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MEGBÍZÁv SZERZőDÉS

Amely létrejött egyrészről az

AL FoLDvÍZ Regio nális Víziközmű_szolg á/rtatót Zrt.
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégegyzékszáma: 04- 1 0-00 1 5 8 0
Adőszáma: 1 3 1 00887 -2-04
Statisztikai száma: 13l00887-3600- 1 14-04
B ankszáml aszáma: K&H B ank ZÍt. I 0 402609 -260 17 98 9_ 00000 0 0 0,
mint megb iző (tov ábbiakban M eg bízó)

másrészről

SKULL oktató és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. II.e.
Cége gy zékszáma; 0 1 -09-73 95 80
Adő száma: I 20 023 0 8 -2 - 4 l
Bankszáml aszáma; 1 03 00002-20203865 -7 7 083285
mint me gb ízott (tov ábbiakban M e g b ízo tt)

közcitt az aluIírott napon és helyen az alábbi feltételek alapján

l. Előzmények

Megbízó ,'Az Alftildvíz Zrt. munkatórsainak az ulóbbi képzések megtartása Megbízási
Szerződés keretében _ rÁiutop-2.1.3.C-12/1-2012-0081" tárgyűbeszerzése érdekében - mint
qánlatkérő - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
122/A. $ szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött. Ennek során az ajánlattevők a
felhívásban és a dokumentációban - melynek része volt jelen megállapodás tervezete is _
m e ghatáro zott feltétel e k e l fo gad ás áv a| aj ánlatot tettek.
Megbíző a Közbeszerzési Eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 2014. augusztus 29. napján az ajénlattevők részéte az írásbeli
összegezés megkjildése útján ismertette. Megbízónak a Közbeszerzési Eljárásban hozott
döntése szerint a nyertes ajánlattevő a 1. rész tekintetében a Megbízott lett. (A Megbízott
ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezó melléklete.) Ennek megfelelően a
Felek az alábbi szerzódést kötik:

2. A szerződés célja

A Szerződő Felek rögzít1k,hogy a szakmai felkészültség fejleszté se) aziizleti kultura lehető
legmagasabb színvonalra emelése, és kölcsönös gazdasági céljaik elérése érdekében szakmai
tapasztalataik és anyagi lehetőségeik kihasználásával, egymással szoros együttműködést
kívánnak kiépíteni.

E célok elérése érdekében a felek egymással a jelen szerzódést megkötik, oly módon' hogy a
Megbízott a jelen szerzódésben vállalt szolgáltatás ellátását azittmeghatározott feltételekkel
elvállalja.
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3. A szerződés túrgya

3.1. A Megbízó jelen szerződés aláirásával megrendeli a Megbízottól - aki jelen szerzódés

aláírásáva| elfogadja a Megbiző megrendelését - a közbeszerzési eljárás keretében

kiadott Ajánlati Dokumentáciőban és a Megbízott ajánlatában megadott tartalom

szerinti feladat (a továbbiakban: Képzés) ellátását a jelen szerződésben rögzített

feltételek szerint.

3.2. Megbízott összhangban a Megbiző által megfogalmazott igényekkel a
kozbeszerzési eljárás keretében kiadott Ajánlati Dokumentációban és Megbízott

aján|atában megadott tartalom szerinti - tevékenységeket fogja végezni a szerződés

keretében. Megbízott feladatait a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és

színvonalas szakmai felké szültsé g gel látja el.

4. A Képzés

4.I. A Képzés megnevezése: Vezetőfejlesztés

4.2. A Képzés tartása az alábbiak szerint t<irténik:

L csoport: 9 fő részére 30 óralfő időtartamban (A. rész)

II. csoport: 8 fő részére 30 őralfíl időtartamban (B. rész)

4.3. A Képzési időpontok (napl&a pontos meghatározása): a jelen szerződés aláírását

követő 15 napon belül kerülnek meghatározásra, mely alkalmak 2014. szeptember _

2015. február (hetyzetfelméréssel és zárő értékeléssel együtt) közötti időszakra
kell esniük.

