
Vállalkozási szerződés 

Amely létrejött egyrészről 

Heves Megyei Önkormányzat (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Szabó 
Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai 
jelzőszáma: 15728946 8411 321 l O), mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, 

másrészről 
Rézműves Gabriella egyéni vállalkozó (székhelye: 3529 Miskolc, Petneházy Dávid út 2., 
adószáma: 63746233-1-25, cégjegyzékszáma: ES-540975), mint vállalkozó, a továbbiakban 
Vállalkozó 

között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 

1./ Előzmény: 
A Heves Megyei Önkormányzat - a TÁMOP-6.1.5-14-2015-0006 kódszámú projekt 
keretében megvalósuló "Lendületben a megye - Komplex emberi erőforrás fejlesztési 
program a dinamikus Heves megyéért" tárgyú pályázati felhívásra figyelemmel - "Új 
módszerek bevezetése a felzárkóztatást elősegítő programokba" tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § alapján 
hirdetmény közzététele nélküli eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen került sor a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására és jelenVállalkozási szerződés megkötésére. 

2.1 Szerződés tárgya: 
Jelen Vállalkozási szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja a 
szerződés teljes időtartama alatt, azaz a Vállalkozási szerződés hatály ba lépésétől 2015. 
november 15. napjáig terjedő időtartarnra új módszerek bevezetését a felzárkóztatást elősegítő 

programokba, a Heves Megyei Önk01mányzat konzorciumi partner Hivatalának 
feladatellátását támogató szakmai koordinációt, mentoring biztosítását az alábbiakban 
részletezettek szerint: 

A tevékenység időtartama, a teljesítés határide.ie: 
A Vállalkozó rendelkezésre állása, mentoring biztosítása, helyzetértékeléshez kapcsolódóan 
600 kérdőív, 15 mélyinterjú, 3 db fókuszcsoportos beszélgetés lebonyolítása, meglévő 
stratégiák elemzése, a Heves Megyei Önkormányzat konzorciumi partner Hivatalának 
feladatellátását támogató szakmai koordináció biztosítása az új módszerek kidolgozása során 
várhatóan 2015. áprilistól folyamatosan 2015. augusztus végéig. 
Az új módszerek bevezetésével kapcsolatos feladatok elvégzése 2015. szeptember l-től 2015. 
november 15-ig. 

A szerződés keretében elvégzendő szolgáltatás: 
A lakosság lelki és fizikai egészségére direkt és indirekt is hatással vannak az egyes 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségei és minősége, illetve a munkaerő-piaci 
kihívásoknak való megfelelés, a hátrányos helyzetű inaktív emberek foglalkoztatása. 
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés meghatározó szerepet tölt be a megye településein 
élő hátrányos helyzetű családok esélye szempontjábóL A hátrányos helyzetű lakosság 
életesélye pedig végig kísérhető a szociális - és gyermekvédelmi, illetve oktatási 
rendszerekben. 
Megrendelő célja a fenti tématerületeken megfogalmazott területi vonatkozású hátrányok 
csökkentése azzal, hogy a szerződés keretében megvalósítandó új módszerek bevezetése során 



különösen figyelemmel kell lenni a következő csoportokra: a roma társadalom 
felzárkóztatással érintett tagjai, fogyatékossággal élők, szenvedélybetegek valamint egyéb a 
megye településein élő hátrányos helyzetű társadalmi rétegek. 
A szerződés keretében elvégzendő tevékenységek célcsoportja Heves megye vonatkozásában, 
amegye hátrányos helyzetű csoportjai, úgy, mint a roma társadalom felzárkóztatással érintett 
tagjai, fogyatékkal élők, szenvedélybetegek. 

