MEGI I Z A S I S Z E R Z O D E S
amely letrejott
Kapuvar Varosi Onkormanyzat
Cim:
9330 Kapuvar, 6 ter 1.
Adoszam 15728025-2-08
Kepviseli:
Hamori Gyorgy polgarmester, Borsodi Tamas cimzetes fqjegyzo
(a tovabbiakban: "Megbizo"), mint Meg fzo
es a
GEKKO Consulting Tanacsado es Szo altato Kft.
Cim:
1125 Budapest, stenhegyi lit 5-61.
Kepviseli:
Waffen schmidt anos iigyvezeto
Adoszam:
13785491-2-43
Bankszamlaszam:
Raiffeisen Bank Zrt. 12011265-0013 8642-00100003
Cegjegyzek szam:
01-09-873087
(a tovabbiakban: "Megbizott"), mint IV gbizott
kozott, az alabbi targyban es a kovetkez' feltetelek szerint.
Megbizo a KEOP-2015-5.7.0- kods
Iskola epuletenek korszerusitese"
projek
targyban arajanlatokat kert be a megl
Megbizott ervenyes ajanlatot ado
szempontrendszere szerint a lege
ellatasara.
Felek megallapodtak abban, hogy
elnyeri, ugy a projekt kereteben Me

Elozmenyek
amu palyazati kiirasra benyujtott ,,Kapuvar Tersegi Altalanos
imii projekt
itenedzsment feladatainak elldtdsa
zas targyanak megfelelo referenciakkal rendelkezo szakertoktol.
Megbizo Megbizottat valasztotta ki, mint az ajanlatkeres
nyosebb arajanlattevot az 1. pontban szereplo tevekenyseg
mennyiben a Megbizo a fenti targyu projektben a tamogatast
)izottat bizza meg projektmenedzsment feladatok ellatasara.

A szerzodes targya
Felek a szerzodes targyakent a KEC -2015-5.7.0- kodszamu palyazati kiirasra benyujtott ,,Kapuvar
Tersegi Altalanos Iskola epiileten ;k korszerusitese" cimu, KEOP-2015-5.7.0- kodszamu projekt
altalanos projektmenedzsment felad ainak ellatasa megbizasi szerzodes kereteben.
Megbizott a jelen szerzodes alairasa al kotelezettseget vallal arra, hogy az alabbi feladatokat latja el:
• A projektmenedzsment szerveze feladatainak kijelolese
• A projektmenedzsment szerveze celjainak meghatarozasa, azok teljesiilesenek ellenorzese
• A szervezet felelossegi korebe t rtozo munka, feladatok szakmai iranyitasa
• A projekt reszletes elokeszitese
• A projekt terv, miikodesi rend e eroforraskeretek betartasa, betartatasa igenyek kezelese
• A projekt onallo nyilvantartasi r ndszerenek kialakitasanak megszervezese
• A munka eredmenyenek elleno zese a tamogatasi szerzodesben lefektetett fizikai indikatorokkal
osszhangban
• Elorehaladasi jelentesek, kiflzet si kerelmek, valtozas bejelentesek osszeallitasa, megkiildese
• TSZ modositasok elokeszitese
• Negyedevente projekttel kapc jlatos koltsegkimutatasok, osszesitok keszitese; egyeztetese a
kozgazdasagi-penziigyi feleloss
• Zarqjelentes keszitese
• Segitseget nyujt a koordinacios ladatok ellatasaban
• Projekttel kapcsolatos adminiszt ativ es szervezesi feladatok ellatasanak megszervezese
• Koordinal, kapcsolatot tart es e ezteteseket szervez a projektben erintettekkel
• A projekttel kapcsolatban felme iilo barmilyen nemu kerdesek, problemak, modositasok kezelese
• Ellenorzi, hogy a szoveges es enziigyi beszamolok megfelelnek-e a Tamogatasi Szerzodesben
foglaltaknak
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•

Dokumentalas (projektmappak v zetese)

