
\r.- i, {\3\ ler\ecln9r.*.

Megbizisi szerz6d6s

Amely l6trejott egyr6szr6l Mitrai Gy6gyint6zet (sz6khelye: 3233 M6trahina', ad6sz6ma:

1530g824-2-tq iApufreletdben Dr. UrUa" Ldszl6 PhD. fdigazgat6, mint megbiz6 - a

tov6bbiakb an Megbizd -,

m6sr6szr6l TECTTNOTRADE RendszerhinKlt. (sz6khelye: 1133 Budapest, Karp6t t't' 46.

llI.; c6gtregyz6ksz6ma: cg. 0l-09-674191; ad6sz6ma: 12396720-2-41) lalpviselet'lben

Stavino,izlE Csaba tigtveitci, mint megbizott- a tov6bbiakban: Megblzott, Megbiz6 6s a

Megbizott egytittesen a tov6bbiakban" Felek -

k<iztitt alulirott helyen 6s napon az alSbbifelt6telekkel:

El6zm6nvek a szoleiltatis tirsva:

l.) Megbizo a krizbeszerzdseY,rol sz6l6 20ll.6vi CVIII. tcirv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.)

l21lA. $- a 'szerint inditott k<izbeszerz6si eljar6st az aj5nlat(t6tel)i felhiv6s

aj6nlattev6nek tortdnd kozvetlen megktild6sdvel a ,Miev- TIOP-2.2.6- telies k0rii

p roi ektmenedzs ment szole6ltat6s- 20 1 5" t iirgyb an'

2.) Megbiz6 a kozbeszerz6si eljar6s nyertes6t, Megbizottat megbizza, Megbizott elv6llalja

az l.) pontban meghatarozott szolg6lt aths elv6gz6s1t az al6bbiak szerint tilszletezve az

e lv6gzend6 fe ladatokat.

- A projektmenedzsment szervezet fel5llitSsa 6s folyamatos mtikodtet6se, vezet6se, a

szerv ezet munkarendj 6nek kialakit6sa.

- Kozremtikod6s a projekthez kapcsol6do dokumentumkezel6si rendszer kialakit6sriban

6s mtikodtetds6ben.
- A T6mogat6si Szerzod6sben v6llalt projektfeladatok menedzseldse, ellendrz6se,

megszervez6se.
- A lrojekt munkafolyamatainak t6mogat6sa, koordin6ci6ja, a projekt ftvonalterv

szerint i e 1o rehalad6siinak bizto s itiisa erdekdben.

- Kozremrik6dds a projekthez kapcsol6 besz6mol6k elkdszitds6ben: a dokumentumok

mind s6gbizto sit6sa, hibek 6szlel6se esetdn j avaslattdtel a korrekc i6ra.

- Kapcsolattart6s 6s koordinfci6s feladatok ell6t5sa: Kapcsolattart6s 6s koordinici6 a

projektben r6sztvev6 szervezetek kozott (kozbeszerzlsi szak1rt6, kivitelezo, mtiszaki

ellenOr, PR szakember, kedvezmdnyezett szewezet, t6mogat6 szervezet). Egyezteto

iil6sek megszervez6se 6s lebonyolit6sa, dokument6lilsa a projekt tev6kenyseggel

kapcsolatosan.
- A projekt megval6sitilsirhoz kritend6 szerz6d6sek-, elk6szitend6 dokumentumok

6ttekintese, tan6csad6s.

- Kozremrikcid6s a projekt keret6ben kiils6 v6llalkoz6kkal kdtdtt szerzSd6seket 6rint6

teljesitdsek szerzoddsszerii megval6sul6s6ban; A projektben r6sztvev6 v6llalkoz6k
(kcizbeszerz|si szak1rt6, kivitelezo, miszaki ellendr, PR szakember) munk6j6nak

iriinyitilsa, t6mo gatiisa, ellendrzdse.
- A T6mogat6si Szerz6d6sben foglaltakt6l val6 eltdr6sek kezel6se, a sziiks6ges

m6dosit6si eljrlr6s(ok) eldk6szit6se, lefolytatisa,viltoz5s bejelent6s(ek) koordin6lisa.
- Ellendrz6sek segitdse: A projekthez kapcsol6d6 ellenorz6sek sor6n az ellendrok

he lyszini szem lej 6nek me gszervez6 se, 16 szvdte I az ellenorzd sbe n.



- Kcizremiikcidds a projekt megval6sftiisa soriin e16irt idokcjzcjnkent sztiksdgesbesz6mol6k (IB) elokdszftdsdben ds a Projekt ziffi Besziimo16 (zB) risszeallit6sriban.- Kdzremrikdgdl ds segitsdgnyujtris a projekt mtiszaki feladatainak menedzseldsdben.- Segitsdgnyujtris ds kcizrem[ikcidds a projekt penzigyimenedzseldsdben.- A projekthez kapcsol6d6an keletkez6 
^ 
tta^iil*. megfelelosegen;k ellenorzdse,tanilcsadiis (vonatkoz6 szabilyok 6s rendeletek, EU finanJzirozais p?nztigyi elsziimolisszabiiyai szerint).

