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közcitt az alulírottnapon és helyen az a!ábbifeltételek alapján:

l. Előzmények

Megbízó ,,Az AWldvíz Zrt. munkatársainak az alúbbi képzések megtartása Megbízási
Szerződés keretében _ rÁuop-2.t.3.C-12/1-2012-0081" tárgyubeszerzése érdekében _ mint
ajánlatkérő - a kozbeszerzésekről szóló 20II. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
l22lA. $ szerinti közbeszerzési eljárás lefolyatásáról döntött. Ennek során az ajánlattevők a
felhívásban és a dokumentációban _ melynek része volt jelen megállapodás tervezete is _
me ghatár o zott fe ltéte l e k e l fo g adás ával aj ánlatot tettek.
Megbízó a Közbeszerzési Eljárásában benffitott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette' és döntését 2014. augusztus 29. napján az ajánlatíevők részére az írásbeli
összegezés megküldése útján ismertette. Megbízónak a Kozbeszerzési Eljárásban hozott
döntése szerint a nyertes ajánlattevő a 2. rész tekintetében a Megbízott Iett. (A Megbízott
qánlata jelen szeruődés elválaszthatatlan részét képező melléklete.) Ennek megfelelően a
Felek az alábbi szerződést kötik:

2. A szerződés céljo

A Szerződő Felek rogzitik, hogy a szakmai felkészültség fejlesztése, az tizleti kultúra 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 szerződéstmegkötik, oly módon, hogy a
Megbízott a jelen szerzódésben vállalt szolgáltatás ellátását az itt meghatározott feltételekkel
elvállalja. 
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3. A szerződés tdrgya

3.1. AMegbízó je|enszerződésaláfuásávalmegrendeli aMegbizottól_akijelen szerződés
aláitásával elfogadja a Megbíző megrendelését - a közbeszerzési eljárás keretében
kiadott Ajánlati Dokumentációban és a MegbizotÍ ajánIatában megadott tartalom
szerinti feladat (a továbbiakban: Képzés) el|átását a jelen szerződésben figzitett
feltételek szerint.

3.2. Megbízott összhangban a Megbiző álta| megfogalmazott igényekkel a
közbeszerzési eljárás keretében kiadott Ajánlati Dokumentációban és a Megbízott
ajánlatában megadott tartalom szerinti tevékenységeket fogja végezni a szerződés
keretében. Megbízott feladatait a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és
színvonalas szakmai felkészültséggel látja el.

4. A Képzés

4.l. A Képzés megnevezése: Vízellátási és csatornázási ismeretek

4.2. A Képzés tartása az alábbiak szerint történik: 62 őrában' 18 fő részvételével

A Képzési időpontok (naplőra pontos meghatározása): a jelen szerzódés a!áírását
követő 15 napon belül kerülnek meghatározásra, mely alkalmaknak 2014. november
1. - 2015. február 28. közötti időszakra kell esnie (a zfuő értékelés készítésével
eg).utt).

4.3. A képzést hetente legfeljebb 2 munkanapon' 8-16 óra között kell lebonyolítani,
alkalmanként legalább napi 5 óra megtartása mellett, kizárva a tömbösített képzés
megtartás lehetőségét. Tömbösítésnek minősül a heti 2 alkalomnál több képzési nap,
kivéve a gyakorlati alkalmat, amely legfeljebb két nap lehet.

4.4. Teljesítési határidő: a jelen szerződésben meghatározott őraszáműKépzés megtartása,
illetve a Képzés utolsó alkalmát követő két héten belül a Megbízott által a Megbízó
részéte átadott zfuő értékelés Megbízőhoz elektronikus úton történő érkezésének
időpontj a, de legkésőbb 20t5.02.28.

4.5. oktató(k):
dr. Melicz Zo|tán
Faragóné Pöppl Zsuzsanna
dr. Fleit Ernő
dr. Mátrai Ildikó
Török LászIo
Kökény István

5. Felek jogai és kiitelezettségei

5.1. Megbízott jogai és kötelezettségei
5.1.1. A Megbízott feladata a képzés megtartása, tematikájának és alkalmazott

módszereinek kidolgozása, a szükséges jegyzetek biztosítása, külső cég telephelyén
megvalósítandó üzemlátogatás, gyakorlat megszetvezése és lebonyolítása,



zárovizs$a összeá1lítása és kiértékelése a képzés utolsó napján, valamint zárő

értékelés készítése a képzés befejezésétől számított 2hétenbelül.