6. Megbfzott a teljesitese soran nem felelos Megbizo harmadik feltol megrendelt teljesiteseinek
szakmai tartalmaert (kiilonosen: terv c, koltsegvetesek, energetikai szamitasok es tanulmanyok,).
Szerzodes hatalya
7. Felek rogzitik, hogy a Megbizo je n szerzodesben foglalt feladatok ellatasara, valamint a jelen

szerzodessel erintett projekt megvalc itasara tamogatasra iranyulo igenyt (palyazatot) nyiijtott be.
8. Felek megallapodnak abban, hogy i negbizasi szerzodes vagy annak alairasakor lep hatalyba,
amennyiben a Tamogatasi Szer: des/Tamogatoi Okirat mar hatalyba lepett, vagy azon a
napon lep hatalyba, amely napon a Tamogatasi Szerzodes/Tamogatoi Okirat is hatalyba lep,
es errol Megbizo tajekoztatta
rizottat.
Teljesitesi hatarido
9. Megbizott a megbizasban szereplo ?eladatokat jelen Szerzodes hatalyba lepesetol az 5. pontban
meghatarozott feladatok teljes koi teljesiteseig latja el. A vegteljesites napja a mindenkori
Tamogatasi Szerzodesben/Tamogat< Okiratban foglalt hataridoknek megfeleloen a projekt fizikai
befejezesenek napja, azzal a kieg zitessel, hogy amennyiben a fenti feladatok valamelyike a
teljesites datuma utan merul fel, ii£ megbizott joteljesites kereteben koteles azok tovabbi dijazas
nelkiili ellatasara.

10. Megbizo Megbizott altal elokesz
megfelelo anyagokat koteles veglege
11. Megbizott nem felelos a projektben
vegzett teljesitesert (kiilonosen: terv
bejegyzesek, kivitelezoi teljesitese
elmarado tamogatas).
12. Szerzodo felek megallapodnak abba
ellentetesen hagy jova teljesitest, ki
terheli.
13. Megbizott a szerzodes teljesitese
celszeriitlen, vagy szakszeriitlen
figyelmeztetes elmulasztasabol ered
utasitasahoz e figyelmeztetes elle
Megbizott ilyen esetben a szerzode
koteles a 4. pontban meghatarozott 1

Felelosseg
tt anyagokat velemenyezi, Megbizott a velemenyezesnek
iteni.
eljesitest vegzo Megbizo altal igenybe vett, harmadik fel altal
okumentaciok, meret-es mennyisegi kimutatasok, epitesi naplokozbeszerzes-jogi kerdesek), az abbol eredo karert (pi.:
, hogy amennyiben Megbizo a Megbizott szakmai javaslataival
zetest vagy szakmai anyagot, azert Megbizottat felelosseg nem
)ran koteles Megbizo utasitasai szerint eljarni. Ha Megbizo
tasitast ad, Megbizott koteles 6t erre figyelmeztetni. A
karert Megbizott felelosseggel tartozik. Amennyiben Megbizo
ere is ragaszkodik, Megbizott a szerzodestol elallhat. Ha
61 nem all el, Megbizo utasitasa szerint, Megbizo kockazatara
adatokat teljes iteni.

E dforrasok, dokumentacio
14. Megbizott Megbizotol sem irodahe yiseget, sem titkarsagi feladatok ellatasara alkalmas szemelyt
nem igenyel, kiveve, ha az elveg endo munka jellegenel fogva a Megbizo szekhelyen torteno
iigyintezest igenyel; ez esetben a te esites helye es az alkalmazando eszkozok biztositasa Megbizo
feladata.
15. Megbizott jogosult alvallalkozot ige ybe venni a teljesites soran.
ommunikacio, kepviselet
16. Felek kotelezettseget vallalnak arra, hogy a szerzodes idotartama alatt folyamatosan
egyiittmiikodnek. Ennek megfele 5en idoben tajekoztatjak egymast, nem csupan a jelen
megallapodasban foglaltak teljesit serol, hanem minden olyan szamottevo kerdesrol, amely a
szerzodes teljesitesere kihatassal leh
A szerzodo felek kotelezettseget va alnak arra, hogy a szerzodes teljesitese soran a johiszemiiseg es
a tisztesseg kovetelmenyeinek megf eloen, kolcsonosen egyiittmukodnek.
17. Kepviselok:
Megbizott reszerol:
Waffen ;hmidt Janos iigyvezeto
tel: +36 08024575
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18.