A képzést legfeljebb háromhetente 1 munkanapon' 8-16 óra között kell lebonyolítani

napi 6 őrában. A támogatási szabályok értelmében a képzési plogram módosítására

csak külclnösen indokolt esetben van lehetőség.

4.4. Teljesítési határidő: a jelen szerzodésben meghatározott őraszámuKépzés megtartása,

illetve a Képzés utolsó alkalmát követő két héten beltil a Megbízott által a Megbízó
részére átadott zári értékelés Megbizőhoz elektronikus úton történő érkezésének

időpontja' de legkésőbb 2015. 02.28.

4.5. oktató(k):
Győrfi Péter
Dr. Szentmihályi Károly
Környei Imre
Balogh Péter Zo|tán

5. Felekjogai és kötelezettségei

5.1. Megbízott jogai és kötelezettségei
5.1.1. Á Megbízott feladata a képzés megkezdése előtti helyzetfelmérés elvégzése a

képzés megkezdését megelőző legalább két héten belül, előre egyeztetett

időpontban, továbbá a Képzés megtartása, tematikájának és alkalmazott

módszereinek kidolgozása, a szükséges jegyzetek, segédanyagok biztosítása,

valamint zárővizsga me gszervezése.
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5.l.2. A Megbízott köteles zárő értékelést készíteni (a képzés tapasztalatai adaptálásának
értékelése) a Képzés utolsó napjától számitott 2 héten belül, melyet a Megbiző
képvi selőj ének rendelk ezé sér e boc sát elektronikus formában.

5.1.3. A Megbízott feladata továbbá:
- oktatási napló és jelenléti ívek vezetése és átadása 1 db eredeti

Megbíző tészére,
- Tréneri igazolás és jelentés kiadása a képzésen rés2t vett

vonatkozóan, í

példányban a

személyekre

- A Képzésben tésztvevó hallgatóval felnőttképzési szerződés megkötése'
- a Képzést sikeresen elvégzo személyek részére névre szóló tanúsítvány

kiállítása, átadása.
5.l.4. A Képzés során a hallgatók elégedettségét is sziikséges mérni' melyről statisztikai

jelentést kell adni aMegbiző részére a tanfolyam lezárásakor.
5.1.5. A Megbízott legkésőbb aképzés megkezdésekor a Megbízó részére köteles átadni

az érvényes FAT intézményi akkreditáciőjátvagy a felnőttképzésről sző|ő 2013. évi
LXXVII. törvény 28. s (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
39312013. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedélyét, illetve a jelen szerződés 4.5.
pontj ában me gnevezett oktató(k) szakmai önéletrajzát,

5.1.6. A Megbízott köteles a feladatait a szakmai előírásoknak megfelelő minőségi
követelményeknek megfelelően, jelen szerződés idótartama alatt marudéktalanul
elvégezni. A szerzódő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízott a
jelen szerződés tárgyátképező szolgáltatást, illetve annak részszolgáltatásait nem a
szakmailag elvárt megfelelo minőségi szinten nÉjÜa' ugy aMegbiző e tényre való
utalással a Megbízott részére eljuttatott kifogását követően jogosult a jelen
szerzódést azonnali hatállyal felmondani.

5.l.7. A Megbízott jelen szerződés aláirásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal
arra, hogy a jelen szeruődés céljának megvalósításában kizárőIag az áItala a
közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatában felsorolt alvállalkozók, illetőleg
szakemberek fo gnak krjzreműködni.

5.1.8. A Megbízott teljesítésében köteles közreműködni aZ olyan alvállalkoző és
szakember, amely a közbeszeruési eljárásban tészt vett a Megbízott
alkalmasságának igazolásában. Megbízott köteles a Megbízőnak a teljesítés során
minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt
- alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alválla|kozó nem áll a Kbt. 56. $ (l) bekezdés szerinti kizárő okok hatálya alatt.

