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Amely létrejött egyÉszró| az

ar,rÖr,ovÍZ Region á lis Víziközmű-szolg á|tatő Zrt.
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Cégj egyzék száma: 04- 1 0-00 1 5 80
Adószáma: 1 3 1 00887-2.04
Statisztikai száma: 1 3 1 00887-3600- 1 14-04
B ankszáml aszáma.. K&H B ank Zrt. I 0 402609 -260 I7 98 9-00000000'
mint megbízó (továbbiakban Megbízó)

másrészről

EURO CONSULT Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 5600 Békéscsaba, Wlassich sétány 3.
Cégjegyzék száma: Cg. 04-06- 006329
Adő száma: 207 59 6 5 8 -2-0 4
Bankszáml aszátma: I 0402609 -260 53 59 6-00000000
mint me gb izott (tov ábbiakban M e g b ízo tt)

között az a|ulirottnapon és helyen az alábbi feltételek a|apján:

I. Előzmények

Megbízó ,,Az AWldvíz Zrt. munkatdrsainak az alábbi képzések megtartúsa MegbíztÍsi
Szerződés keretében _ rÁptop-2.1.3.C-t2/l-20I2-0081,, tárgyÍtbeszerzése érdekében _ mint
ajánlatkérő _ a közbeszerzésekről szóló 20|1. évi CMII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
I22lA. $ szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntött. Ennek során az aját|aÍtevők a
felhívásban és a dokumentációban - melynek része volt jelen megállapodás tervezete is -
me ghatár ozott fe ltéte l ek e l fo gadás ával aj ánlatot tettek.
Megbízó a Közbeszerzési Eljrírásában benyújtott aján|atokat megvizsgálta, egymással
összevetette, és döntését 20|4. augusztus 29. napján az ajánlattevők részére az írásbeli
összegezés megküldése útján ismertette. Megbízónak a Közbeszerzési Eljárásban hozott
döntése szerint a nyertes ajánlattevő a 5. rész tekintetében a Megbízott |ett. (A Megbízott
qánlata jelen szerződés elválaszthatat|an részét képező melléklete.) Ennek megfelelően a
Felek az a|éhbi szerződést kötik:

2. A szerződés célja

A Szerződő Felek rogzítik, hogy a szakmai felkészültség fejlesztése' az iizleti kultúra lehető
legmagasabb színvonalra emelése, és kölcsönös gazdasági céljaik elérése érdekében szakmai
tapaszta|ataik és anyagi lehetőségeik kihasznáIásáva|, egymással szoros együttműködést
kívánnak kiépíteni.

E célok elérése érdekében a felek egymással a jelen szerződést megkötik, oly módon, hogy a
Megbízott a jelen szerződésben vállalt szolgá|tatás ellátását az itt meghatározotífeltételekkel
elvállalja.

Véleményozto: nLrtt.ovíz zrt'
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3. A szerződés túrgya

3.1. A Megbízó jelen szerződés a|áításával megrendeli a Megbízottól _ aki jelen szerződés
aláirásával elfogadja a Megbiző megrendelését a közbeszerzési eljárás keretében
kiadott Ajánlati Dokumentációban és a Megbízott ajánlatában megadott tartalom
szerinti feladat (a továbbiakban: Képzés) ellátását a jelen szerződésben rögzített
feltételek szerint.

3,2. Megbízott összhangban a Megbiző á|ta| megfogalmazott igényekkel a
közbeszerzési eljárás ,keretében kiadott Ajánlati Dokumentációban és a Megbízott
aján|atában megadott tartalom szerinti tevékenységeket fogja végezni a szerződés
keretében. Megbízott feladatait a tő|e elvárható legnagyobb gondossággal és

színvonalas szakmai felkészültsé g gel látj a el.

4. A Képzés

4.I. A Képzés megnevezése: Táblázatkezelés (MS office Excel felhasználói ismeretek)

4.2. A Képzés tartása az alábbiak szerint történik:
A. rész: I. csoport - 30 óra, 10 fő' Táb|énatkezelés (MS office Excel felhasználói

ismeretek) - (A rész)
B. rész: II. csoport - 30 őra, || fő, Táblázatkezelés (MS office Excel felhasználói

ismeretek) - (B rész)

4.3. A Képzési időpontok (nap/óra pontos meghatározása): a jelen szeruődés aláírását
követő 15 napon belül kerülnek meghatátozásra, mely alkalmaknak 20t4. október 1.