- Kozremrikodds a kifizetdsi kdrelmek cisszeiillftiisiiban.- Pdnziigyi kimutatiis k6szitds e a szitmlirk bedrkezdsdr6l, kifizetdsek titemezdsdr bl, azegye s tdtelekhez kapcso 16d6 rinero mdrt6k6r<il.
- Tan6csadds az egyes szerzoddsek 6s a kapcsol6d6 teljesitdsek, hat6ridok, folyamatosnyilvilntart6srlnak vezet6s6ben.

3') A Felek megiillapodisa szerint a Megbizott kciteles a Szerzodds drtelrndben aSzerz6dds tirgy-itt 
.kepezo szolgiiltatiist szerzodesszeriien, teljes kortien, hatiirid6benteljesiteni, tovrlbbri valamennyi egy6b szerz6d6ses kotelezeti reget srerr6ddsszeriien

teljesiteni.

4') Megbizott a jelen szerz6ddsben foglaltakat a Kbt. l2s. g- 6ban foglaltak szerint
k<iteless6ge telj esiteni.

I. Felek iltaLinos jogai 6s kiitelezetts6gei

l') A Megbiz6 kriteles ell6tni a Megbizottat valamennyi olyan, aMegbizorendelkez6s6re
6116 informrici6val, amely a Megbizott feladatainak elv6gz6s6hez sztiks6ges. AMegbiz6 ktiteles tov6bb6 az informitci6kat - ide nem 6rtve azon inform6ci6kat,
melyek atadiLsiLtjogszab6ly kizarja - vagy utasit6sokat olyan hatdridoben megadni aMegbizottnak, hogy az lehetovd tegye a Megbfzott szerzodlsszeni teljesitdsdt. AMegbizott nem felel azert akiir6rt, ami annak fofytrin k<ivetkezett be, hogy aMegbizoa Megbizott iLltal kdrt, a szerzoddsszerti teljesitdshez szi.iksdg", e, a Megbiz6
rendelkez6s6re 6116 informrlci6t vagy utasit6st indokolatlanul k6seielmesen adta meg,
vagy megadesrit indokolatlanul megtagadta.

2') Amennyiben a Megbizottnak egyes feladatai elliltirsithoz a Megbizo hozzirjirulisira
van sztiksdge, a Megbiz6 koteles ahozzdjirul6s k6rds fel6 tctrt6n6 kctzl6s6tol sz6mftott
legrovidebb idon beliil - legfeljebb 3 (hrirom) munkanapon beliil - nyilutko^i arr6l,
hogy a hozzSjirulitst megadja-e.

3.) 1 Megbiz6 felelossdggel tartozk az iitadott inform6ci6k, adatok, illetve
kommunikrici6s cdlb6l 6tadott szclvegek szakmai, tartalmi, min6s6gi megfelelosdge,
va 16 dis6ga d s j o gsze.i fe lha sznil lh ato s6ga te kintetdbe n.

4') A Megbizott ktiteles a Megbizo utasittisai szerint eljrirni. Ha a Megb n6 celszeritlen
vagy szakszenitlen utasittist ad, erre a Megbilott kdteles 6i figyelmeztetni.
Amennyiben a Megbizo a figyelmeztet6s ellen6re utasit6s6t fenntartja, a Megbizott
kciteles a munk6t a Megbiz6 kockinatfua elvlgezni, kiv6ve ha az jtgszab6ly vagy
hat6s6gi el6frris megs6rtdsdvel jilrna. Amennyiben a Megbizott a jelen p-ontban-foglilt
figyelmeztetdsi kotelezbtts6gdt elmulasztja teljesiteni, ugy az.UUO| eredd krirokdrt
fe le 16 ssd gge I tartozik.



5.) A Megbizott a feladatait a szerzodes tiirgya szerinti tevdkenysdgben j6rtas szakerto
gondoss6g6val koteles vdgezni, felelos a vonatkozo jogszabitlyok rendelkez6seinek
betart6s66rt.

6.) A Megbizott koteles a Megbiz6 6ltal az adott feladat elvegzes6re megiillapitott
hat6ridoket betartani, ellenkezo esetben a Megbizo jogosult a jelen szerz6d6sben
kdrtilirt jogkovetkezm6nyeket alkalmazni a Megbizottal szemben.

7.) A Megbizott koteles a Megbfz6t minden olyan kcirtilmdnyr6l haladdktalanul drtesiteni,
amely a szerzbddsben meghattrozott munk6k eredm6nyess6g6t vagy el6frt hat6rid5re
val6 elv6gzds6t vesz6lyezteti vagy gritolja. Az drtesitds elmulasztiisrib6l ered6 k6rdrt a
Megbizott felelos.