5.1.9. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési
eljárásban részt vett a Megbizott alkalmasságának igazolásában csak a Megbiző
hozzájátulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más a|vállalkoző,ha
a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok
kcjvetkeztében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkoző bizonyítható
hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a
megjelölt alvállalkozóval, és ha a MegbízotL az új alvállalkozőval egyutt is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Megbízott a
közbeszerzési eljárásb an az adott alvállalkozóval együtt felelt meg (Kbt. i28. s (2)-
(5) bekezdés).

5.2. Megbizőjogai és kötelezettségei
5.2.1. Megbíző feladata a résztvevok összehívása a helyzetfelmérés elvégzéséhez, a

helyszín, ellátás és a sztikséges személyek és létszám biztosítása, tekintettel arra'
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hogy a benffitott pá|yázat értelmében a létszám nem változhat (a létszám és a
Képzésben résztvevők nevei is rögzítettek a TÁM)P-2.1.3.C-I21I-2012-0081
páIyázatban).

5.2.2. Eszközök, proj ektor biztosítása a Megbíző feladata.
5.2.3. A Megbizó biztosítja a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatokhoz

szükséges információkat.
5.2.4. A Megbízó jogosult a teljesítés folyamatos ellenorzésére, mely célból a jelen

szerződés aláírását követően a Megbízott szerződésszerű teljesítését, illetve a
szakemberek közreműködését munkaidőben személyesen' Vagy az áItala írásban
kért informáciő adásával valósíthatja meg.

5.2.5. Megbízónak a szerződés teljesítésével összefiiggésben fennálló jogait a jelen
szerződés 1. számu mellékletét képező ,'Ajánlati dokumentációban'' szereplő

,'F e l adatl e í r ás" tarta|mazza.
5.2.6. A Képzésen a Megbíző tésztvevőinek biányzási őraszáma nem haladhatja meg - a

támogatási feltételeknek megfelelően - a teljes tanfolyam időtartamának I0 Yo-át.

6. Díj aaás, Jizetési feltételek

6.I. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat jelen szerződés 4. és 5. pontjában
foglalt, teljesítendő feladatainak ellátásáért dijazás illeti meg.

A díjazás összege A. és B részre cisszesen: 2.649.930 Ft + Áfa, azaz kettőmlllió-
hatszáznegyvenkilencezer-kilencszázharmincforintpluszÁfa.

Melyből

A rész díjazása: I.324.890 Ft + Áfa, azaz egymillió-háromszázhuszonnégyezer-
nyolcszázkilencven forint + Áfa.
B rész dí1azása: I.325.O4O Ft + Áfa' azaz egymillió-háromszázhuszonötezer-negyven
forint + Áfa.

6.2. A Megbízott szállás és ellátás költsége a Megbízót terheli.

6.3. A szerződő felek megállapodnak abban' hogy a Megbiző a teljesítés elismeréséről
vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Megbízott teljesítésétől - mely a
képzési időtartam végén, az írásos zÍrő értékelés átadásának időpontját követően
áI|ithatő ki - vagy az ertőI szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számitott 15 napon
belül írásban köteles nyilatkozni. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt feltételek
telj e sülnek, Me gbíző telj e síté si g azolást állít ki.

6.4. A Megbízott a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a vonatkoző számlát a

Megbíző részér e elj uttatni.

6.5. A díj megfizetése a Megbízott általi teljesítést, és a Megbízó által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét követően, a jogszabályoknak
és a pá|yázati elszámolási feltételeknek megfelelően kiállított számla alapján,
utóÍinanszírozás form á1 ában, banki átutalás sal történi k.