- 2015. január 31. (zárő értékelés készítésével együtt) közötti időszakra kell esnitik.

A képzést legfeljebb heti. két munkanapon, 8-16 óra között, legfeljebb napi 4
tanórában kell lebonyolítani.

Teljesítési hatfuidő: a jelen szeruÍdésben meghatározotlőraszáműKépzés meglartása,
illefue a Képzés utolsó alkalmát követő két héten belül a Megbízott á|ta| a Megbíző
tészére átadott zárő értékelés Megbízohoz elektronikus úton történő érkezésének
időpontja, de legkésőbb 2015. 01.31.

4.4 oktató(k):
Fölker Csaba
Nagy Angelika

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.4. Megbízott jogai és kötelezettségei
4.4,|. A Megbízott feladata a képzés megkezdése előtti tudásszint felmérés elvégzése a

képzés első napján , abká|ati szempont szerint vállalt módon, , aképzés megtartása,
tematikájának és alkalmazotÍ. módszereinek kidolgozása, szükséges jegyzetek és a
résztvevő létszámhoz igazítottan a sziikséges mennyiségű és tartalmú informatikai
eszközök, szrímítógépek, szoftverek biztosítása, zárővizsga összeállítása és
kiértékelés e a képzé s befej ezé sét ő| számított 2 héten belül.

4.4.2. A Megbízott feladata továbbá:
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- oktatási napló, és jelenléti ívek vezetése és átadása 1 db eredeti példányban a
Megbízó részéte,
A képzésben ré sztvevőkkel felnőttk épzési szer ződés me gköté se,

- Képzést sikeresen e|végzó személyek tészére névre szóló tanúsitvány kiállítása,
átadása,

- A zárővizsga eredményeirő|, a résztvevők egyéni értékelését is tartalmazó
írásos összesítő besziímoló készítése (zárő értékelés), melyet a képzés utolsó
napjától számított két héten belül a Megbiző rendelkezésére bocsát elektronikus
formában.

4'4.3. A képzés során a hallgatók elégedettségét is mémi sztikséges' melyről statisztikai
jelentést köteles adni a Megbízó részére a tanfolyam lezárásakor.

4.4.4. A Megbízott jelen szerződés mellékleteként a Megbízó részére köteles átadni
legkésőbb a képzés megkezdésekor az érvényes FAT intézményi akkreditáció vagy
a felnőttképzésről sző|ő 2013. évi LXXVII. törvény 28. $ (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás a|apján a 39312013. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti
engedély, legkésőbb a szerződés aláírásakor a FAT program akkreditációval vagy a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. $ (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás a|apján a 39312013. (XI. 12') Korm. rendelet szerinti engedély
igazo|ását másolati példányban, illetve a Képzésben résztvevő oktató(k) szakmai
öné|ettajzát.

4.4.5. A Megbízott köteles a feladatait a szakmai előírásoknak megfelelő minőségi
követelményeknek megfelelően, a jelen szerződés időtartama a|att maradéktalanul
elvé gezni. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbizott a
jelen szerződés tárgyátképező szo|gáItatást, illetve annak részszolgá|tatásait nem a
szakmailag elvárt megfelelő minőségi szinten nffitja, iqy a Megbízó e tényre való
utalással a Megbízott részére eljuttatott kifogását követően jogosult a jelen

szerződést azonnali hatállyal felmondani.
4.4.6. A Megbízott jelen szeruődés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal

arra, hogy a jelen szerződés céljának megvalósításában kízárőIag az á|ta|a a

kozbeszerzési eljarásra benyújtott ajánlatában felsorolt alvállalkozók, illetőleg
szakemberek fognak közreműködni.