8.) A teljesit6s sordn a Megbizott az ajhnlatitban foglaltak szerint vehet ig6nybe
alv6llakoz6t. A jogosan ig6nybe vett alviillakoz6 teljesit6s66rt a Megbizott rigy felel,
mintha a feladatokat teljes eg6sz6ben maga vlgezte volna, jogosulatlan ig6nybev6tele
esetdn pedig felelos minden olyan krir6rt is, mely an6lkiil nem kovetkezett volna be. A
teljesit6s sor6n a Megbizott a benffitott r6szv6teli jelentkez6s6ben foglaltak szerinti
alv6llalkoz6 szem6ly6ben tortdno v|ltoztathst elozetesen, ir6sban kdteles egyeztetni a
Megbizoval. Az alvfllalkoz6i kor birmilyen viitonafttshra csak a Kbt. rendelkez6sei
szerint van lehetosdg.

9.) A Kbt. 128. $ (2) bekezddse alapjrin az ajinlattev6k6nt szerz6do fel teljesft6sdben - a
Kbt. 128. $ (3) bekezd6s szerinti kiv6tellel - kriteles kozrem[ikddni az olyan
alvSllalkoz6 6s szakember, amely a k<izbeszerz6si eljar6sban r6szt vett a Megbizott
alkalmass6g6nak igazoliis6ban. A Megbizott koteles a Megbiz6nak a teljesit6s sor6n
minden olyan - akar a kor6bban megjeldlt alv6llalkozo helyett ig6nybe venni kiv6nt -
alvillalkoz6 bevon6s6t bejelenteni, amelyet az ajilnlatiban nem nevezett meg 6s a
bejelent6ssel egyiitt nyilatkoznia kell arr6l is, hogy az itltala ig6nybe venni kiv6nt
alvfilakoz6 nem 6ll a Kbt. 56. $ - valamint, ha a megeldzo klzbeszerz6si elj6r6sban
azt Megbiz6 eldfrta, a Kbt. 57. $ - szerinti kizitro okok hat6lya alatt.

10.) A Kbt. 128. $ (3) bekezd6se alapj6n azolyan alvlilakoz6 vagy szakember (a
tov6bbiakban e bekezd6sben: alviilalkoz6) helyett, aki vagy amely a kozbeszerzlsi
eljar6sban r6szt vett a Megbizott alkalmass6grinak igazo16s6ban, csak a MegbizS
hozzhj6rul6s6val 6s abban az esetben vehet rlszt a teljesit6sben m6s alv6,llakoz6,ha a
szerzoddskotdst kovet6en - a szerzod6skcitdskor el6re nem l6that6 ok kovetkezteben-
be6llott l6nyeges kririilm6ny, vagy az alv6llakoz6bizonyfthat6 hib6s teljesit6se miatt
a szerzodds vagy annak egy resze nem lenne teljesitheto a megjelcilt alviillalkoz6val,
6s ha a Megbizott az tj alv|llalkoz6val egytitt is megfelel azoknak az alkalmass6gi
k6vetelm6nyeknek, melyeknek az ajilnlattevok6nt szerz6do fel a kozbeszerzdsi
elj6rrlsban az adott alv5,llalkoz6val egytitt felelt meg.

11.) A Kbt. 128. $ (4) bekezd6se alapj6n az alviilalkoz6 szemelye nem m6dosithat6
olyan esetben, amennyiben egy rneghatinozott alv6llalkoz6 ig6nybev6tele az errntett
szolgiitatits saj6tos tulajdonsrigait figyelembe v6ve a kcizbeszerzlsi eljilrisban az
aj6nlatok 6rt6kel6sekor [Kbt. 63. $ (4) bekezd6se] meghatlrozo kori.ilmenynek
min6siilt.

/



12.) Megbizott kdteles a szerzodes l. pontjrlban meghatiirozott feladatokat a
hatrilyos jogszab6lyok, ill. a hivatkozott piiyizati konstrukciohoz - palyazat gov.hu
honlapon el6rhet6 kapcsol6d6 6ltal6nos 6s speci6lis pl,lyhzati ritmutat6k
rendelkez6seit, tovhbbd Megbiz6 6ltal a piiyinati dokument6ci6ban vrlllalt
kotelezetts6geket marad6ktalanul betartva elv6gezni.

13.) A Megbiz6 jogosult a jelen szerzoddsben meghatiirozott feladatok
telje sit6s6nek fo lyamato s ellen6rz6s6re.

II. Megbizrflsi dij 6s fizet6si felt6telek

l.) A Megbizottat a szerzod6sszerii. teljesit6s ellendrtdkek6nt megbizilsi dij (a
tov6bbiakban: ,,megbizhsi dij") illeti meg,- amelynek osszege nett6 10.500.000,- Ft
(tizmllli6- otszLzezer forint) + torvdnyes AFA. A szerzodeskdt6s valutaneme forint
(HUF). Megbfzott az igazolt teljesitds alapjin havonta jogosult id6ar6nyos dsszegri
szirmla b enyrij t 6s ara.

Megbizott az adott h6napra vonatkoz6 sz6ml6t a t6rgyh6napot kclveto h6nap 10.

napj 6ig koteles benyrijtani.