6.6. A Megbízott jelen szerződés tekintetében részszámla benyújtására jogosult az alábbiak
szerint:
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a. rész-számla: tekintett eI arca, hogy a szerződés több képzést foglal magában, a

Megbízott - az utolsóként rczaőto képzés kivételével - az A vagy B képzés

szerződésszeni teljesítését (100%), illewe az oktatáson résztvevők által kitöltött

elégedettségi terdőivek Megbiző'részére történő átadását követően részszám|át

nyújthat be, a megvalósult képzésre eső megbízási díjnak megfelelő értékben;

b. végszámla az utolsók ént |ezáru|ó - A vagy B - képzés dokym9lt1cíő részét képező

múszaki 1eírásban meghatáro zottakszerinti szerződésszeru teljesítését (100%)' illetve a

zárőértékelések Megú ző részére történő átadéLsát követően nyújtható be' az adott

képzésre eső megbízási díjnak megfelelő értékben'

6.7. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyibeÍ az általa kiállított szám|a

alakiságában nem fe1el meg a követeh?nynek, úgy aMegbiző a számlakifizetését_ a

Megbízott szerződésszeniieljesítésének ellenerels - mindaddig megtagadhatja, amíg

a Megbízo tt szám?ája alakiságában a követelménynek nem felel meg' Ebben az

esetben awegbíző riszéről a rríetésíkésedelem jogkövetke zményei nem állnak be.

6.8. A Megbízó az elienszolgáltatást oly módon teljesíti, ho gy a fizetési határidő a számIa

kiállításától számított36. nap, de á kifi'etés ném haladhatja meg a számla Megbízott

áIta\i kézhezv éte lének napj át követő 3 0 napot'

6.9.Megbízójogosultakifizetésrekerüloellenértékbőlazesetlegeskötbértlevonni.

6.10. MegbízÓ - figyelemmel arra, hogy beszerzését támogatásból valósítja meg - a Kbt'

130.$ (1) bekezdés, illetve u pir..6:130.$ (1)_(2) tekezdés szerint kíván eljárni,

összhangban_ alámogatásbólftnanszirozottrésztekintetében-a2007-2013
programozásiidőszakbanoZEurópaiRegionálisFejlesztésiAlapból,azEurópai
Szociális A,lapból és a Kohézűs )lapbó| származó támogatások felhasználásának

rendjéről ,raia +lzotl. (I.28.) Kormányrendelet 55' $ - 66' $ és az eglséges mííködési

kéziLonyvről szóló 547l2OI3 '(xII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseivel"

6.11. Az adőzttsrendjéről szőIő 2OO3. évi XCil. törvény 36lA' $ értelmében az ajánlatkérő

fielen szerződésben: Megbízó) és a nyertes' ajánlattevő (elen szerződésben:

Megbízott) között, valamint a áyertes ajárrlajt9yő és alvállalkozoja közötti kifizetés

csak 30 
"up'ár 

nem régebbi neÁlegerrrék *i''ősülő együttes ad6'igazo1ás benyújtása

után törtérúet vagy u].ko., ha a" Megbízott illetve aZ a1vállalkozó a kifizetés

i dőp ontj áb ur, . r.r.| ó l a köztarto zás m ente s adő zői adatb ázisb an'

6.12. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerzőclés a Társadalmi Megújulás operatív

Program keretében meghiiáeiett, u MY+ahelyi 'kz*::k 
támogatása

nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban című, TÁMOP-2'1'3'C-I2l]l-

20 1 2-008 1 azonosító számtproj ekt keretében valósul meg'

6.13. A Megbízott jelen szerzódés aliirásával visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a

Megbízó a jelen szerződés megvalósítása kapcsán részére semmilyen jogcímen

előleget, elozetes költségtérítést nem fizet'

6.14. A Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés

teljesítésével összefiiggésben olyar' t titt'.g.t.t, melyek a Kbt' 56' $ (1) bekezdés k)
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pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel,'és
me lyek a Me gbizott adók<itele s j övedelmének c sökkenté sére alkalmasak.

7. Teljesítési késedelem, Kötbér, Kártérítés

7.l. A jelen szerzódés 4.3. pontjéhan meghatározott végteljesítési időpont Megbízottnak
felróható késedelme esetén aMegbiző a jelen szerződésben foglaltak szerint késedelmÍ
kötbérrejogosult. Mértéke a késedelemmel érintett A vagy B képzés nettó megbízási
díj I,SYo-ának megfelelő, minden késedelmesen eltelt nap után.