4.4.1. A Megbízott teljesítésében köteles közreműködni az olyan a|váIla|koző és

szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt 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 ajénlatában nem nevezett meg és a

bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az á|tala igénybe venni kívánt
alvállalkoző nem áll a Kbt. 56. $ (1) bekezdés szerinti kizárő okok hatálya alatt.

4.4.8. Az olyan a|vá||alkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési
eljárásban részt vett a Megbízott alkalmasságának igazo|áséhan, csak a Megbízó
hozzájáruIásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alváIla|kozó,ha
a szeruődéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem |áthatő ok
következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az a|váIlalkozó bizonyítható
hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a
megjelölt alvállalkozóval, és ha a Megbízott az új alvállalkozőva| együtt is megfelel
azoknak aZ alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Megbízott a
kozbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg (Kbt. 128. $ (2).
(5) bekezdés).

4.5. Megbízó jogai és kötelezettségei
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4.5.1. A Megbízó feladata a helyszín, a projektor, avetitóvászon és a szükséges létszám

biztosítása, tekintette| arra, hogy a benyújtott pá|yánat értelmében a létszám nem

vá|tozhat (a !étszám és a képtrésben résitv.,,Bk n.u.i is rögzítettek a rettop-
2.| .3 .C- 12 l 1 -20 1 2-008 I páIy ázatban).

4.5.2. A Megbízó biztosítja a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatokhoz

sziikséges információkat.
4.5.3. a vegbizó jogosult a teljesítés folyamatos ellenőrzésére, mely célból a jelen

szerződés atiirastt követően a Megbízott szerződésszerú teljesítését, illetve a

szakemberek közreműködését munkaidőben személyesen' vagy az áItala írásban

kért informáciő adásával valósíthatja meg.

4.5.4. Megbízónak a szerződés teljesítésével összefiiggésben fennálló jogait a jelen

szerződés 1. szám,Ú mellékletét képező ,,Ajánlati dokumentációban'' szereplő

,,F e l adatle í r ás,, tarta|mazza.

4.5.5. A Megbízó résztvevőinekhiányzási óraszáma nem haladhatja meg - a támogatási

feltételeknek megfelelően - a teljes tanfolyam időtartamának |0 %-át.

5. Díj azás, ftzetési feltételek

5.4. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat je|en szerződés 4. és 5. pontjában

foglalt, teljesítendő feladatainak eIIátásáért díjazás illeti meg.

A díjazás összege A és B részre összesen: 679.800 Ft (AFA mentes), azaz

hatszínheVenki lenc e zer- nyo l c s záz forint plusz Áfa.

Melybő1

A rész dijazása: 339.900 Ft (ÁFA mentes)'
kilencszáz forint.
B rész díjazása: 339.900 Ft (AFA mentes),

kIlencszáz forint.

azaz hár omszázharminckilencezer-

azaz hár omszázharminckilencezer-

5.5. Amegbizási díj a Megbízott valamennyi - a jelen szerződés teljesítése során felmerült

- kö1tségét tartalmazza, különösen: száIlás, ellátás, utazás, jegyzet költsége.

5.6. A szeruődő felek megállapodnak abban' hogy a Megbízó a teljesítés elismeréséről

vagy azelismerés me$agadásáról legkésőbb a Megbízott teljesítéstől - mely a képzési

időtartam végén, az írásos zárő értékelés átadásának időpontját követően állítható ki -
vagy az enői szóló írásbeli értesítés kézhezvéte|étőI számitott 15 napon belül írásban

tciiéles nyilatkozni. Amennyiben a jelen szerződésben foglalt feltételek teljesülnek,

Me gbízó telj esítésig azolást állít ki.

5.7. A Megbízott a teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a vonatkoző szám|át a

Megbízó részére eljuttatni.

5.8' A díj megfizetése a Megbízott á|tali teljesítést, és a Megbíző á|tal' ennek

elismeréseként kiállított teljesítésigazo|ás kézhezvételét követoen, a jogszabályoknak

és a pá|yázati elszámolási feltételeknek megfelelően kiállított számla a|apján,

utófinanszírozás form ájában, banki átutalással történik.

5.

5.