2.) Az adott sz6mla ellen6rt6ke csak a szolg|ltatils maraddktalan teljesit6sdt kovetoen, a

Megbizott 6ltal el6k6szitett Megbizo 6ltal meghatitrozott m6don kirlllitott teljesit6si
igazoli.s kiadfsa utrin keriilhet leszhmlir,6sra 6s kifizet6sre. A teljesit6si igazol6soknak
tartalmazniuk kell a teljesit6ssel 6rintett projekt azonositoszitmirt, a teljesitett
fe ladato kat, a te lj e sit6 s Szerzo d6 sben me ghat iiro zott ellen6rt6ket.

3.) A fizet6s a Kbt. 130. $- Sban foglaltak szerint, Megbizott az iitala harom eredeti
p6ldrinyban elk6szitett, Megbiz6 kapcsolattart6ja k<jzremtik6d6s6vel tov6bbitott,
mindk6t fel 6ltal aliirt teljesitdsi igazolils kezhezvdteldt krivet6en jogosult szdmlfut
kirillitani. A teljesit6s igazol6s alapja a Megbiz6 6ltal legk6s6bb t6rgyh6 utols6
munkanapjriig elk6szitett ir6sos beszrimol6 az adott h6napban elvegzett
tevdkenys69616l.

4.) Megbiz6 elSleget nem biztosit.

5.) Jelen szerzodls 6s annak teljesitdse esetdn a kifizetds az adozits rendj6r6l sz5l6 2003.
6vi XCII. tdrv6ny 361A. $ hatrilya al6 esik.

6.) Megbiz6 az ellenszolgSltatist Ptk.6:130. $ (1)-(2) bekezd6seiben foglalt hatriridoben
teljesiti.

7.) Kifrzetls a Kbt. 130. $ (5)-(6) bekezd6seire figyelemmel tdrt6nik.

8.) Sz6mlak benyrijt6sa:

l. Megbizott a Megbiz6 rlltal kiSllitott teljesit6si igazol6s birtok6ban jogosult
szhmla ki6llit6sara.



2. A Megbizott a teljesitdsi igazolilsban felttintetetteknek megfeleloen a

Megbizott nev6re, forintban ki6llitott, az AFA cisszeg6t is tartalmazo szfimlit egy
eredeti p6ldrinyb an az al5,bbiak figye lemb ev6t e l6vel ko t eles b enyfijt ani :

A sz6ml6n minden esetben fel kell ttintetni a Szerzodds thrgyffi, az €rrntett piiyilzat
azonosit6 szhmht, a Megbizott nev6t 6s sz6khely6t. Ennek hi6ny6ban kieg6szit6s
c6lj6b6l a szitmlitt a Megbizo visszaktildi a kibocs6t6 r6szere, amely esetben a

MegbizS k6sedelme kizirt.

9.) A szolgiitatfusok AFA lrrrtalmira vonatkoz6an a Felek a mindenkori ad6jogszabillyok
szerint j6rnak el.

10.) A Megbizott kijelenti, hogy az adozhs rendj6r6l sz6lo 2003. 6vi XCIL torv6ny
361A. $ (l)-(8) bekezd6s6ben foglaltakr6l a Megbiz6 - az Art. 361A. $ (2)
bekezd6sdnek megfelelden - a t|j5koztat6st megadta, toviibb6 a Megbizott kijelenti,
hogy az Art. 361A. $-6ban foglalt rendelkez6seket, melyek az o es alv/Jlalkozoja,
illetve a kapcsolt v6llalkoz6sok koz<itti kifizet6sekre vonatkozik, ismeri, azokat
betartja.

11.) A Megbiz6 k6sedelmes fizet6se eset6n a Megbizott jogosult k6sedelmi kamat
felsziimitilsra. A k6sedelmi kamat m6rt6k6re 6s esed6kess6g6re a Polgari
Tdrv6nykcinyvr6l szol6 2013. 6vi V. tcirv6ny (a tov6bbiakban: ,,Ptk.") 6:155. $ (1) ds
(2) bekezdlse alkalmazand6 .

I2.) A megbizitsi dij tanalmazza a szerzodesszeni teljesftds valamennyi kolts6g6t ds

ellen6rt6ket, tovrlbb6 br{rmilyen szerzoi jogdtj 6s jog6tad6s ellen6rt6k6t, ezert a
Megbizott mrls jogcimen tovSbbi ellenert6k felsz6mitSs6ra nem jogosult, tovribbi
kcilts6gek megt6rit6s6t semmilyen jogcimen nem kovetelheti. Valamennyi felmeriilo
bankko lts6 g a Megbizottat terheli.

13.) Szerzodo Felek megrlllapodnak, hogy:

a) a Megbizott nem frzet, illetve sz6mol el a szerzbdes teljesit6sdvel
dsszefiigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelelo ttirsas6g tekintet6ben mer0lnek fel, 6s melyek a

Megbizott ad6k<iteles j<ivedelm6nek cs<ikkent6s6re alkalmasak;

b) a Megbizott a Szerz6d6s teljesitds6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetdt a Megbiz6 szfimfira megismerhetovd teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezdds
szerinti tigyletekr6l a Megbiz6t haladdktalanul drtesiti.