A késedelmi kötbér a|apja a késedelmes teljesítéssel érintett A vagy B képzés teljes
nettó megbízási díja. A késedelmi kötbér maximuma 8 nap.

7.2. Hibás teljesítésnelr minősül a Megbízott tészéról különösen:
Amennyiben a Képzésen nem a Megbízott áItaI a jelen szerződés 4.5. pontjában
megnevezett oktató jelenik, meg, úgy aMegbízo hibás teljesítési kötbéne jogosult (az

ajánlatban megnevezett szakember Kbt. 128. $ szerinti cseréje kivételével), az adotÍ A
vagy B képzésre eső nettó megbízási dij 2%-alalkalom mértékben.

7.4.

1.3.

7.5.

7.7.

Megbízott a képzésen résztvevőkkel a képzés végén elégedettségi kérdőívet töltet ki.
Amennyiben a képzésen összesen a képzettek t<jbb mint 70 oÁ-a 50 %, alatti
elégedettséggel értékeli a képzést Megbiző összesen az adott A vagy B képzésre eső
nettó megbízási díj I0 %o-ának megfelelő minőségi kötbért jogosult érvényesíteni.

Megbízojogosult az esedékes kötbér összegét (késedelemi' hibás teljesítési, minőségi
kötbér) a v égszámla összegéből levonni.

A jelen szerződés Megbízottnak felróható részleges vagy teljes meghiúsulása esetén
Megbízó az adott A vagy B képzésre eső nettó megbizási dij 20 %-át jogosult
meghiúsulási kötbér címén követelni. Megbízottnak felróható meghiúsulást jelent
különösen, ha
a. az előzetesen meghatározotl 4.3' pontban szereplő képzés teljesítési

határidőként meghatározott hőnap utolsó napjához (2015. február 28.) képest A
vagy B képzés 8 napos késedelembe esik

b. a Képzések lebonyolítása során részfeladatonként - A vagy B képzés _ a képzési
alkalmak több mint l0 Yo-a a Megbízottnak felróható okból hiúsul meg.

A késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási és a minőségi k<jtbér együttes összege
nem haladhatja meg a teljes nettó megbizási díj 30 %-áú'.

Megbízott jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a
Megbízó a megbízási szerződésszegés jelen szerződés 7. pontjában meghatározott
j o gkövetkezmények a|kalmazásán túl j o go sult a Me gbízo tt szer ző dés sze gé séből eredő
egyéb kárainak megtérítésál is követelni.

Megbízott részéról a meghatározott képzési időpont előtt legkésobb 2 napon belül
írásban történő lemondása esetén - amennyiben a lemondás a Megbízottnak nem
felróható ok miatt történik - egy alkalommal pótóra megtartására van lehetőség' a
Megbizőval előre egyeztetett módon és időpontban. Amennyiben a meghiúsult
időponttól számitott 3 napon belüli időpontot egyeztetnek a felek és az pj képzési

7.6.

7.8.
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7.9.

időpontot meghatározzák, úgy a Megbiző pótóra kitűzése okán, és azzal

összefi.iggésben nem érvényesíti a jelen szerződésben meghatátozott késedelmi kötbér

igényét.

Megbízó részéróI történő írásbeli lemondás esetén _ amennyiben az a Megbízónak
nem felróható ok miatt történik - pótóra megtartására van lehetőség, a Megbízottal
előre egyeztetett módon és időpontban, a meghiúsult időponttól számitott 10 napon

belül.

8. A Szerződés hatálya

Jelen szerződés mindkét fel által történő aláftása napján lép hatályba.

9. A Szerződés megszűínése

9.I. A jelen szerződés az a|ábbí módokon szűnhet meg:

(a) ajelen szerződésszerződésszerűteljesítésével;
(b) a jelen szerződésMegbíző általi rendkívüli felmondásával; valamint
(c) a jelen szerződés Megbízott általi rendkívüli felmondásával,
(d) a jelen szerzódés 5.1.6. pontja szerinti megszűnésével.

