4. A Megbízott kÖteles Írásban értesíteni a MegbízÓt a KÜlÖnos szerzŐdési feltételekben megadott
kapcsolattartÓjának ill. kapcsolattartója nevének Vagy címének,továbbá bankszámlája
számának megváltozásárÓl.

szERzóDÉsszeoÉsÉsA szERzópÉs MEGszÚNÉsE
í9. Szerződésszegés
19"1'

A fél szerződésszegést kÖvet el, ha nem teljesíti a Szerzódés szerinti

kötelezettségeinek

bármelyikét'

19.2. A feleket teljes körű kártérítésifelelősség terheli a Szerzodés megszegéséért.

19.3. Valamennyi olyan szerzódésszegés, amely esetében a Szerződés elállásra ad lehetiséget,
sÚlyos szerződésszegésnek minősÜl és viszont.

20. Késedelmes teljesítés
20.'1. Késedelmes teljesítésesetén a Megbízott a késedelem minden napja után a KÜlÖnös
Szerződési Feltételekben meghatározott mértékűkötbér megfizetésének kötelezettsége terheli.
Ez a rendelkezés nem zárja ki a Ptk' késedelmes teljesítésre vonatkozÓ rendelkezéseinek
megfelelő alkalmazását.

2O.2. Amennyiben a késedelem meghaladja a 30 naptári napot, a MegbízÓ jogosult a szerzódést
azonnali hatállyal felmondani.
20.3. A Megbízó érvényesíthetikötbér feletti kárának megtérítésérevonatkozÓ igényétis.

)
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21. A Szerződés felmondása a Megbízó részéről
21'1'

Szerzodésben meghatározott elállási okok mellett
fel mond h at1a a Szerzód ést, ha

nyi latkozattal
^

a

MegbízÓ

a

Megbízotthoz intézett

:

a) a

Megbízott szerződéses kÖtelezettségeit súlyosan Vagy ismételten megszegi
(súlyosnak minósÜl az a szerzodésszegés, amelyet a SzerzodéS maga ityenxent
;etót
meg Vagy amely a Projekt (határidőre tÖrténő) megvalósulását veszélyezteti);

b)

a Megbízott a Megbízó által

megadott ésszerű határidon belül nem tesz eleget a
felhívásnak, hogy szerződésszerŰ kÖtelezettségeinek tegyen eleget;

c) a

Megbízott ismételt felszÓlítás ellenére Vagy

a

MegbízÓ által meghatározott

határidóig nem teljesíti a MegbízÓ által adott utasításokat;

d)

a Megbízott fizetésképtelennéválik, csód-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul

vele szemben, felfuggeszti gazdasági tevékenységét,beszÜnteti kifizetéseit;

e)

jogerős elmarasztalÓ határozatot hoznak a MegbÍzott szakmai tevékenységétérintő
szabálysértés Vagy bűncselekmény miatt;

0

más közbeszerzési eljárásban a MegbÍzott hamis adatokat közÖlt vagy az eljárás
nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget;

g) a

Megbízott nem biztosítja az előírt biztosítást, Vagy a biztosítÓ tevékenységi
engedélyételveszítette vagy fizetésképtelennévált és a Megbízott haladéktalanul
nem kÖt Újabb biztosítást;

h)

az adott kötelezettségre előírt teljesítésihatáridó előtt nyilvánvalÓvá válik, hogy a
Megbízott a munkát csak számottevő késésselVagy a fogyatékosság
kikÜszöbÖlésére tűzött méltányos határidó letelte ellenére is

-

hibásan tudja elvégezni.

21'2' A felmondási nyilatkozat csak a hatályosulása idején folyamatban lévő fázis megkezdésének
időpontjára visszamenóleg szÜnteti meg a Szerződést.