A Heves Megyei Önkormányzat konzorciumi partner Hivatalának munkatársai által 
kidolgozott új módszerekre támaszkodva a V állalkazó feladata - a Megrendelővel történt 
előzetes egyeztetésnek megfelelően, az általa előzetesen elvégzett feladatokra figyelemmel -
szakmai konzultáció, mentoring biztosítása, a helyzetértékeléshez kapcsolódóarr 600 kérdőív, 
15 mélyinterjú, 3 db fókuszcsoportos beszélgetés lebonyolítása, meglévő stratégiák elemzése, 
továbbá az alábbi tevékenységek ellátása is: 

Új módszerek bevezetéséről szóló tájékoztató szervezése, képzök képzése, óvodai, iskolai, 
munkahelyi közösségek és szociális szakemberek részére. 
Cél: Az új módszer megismertetése az érintettekkel, szervezetekkel. 
Módszer: V állalkazó feladata különböző szervezetek felkeresése, legalább 2 db tájékoztató 
tartása, a Heves Megyei Önkormányzat által kidolgozott új módszerek bemutatása. 
Vállalkozó feladata, hogy azoknál a szervezeteknél, akik vállalják az alkalmazását, 
szervezzen képzéseket, tanfolyamokat, melyek során tanítsa meg őket az új módszer 
alkalmazására. Elvárt teljesítés: minimum 20 fő képzése. 

Az új módszerek bevezetése az alTa nyitott szervezetek müködésében 
Cél: Az új módszerek bevezetése legalább 5 szervezet esetében 
Módszer: V állalkazó feladata az előző pontokban kialakított struktúra mentén bevezetni az új 
módszeti, alkalmazni az érintettek körében. 

Mentoring, a bevezetett módszerek nyomon követése. 
Cél: A bevezetett módszerekkel kapcsolatban visszajelzések kérése és étiékelése, apróbb 
módosítások elvégzése az igényekhez igazodva. V állalkazó feladata az általa bevezetett 
módszerek nyomon követésének eredményéről egy legalább 20 oldal terjedelmü beszámolót 
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 
Módszer: V állalkazó feladata, hogy kérdőív segítségével kutassa, mennyire elégedettek az 
érintettek az új módszerrel, milyennek tartják, milyen erős és gyenge pontokat emelnének ki, 
mit változtatnának. Vállalkozó feladata, hogy kísérje figyelemmel a módszer megfelelő 
alkalmazását és annak során felmerülő kérdések tisztázásában nyújtson segítséget. 
Amennyiben szükségesnek találja, végezzen kisebb módosításokat a módszerrel kapcsolatban, 
és minden érintettet értesítsen az újításról. 

3.1 Szerződés időtartama: 
Felek rögzítik, hogy Megrendelő - figyelemmel az ajánlattételi felhívás T), valamint U) 13.) 
pontjára is -jelen Vállalkozási szerződés - és az azt megelőző közbeszerzési eljárás - tárgyát 
is érintő, támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. 
Feleknek tudomása van aiTól, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az 
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre 
az ajánlatkérő, mint Megrendelő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 
okaként hivatkozhat [Kbt. 76. § ( l ) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint a 
Megrendelő (Ajánlatkérő) jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott 



összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. 

Figyelembe véve fenti körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre 
kerülő, jelen Vállalkozási szerződés kizárólag a támogatásra irányuló igény teljes, a 
vonatkozó pályázati soron igény szerinti összegben való elfogadása esetén az ilyen tartalmú 
támogatói döntésről való Megrendelő általi tudomásszerzés napján lép hatályba. A szerződés 
felek között határozott időre jön létre: a Vállalkozási szerződés hatályba lépésének napjától 
2015. november 15. napjáig tart, figyelemmel a hirdetmény nélküli eljárásra irányadóKbt-ben 
rögzített éltékhatárra is. 
Összhangban a Kbt. rendelkezéseivel Felek a támogatásra irányuló igény igényeltnél kisebb 
összegben történő elfogadását olyan - a Vállalkozási szerződés hatály ba lépését nem 
eredményező - körülménynek tekintik, amelyre Megrendelő a szerződés teljesítésére 
képtelenné válása okaként hivatkozhat. 

4.1 Teljesítési határidő: 
A részszámlával lefedett, helyzetértékeléshez kapcsolódóan 600 kérdőív, 15 mélyinterjú, 3 db 
fókuszcsoportos beszélgetés lebonyolításának, meglévő stratégiák elemzésének teljesítési 
határideje 2015. május 15. 
A végszámlával lefedett, az ajánlattételi felhívás D) pontjában rögzített, - Megrendelővel 
történt előzetes egyeztetésnek megfelelően, az általa előzetesen elvégzett feladatokra 
figyelemmel - szakmai konzultációnak, mentoring biztosításának, óvodai, iskolai, munkahelyi 
közösségek és szociális szakemberek részére szóló tájékoztaták tartásának, tanfolyamok 
szervezésének, az új módszerek az arra nyitott szervezetek működésébe történő 

bevezetésének, mentoringnak, a bevezetett módszerek nyomon követésének és annak 
eredményéről szóló beszámoló elkészítésének teljesítési határideje 2015. november 15. 