9.2. A jelen szerződésa felek közös megegyezésével bármikor megszÍintetheto'

g.3. Megbiző a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti, különösen ha az

alábbi események bármelyike bekövetkezik:
(a) jelen szerződés 7. pontjaiban meghatározott kötbérmaximum elérése;

(b) a Megbízott csőd- felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményez

maga ellen, fizetésképtelenné válik vagy jogerős bírósági végzés születik
felszámolásáról;

. (c) Megbízott bármely egyéb lényeges kötelezettségének súlyos megszegése;
(d) amennyiben a Megbízott FAT intézményi akkreditációja a jelen szerződésben

rögzitett képzés időtartama alatt |ejár, és nem gondoskodik a felnőttképzésről szóló
2OI3. évi LXXVI. törvény 28. s (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

a\apjána393l2OI3. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedély megszerzéséről, illetve
az enge déIy me glétének folyamato s fennállásáról
(e)az előzetesen meghatározotl_ 4.2. pontban szereplő - képzési időpontokhoz képest

9 vagy annáI több napos késedelembe esik.
(f) Amennyiben a Megbízott a képzés megkezdése előtt nem végez előzetes he|yzet

felmérést.

9.4. A felmondási jog gyakorlása előtt a Megbízó írásban felszólítja a Megbízottat a
szerződésszegő állapot illetve ok orvoslására éslvagy magyarázat adására. Ha a

Megbízott a felszőlítás kézhezvételét követő I0 (tíz) napon belül ennek nem tesz

e|eget, nem ad megfelelő magyarázatot vagy nem orvosolja a szeruődésszegő

magatartást, a Megbízo a Megbizotthoz cimzett ajánlott levélben a jelen szerződést

felmondhatja.

9.5. A jelen szerzodés Megbízottnak felróható okból történő felmondása esetén Megbízó
jogosult a Polgári Törvénykönyv kártérítési szabályai szerint megállapított kárának

megtérítésére. 
!.
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9.6. A felek jelen szerződés megszúnése illetve megszüntetése esetén a felmondási idő
leteltével elszámolnak egymással, és teljesítik a felmondási idő lejártának
időpontjában egymással szemben fennálló, nem vitatott pénzügyi kötelezettségeiket.

9.7. A Kbt. 125. $ (5) bekezdése értelmében Megbízó jogosult és egyben köteles a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel' amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáről gondoskodni tudjon - ha
a) Megbízottban közvetetten Vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt' 56. $ (1) bekezdés k)
pontj ában me ghatár ozott valamely feltétel ;

b) Megbízott krjzvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy Személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában
me ghatáro zott v alamely feltéte l.

A fenti ügyletekről Megbízott köteles Megbízőt haladéktalanul értesíteni. A fentiek
szerinti felmondás esetén Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáltatás sze rz ő dé s szeru p énzbe l i e l l enértékére j o go sult.

10. Vegyes Rendelkezések

10.1. A Szerződés módosítása és kiegészítése kizárolag írásban, mindkét fél megfeleloen
felhatalmazott képviselője által cégszeriien aláírva érvényes, feltéve, hogy a Kbt.-ben
me ghatár ozott feltéte lek ezt lehetővé te szik.

l0.2. A szerződő felek minden vita rendezését kcitelesek jóhiszemri, közvetlen tárgyalások
útján megkísérelni. A szerződó felek a vitarendezési eljárások tartama alatt is
maradéktalanul kötelesek eleget tenni a jelen Szerződés szerinti ktitelezettségeiknek.
Amennyiben a Feiek tárgyalásokkal nem tudják megoldani a szerződés kapcsán' vagy
ezzel összefiiggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitával kapcsolatban a
pertárgy értékétől fiiggően kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság illetőleg a Gyulai
Törvénysz ék kizár őlago s illetéke s sé gét.