5.
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5.9. A Megbízott a jelen szerződés tekintetében részszámla benffitására jogosult az
alábbiak szerint:

- rész-szám|a: tekintettel arra, hogy a szerződés több képzést foglal magában, a
Megbízott - az utolsóként |ezáruló képzés kivételével - az A vagy B képzés
szerződésszerű teljesítését (100%), illetve az oktatáson résztvevők á|ta| kitöltött
elégedettségi kérdőívek Megbízó részére történő átadását követően részszám|át
nffithat be, a megvalósult képzésre eső megbízási díjnak megfelelő értékben;

- végszámla az utolsóként |ezárulő _ az A vagy B _ képzés dokumentáciő részét
képező műszaki leírásban meghatározottak szerinti szerződésszeni teljesítését
(I00%), illetve a képzésenkénti zárő értékelés Megbiző részére történő átadását
követően nffitható be, az adott képzésre eső megbízási díjnak megfelelő
étékben.

5.10. A Megbízó az ellenszolgáItatást oly módon teljesíti, hogy a fizetési hataridő a szám|a
kiá||Ításáúől számított 30. nap' de a kifizetés nem haladhatja meg a szám|a Megbízott
általi kézhezvételének napját követő 3 0 napot.

5.1 1. A Megbízó jogosult a kifizetésre kerülő ellenértékből az esetleges kritbért levonni.

5.I2. A Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben az á|ta|a kiállított szám|a
alakiságában nem felel meg a követelménynek, úgy a Megbízó a szám|akifizetését _ a
Megbízott szerződésszerű teljesítésének ellenére is - mindaddig megtagadhatja' amíg
a Megbízott számlája alakiságában a követelménynek nem felel meg. Ebben az
esetben aMegbiző részérő| a ftzetési késedelem jogkövetke zményei nem állnak be.

5.13. Megbíző _ figyelemmel arra, hogy beszerzését támogatásból valósítja meg _ a Kbt.
130.$ (1) bekezdés, illefue a Ptk. 6:130.$ (1)-(2) bekezdés szerint kíván eljárni,
összhangban _ a támogatásból ftnanszírozott rész tekintetében _ a 2007-2013
programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó tómogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4l20I1. (I.28.) Kormányrendelet 55. $ - 66. $ és az eglséges műkbdési
hézikónyvről szóló 547l20L3. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseivel..

5.14. Az adőzás rendjéről sző|ő 2003. évi XCII. törvény 36lA. $ értelmében aZ ajánlatkérő
fielen szerződésben: Megbízó) és a nyertes ajánlattevő (ielen szerződésben:
Megbízott) között, valamint a nyertes ajánlattevő és alvállalkozőja között kifizetés
csak 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás benyújtása
után történhet.

5.15. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szeruodés a Társadalmi Megújulás operatív
Program keretében meghirdetett, a Munkahelyi képzések támogatása
nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban című, TÁMOP-2,I.3.C-I2||-
20 12 -008 1 azonosító számí proj ekt keretében való sul me g.

5.l6. A Megbízott jelen szerződés a|áírásáva| visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a
Megbíző a jelen szerződés megvalósítása kapcsán tészére semmilyen jogcímen
előleget, előzetes költségtérítést nem fizet.

5.|7. A lVlegbízott kijelenti és szavatolja, hogy nem ftzet, illetve számol el a szerződés
teljesítésével összefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k)
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pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és

melyek a Me gbizott adókötele s j övedelmének c sökkentésére alkalmasak.

6. Teljesítési késedelem, Kötbér, Kdrtérítés

6.4. Jelen szerződés 4.3. pontjában meghatározotl végÍeljesítési időpont Megbízottnak
felróható késedelme esetén aMegbíző a jelen szerződésben foglaltak szerint késedelmi
kijtbérre jogosult. Mértéke a késedelemmel érintett A vagy B rész teljes nettó
megbízási d|j l,S%o-ának megfelelő, minden késedelmesen eltelt nap után.

A késedelmi kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett A vagy B képzés teljes
nettó megbizási díja. A késedelmi kötbér maximuma 8 nap.