14.) Megbizott a Kbt. 125. $ (4) bekezdes6nek b) pontjiiban foglaltakat jelen
Szerzodds alLui.si".val elfogadja, 6s kijelenti, hogy a Szerzodls teljesftds6nek teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t aMegbizo szhmhra megismerhetov6 teszi 6s a

Kbt. 125. $ (5) bekezd6s, illetve a jelen Szerz6dds II.l3.)b) pontja szerinti iigyletekr6l
a Megbiz6t halad6ktalanul 6rtesiti.

III. Szerz6d6sszeg6s 6s jogkOvetkezm6nyei



l.) A Megbizott a neki felr6hat6 okb6l elo6llt
jogszertien gyakorolt elillliis, illetve azonnali
kotb6r 6s k6rt 6rit 6s i kci t elezetts 6ggel tarto zk.

2.) A kotb6rt a Megbizo akkor is kovetelheti,
drv6nyesftheti a kcitb6rt meghalad6 k6r6t, 6s a
is.

hibrls teljesitds miatt a Megbizo iital
hat|lyu felmond6s eset6n a Megbizott

ha k6ra nem mer0lt fel. A Megbiz6
szerzSddsszegdsbo I ered6 egy6b jogait

A Megbizottnak felr6hat6an hib6s teljesit6s eset6re kikotott kritb6r megfizet6se nem
mentesit a teljesit6s al6l.

Amennyiben a Szerzod6sben rogzitett teljesftdsi hat6rido lejirta el6tt nyilv6nval6v6
vdlik, hogy a Megbizott a v6llalt feladatait megfelelo min6s6gben nem tudja
elvdgezni, hogy a Szerz6ddsben meghatfrozott szolg6ltat6s(ok) tovrlbbi teljes(tdse a
Megbizonak m6r nem illl 6rdek6ben, a Megbizo a Szerzodesben foglaltakt6l, illet6leg
a Szerzoddst6l el6llhat, illetve a Szerzodest azonnali hatrlllyal felmondhatja kotbdr 6s
k6rt6rit6si ig6ny6nek fenntart6sa mellett.

Megbizo hibrls teljesit6si krjtb6r 6rv6nyesit6sdre jogosult mindaddig naponk6nt, mig a
Megbizott a szerzodesszeni teljesitdsre vonatkozo kotelezettsdgdnek eleget nem tesz.

A kcitb6r m6rt6ke: a nett6 megbiz6si dij 5 %- a.

A Megbiz6 jogosult a kritb6r osszeg6t a Megbizott esed6kes dijitba beszilmitani azzal,
hogy a Megbiz6 a megbizitsi dijb6l eredo 1arrtozhsixal szemben csak a Megbizott 6ltal
elismert, egynemti ds lej6rt kovetel6st sz6mithatja be.

A Megbizott teljes kdni felelossdggel tartozik a kozossdgi tiimogatiis vagy a
t6rsfinanszkozoi t6mogat6s tekintet6ben a Megbizott valamennyi visszafizet6si
kotelezetts6ge vonatkozitsitban, amennyiben az a Megbizottnak felr6hat6 brirmely
okb6l kovetkezik be.

IV. Megbizottnak itadott anyagok kezel6se

1.) A Megbizottat, illetve minden alkalmazottj6t, tov6bbh az illtala a teljesit6sbe bevont
alv6llalkoz6kat, egy6b kcizremtikod6ket titoktart6si kotelezetts6g terheli a Szerz6d6s
teljesit6se sor6n, vagy azzal tisszefiigg6sben tudom6sukra jutott (rragy birtokukba
kertilt) illetve m6s m6don megismert minden olyan, nem nyilv6nosan hozzhferhetS,
illetve nem kcjzdrdekti adat, terv, informrici6, okm6ny, dokumentum tartalma
vonatkozSsriban, amelynek nyilv6noss6gra hozatala a Megbiz6 hivatali, iizleti vagy
egy6b 6rdekeit s6rten6.

2.) Megbizott ktiteles gondoskodni arr6l, hogy az |ltala a teljesit6sbe bevont
alvrillalkoz6(k) 6s egy6b kozremiikrid6k a titokv6delmi eloirrisokat a Szerz6ddsben
meghatiroznttak szerint, vele azonos m6don betarts6k. A bualmasnak min6sitett
inform6ci6k felhasznililsixa, harmadik szemdly rdsz6re tortdn6 ittaditshra vagy egydb
m6don val6 nyilvrinoss6gra hozatalina b6rmelyik fel csak a m6sik fel elozetes ir6sbeli
ho zzdj lnulils ilval j o go su lt.

3.)

4.)

5.)

6.)



3.) A Megbizott k<iteles a resz5re 6tadott informrlci6s anyagokat baalmasan kezelni,
azokat nem hasznalhatia fel m6sra, mint a jelen Szerz6dds teljesitdsdre.

4.) Az drintettek kcjlcscincisen kcitelezettsdget vrillalnak arra, hogy a Szerz6ddssel
kapcsolatban tudomilsukra jutott adatokat, t6nyeket, informrici6kat kizirolag a
Szerzod6s teljesit6s6re haszn|ljitk fel, azokat harmadik szemdly rdszdre, a tcjbbi
drintett el6zetes fr6sbeli hozzdjfnulitsa ndlktil nem teszik hozzlferhet6vd, kiv6ve a
mindenkori hatrilyo s jogszab6lyok 6ltal eloirt eseteket.