5.1 Szerződés tartalma: 
5.1. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el, köteles a munkavégzést úgy megszervezni, 
hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. V állalkazó a munkát a lehető 
legnagyobb gondossággal és körültekintéssel köteles végezni. 
5.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó jelen Vállalkozási szerződés tárgyát képező 
feladat ellátásához más személyek közreműködését igénybe vegye, V állalkazó azonban az 
igénybevett személyek munkájáért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el. 
5.3. V állalkazó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről hala:déktalanul értesíteni, 
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. 
5.4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására jutott, a 
másik fél bármely gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bizalmasan kezelni, 
azokat a másik fél előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják 
nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására. 
5.5. Vállalkozó első osztályú minőségben teljesít, a szolgáltatás nyújtása során köteles 
betartani a szerződés tárgyára vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat. 
5.6. Vállalkozó- figyelemmel a Kbt. 125. §(4) bekezdésére- vállalja, hogy nem fizet, illetve 
számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. §(l) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
5.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy összhangban a Kbt. 125. § (4) bekezdésében 
foglaltakkal a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 



Megrendelő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről 
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
5.8. Megrendelő- figyelemmel a Kbt. 125. § (5) bekezdésére -jogosult és egyben köteles a 
szerzödést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a 
szerzödéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott 
valamely feltétel; 
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56.§ (l) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 
5.9. Vállalkozó felel a jelen Vállalkozási szerzödés tárgyát képező feladat ellátása során a 
"Széchenyi 2020" Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és Arculati 
Kézikönyvben foglaltak maradéktalan betartásáért. E tekintetben a Vállalkozó jelen 
Vállalkozási szerzödés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az előzőekben 
hivatkozott "Széchenyi 2020" Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és 
Arculati Kézikönyvben foglaltakat megismerte, továbbá vállalja, hogy annak esetleges 
változásait folyamatosan nyomon követi. 

6.1 Vállalkozási díj: 
6.1. Felek egyezően előadják, hogy Vállalkozót a 2./ pontban megjelölt szolgáltatás teljeskörű 
ellátásáért a 3./ pontban meghatározott szerzödéses idötartamra vonatkozóan összesen 
Nettó 8.673.500,-Ft 
Áfa tartalom 2.341.845,-Ft 
Bruttó 11.015.345,-Ft (azaz tizenegymillió-tizenötezerháromszáznegyvenöt forint) 
összeg illeti meg, melynek megfizetésére egy darab részszámla és egy darab végszámla 
alapján kerül sor az alábbiakban részletezettek szerint: 

6.2. A helyzetértékeléshez kapcsolódóarr 600 kérdőív, 15 mélyinterjú, 3 db 
fókuszcsoportos beszélgetés lebonyolításának, meglévő stratégiák elemzésének 
elvégzését magában foglaló részszámla: 
Nettó 1.734.700,-Ft 
Áfa tartalom 468.369,-Ft 
Bruttó 
forint) . 

2.203.069,-Ft (azaz kettömilli ó-kettőszázháromezerhatvankilenc 

6.3. Az ajánlattételi felWvás D) pontjában rögzített, - Megrendelövel történt 
előzetes egyeztetésnek megfelelöen, az általa előzetesen elvégzett feladatokra 
figyelemmel - szakmai konzultációnak, mentoring biztosításának, óvodai, iskolai, 
munkahelyi közösségek és szociális szakemberek részére szóló tájékoztatók 
tartásának, tanfolyamok szervezésének, az új módszerek az arra nyitott szervezetek 
működésébe történő bevezetésének, mentoringnak, a bevezetett módszerek nyomon 
követésének elvégzését és annak eredményéről szóló beszámoló elkészítését is 
magában foglaló végszámla: 
Nettó 6.938.800,-Ft 
Áfa tartalom 1.873.476,-Ft 
Bruttó 8.812.276,-Ft (azaz nyolcmillió-nyolcszáztizenkettőezer-

kettőszázhetvenhat forint) 