6.5. HibtÍs teljesítésneft minősül a Megbízott részérő| különösen:
amennyiben a Képzésen nem a Megbízott által a jelen szerződés 4.4. pontjában
megnevezett oktató jelenik, meg, úgy aMegbíző hibás teljesítési kötbéne jogosult (az

aján|atban megnevezett szakember Kbt. 128. $ szerinti cseréje kivételével), az adott A
vagy B képzésre eső teljes nettó megbízási díj 2%o-alalka|om mértékben.

6,6. Megbízott az adott képzésen résztvevőkke| a képzés végén elégedettségi kérdőívet
töltet ki. Amennyiben aképzésen osszesen aképzettek több mint 70 oÁ-a 50 Yo a|atti
elégedettséggel értékeli a képzéstMegbíző összesen az adott képzésre eső teljes nettó
megbízási díj 10 Yo-ának megfelelő minőségi kötbért jogosult érvényesíteni.

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

Jr

8.

8.

8.

6.7.

6.8. A Szerződés Megbízottnak felróhatő A vagy B képzés részleges meghiúsulása esetén
Megbízó az adott - A vagy B _képzésre eső nettó megbizási dij 20 %-átjogosult
meghiúsulúsi kötbér címén követelni. Megbízottnak felróható meghiúsulást jelent
különösen, ha
- az e|őzetesen meghatározot1_ 4.3. pontban szereplő - képzési időpontokhoz képest
A vagy B képzés tekintetében 8 napos késedelembe esik
- a Képzések lebonyolítása során a képzési alkalmak (A vagy B képzés esetén) több
mint 10 oÁ-aa Mesbízottnak felróható okból hiúsul meg.

6.9. A késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási és a minőségi kötbér együttes összege
nem haladhatja meg a teljes nettó megbizási dij 30 %-át.

6.10. Megbízott je|en szerződés aláírásával visszavonhatatlanul tudomásul veszi' hogy a
Megbízó a megbízási szerződésszegés je\en szerződés 7. pontjában meghatározott
j o gkövetkezmények alkalmazásán túl j o go sult a Me gbízo tt szerző dés sze gé séből eredő
egyéb kúrainak megtérítésy'l is követelni.

4.3. Megbízott részérőI a meghatározott képzési alkalom előtt legkésőbb 2 napon belül
írásban történő lemondása esetén - amennyiben a lemondás a Megbízottnak nem
felróható ok miatt történik _ egy alkalommal pótóra megtartására Van lehetoség, a
Megbízőval előre egyeztetetÍ' módon és időpontban. Amennyiben a meghiúsult
időponttól számított 3 napon belüli időpontot egyeztetnek a felek és az új képzési
időpontot meghatározzák, úgy a Megbiző pótóra kitűzése okán, és azzal

8.;
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összefi'iggésben nem érvényesíti a jelen szerződésben meghatározott késedelmi kötbér
igényét.

6.11. Megbízó tészérőI történő írásbeli lemondás esetén - amennyiben az a Megbízónak
nem felróható ok miatt történik - pótóra megIartására van lehetőség, a Megbízottal
előre egyeztetett módon és időpontban, a meghiúsult időponttól számitott 30 napon
belül.

7. A Szerződés hatálya

J e|en szerződés mindkét fel által történő a|áírása napján lép hatályba.

8. A Szerződés megszíínése

8.4. A jelen szerződés az a|ábbimódokon szűnhet meg:
(a) ajelen szerződésszerződésszeniteljesítésével;
(b) a jelen szerződés Megbízó általi rendkívüli felmondásával; valamint
(c) a jelen szetződés Megbízott általi rendkívüli felmondásával,
(d) a jelen szerződés 5.1.5. pontja szerinti megszűnésével.