19.

20.
21.

22.

23.
24.

fax: +36 5014027
e-mail: \:/affenschmidt.janos@gekkoconsulting.hu
Megbizo reszerol:
Istvan osztalyvezeto
tel: +36< 6596007
mobil: ^36302280197
e-mail: ejlesztes@kapuvar.hu
Szerzodo felek megallapodnak ab >an, hogy a jelen szerzodes hatalya alatt Megbizott koteles
Megbizo folyamatos rendelkezesere allni, es Megbizott altal hataridoben Megbizo reszere jelen
szerzodeshez kapcsolodoan folyamat os szakmai tamogatast nyujtani.
Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy Megbizott koteles kepviseloin keresztiil reszt venni
valamennyi olyan esemenyen (donte shozoi testiilet iilese, egyeztetes, stb.), amely a jelen szerzodes
teljesitesehez sziikseges es celszerii, s amelyre Megbizotol barmilyen formaban felkerest kap.
Megbizott reszere utasitast ado szen ely(ek)ben beallo valtozasrol, annak bekovetkezesetol szamftott
3 napon beliil a megbizo koteles. Megbizottat irasban vagy elektronikusan ertesiteni.
Szerzodo felek megallapodnak abt an, hogy Megbizo koteles a Megbizas ellatasahoz sziikseges
osszes informaciot Megbizott rendqlkezesere bocsatani, amelyek helyessegeert es idoben torteno
tovabbitasaert Megbizo tartozik felel Dsseggel.
Megbizott kepviseloi csak jelen Sze •zodesre vonatkozoan jogosultakjognyilatkozatra. A projektben
erintett harmadik fellel szemben jo ^nyilatkozatra kizarolag Megbizo kepviselqje, vagy az altala
meghatalmazott (pi.: muszaki ellenoi)jogosult.
Megbizott jogosult a projekth
tartozo elektronikus Palyazoi Tajekoztato Feliilethez
(ww\v.palyazat.gov.hu) hozzaferni.
Felek a projekt kapcsan felmerii 6 hataridok teljesftese kapcsan rogzitik, hogy a hataridok
teljesiteseert Megbizott nem tud fele ossege vallalni, ha:
24.1.
az Elektronikus Palyazo Tajekoztato Feluleten erkezo dokumentum elso megtekintese
nem Megbizott jelenleteben tort nik.
24.2.
postai level / fax erkezes : eseten Megbizo nem tovabbitja egy munkanapon beliil ateljes
dokumentumot faxon vagy e mailben szkennelve Megbizo reszere, oly modon, hogy a
dokumentum el so oldalara fel k 11 vezetni a kezhezvetel datumat.