5.1.2. A Megbízott feladata továbbá:
- oktatasi napló és jelenléti ívek vezetése és átadása 1 db eredeti példányban a

Megbíző részére,
- A t<epzes során elért teljesítmény értékelésérő| biza\mas' résztvevők egyéni

értékelését mel|őző írásos beszámoló készítése (zárő értékelés), melyet a képzés

utolsó napjától számitott két héten belül a Megbízó rendelkezésére bocsát

elektronikus formában,
- Felnőttk épzési szerződés megkötése a Képzésben résztvevőkkel,

- Képzést sikeresen elvégző személyek részére névre szóló tanúsíwány kiállítása'

átadása.
5.1.3. A Képzés során a hallgatók elégedettségének mérése is szükséges, melyről

statisziikai je1entést köteles adni a Megbízó részéte a tanfolyam Iezárásakor.

5.I.4. A Megbízott a Megbíző részére köteles átadni legkésőbb a képzés megkezdésekor

az éwényes FAT iitézményi akkreditáció vagy a felnőttképzésről sző|ó 20|3. évi

LXXyII. törvény 28. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott fe|hatalmazás a|apján a

3g3l20I3. (xI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedély, legkésőbb" a szerződés

aláirásáig a FAT piog'u- akkreditáció vagy a felnőttképzésről sző|ő 2013. évi

LXXVII. törvény )s.-s (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a

39312013. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedély igazolását illetve a

Képzésben résztvevő oktató(k) szakmai öné|etrajzát'

5.1.5. A Megbízott köteles a feladatait a szakmai előírásoknak megfelelő minőségi

követelményeknek megfelelően, jelen szerződés időtartama alatt maradéktalanul

elvégezni. Á szerződő felek megállapodnak abban' hogy amennyiben aMegbizott a

jelen szerzodés tárgyátképező szolgáItatást, illetve annak részszolgá|tatásait nem a

szakmai1ag elvárt áegrerao minőségi szinten nyújtja, úgy a Megbízó e tényre való

utalással a Megbízott tészére eljuttatott kifogását követően jogosult a jelen

szer ző dé st azonnali hatál lyal fe lmo ndani'

5.1.6. A Megbízott jelen ,r"riődé" a|áírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal

ur.u, hogy a lelen szerződés céljának megvalósításában kizárőIag az általa a

közbeszerzésí eljárásra benyújtott ajánlatában felsorolt alvállalkozók, illetőleg

szakemberek fo gnak közreműködni.
5.I.7. A Megbízott leljesítésében köteles közreműködni aZ olyan alvállalkozó és

szakember, u*.iy a közbeszerzési eljárásban részt vett a Megbízott

alkalmasságának ígazolásában. Megbízott köteles a Megbizőnak a teljesítés során

minden olyán - akir a korábban megjelölt alvállaLkozó helyett igénybe venni kívánt

- alvá1lalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a

bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az á|tdra igénybe venni kívánt

alváIlalkozó neÁ á1l a Kbt. 56. $ (1) bekezdés szerinti kizárő okok hatálya alatt.

5.1.8. Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési

eljárásban részt vett a vtegbizott alkalmasságának igazo|ásában, csak a Megbízó

hőzzájáru|ásával és abban az esetben vehet tészt ateljesítésben más alvállalkozó, ha

a szerzódéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok

következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alváIla|kozó bizonyítható

hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a

megjelöú alvállalkozóval, és ha a Megbizott azúj alvállalkozőval együtt is megfelel

azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Megbízott a
közbeszerzési eljárásb an ai adott alváIlalkozóval együtt felelt meg (Kbt. 128. $ (2)-

(5) bekezdés).
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5.2. Megbízojogai és kötelezettségei
5.2.1. A Megbízó feladata a helyszín és a sztikséges létszám biáosítása, tekintettel a:rra'

hogy a benyújtott páIyázat értelmében a létszám nem változhat (a létszám és a
képzésben résztvevők nevei is rögzítettek a tÁvop-2.1.3.C-l2/1-2012-OO8I
pályánatban).EnnekfenntartásaMegbízőf eladatátképezi.