I1. Értesítések

11.1. Egyéb rendelkezés hiányában minden értesítést és minden abból eredő tizenetet
írásban, postán (tértivevényes, elsőbbségi levél fonnájában), vagy e-mailben vagy
telefax útján kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik fel részére, annak címére. Az
értesítéseket és üzeneteket tarÍalmaző dokumentumok akkor tekinthetők átadottnak,
amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és az ezt igazolő tértivevényt vagy más
igazolást (pl. faxnapló) a küldő fél visszakapta.

Il.2. A jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartő:

A Megbízó részéről:

Név: Fábri Ágnes HR foosztáIyvezető
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz.
Telefon: 06 / 30 -924 -5220
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Fax 06166 52&-850
e-mail: fabri.agnes@alfoldviz.hu

A Megbízott részéről:

Név: Tóth Péter
Cím 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. II.e.

Telefon : 0 6 -20 -289 - 4489
Fax: -
e-mail : tothp@skull.hu

l2. Bizalmas informúciók, Üzleti titok védelme

I2.I. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefi'iggésben

i1z1eti titkok, továbbá egyéb bizalmas információk is a birtokába kerülhetnek. A
Megbízott vá1lalja, hogy betartja a titokvédelemre vonatkozó jogszabályokban, illetve

az illetékes szervek utasításaiban és egyéb rendelkezéseiben meghatározott

követelményeket.

I2.2. A szerződó felek tudomásul veszik, hogy a koltségvetési pénzeszközök

felhaszná|ásának nyilvánoss ágára vonatkozó jogszabá|yok értelmében üzleti titok

címén nem tagadhatják meg jelen szerződés lényeges tartalmátra vonatkozó

tájékoztatást.

12.3. Szerződo felek magukta nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az á|lamháztartásrő|

sző|ő hatályos törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek, illetve a Támogatási

Szerződés alapján az erÍe illetékes hatóság' vagy a Közreműködő Szervezet, illetve az

általuk delegátt ellenőrzó szeÍv' feladat- és hatáskörüknek megfelelően a megkötött

szerződések1eljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabályok

szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

12.4. A szerződő felek vállalják' hogy a jelen szerződés megkötése, illetve teljesítése során

tudomásukra jutott üzleti titkot és egyéb bizalmas információkat:

(a) bizalmasan kezelik;

iul minden szükséges intézkedést megtesznek az llyen tizleti titok éS egyéb

bizalmas információk megőrzése érdekében; továbbá
(c) kizárőIag azon munkatársaik, vezető tisztségviselőik, alvállalkozóik, szállítóik,

közreműködőik rendelkezésére bocsátják, akiknek elengedhetetlenül szükségük van

jelen szerződés teljesítése érdekében az ilyen információkra' és vállalják, hogy minden

szüksé ges intézkedést me gtesznek azok me gő rzésére'

12.5. A jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettség a szerződés teljes időtartama

alatt' valamint annak megszűnését követő tiz (I0) évig áll fenn.

13. A Szerződés mellékletei

Az alábbfelsorolt mellékletek a Szerzódés elválaszthatatlan részétképezik:

1. számumelléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáció
2. száműmelléklet: Megbízott ajánlaÍa
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3. számumelléklet: Teljesítésigazolás minta
4. számu melléklet: érvényes FAT intézményi akkreditáció vagy a folnőttképzésről

szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a 39312013. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedély
igazolása

5. számumelléklet: oktatók szakmai önélettajza

Jelen szerződésben nem szabályozottkérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szőlő2OI3. évi
V. törvény valamint aKözbeszerzésekről szőló 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Jelen szerződést a felek az alulírt helyen és időpontban, elolvasás és az abban foglaltak
megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. A jelen szerződés
három eredeti példányban készült.

Kelt: Békéscsaba, 2014. szeptembet 24.

AlrÜLovlzzll' -
5600 Békéscsaba' Dob07l Ut ]

\:+.{e ÁjtíJ
Megbízott
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