6.4. A 6.1. pont szerinti vállalkozási díj magában foglalja a 2./ pontban részletezett feladatok 
teljeskörü ellátását. 
Felek megállapodnak abban, hogy a fenti összegű vállalkozási díj magában foglalja a 
vállalkozás tárgyát képező szolgáltatás ellátása során a V állalkazónál felmerülő minden 
költséget és készkiadást is, azokat Megrendelő a V állalkazó részére külön nem téríti meg. 

7 .l Fizetési feltételek: 
7.1. Vállalkozó a 6.2. és 6.3. pont szerint kiállított rész-, illetve végszámláját, a 
szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítésének Megrendelő általi leigazolását követően 
nyújthatja be. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről a Területfejlesztési és 
Területrendezési Osztály vezetője jogosult. 
7.2. Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt. Vállalkozó kizárólag teljesítésseilefedett számla 
benyújtására jogosult. 
7.3. Megrendelő a rész-, illetve végszámla összegét a Vállalkozó által szabályszerűen 

kiállított és Megrendelő általleigazolt számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással 
fizeti meg a Kbt. 130. §- a alapján. 
7.4. A vállalkozási díj kifizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, 
dokumentációja és a jelen szerződés határozzák meg. 
A számlák kiegyenlítésére a kincstári fizetési rend szabályai szerint a Kbt. 130. §-ával, a 
2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 4/2011. (1.28.) kormányrendelettel, továbbá a Ptk. 6: 130. § (1)-(3) bekezdéseivel 
összhangban kerül sor az igazolt teljesítést követően. 
Egyéb irányadó jogszabályok: 

a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
kormányrendelet, 
b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A§; 
c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §; 
d) a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (1.28.) kormányrendelet. 

A szerződésre egyebekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, illetve a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók 

8.1 Szerződést biztosító mellékkötelezettség: 
8.1. Ha a V állalkazó a vállalt, 2./ pont szerinti feladatok ellátását- figyelemmel a 4./ pontban 
foglalt teljesítési határidőkre - olyan okból, amelyért felelős elmulasztja, akkor késedelmi 
kötbért köteles fizetni, amelynek összege minden késedelmes naptári nap után 10.000,-Ft. 
Megrendelő részteljesítést nem fogad el. Megrendelő a késedelmi kötbér igényét legfeljebb 20 
(húsz) naptári napig érvényesíti, ezt követően jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal 
elállni és meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni. 
8.2. A szerződés V állalkazónak felróható okból történő meghiúsulása ese té n a Megrendelőt 
300.000,-Ft meghiúsulási kötbér illeti meg. 
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha 

a) V állalkazó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadj a, 
b) a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerültokból lehetetlenül el, 
c) 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő él elállási jogával, 
d) V állalkazóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul. 



8.3. Megrendelő igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok 
megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, 
a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését. 

9.1 Szerzői jog: 
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy e szerződés alapján szolgáltatott dokumentációkban 
(kérdőívek, elemzések, mélyinterjúk jegyzőkönyvei, fókuszcsoportos beszélgetések 
emlékeztetői, stratégiai elemzések, képzési jelenléti ívek, képzési tematikák, tájékoztaték 
tartásának dokumentumai, stb, továbbiakban együtt: dokumentációk) foglaltak kizárólag az ő 
szellemi termékét képezik, arra harmadik személynek semmiféle jogosultsága nem áll fenn. 
Megrendelő az elkészült dokumentációkkal kapcsolatos rendelkezés jogát kiköti, az elkészült 
dokumentációk (az azokhoz tartozó vállalkozási díj kiegyenlítésének időpontjától) a 
Megrendelő tulajdonát képezik és azokkal szabadon és kizárólagosan rendelkezik. 
Felek kifejezett akaratukkal megállapodnak abban, hogy Megrendelő a dokumentációk jelen 
szerződésben rögzítettek szerinti egyszeri megvalósításán túl is jogosult azokat, illetve azok 
részleteit nyilvánosságra hozni; többszörözni; a megvalósítás előkészítése és az alkalmazás 
során, illetőleg a később felmerülő igények alapján, azoknak megfelelően - a Vállalkozó 
előzetes tájékoztatását követően - átdolgozni, átdolgoztatni. 
Vállalkozót ezen jogok átruházásáért a jelen szerződésben foglalt díjon felül egyéb díjazás 
nem illeti meg. Felek ezen Vállalkozási szerződést egyúttal a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény szerinti - az elkészült, a Megrendelő részéről átvett és megvásárolt 
munkarészek tekintetében kizárólagos felhasználási engedélyt és az engedély szükség esetén 
harmadik személy részére tötiénő átengedését is tartalmazó - felhasználási szerződésnek is 
tekintik. 