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

8.6. Megbízó a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetheti, különösen az
alábbi események bármelyikének bekövetkezése esetén:
(a) a 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- vagy program akkreditáciőja a
szerződésben rögzitett képzés időtartama a|att lejár és nem gondoskodik a
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXMI. törvény 28. $ (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás aIapján a 393120|3. (XI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedély,
me gszerzé séről, illetve az engedé|y me glétének folyamato s fennállásáról
(e) az előzetesen meghatározotl_ 4.3. pontban szereplő _ képzési időpontokhoz képest
9 vagy annál több napos késedelembe esik.
(f) amennyiben a Megbízott aképzés megkezdése előtt nem végez előzetes tudásszint
felmérést.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Megbiző írásban felszólítja a Megbízottat a
szerzódésszegő állapot illetve ok orvoslására és/vagy magyarázat adására. Ha a
Megbízott a fe|sző|itás kézhezvételét köVető I0 (tíz) napon belül ennek nem tesz
eleget, nem ad megfelelő magyarázatot vagy nem orvosolja a szerződésszegő
magatartást, a Megbíző a Megbízotthoz cimzett ajánlott levélben jelen szerződést
felmondhatja.

8.8. A jelen szerzódés Megbízottnak felróható okból történő felmondása esetén Megbízó
jogosult a Polgári Törvénykönyv kártérítési szabályai szerint megállapított kárának
megtérítésére.

8.7.
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8.9. A felek a jelen szerződés megszűnése illetve megsziintetése esetén a felmondási idő

leteltével elszámolnak egyÁással, és teljesítik a felmondási idő lejártának

időpontjában egymással szemben fennálló, nem vitatott pénzügyi kötelezettségeiket.

A Kbt. 125. $ (5) bekezdése értelmében Megbízó jogosult és egyben köteles a

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel' amely lehetővé teszi' hogy a

a) Megbízottban közvetetten vagy közvetlenti| 25Yo.ot

részese dést szerez valamely olyan jogi személy vagy

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt.

pontj ában me ghatár ozott valamely feltétel ;

8.10.

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
meghaladó tulajdoni

személyes joga szerint
56. $ (1) bekezdés k)

b) Megbízott közvetetten vagy kcizvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szerez valamely olyan jógi személy vagy személyes joga szerint jogképes

szewezet, u..iy telinteieuen fennáll a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában

me ghatár o zott valamely fe ltéte l.

A fenti ügyletekről Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni' A fentiek

szerinti felmondás esetÉn Megbízott a szerződés megszúnése előtt már teljesített

szolgáItatás s zerző dé s szeru p énzbe l i e llenértékére j o go sult.

9. Vegyes Rendelkezések

9.4. A jelen szerződés módosítása és kiegészítése kizárő|ag írásban, mindkét fél

megfelelően felhatalmazott képviselője á|td cégszerűen aLáírva érvényes, feltéve,

hogy a Kbt-ben meghatátozott feltételek ezt lehetővé teszik.

9.5. A szerződő felek minden vita rendezését kötelesek jóhiszemű' közvetlen tárgyalások

útján megkísérelni. A szerződő felek a vitarendezési eljárások tartama alatt is

maradéktalanul kötelesek eleget tenni a jelen szerződés szerinti kötelezettségeiknek.

Amennyiben a Fe1ek tárgyaláiokkal nem tudják megoldani a szerződés kapcsán, vagy

ezze| összefi.iggésben kóletkezett jogvitájukat, úgy e jogyitával. kapcsolatban a

pertargy erteti{tat fi'iggően kikötilr u Beké'..abai Járásbíróság illetőleg a Gyulai

Törvényszé k kízfu ó|ago s illetéke s sé gét.

10. ÉrtesíÍések

10.4. Egyéb rendelkezés hiányában minden értesítést és minden abból eredő üzenetet

írásban' postán (tértivevényes, elsőbbségi levél formájában), vagY e-mailben vagy

telefax útján kell megktildeni vagy kikézbesíteni a másik fél részére, annak cimére. Az

értesítéseket és üzeneteket tartilmaző dokumentumok akkor tekinthetők átadottnak,

amikor azokat az adott címre kikézbesítették, és az ezt igazo|ő tértivevényt vagy más

igazoIást (p1. faxnapló) a küldő fél visszakapta.

10.5. A jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó:

A Megbízó részétóI:

Név: Fábri Ágnes HR főosztá|yvezetó
Cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz.