21'3'

A

Megbízott súlyos szerződésszegése miatt bekövetkezó felmondás esetén a Megbízott

kárainak megtérítésére
nem tarthat igényt'

22. A Szerződés felmondása

a Megbízott részéről

22.1. A Megbízott a MegbízÓ részérekÜldött nyilatkozattal felmondhatja a Szerződést, ha a MegbízÓ
írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a MegbízÓ által elfogadott teljesítés után járó
összegeket azok esedékessé válásátólszámított 180 nap eltelte után sem.

22.i.

^felmondás

a MegbízÓ általi kézhezvételtől számított 90 nap elteltével válik hatályossá.

23. Kártalanítás
231.

A

Megbízottnak kártalanítania

és lehetóség szerint

mentesíteni kell

a

MegbízÓt, annak

megbízottjait és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely

a)

a Megbízott tevékenységéből vagy mulasztásábÓl ered a Szolgáltatások teljesítése

során, és ámely szabadalmakkal' védjegyekkel Vagy a szellemi tulajdon egyéb
formáival kapcsolatos jogszabályok, hatÓsági rendelkezések Vagy harmadik
személyek jogai megsértésébólszármazik vagy

b)

a Megbízott nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a
MegbízÓ a Megbízottat értesítiaz ilyen perekról, igényekről, veszteségekról vagy

abbÓl származik, hogy

károkról legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekról.

\

24. Vis maior
24-1. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítésétvis maior akadályozza
meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után kÖvetkezett be.

24.2' ,,Vis maior'' alatt értendók különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi
zavargások, hadijzenettel indított Vagy anélküli háborÚk, blokádok, zendÜlés, lázadás,
járványok, fÖldcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonlÓ, előre nem látható események, amelyek mindkét fél
érdekkÖrénkívÜl merülnek fel és amelyeket a felek kelló gondossággal sem tudnak
kikÜszöbölni'

24.3' Ha az egyik fél ,,vis maior'' miatt akadályoztatva van, mindent meg kelltegyen annak érdekében,
hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses
kÖtelezettségeit.

24'4'

Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior kÖrülmények fordultak eló, amelyek kihathatnak
kÖtelezettségei teljesítésére,azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a kÖrÜlmények
jellegét, feltehetó időtartamát- és valÓszínű hatását' Ha a MegbízÓ írásban másképp nem
rendelkezett, a Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a
teljes ítését,a men nyi re az a gy akorlatba n ésszerűen megvalÓs ítható.

24.5' Ha a vis maior kÖrÜlmények '180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek
jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszÜntetni.

A VITÁK RENDEZÉSE
25. A viták rendezése; irányadó jog
25'1.

A

MegbízÓnak és a Megbízottnak minden erófeszítést meg kell tennie, hogy békésÚton
rendezzenek a Szerzódéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közÖttÜk felmerÜl.

25.2' Ha vitás ügy merÜlt fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozÓ
véleményÜkről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokrÓl. Bármelyik fél kérheti,
hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek' Amennyiben a békésrendezésre irányuló
kísérletnem sikeres Vagy a rendezési kérésrea fél nem válaszol a megadott határidőn belÜl,
bármely féljogosult a vita rendezése érdekébenbírósághoz fordulni.

25.3. Bármely vita eldontésére,amely a jelen SzerzódésbŐl vagy azzal összefuggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességévelVagy értelmezésévelkapcsolatban
keletkezik, a Szerződő felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és lparkamara mellett
szervezett Állandó VálasztottbírÓság kizárÓlagos dÖntésének, hatáskörének azzal, hogy a
Választottbíriság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Az eljárÓ választottbírÓk száma
három. Az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni.

25.4' ASzerződésre a magyar

jo

g azirányadó'
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l.

Ajánlatkérő projektmenedzsment fetadatok alatt minimálisan az
alábbiakat éÉi:

1. folyamatos rendelkezésre állás a megvalósítás során'
2. a kifizetési kérelmek elkészítése,támogatással

3'

történó elszámolási dokumentáeiÓk

összeállítása,
előrehaladásijelentések elkészítéseés benyújtása a KSZ részére.