5.) Az 6rintettek kcitelezetts6get v6llalnak arra, hogy alkalmazottaik, illetve megbizottaik
fele az inform6ci6kcizlds bizalmasan, kizhrolag a Szerzodes teljesftdse szempond6b6l
felt 6t leniil szriks 6ges m6rt 6kben trirt 6nik.

v. Szerz6d6s hatrilyba l6p6se, teljesft6s iddtartama, szerz6d6s megsziin6se

1.) Megbizott tudom6sul veszi, hogy Megbiz6 jelen Szerzodds thrgyinak
megval6sitfnithoz t6mogatiis ir6nti igenyt nyfjtott be. Megbizott tudom6sul veszi,
hogy a t6mogat6sra ir6nyul6 ig6ny el nem fogad6s6t, vagy az ig6nyeltn6l kisebb
dsszegben tort6nd elfogadrisrit olyan konilm6nynek kell tekinteni, amelyre a Megbfz6
a szerzodds teljesftds6re kdptelennd viiliisa okakdnt hivatkozhat.

2.) Jelen szerzodes akkor l6p hatrllyba (felfiiggeszt6 felt6tel), amennyiben a Megbiz6
t6mogat6sra ir6nyul6 ig6nye elfogad6sra 6s a t6mogathsra vonatkoz6 okirat alitifusra
keriil. Ennek a tdnynek a bekcivetkezterol a Megb:ro haladdktalanul fr5sban drtesiti a
Megbizottat.

3.) A Felek megrillapodnak, hogy a Megbizott a jelen szerz6d6s szerinti feladatokat
kdteles a szerzodes hat6lyba l6p6s6nek napjrit6l a projektz6rils id6pontjriig, de
legkdsobb 2015. december 31. napjrlig teljesiteni.

4.) A jelen szerzodds a Felek krilcsrjnds k<itelezettsdgeinek teljesitds6vel - figyelembe
vdve a sz;erzodes V.3.) pontjilban meghatirozott hat6rid5t is - sztinik meg. Azon, a
jelen szerz6d6s alapjrin fennrill6 jogok 6s kcitelezettsdgek, amelyeknek termdszetiikn6l
fogva tov6bbra is fenn kell maradniuk, kiikin<is tekintettel a titoktartrlsi k<itelezetts6gre
vonatkoz6 rendelkez6sekre, valamint a szolg|ltatils tfurgyin keletkez6 szerzli jogok
gyakorl6s6ra a jelen Szerz6dds megsztin6sdt kovet6en is hat6lyban maradnak.

5.) A Felek jogosultak a jelen szerz6d6st azonnali hatrlllyal ir6sban felmondani a m6sik
fel srilyos szerzodlsszegdse eset6n azt kovetden, hogy a szerzodesszegS fel a
szerz6d6sszeg6s rdszleteit tafialmazo, az orvosl6sra irdsban felsz6lit6 6rtesit6st
klzhezvette - az 6rtesit6sben meghatitrozott, legfeljebb 3 (harom) munkanapos
hat6rid6ig - a szerzoddsszegdst nem orvosolta.

6.) Megbizott r6szdrol srilyos szerz6d6sszegdsnek min5siil kiilonosen, de nem
kizar6lagosan:

1. ha a Megbizott nem tesz eleget a titoktart6si kritelezetts6g6nek;

2. ha a Szerz6d6sben rogzitett kcitelezeffs6geit a Megbizott neki felr6hat6 okbol
harmadik alkalommal nern" vagy nem szerz6ddsszerienteljesiti; 
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3. ha Megbizott fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felszilmol6si, vegelszhmol6si eljrlr6s

indul vele szemben, felfiiggeszti gazdashgi tev6kenys6g6t, besziinteti kifizet6seit;

4. jogeros elmarasztalo hatilrozatot hoznak a Megbizott szakmai tev6kenys6g6t

drinto szab6lysdrt6s vagy btincselekm6ny miatt;

5. m6s kozbeszerzesi eljar6sban a Megbizott hamis adatokat kozolt vagy az

e lj 6r6s nyerte sekdnt szerz6 dd se s kotelezetts6 ge ine k nem tett. ele get.

7.) A Szerzodds birmely okbol tortdno megsztin6se esetdn a Megbizott a Szerzod6s

megsztin6setol szitmitott l5 (tizencit) munkanapon beltil kciteles a Megbiz6 tdszdre -
t6teles iratjegyz6kkel dokumentilltan - visszaadni minden, a Megbiz6 iiltal a

Megbfzott szirmfura a Szerzodes teljesitdse 6rdek6ben 6tadott dokumentici6t, adatot 6s

azok m6solatait.

8.) Szerzodd Felek meg6llapodnak, hogy:

Megbiz6 jogosult ds egyben koteles a Szerzodest felmondani - ha sziiks6ges olyan

hat6ridovel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerzodessel 6rintett feladata ell6t6srlr6l

gondoskodni tudjon - ha

a) a Megbizottban krizvetetten vagy konetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni

r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezet, amely tekintet6ben fenn6ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatarozott

valamely felt6tel.

b) a Megbizott kozvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint
jogk6pes szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban

meghataro zott valamely felt6tel.