Fizetesi feltetelek:
25. Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodesben meghatarozott feladatok
elvegzeseert Megbizottat osszesen az alabbi osszegii megbizasi dij illeti meg:
netto 5 500 000,- Ft + 27% AFA erteke: 1 485 000,- Ft) AFA, brutto 6 985 000,- Ft
brutto hatmillio -kilencszaznyolcvanotezer (betiivel) forint.
Megbizott egy reszszamla es egy ve ;szamla benyiijtasara jogosult az alabbi iitemezes szerint:
reszszamla (kivitelezo 50 %-os feladatteljesitese eseten) - netto 2 750 000,- Ft + 742 500,- Ft
AFA, azaz brutto 3 492 500,- Ft
vegszamla - netto 2 750 000,- Ft + 742 500,- Ft AFA, azaz brutto 3 492 500,- Ft
26. Szerzodo felek megallapodnak abb; i, hogy a fenti megbizasi dij tartalmazza Megbizott valamennyi,
jelen szerzodes teljesitesehez sziikse ,es koltseget, dijat, igy a fentieken kiviil egyeb teritesi igenye a
megbizottnak Megbizo fele nincsen.
A. benyujtott szamla ellenerteke sz£ llitoi fmanszirozassal keriil az elnyert tamogatas terhere torteno
elszamolasra.
Megbizo vallalja, hogy a kibocsa ott, es leigazolt szamlak ellenerteket 15 napon beliil atutalja
Megbizott Raiffeisen banknal v :zetett 12011265-00138642-00100003 szamu szamlajara. A
szerzodes es a kifizetesek penzneme a Forint (HUF).
27. Megbizott tudomasul veszi, hogy IV 3gbiz6 eloleget nem ad.
28. Felek megallapodnak, hogy a jel n szerzodestol a Palyazati felhivas D5. Egyeb feltetelekben
foglaltak szerint nem allhatnak el, a szerzodesszegeshez kapcsolodo rendkiviili felmondasi jog
gyakorlasa kizarolag a Tamogato i •asbeli beleegyezesevel gyakorolhato. A Szerzodesben foglalt
jogok es kotelezettsegek harmadik s: emely reszere torteno atruhazasa kizarolag a Tamogato elozetes
irasbeli beleegyezesevel gyakorolhat|33.
29. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzodes megszunese, vagy ellehetetleniilese a
Megbizonak felrohato okbol kove kezik be, ugy Megbizottat megilleti a megbizasi dijnak az
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elvegzett feladatokert jaro aranyo resze, valamint az ellehetetlenules napjatol a szerzodes
teljesiteseig visszalevo munka ellenejtekenek egynegyed resze.
Egyeb rendelkezesek
30. Megbizottnak es Megbizonak me kell tennie mindent annak erdekeben, hogy elsodlegesen
kozvetlen targyalasok litjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, amely kozottuk a
szerzodes kereteben vagy a szer: odeskotessel kapcsolatban meriil fel. Minden, a szerzodes
megkotese utan felmeriilo, a szerzodes teljesiteset akadalyozo koriilmenyrol felek kolcsonosen
kotelesek egymast tajekoztatni.
31. Szerzodo felek megallapodnak abba|n , hogy a jelen szerzodesben foglaltakat, valamint a teljesitesiik
soran az egymasnak atadott informa iot bizalmasan, iizleti titokkent kezelik. Ez ertelemszeriien nem
vonatkozik arra az informaciora, am ely titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehetove. Szerzodo
felek tudomassal birnak arrol, ho£y nem korlatozhato, illetve nem tilthato meg iizleti titokra
hivatkozassal olyan informacio nyil anossagra hozatala, amely a kozerdekii adatok nyilvanossagara
es a kozerdekbol nyilvanos adatra onatkozo kiilon torvenyben meghatarozott adatszolgaltatasi es
tajekoztatasi kotelezettseg ala esik.
32. Szerzodo felek magukra nezve kot ilezonek fogadjak el, hogy az Allami Szamvevoszek, illetve a
Kormanyzati Ellenorzesi Hivatal is jogosult ellenorizni a rendelkezesiikre bocsatott koltsegvetesi
penzeszkozok szerzodesszerii felhas ;nalasat. Megbizott vallalja, hogy az esetleges vizsgalat eseten
az Allami Szamvevoszek, illetve a Kormanyzati Ellenorzesi Hivatal reszere a kert felvilagositast
megadja, jelen szerzodes teljesitesev si kapcsolatos iratokat bemutatja, es sziikseg eseten masolatban
atadja.
33. Megbizo kijelenti, hogy jelen szerzqdes teljesitesenek penziigyi fedezetet reszben palyazati forrasbol
biztositja, tovabba az onerohoz es tamogatas szallitoi finanszirozasahoz sziikseges likviditast a
projekt megvalositasa soran koltsegv tesebe betervezi, azzal rendelkezni fog.
34. Megbizott kizarolag Megbizo irasbeli hozzajarulasaval hozhat nyilvanossagra bannely, a
Megbizoval vagy a jelen szerzode ; targyat kepezo projekttel kapcsolatos informaciot, amely a
Megbizas ellatasaval kapcsolatban _; utott a tudomasara. Megbizott ezen titoktartasi kotelezettsege
nem vonatkozik azon informaciokj a. amelyek mar nyilvanossagra keriiltek, vagy amelyeket a
megbizott jogszabaly alapjan kotqles felfedni. Megbizott jogosult tovabba jelen szerzodesrol
informaciokat kozbeszerzesi dokum ntaciokban, tajekoztato- es marketinganyagaiban referenciakent
feltiintetni az alabbi tartalommal:
34.1.
Projekt kodszama, cime
34.2.
Projektgazda neve
34.3.
Megvalositas ideje
34.4.
Projekt tamogatasi szerz )des szerinti merete, tamogatas merete, merteke
34.5.
Megbizas szerzodes szerintii ellenszolgaltatas osszege.
3 5. Megbizott jogosult Megbizo minder korii kepviselojet felkerni referencia igazolas kiadasara, aki azt a
kert (valosagnak megfelelo)i tartalommal 5 munkanapon beliil kiallitja.
36. Felek kolcsonosen megallapodna abban, hogy tekintettel a kozottuk fennallo folyamatos
jogviszonyra, a jelen megbizasi s zerzodest csak a masik fel siilyos szerzodesszegese eseten
mondhatjak fel. Slilyos szerzo'desszt gesnek minosiil a Megbizo reszerol kiilonosen: ha a Megbizo a
megbizasi dijat hataridore nem fizet meg. A Megbizott reszerol sulyos szerzodesszegesnek minosiil
kiilonosen: ha a Megbizott a jelen szerzodesben meghatarozott feladatait hataridore a Megbizo
irasbeli felszolitasa ellenere nem te jesiti A rendkiviili felmondast a masik felhez intezett irasbeli
nyilatkozattal lehet gyakorolni, am ;nnyiben a szerzodesszego fel a szerzodeses kotelezettseget a
masik fel irasbeli felszolitasara sem ' eljesiti.
37. Megbizott a jelen szerzodes teljes itesevel osszefuggesben okozott bannilyen szerzodesszegesert
vagy karert a Polgari Torvenykony rendelkezesei szerint felel, a karteritesi felelosseg a megbizasi
dij osszegere korlatozodik.
38. Amennyiben a szerzodeskotest kovjetoen beallo esemeny folytan a Megbizasi feladat koriilmenyei
megvaltoznak, a Megbizott jogosu a szerzodes modositasanak kezdemenyezesere. A Megbizasi
feladat korulmenyeinek minosiil kill >nosen:
38.1.
Megbizo, mint jogi szen e§lyt erinto valtozasok
38.2.
Tamogatasi Szerzodesj len szerzodesre vonatkozo eloirasai,