10./ Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
Megrendelő részéről: Név: Domján Róbert, osztályvezető 

Tel.szám: 36/521-334 
Vállalkozó részéről: Név: Rézműves Gabriella 

Tel.szám: 30/517-5075 
A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely 
körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében vagy 
adataiban bekövetkezett változásokról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók 
személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának. 

11./ A szerződés nyilvánossága: 
11.1. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 
Megrendelő nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 
jogszabályban előírt tartalmi elemeit köteles a jogszabályban és önkormányzati rendeletében 
előírt módon közzétenni, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-ának (l) bekezdése alapján a 
Megrendelő a kezelésében lévő közérdekű adatokra és közérdekből nyilvános adatokra, a 
közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre vonatkozóan köteles elősegíteni és 
biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. 
11.2. Vállalkozó elfogadja az Állami Számvevőszék ellenőrzésre feljogosított szerveinek, 
valamint az 1./ pontban hivatkozott T ÁMOP pályázat kapcsán meghatározott ellenőrző 
szervezetek ellenőrzési jogosultságát, illetve - a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról 
szóló rendelkezések értelmében - a megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a 



tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadja meg és e követelményeket a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti. 
11.3. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti 
az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében 
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködőknél. 
11.4. Felek tudomásul veszik, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárások nyilvánosságára 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban a Kb t. 31. § (l) bekezdése alapj án köteles az aláb b i 
adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból 
nem lehetséges honlapján- közzétenni: 
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv 
módosításának elfogadását követően haladéktalanul; 
b) a 9. § (l) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést 
követően haladéktalanul; 
c) az előzetes vitarendezéssei kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes 
vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; 
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 

haladéktalanul; 
e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást 
megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő 
felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az 
ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a 
kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló 
közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt 
teljesítését követő tíz napon belül; 
f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési 
Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg. 

12./ Záró rendelkezések: 
12.1. Vállalkozónak tudomása van arról, hogy Megrendelő jelen szerződés előzményeként 
rögzített közbeszerzési eljárásban, annak tárgyát is érintő, támogatásra irányuló igényt 
(pályázatot) nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél 
kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az 
ajánlatkérő (Megrendelő) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 
okaként hivatkozhat [Kbt. 76. § (l) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az 
Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott 
összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. 
Figyelembe véve fenti körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre 
kerülő, jelen Vállalkozási szerződés kizárólag a támogatásra irányuló igény teljes, a 
vonatkozó pályázati soron igény szerinti összegben való elfogadása esetén az ilyen tartalmú 
támogatói döntésről való Megrendelő általi tudomásszerzés napján lép hatályba. Összhangban 
a Kbt. rendelkezéseivel felek a támogatásra irányuló igény igényeltnél kisebb összegben 
történő elfogadását olyan - a Vállalkozási szerződés hatályba lépését nem eredményező -
körülménynek tekintik, amelyre az ajánlatkérő (megrendelő) a szerződés teljesítésére 
képtelenné válása okaként hivatkozhat. 



• 

12.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják. 
12.3. A szerződés magyar nyelven 6 eredeti példányban készül. Megrendelő 5, Vállalkozó l 
eredeti példányt kap. 
12.4. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában kell történnie. 
12.5. Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján 
rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az 
Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét 
12.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak, különösen a Vállalkozási szerződésre (Ptk. 6:238. § - 6:250. §) és a 
szerződésszegésre (Ptk. 6:137.§- 6:152. §)vonatkozó rendelkezései. 
12.7. Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (l) 
bekezdése alapján jelen Vállalkozási szerződésnek Megrendelő részéről tartalmaznia kell a 
pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását. 
12.8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az l. számú melléklet: Felolvasólap, 
Pénzügyi és szakmai ajánlat. 

Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
aláüják. 

Eger, 2015. április 13. Rézmúves GabrieJin ~.\t, 
3529 Miskolc, Petnehézy O.u. a .. 1 1~. 

Asz.: 637 46233·1·25 
Ny.sz.:7330116 V.ig.:ES·540Q75 

· · · 1) 'viufi:./ é .. c:. J 
Rézműves Gabriella 
Egyéni vállalkozó 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Eger, 2015. április 13 . 

...... :0~ ....... .!1.~0:b ...... . 
Dudás Lászlóné 

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 
Pénzügyi Osztály vezetője 

..... \W .. ~ ..... 
Megrendelő 

Heves Megyei Önkormányzat 
Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 



l. szám ú melléklet 

FELOLVASÓLAP 

l. A közbeszerzési eljárás tárgya: 

"Új módszerek bevezetése a felzárkóztatást elősegitő programokba" 

2. Az ajánlattevő: 

Megnevezése: Rézműves Gabriella egyéni vállalkozó 

Székhelye: 3 529 Miskolc, Petneházy Dávid út 2. 

Adószáma: 63746233-1-25 

Telefon: 30/517-5075 

Faxszám: ------

E-mail cím: rezmuvesgabi@gmail.com 

3. V állalási összeg: 

Ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartamára az ajánlattételi felhívás D) pontjában rögzített 
feladatok teljeskörű ellátására vonatkozó ajánlati ára: 

Nettó ajánlati ár: 

Áfa tartalom 27 % 

Bruttó ajánlati ár 

Miskolc, 2015. március 25. 

8.673.500,-Ft 

2.341.845,-Ft 

11.015.345,-Ft 

({];_~ fi;-il./C.-t.-v· 
---------------------- ---------

cégszerű al rás 



Ajánlattevő Pénzügyi és szakmai ajánlata 

Az "Új módszerek bevezetése a felzárkóztatást elősegítő programokba" tárgyában indított 
közbeszerzési eljárásban alulírott Rézmiíves Gabriella egyéni vállalkozó (képviselő neve), 
akként 

n y i l a t k o z o m, 

hogy mint ajánlattételre felkért egyéni vállalkozó tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi 
pénzügyi és szakmai ajánlatot adom: 

..,. Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás D) pontjában megjelölt helyzetértékeléshez 
kapcsolódóan 600 kérdőív, 15 mélyinterjú, 3 db fókuszcsoportos beszélgetés 
lebonyolítás ának, meglévő stratégiák elemzésének elvégzésére vonatkozó ajánlati ára: 
(Ezen értéknek meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplő ajánlati ár 20 %-ának megfelelő 
összeggel) 

Nettó ajánlati ár: 
Áfa tartalom 
Bruttó ajánlati ár 

.1.734.700,-Ft 
468.369,-Ft 

2.203.069,-Ft 

..,. Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás D) pontjában megjelölt, Ajánlatkérővel 
történt előzetes egyeztetésnek megfelelően, az általa előzetesen elvégzett feladatokra 
figyelemmel szakmai konzultációnak, mentoring biztosításának, óvodai, iskolai, 
munkahelyi közösségek és szociális szakemberek részére szóló tájékoztatók tartásának, 
tanfolyamok szervezésének, az új módszerek az arra nyitott szervezetek miíködésébe 
történő bevezetésének, mentoringnak, a bevezetett módszerek nyomon követésének 
elvégzésére és annak eredményéről szóló beszámoló elkészítésére vonatkozó ajánlati ára: 
(Ezen értéknek meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplő ajánlati ár 80 %-ának megfelelő 
összeggel) 

Nettó ajánlati ár: 
Áfa tartalom 
Bruttó ajánlati ár 

Miskolc, 2015. március 25. 

6.938.800,-Ft 
1.873.476,-Ft 
8.812.276,-Ft 

(Cé~~1?;r-~~~;~alásra 
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a 

meghatalmazott/meghatalmazottak részéről) 