9.) A SzerzSd6s V.8.) pontja szerinti felmond6s eset6n a Megbizott a Szerzodes

megszrin6se eldtt mrir teljesitett szolg6ltat6s szerzod6sszeni p6nzbeli ellendrt6k6re
jogosult

VI. Egytittmiik0d6s, 6rtesit6sek

1.) A teljesit6s soriin a Megbizott kdteles egyiittmtikridni a szerz6dds tirgyhnak
megval6sit6s6ban rdszt vev6 miis szervezetekkel, kciteles a sziiks6ges egyeztet6seket
lefolytatni, az elvirhat6 szakmai tilmogatrlst megadni, illetve ig6nybe venni.

2.) A szerzoddssel kapcsolatban a Megbizott 6s a Megbiz6 kozott folytatott minden
levelez6snek, 6rtesit6snek ir6sban kell tcirt6nnie, amely abban az esetben tekintend6
t elj esit ettnek, ha az allbb i m6 dszerek barmelyik 6vel k6zbes it ik :

- szem6lyes k6zbesft6s iitvdteli elismerveny ellen6ben a jelen szerz6ddsben rrigzitett
kapcso latt art o szftmir a;

ajiinlott lev6l;



- telefax vagy elektronikus levdl, ha a fogad6 fel azt visszaigazolja, vagy a kiildo fel azt
megism6tli a fenti m6dok b6rmelyik6n.

3.) Megbiz6 a Megbizottal tdrt6n6 kommunikilcio tekintetdben el6nyben rcszesiti az
elektronikus utat a jelen szerzodes id6tartama alatt. A szerz6dds teljesitdse sor6n a
dokument5l6s elektronikus adathordoz6n tort6nik, 6s csak u steriodo felek 6ltal
elfogadott utols6 verzi6k keriilnek kinyomtat6sra. A krirnyezettudatoss6g maxim6lis
biztosit6sa 6rdek6ben Megbfzott koteles a szerzod6s teljesftdse sor6n ari torekedni,
hogy az egyeztet6sek, megbesz6l6sek dokument6l6sa a paptr felhaszn6li{s
cscikkent6s6nek 6rdek6ben ne papir alapon, hanem elektronikur ,iton tcirt6njen, a
tilekoztat6 anyagokhoz ijrahasznosftott papir keriiljcin felhaszndldsra, lehetosdg
szerint k6t oldalas nyomtat6ssal, a jegyzetek k6szit6s6hez, fax ktild6s6heztfogadits6hoi
egyoldalas nyomtatv6nyok keriiljenek felhaszn6l6sa. Amennyiben sztiks6ges
szem6lyes jelenl6t, abban az esetben Megbizott a lebonyolitris kciriilm6nyeire
vonatkoz6an kciteles biztositani a krirnyezettudatoss6got, ennek megfeleloen az
egyeztetds anyagait lehet6leg el6re, elektronikus formilban megktildi a rdsztvev6k
szdmita, s a helyszinen csak a sziiks6ges mennyis6gti anyagot biztositja nyomratva,
azt is k6toldalasan, a kornyezetbaritt szerkesztdsi elveknek megfelel6 

-form6tumban,

rijrahaszno sitott papina 6 s szine s fe ltiletek me 116z6 sdve l.

4. ) Kapcso lattart risra feljo go s itott szem6 lyek :

Meebiz6 r6sz6r6l:

N6v: Dr. Urbrin Lilszlo PhD frigazgat6, frorvos
Cim: 3233 Mhtrahhza
Telefon: 06 371 574-505
Telefax: 06 37/ 374-091
E-mail: foigazgato@magy.eu

Meebizott r6sz6r6l:

N6v: Stavinovszky Csaba igyvezeto
Cim: 1147 Budapest, 6v u 185

Tel.: (36-1) 467-6lrl
Fax.: (36-1) 467-6199
E -mai I : ttrendszerh az@gmall. co m

5.) Ha a Felek reszerSl a fentiektol elt6r6en m6s szem6ly jogosult joghat6lyos
nyllatkozattetelre, illetve a Felek m6s kapcsolattart6t jelolnek ki, kritelesek err6l
fr6sban egym6st haladdktalanul, de legk6s6bb 72 (hetvenkett6) 6r6n beliil t6jdkoztatni.

6.) Megbfz6 k6pviseloje jogosult 6s koteles a Megbizottal egytittmrikridni, reszerc
inform6ci6kat 6s utasit6sokat adni, a Megbizott szolgiitatirsit iitvenni, 6tvizsgillni,
esetleges 6szrev6teleit megtenni, a hib6k kijavit6s6t 6s a hiiinyok p6tl6s6t k6rni, a

teljesftds igazol6s alapjat kepezo Megbizotti teljesit6s tartalmiit 6rtdkelni, ellendrizni
6s aA elfogad6sra javasolni.

gVII. Vit6s iigyek int6z6se, al6vet6s



1.) A Felek arra tcirekednek, hogy a szerzodes alapjhn, vagy azzal kapcsolatban kozrjttiik
felmertilo b6rmilyen nezetelterest vagy vit6t bdkds titon, peren kidl, egyezsdggel,

kozvetlen trlrgyal6s ritj6n rendezzenek.