5 .2.2. Eszközök' proj ektor biztosítása a Megbíző feladata.
5.2.3. A Megbízó biztosítja a szerződés teljesítése során elvégzend,ő feladatokhoz

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

szerződés aláírását követően a Megbízott szerződésszerű teljesítését, illetve a
szakemberek közreműködését munkaidőben személy"s"n, 'rrugy az általa írásban
kért informáciő adásával valósíthatja meg.

5.2.5. Megbízónak a szerződés teljesítésével összeÍiiggésben fennálló jogait
szeruődés 1. számu mellékletét képező ,,Ajánlati dokumentációban''
,,Feladatleí r ás" tartalmazza.

5.2.6. A Megbízó résztvevőinekhiányzási óraszáma nem haladhatja meg - a támogatási
feltételeknek megfelelően - a teljes tanfolyam időtartamának t0 %-át.

6. Díj aaÍs, Jizetési feltétele k

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

A díjazás összege összesen: 2.376.000Ft (ÁFA mentes), azaz kettőmillió-
hár omszázhetvenhate zer f orint.

6.2' Amegbízási díj a Megbízottvalamennyi _ a jelen szerződésteljesítése során felmerült
- költségét tartalmazza' különösen: szállás, ellátás, utazás, jegyzetköltsége.

6.3. Továbbá a 6.l. pontban meghatározott dij magában foglalja a gyakorlatiképzés és az
üzemlátogat ásra utazás költségét is.

6.4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbíző a teljesítés elismeréséről
Yagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Megbízottteljesítéstől - mely a képzési
időtartam végén, az írásos záro értékelés átadásának időpontját követően állítható ki -
vagy az enől szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban
köteles nyilatkozni. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt feltéielek teljesülnek,
Megbízó telj esítésig azolást állít ki.

6.5- A Megbízott a teljesítésigazolás kiáIlitását követően jogosult a vonatkoző számlát a
Me gbízó r é szér e elj uttatni.

6.6. A díj megfizetése a Megbízott általi teljesítést, és a Megbiző által ennek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolás kézhezvételét k<jvetően' a jogszabályoknak
és a pályázati elszámolási feltételeknek megfelelően kiállított számla álapján,
utófi nanszírozás form áj ábat, banki átutalás sal történik'

a jelen
szereplő
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6.7. A Megbízotf 1 db szám]rtú nyújthat be, amennyiben a dokumentáciő tészétképezó

műszaki leírásban meghatáro zot1ak szerinti szerződésszerű teljesítés (100%),lllefre az

oktatáson résztvevők által kitöltött elégedettségi kérdőívek Megbiző részére történő

átadétsa megtörtént. Megbiző jogosult á kiÍizetésre kertilő ellenértékből az esetleges

kötbért levonni.

6.8. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben aZ á|tala kiállított számla

alakiságában nem felel meg a követelménynek' iryy a Megbízó a számla kifizetését - a

Megbízott szerződésszerű ieljesítésének ellenére is _ mindaddig megtagadhatja, amíg

a úegbízott szám|ája alakisagaban a követelménynek nem felel meg. Ebben az

esetben a Megbízó rőszérőIa fiietési késedelem jogkövetkezményei nem állnak be'

6.9. Megbízó _ figyelemmel arra' hogy beszerzését támogatásból valósítja meg _ a Kbt'

130.$ (1) bekázdés, il1etve a pt[. 6:130.$ (1)_(2) bekezdés szerint kívrán eljárni,

összhangban - a támogatásból ftnanszirozott rész tekintetében _ a 2007-2013

programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai

Szociális Atapból és a Kohéziós Álapból származó táinogatások felhasznólásának
rendjéről szaia +lzotl. (I.28.) Kormányrendelet 55. $ - 66. $ és az eglséges műk1dési

kézikönyvről szóló 547l2OI3. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseivel.

6.10. A Megbízó az e|lenszolgáltatást oly módon teljesíti' hogy a fizetési határidő a számla

kiállításától számított 30. nap' de a kifizetés nem haladhatja meg a szám|a Megbízott

áItaIi ké zhezv éte l éne k napj át követő 3 0 napot'

6.11. Az adőzás rendjéről sző|ő 2OO3. évi XCil. törvény 36lA. $ értelmében aZ aján|atkérő

(elen szerződésben: Megbízó) és a nyertes ajánlattevő (ielen szerzodésben:

Megbízott) között, valamint a nyertes ajánlattevő és alvállalkozőja köz<jtt kifizetés

csak 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás benyújtása

után törtérü"t 'rrugy ukkor, ha a Megbízott illetve az alvállalkozó a kiÍizetés

időpontj ában szerepel a koztartozásmentes adőzői adatbázisban.