V
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szemelye. erdel<
Megbizo es Megbizott, \. lamint
Ha a kepviseloinek
modositas a Megbizott
oreben allo okbol vagy szerzodesszegese miatt sziikseges, a
modositas altal okozott valamennyi 1< Itseget a Megbizottnak kell viselnie.

38.3.

40. Megbizott kijelenti, hogy az altal; kepviselt szervezet, valamint az esetlegesen igenybe venni
kivant alvallalkozo a nemzeti va£ onrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdese
szerint atlathato szervezetnek r mosiil. Az atlathatosagi feltetel megsziinese rendkiviili
felmondasi oknak minostil.
41. Ajelen szerzodesben nem szereplo :rdesekre a Polgari Torvenykonyvben foglaltak iranyadok.
42. Szerzodo felek a jelen megbiza szerzodessel kapcsolatos barminemii esetleges jogvitajuk
elbiralasa vegett ertekliatartol fiiggo i alavetik magukat a Megbizo szekhelye szerinti Torvenyszek
kizarolagos illetekessegenek.
A fenti felteteleket es osszeget mindk fel, mint akarataval egyezot elfogadja, a szerzodest 5 oldalas
terjedelemben negy (4) peldanyban ala a.

Kelt: Kapuvar, 2015. augusztus 24.

Megbizott
p.h.

GEKKO Consulting Kft
1125 Budapest
Istenhegyi ut 59-61.
Adoszam: 13785491-2-43
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