2) A Felek meg6llapodnak abban, hogy a kdzcittiik a jelen szerzod6sbol ad6d6 vitis
k6rd6seket targyal6sos irton, peren kiviil rendezik. Amennyiben a Felek ezen

tirgyalfusa nem vezetne eredm6nyte, d Felek a kozotttik fenn6ll6 jogvita eldont6s6re

kikd tik Megbiz6 sz6khelye s zerint i b ir6 s 69 kizrir6 lago s illet 6kess 69 6t.

VIII. Egy6b rendelkez6sek

l.) Megbizott kotelezettsdget v6llal arra, hogy jelen szerzddds t6rgy6nak teljesitds6t

legal6bb az al6,bbi tapasztalattal 6s vegzettsdggel rendelkez6 szakemberek ftjen,
valamint az al|bbi felt6telek szerint biztositja:

1 fr pdnziigyi vezeto 20 oralhet, min. eur6pai uni6s forr6s keret6ben

megval6sult projekt kapcs6n szerzett p6nztigyi tapasztalat, vagy ezzel

cisszefi.iggo elsziimolilstechnikai j6rtass6g. Felsofokri,
plnngytlszitmvitellkozgazdashgiv6gzetts6g.
I fr szakmaivezeto 20 oralh6t, min. 3 6v relev6ns szakmai tapasztalat.
Fels6 fokti egdszsdgtigyi vdgzettsdg.

1 fr projektasszisztens 20 oralhdt, min. 1 6v munkatapasztalat.
Kci z6pfokri ko zgazdasite i v6 gzetts e g, v agy fe lso fo kri vd gzett sd g.

2.) A szerzod6s magyar nyelven kdsziilt. A szerzodessel kapcsolatos minden nyomtatott
anyagnak, levelez6snek 6s m6s okm6nyoknak, amelyek alkalmaz6sra keriilnek,
magyar nyelven kell k6sziilnie.

3.) Jelen szerz6d6sben nem szab|lyozott k6rd6sek tekintet6ben a Kbt. ds a Ptk., valamint
az egyeb vonatkoz6 jogszab6lyok rendelkezEsei az ir6nyad6ak.

4.) Szerzodo felek magukra ndzve kdtelez6nek fogadj6k el, hogy a Kbt. 6s az

iilanhlztartiisrol sz616 2011. 6vi CXCV. tdrv6ny szerinti illet6kes ellenorzo
szervezetek feladat- 6s hatrlskciruknek megfeleloen a krjzbeszerzesi e\ilrttsokat 6s az

azok alapjitn megkdt6tt szerzodlsek teljesitdsdt rendszeresen ellendrizhetik, 6s hogy
r6sziikre a jogszabitly szerinti inform6ci6 megad6sa iizleti titokra va16 hivatkozilssal
nem tagadhat6 meg.

5.) A Szerzodds teljesitdse sor6n keletkezo b6rmilyen szellemi alkot6shoz fitz(ido (szerzoi
jogi, iparjogv6delmi, stb.) jog a Megbiz6 kizrir6lagos tulajdon6t kepezi, a vagyoni
jogok aMegbizot illetik meg, aki ezeket (fel)haszn6lhatja, kozz5teheti, tov6bbadhatja,
vagy bel6t6sa szerint 6tengedheti, firuhilzhatja ftldrajzi, id6beni vagy barmely m6s
korl6t n6lkiil. Megbizo jogot szerez az akoths (terv) 6tdolgozitsitra| A vagyoni jogok
ellen6rt6k6t a Felek amegbizitsi dij meghatirozfsin|l kifejezetten figyelembe vett6k.

6.) A Szerzodds m6dositiisa, kieg6szitdse kiz6r6lag ir6sban, a Megbiz6 6s a Megbizott
egybehangzo akarat{wal a Kbt. 132. S- a alapjhn, a Ptk. 6s az egy6b vonatkoz6
jo gszabillyok rendelkez6seinek figyelembev6tel6vel tiirt6nhet.



7.) Jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan melldklet6t kdpezi az ajinlatt'teli felhiv6s, az

ajanlatteteli dokument6ci6 (ds annak r6szek6nt a mriszaki leir6s), valamint az

aj6nlattev6 ajinlata.

g.) Szerz6d6 felek k6pviselet6ben eljriro szem6lyek kijelentik, hogy jelen megbiz6si

szer zo d6 s al6ir istrhoz a sziiksd ge s fe lhatalmaz6ssal rende lkeznek'

szerzodo felek jelen megbiz6si szerz6d6st 6tolvas6s 6s drtelmez6s ut6n,

m inde nbe n marad6 kta lanu I -. g. gy ezot i6v 6hag y6 la g c 6 g s ze nie n al6itt6k.

Mhtr ah6za, 201 5 . augusztus 3.
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