6.12. Megbízott tudomásul veszi' hogy jelen szerződés a Társadalmi Megújulás operatív

Program keretében meghiiáeiett, a Munkahelyi k:p,'..::k támogatása

,rugl-auumozások számára a konvergencia régiókban című, TAMOP-2'I'3'C-|Z|I-

2012-0081 azonosító számuprojekt keretében valósul meg.

6.13. A Megbízott jelen szerzódés aláirásáva| visszavonhatatlanul tudomásul veszi' hogy a

Megbízó a ieten szerződés megvalósítása kapcsán részére semmilyen jogcímen

előleget, előzetes költségtérítést nem fizet'

6.14. A Megbízott kijelenti és szavatolja' hogy nem fizet, illetve számol eI a szerzódés

teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket' melyek a Kbt' 56' $ (1) bekezdés k)

pontja szerinti feltétéliknek nern megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és

melyek a Megbízott adóköteles j övedelmének csökkentésére alkalmasak.

7. Teljesítési késedelem, Kötbér, Kártérítés

7.t. A jelen szerződés 4.2. pontjéhan meghatározott végteljesítési időpont Megbízottnak

felróható késedelme esetén aMegbiző a jelen szerződésben foglaltak szerint késedelmi

-5-



7.2.

kötbérré jogosult. Mértéke a teljes nettó megbízási dij I,5Yo-ánakmegfelelő' minden
késedelmesen eltelt nap után.

A késedelmi kötbér alapja a képzés teljes nettó megbízási díja. A késedelmi kötbér
maximuma 8 nap.

H i b ú s t e Ij e s ít é s n e k minő sül a Me gbizott r észér őlkülönö sen :

amennyiben a Képzésen nem a Megbízott által a jelen szerződés 4.5. pontjában
megnevezett oktató jelenik' meg, úgy aMegbíző hibás teljesítési kötbérre jogosult (az
ajánlatban megnevezett szakember Kbt. r js. $ szerinti óseréje kivételével)", a teljes
nettó megbízási díj 2%o-alalkalom mértékben.

7 '3' Megbízott a képzésen résztvevőkkel a képzés végén elégedettségi kérdőívet töltet ki.Amennyiben a képzésen összesen a képzettek több mint 70 %o-a 50 %o alatti
elégedettséggel értékeli a képzést Megbízóbsszesen a teljes nettó megb ízási dij 10 %-
ának me gfe lelő mi n ős é g i k ö t b é rt j o go sult érvénye síteni.

7 '4' Megbízó jogosult az esedékes kötbér összegét (késedelemi, hibás teljesítési, minőségi
kötbér) a képzésre vonatkozó számlatisszegébői levonni.

7 '5' A jelen szerződés Megbízottnak felróható teljes meghiúsulása esetén Megbízó a teljesnettó megbízási díj 20 %-át jogosult meghiúsuldsi kötbér címén követelni.
Megbízottnak felróható meghiúsulást jelent különösen, ha
- az előzetesen meghatározot|_ 4.4. pontban szereplő _ képzési időpontokhoz képest 8
napos késedelembe esik
- a Képzési'alkalmak lebonyolítása során a képzési alkalmak több mint 10 Yo-a a
Megbízottnak felróható okból hiúsul meg.

7 '6' A késedelmi' hibás teljesítési, meghiúsulási és a minőségi kötbér együttes összege
nem haladhatja meg a teljes nettó megbízási díj 30 %-át.

7 '7 ' Megbízott jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy aMegbiző a megbízási szerződésszegés jelen szeruődés 7. pontjában meghatározott
j o gkövetkezm ények alkalmazás án tii j o go s ult a Me gbízott s ier ző dés s z e gé s é bő l ere dő
egyéb kárainak megtérítésy'l is követelni.

7 '8' Megbízott részéről a meghatár ozott képzési alkalom előtt legkésőbb 2 napon belülírásban történő lemondása esetén - amennyiben a lemondás" a Megbízo|tnak nem
felróható ok miatt történik _ egy alakalommal pótóra megtartásá.u .án lehetőség, aMegbízőval előre egyeztetett módon és időpontban. Á-.n 

'yiben 
a meghiúsult

időponttól számított 3 napon belüli időpontot egyeztetnek a feiek és az űj képzésiidőpontot meghatátozzák, úgy a Megbízo potora kitűzése okán, és azzal
összefiiggésben nem érvényesíti a jelen szerződésien meghatá rozottkésedelmi kötbér
igényét.