Általános projektmenedzsment
. A projekt megvalÓsítására vonatkozó Ütemterv nyomon követése és szükség esetén
aktualizálása
. Részvétela projektet érinti HatÓságok (lrányító Hatóság és Közreműködó szervezet) által
kezdeményezett megbeszéléseken, tárgyalásokon, esetleges ellenórzéseken
. A beruházás folyamatos nyomon követése
a
Folyamatos rendelkezésre állás, tanácsadás, ill. együttműködés a MegbízÓ munkatársaival
a
A szállítÓk (kivitelezó) számára konzultáciÓ biztosítása annak érdekében, hogy a támogatási
összeggel torténó elszámoláshoz szükséges dokumentumok megfeleló formában kerüljenek
kiállításra

Folyamatos rendelkezésre állás, tanácsadás, ill. egyÜttműködés a projektben közreműködo
alvállalkozÓkkal, szakértőkkel, partnerekkel, melyeket a Megbízó jelÖl ki (pl. tervezó iroda,
kivitelezo(k))

o Közbeszerzési folyamatok segítése,pályázattechnikai szempontbÓl tÓrténő
minóségbiztosítása (elszámolhatóság biztosítása érdekében)
r A Támogatási Szerzódésben foglaltak esetleges módosításának menedzselése, szÜkség
esetén javaslat készítéseés egyeztetés a szerzódéskötő hatósággal

o
.
.
.
.
.

és további érdekelt
szereplŐkkel
A vállalt horizontális kötelezettségvállalások teljesítésénektervezése, nyomon kÖvetése
Minőségbiztosítás: folyamatok minőségbiztosítása
Konfliktusfeloldás: a projekt megvalÓsításában közreműködŐ szereplők kÖzotti konfliktus
helyzetek kezelésének seg ítése,
Kockázatmenedzsment:

projekt megvalÓsítása során felmerÜlő lehetséges kockázatok

Projekt koordináció: a projekt megvalósításában közreműködő szereplők közÖtti
kommunikáció segítéseés támogatása. KoordináciÓk szervezése és levezetése,

jegyzőkönyvek, emlékeztetok elkészítése,a projekt koordináciÓs terv alapján,
Annak biztosítása, hogy a pályázati dokumentáciiban, továbbá a projekthez kapcsolÓdÓ
további dokumentáciÓban foglalt feladatok megvalÓsuljanak a hivatkozott Támogatási
Szerződés előírásainak megfelelóen. Megbízott biztosítani köteles, hogy az előzetesen
Kedvezményezett részérebejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított
képviselŐje jelen legyen, és a szÜkséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a
szükséges informáciÓk' kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközÖkhÖz valő
hozzáf ér és b ztos ításáva l seg ítse az ellenór zése k vég re h aj tását,

. A

.

a

felmérése és azok lehetőség szerinti kezelése,

megbízÓ részérea projekt nyilvántartási rendszerének kialakítása, a rá vonatkozÓ
kötelezettségek teljesítésébena következók szerint: a Kedvezményezett kÖteles a Projekt
dokumentumainak nyilvántartását és órzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a
jelen szerzódésben meghatározott szervezelek (KözremŰködő Szervezet, Átlami
Számvevószék, stb.), hatÓságok illetve egyéb személyek részérehozzáférhetóvé tenni,
Projekt előrehaladási jelentések (PEJ) határidőre történő elkészítése,adatok bekérése, az
éves monitoring jelentések megkÜldése. Az elkészített jelentéseket ajánlattevó leadás elitt két
héttel köteles megkÜldeni ajánlatkérő részérealáírásra és továbbításra alkalmas
formátumban' A projekt zárását követó monitoring jelentések előkészítése(projekt zárásakor
rendelkezésre állÓ informáciÓk feltÖltése az NFÜ által közzétett sablonba) és megbízÓ részére

i

*!

.

történő átadása elektronikus formában. lntézkedésiterv kidolgozása megbízó részérea
monitoring jelentés határidon belÜl történó elkÜldéséhez
Heti legalább 1 alkalommal történl személyes megjelenés, a helyszíneken, illetve a
koordináciÓs megbeszélésen.