Telefon: 06 I 30 -924 - 5220
Fax 06166 528-850

-8-



e-mai ! : fabri. agne s @alfoldv iz.hu

A Megbízottrészérő|:

Név: FábiánLász|ő
Cím: 5600 Békéscsaba, Wlassich sétánv 3.
Telefon: +36 66 547 980
Fax: +36 66 454 696
e-mai I : fabian@euro- consult. hu

IL Bizalmas információk, ÜzletÍ titok védelme

1|.4. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a je|en szerződés teljesítésével összefliggésbenüzleti titkok, továbbá egyéb biza|mas információk is a birtokába kerülhetnek. AMegbízott vá||alja, hogy betartja a titokvédelemre vonatkozó jogszabá|yokban' illetve
r" 1']:.éI., szervek utasításaiban és egyéb rendelkezé,óib..' meghatározott
követelményeket.

1 1.5. A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a költségvetési pénzeszközök
fe|haszná|ásának nyilvánoss ágára vonatkozó jó-gszabá|yok é-rtelmében üzleti titokcímén nem tagadhatják meg jelen 

',",,id,{, lényeges tarta|mára vonatkozó
tájékoztatást.

1l.6. Szeruődő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy az á||amháztartásrő|
sző|ő hatályos t<irvény szerinti illetékes e||enőíző szewezetei, illetve a Támogatási
Szerződés a|apján az erre illetékes hatóság, vagy aKözreműködő Szerve zet,I||efue azáltaluk delegált e||enőrző szerv' feladat- és náiast<irtitnek megfelelően a megkötött
szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy réJztikre a jogszaÚályok
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozásűl nem tagadható meg.

11.7. A szerződő felek vállalják, hogy a jelen szerződés megkcitése, illetve teljesítése során
tudomásukra jutott üzleti titkot és egyéb bizalmas információkat:(a) bizalmasan kezelik;
(b) minden szükséges intézkedést megtesznek az i|yen üzleti titok és egyéb
bizalmas információk megőrzése érdekébery továbbá(c) kizárő|ag azon munkatársaik, vezető tisztségviselőik, alvállalkozóik' szá||ítő1k,közreműködőik és teljesítési segédeik renáelkezésére bocsátják' akiknek
elengedhetetlenül szükségük Van a Szerződés teljesítése e.a.t.lL.n az ilyeninformációkra, és vállalják, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek azok
megőrzésére.

l1.8. A jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettség a szerződés teljes időtartama
a|att, va|amint annak megszűnését követő tíz (|O) évie áll fenn: 

J

12. A Szerződés mellékletei

Az a|ább felsorolt mellékletek a Szerzódés elválaszth atat|an részétl. számu melléklet: Ajánlati felhívás és dokumentáció
2, számumelléklet: Megbízott aján|ata
3, számu melléklet: Teljesítésig azo|ásminta
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4. számi melléklet: érvényes FAT intézményi akkreditació vagy a felnőttképzésről

szóló 2013. évi LXxvII. törvény 28. $ (1) bekezdés a) pontjában kapott

fe|hataLmazás alapján a 393120|3. (xI. 12.) Korm. rendelet szerinti engedély

igazolrása , ,|1

5. szrámú melléklet: FAT program akkreditáció vagy a felnőttképzésről szóló 2013. évi

L1XVII. törvény 28. $ 1t; uetezdés a) pontjában kapott feLhataLmazás a|apján a

3g3l20|3.(XI. l2.) Korm. rendelet szerinti engedély igazoltása

6. számű me lléklet : oktatók szakmai önéIe1'r ajza

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szőLő2013. évi

V. törvény valamint aKözbeizerzésekről szőLő 2011. évi CVru. törvény rendelkezései az

iranyadók.

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.

Kelt: Békéscsaba, 2014. szeptembet 24.

ALFÜLtlv|z zÍl.
5600 Békéscsaba. Dobo.i Ú1 5. 6t

Euno Corusutr
KERESKEDELM| És szoleÁlrerT gr.

5600 Békéscsaba, W|assich stny' 3.
Adószá m : 207 5965B.2.a4

OKHB: 1 040260s-260535S6-00000000

feIek a|áírásai:
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