7'9' Megbíző részéről történő írásbeli lemondás esetén _ amennyiben az a Megbízónak
nem felróható ok miatt történik - pótóra megtartására van léhetőség, a Megbízottal
előre egyeztetett módon és időpontban, a megtririsutt időponttól ,ríÁitott 10 napon
belül.
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8. A Szerződés hatőIya

J elen szerzodé s mindk ét féI áItaI történő a|áír ása napj án lép hatá|yba'

9. A Szerződés megszíÍnése

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

("i ajelen szerződésszerződésszeniteljesítésével;

oj ajelen szerződésMegbízó általi rendkívüli felmondásával; valamint

(.i aJelen szerződésMegbízottáltalirendkívülifelmondásával,
ial aJelen szerződés 5.1.5. pontja szerinti megszűnésével.

9.2. A jelen szerződés a felek közös megegyezésével bármikor megszüntethető.

9.3. Megbiző a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti' ktilönösen ba ú
alábbi események bármelyike bekövetkezik:
(a) a szerz-ódés 7. pontjaiban meghatározott kötbérmaximum elérése;

iul a Megbízott ósod- felszámolási vagy végelszámolási eljárást kezdeményez

maga ellen, fizetésképtelenné válik vagy jogerős bírósági végzés születik

fe1számolásáról;
(c) Megbízott bármely egyéb lényeges kötelezettségének súlyos megszegése;

(d) amennyiben a Megbátt FAT intézményi- vagy program akkreditációja a jelen

szerződésb en rögzített képzés i,dőtartama a\att lejár és nem gondoskodik a

felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. $ (1) bekezdés a) pontjában

kapott fe]hatalmazás alapján a 393l2Ol3. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedély,

mé gszerzéséről, illetve az enge dély me glétének folyamato s fennállásáról.

@)ázelőzetesen meghatáro zat _ 4.4. pontban szereplő _ képzési időpontokhoz képest

9 vagy annál több napos késedelembe esik'

1j í repzési alkalmak lebonyolítása során a képzési alkalmak több mint I}oÁ-ánáI

nagyobb része aMegbízottnak felróható okból hiúsul meg'

1gtámen''yiben a M-egbízott aképzés megkezdése előtt nem végez előzetes tudásszint

felmérést.

9.4. A felmondási jog gyakorlása előtt a Megbízó írásban felszólítja a Megbízottat a

szerződéssr"eő átlípot illetve ok orvoslására és/vagy magyarázat adására. Ha a

Megbízott a fetszotitás kézhezvételét követő 10 (tíz) napon belül ennek nem tesz

eleget' nem ad megfelelő magyarázatot vagy nem orvosolja a szerződésszegő

magatartást, a Megiizó a Megbizotthoz címzett ajánlott levélben jelen szerződést

felmondhatja.

9.5. A jelen szerződés Megbízottnak felróható okból történő felmondása esetén Megbízó

jogosult a Po1gári Toíénykonyv kártéritési szabályai szerint megállapított kárának

megtérítésére.

9.6. A felek je|en szerucidés megszűnése illetve megszüntetése esetén a felmondási idő

leteltével elszámolnak egymással, és teljesítik a felmondási idő lejártának

időpontjában egymással szeáben fennálló, nem vitatott pénzügyi kötelezettségeiket.
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9.7. A Kbt. 125. $ (5) bekezdése értelmében Megbízó jogosult és egyben köteles a

szerződést felmondani - ha sziikséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a

szerződéssel érintett feladata ell'átásáÍől gondoskodni tudjon - ha
a) Megbízottban közvetetten Vagy közvetlenü| 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. $ (l) bekezdés k)
pontj ában meghatáro zott v alamely feltétel;

b) Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szewezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában
me ghatát ozott valame ly feltéte l.

A fenti ügyletekről Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni. A fentiek
szerinti felmondás esetén Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített
szolgáItatás s z erző dé s szeru p énzbe li e 11 enérték ére j o go sult.