Míiszaki szakértői és jogi feladatok:
r KÖzremŰködés a megvalósítás során kÖtott szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában
(pl. szerződésmÓdosítás, stb.)
. Kozreműködés a projekt előrehaladási jelentések (PEJ) elkészítésébenezen belÜl a FlDlc
mérnÖk és a kivitelező által leadott műszaki dokumentáciÓk PEJ mellé rendelése' azok
alapján szakmaijelentés műszaki és jogi részénekelkészítése
. Szakértói tanácsadás a projekt végrehajtása során felmeritlt műszaki, jogi szakmai jellegŰ
problémák megoldásához
. Ellenórzések segítése műszaki és jogi háttértámogatással
. KözremijkÖdés auditok során, audit trail kialakításában
. Építésimunkák logisztikai feladatainak, organizáciÓjának támogatása'
Pénzügyi feladatok
. A projekt költségei alakulásának nyomon kÖvetése' költségvetések/becslések vizsgálata és
aktualizálása, a változások, mÓdosulások egyeztetése a közreműködőkkel és a HatÓságokkal
o Szüksé9 esetén javaslattétel a változások kezelésére
o A kifizetési kérelmek összeállítása és benyújtása a kÖzreműködo szervezethez
. A Kedvezményezett a kifizetés-igéhylést- a Szerződés hatályba lépésétkövetően - a
KÖzreműködó Szervezethez nyújtja be. Megbízott köteles legjobb tudása szerint
segíteni és előremozdítani a támogatási összeg lehívását, s ennek érdekébensegíti a
kifizetési kérelmek összeállítását, részt vesz az esetleges hiánypÓtlások teljesítésében
és a dokumentáciÓk összeállításában.
'r Azári pénzÜgyi beszámoló összeállítása
ff projekt pénzÜgyi menedzselése, Íorrásgazdálkodása, a folyamatos likviditás
biztosításának segítése,Üzleti tervezés
. A projekttel valÓ elszámolhatÓság és elszámolás biztosítása
. Előrehaladási jelentések és projektzárójelentés elkészítése
. A projekt megvalÓsításának idószakában a közreműködő szervezet által kért jelentések,
beszámolÓk elkészítése:a KözreműkÓdő Szervezet és a TámogatÓ bármikor jogosult a
Kedvezményezettról a Projektre vonatkozÓan bármilyen informáciÓt kérni. A
Projektmenedzsment Cég kÖteles a Kedvezményezettet ezen informáciÓszolgáltatás
teljesítésébena dokumentáció összeállításával segíteni.

Megbízott feladata ezen tÚl a következő dokumentumok elkészítéseMegbízóval tÖrténÓ
egyuttmut<odés során e megbízás keretében a megvalÓsítási folyamatok hatékony működése
érdekében:

1. projekt adminisztrációs dokumentum
2. projekt koordináciÓs terv (érintettek elérhetősége, kapcsolattartás módja, gyakorisága, a

megbeszélések dokumentálása)

Il.

Negyedéveselőrehaladásijelentésektartalmi követeIményei
Megegyezik a Projekt Előrehaladási Jelentés tartalmi követelményeivel.
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4.sz. MELLÉKLET
pÉtvzÜcvI ÜrerrnrrRv
A FELEK

ecyerÉnrÉssELSzERzooÉsutÓoosírÁs ruÉlxÜt- elrÉnHrtruEK TEKINTETTEL A
xlvltelezÉs szenzŐoÉsrörÉsxon NEM lsMERT ÜrenaezÉsÉne

Esedékesség (a Különös szerződési feltételek lll.
pontja szerinti munkakezdéstől számítva)
1. neovedév
2. neqvedév
3. neqvedév
4. neqvedév
5. neovedév

j. neovedév
/. neovedév
ZáróieIentés

)sszesen:

a Különös szerződési feltételek
5.2. pontja szerinti munkadíj %_a
12.5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12.5

12,5
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