10. VegyesRendelkezések

10.1. A jelen szerződés módosítása és kiegészítése kizárőIag írásban, mindkét fél
megfelelően felhatalmazott képviselője által cégszerÍien a|áírva érvényes' feltéve,
hogy a Kbt-ben meghatározott feltételek ezt lehetővé teszik.

I0.2. A szerződő felek minden vita rendezését kötelesek jóhiszemű, kcizvetlen tárgyalások
útján megkísérelni. A szerzodő felek a vitarcndezési eljárások tartama alatt is
maradéktalanul kötelesek eleget tenni a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeiknek.
Amennyiben a Felek tárgyalásokkal nem tudják megoldani a szerződés kapcsán, vagy
ezzel összefiiggésben keletkezett jogvitájukat, 'űgy e jogvitával kapcsolatban a

pertárgy értékétől fi.iggően kikötik a Békéscsabai Városi Bíróság illetőleg a Gyulai
Törvényszék kizárőlagos illetékessé gét.

11. Értesítések

l1.1. Egyéb rendelkezés hiányában minden értesítést és minden abból eredő üzenetet
írásban, postán (tértivevényes, elsőbbségi levél formájában), vagy e-mailben vagy
telefax útján kell megküldeni vagy kikézbesíteni a másik félrészére, annak címére. Az
értesítéseket és üzeneteket 1artalmaző dokumentumok akkor tekinthetők átadottnak,
amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és az ezt igazolő tértivevényt vagy más
igazolást (pl. faxnapló) a ktildo fél visszakapta.

I|.2. A jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolaÍrartő:

A Megbízó részéről:
Név: Fábri Agnes HR főosztályvezető
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz.
Telefon : 06 I 30 -924 -5220
Fax 06166 528-850
e-mail : fabri.agnes@alfoldviz.hu

A Megbízott részéről:
Név: Faragóné Pöppl Zsuzsanna
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Cím: 6500 Baja, Szegedii;/"2.
Telefon: 06-7 0 -984 -I 5 49
Fax:
e-mail : faragone.poppl.zsuzsann a@eif .hu

12. Bizalmas információk, Üzleti titok védelme

l2.I. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítésével összefiiggésben

üzleti titkok, továbbá egyéb bizalmas információk is a birtokába kerülhetnek. A
Megbízott váIlralja, 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 költségvetési pénzeszközök

felhasználásának nyilvánoss ágára vonatkozó jogszabá|yok értelmében üzleti titok
címén nem tagadhatják meg aSzerződés lényeges tarÍalméra vonatkozó tájékoztatást.

l2.3. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el' hogy az áIlamháztartásrőI

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

Szerződés alapján az erÍe illetékes hatőság,vagy a Közreműködő Szervezet,ill.efue az

általuk delegált ellenőrző szetv, feladat- és hatáskörüknek megfelelően a megkcitött

szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy résztikre a jogszabályok

szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

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

tudomásukra jutott üzletititkot és egyéb bizalmas információkat:
(a) bizalmasan kezelik;
(b) minden szükséges intézkedést megtesznek az ilyen üzleti titok és egyéb

bizalmas információk megőrzése érdekében; továbbá
(c) kizárőIag azon munkatársaik' vezető tisztségviselőik, alvállalkozóik, szállítóik,
közreműködőik és teljesítési segédeik rendelkezésére bocsátják, akiknek

elengedhetetlenül szükségük van jelen szerződés teljesítése érdekében az ilyen
információkra, és vállalják' hogy minden szükséges intézkedést megtesznek azok

megőrzésére.

I2.5. A jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettség a szerződés teljes időtartama

alatt, valamint annak megszűnését követő tíz (10) évig áll fenn.

13. A Szerződés mellékletei

Az a|ébb felsorolt mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlanrészét képezik:
1. szám'űmelléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáció
2. számu melléklet: Megbízott ajánlata
3. számtmelléklet: Teljesítésigazo|ás minta
4. számu melléklet: érvényes FAT intézményi akkreditáció vagy a felnőttképzésrő|

szóló 2OI3. évi LXXVII. törvény 28. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján a 393l2OI3. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedély

igazolása
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5. számu melléklet: FAT program akkreditáció vagy a felnőttképzésről szőlő 2013. évj
LXXVII. törvény 28. s (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapjána
39312013. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedély igazolása

6. száműmelléklet: oktatók szakmai önéIetrajza

Jelenszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi
V. törvény valamint a Közbeszerzésekről szőIő 2011. évi CVIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

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