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Amely !étrejött egyrészről a

VáItó-sáv Atapítvány
székhely: 1085 Budapest, Pál u.2.
adószám: 1 81 O81 89-1-42
Jfil"u;="iő ú;;i, iarisank zrt.
pénáo rg al m i je lzőszám : 1 O 4O4O7 2- 4O7 221 44-7 01 4OOOO
képviseli: Mészáros Mercedes kuratóriumi elnök

mint a megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -

másrészről a

Fekete Felnőttképzési Korlátott Fetelősségű Társaság
székhely: 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinsz§ út 13/A, u3:
cégjegyzékszám : Balassagyarmati Törvénysiék Cégbírósága Cg. 1 2-09-005680adószám:14356270-1-12 v -9-

számtavezető bank: Budapest Bank Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 1 01 03726-1 2862800-01 001 0o7
képviseli : Fekete Zoltán ügyvezető

mint a vállalkozó - a továbbiakban: vállalkozó -

a Megrendelő és a vállatkozó együttesen szerződő fetek

1. Előzmények

1.1. A Szerződő felek egyezően 
"dj3.k 

e_lő, h99y a Megrendelő 2013. május 27,napján a közbeszerzésekről szóló 2011. evi-cvltt, órvény - Kbi,-- 122. § (7)
bekezdése alaPján hir9etmény közzététeÜ nérr.Úli tárgyaiá.o. körb"szerzési
eljárást indított a "A TÁMOP-1.4.3-12t1-2o12-o155, ,,lNl-No_vnrfó;ú.ö"ti",
kísérleti Íogla|kozíatási program fogvatartottaknak/siabaouttaknák 

"ir11ri 
projeki

keretén belÜl lebonYolítani tervezett képzések megvalósítása tár,gyban. Aközbeszerzési eljárás 3. része tekintetében a Úegrenoélő a Vállalkozó ajánlatát
hirdette ki nyertes ajánlatként.

2, A szerződés tárgya

2-1. 1. Y:919n.delő jelen szerződés atáírásával megrendeli .A
TAMOP-1.4.3-1211,2O12"0155,,,lNNO-VÁLTó" lnnóu"iiu, kísér:tetifoglalkoztatási.program fogvatartottaknak/szabadultaknax ÓiÁu p;;i"ki k-;;Ü;belÜl lebonYolítani tervezett 5OO órás informatikai képzés' eÜgzését a

.:

1085 Budapest, Pál u.2, II. 10.
alaPitvany@Valtosav. hu
www.valtosav.hu
www.uiszechánfiterv.gov. hu
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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

kÖzbeszgrzési eljárás eljárást megindító íethívása, ajánlattételi dokumentációja,
V_ ajánlat!9vők által feltett kérdések, és az azokra adott )rálaszok, az
aiánlattevő benyújtott ajánlata és a lefolytatott tárgyaláson iálvett
jegyzőkönyvek szerinti tarta]ommat.

A képzés tartalma, a teljesítés helye:

2.2.1 .képzés óraszáma: 500

2.2.2.Aképzésen résavevők létszáma: 10 íő 
]

2.2.3.A képzés időtartama, intenzitása: 24 hét, 16 vagy 24 óralhét az
egyeztetett órarend szerint.

2.2.4,A képzés helyszíne: Balassagyarma[i Fegyház és Börtön (2660
Balassagyarmat, Madách u. 2.) (továbbiakban lniézet)

Aszerződés tartatma

A kéPzés Ütemezése, az Órák beosztása közös egyeztetés során, az lntézeL
rendjéhez igazodva kerül kialakításra.

A_ Vátlalkozó vátlalja, hogy a szerződésben rögzített 500 órás iníormatikai
kéPzést és vizsgákat a képzés elején a Me§rendelővel és az intézettel
egYeztetett Órarend 9ze_|nt megvalósítja, a képzéihez a megfelelő szaktudású
9ftalÓkat biáosítja. Szükség esetén a helyettesítések megoIdása a vallálxóiá
ÍeladaÍa, A Vállalkoző kötelezettséget vállal arra, hogy kápzési oraraxalóm a
Képző hibájából nem marad el. 9' -r---'

A VállalkozÓ kÖtelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés-végrehajtási lntézetbe
beléPŐ oktatói, vizsgáztatói az lntézet szabálait betartjár., iouáo'Óa ir;;;á;rl
veszi, hogY az oktatók lntézetbe vató belépéóenez érvényesibejegyzésmentes
erkölcsi bizonyítvány szükséges, melynek beszerzése a vállatbio"ónJat",

{ Vátldkó ző vállalja, hogy a képzés megvalósításáról a következő íeltételekkel
dokumentációt vezet:

3,4-1. a kéPzésen résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt, melyből 1
eredeti példányt a képzés kezdete után 2 héten 'nelrii 

atao
Megrendelő részére,

3.4.2. folyamatosan, minden alkalommal jelenléti ívet vezet, mely
vállalkozó által hitelesített példányát minden hónap vég'én, az
aktuális hónapról átad Megrendelő számára,

Váltó-sáv AiapíWány
1085 Budapest, Pál u,2. II. 10.
alapíwany@Valtosav. hu
WWw:Valtosav.hu
www.ujszechenyiterv,9oV.hu
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3-4-3. haladási napIÓt vezeJ, mely Vállalkoző álta! hitelesített példányát a
kéPzés Íélidejében, ill. a Xépzes végén, az aktuális íélidőről átad a
Megrendelő részére,

3-4.4, a fent felsoroh dokumentáción feltünteti a projekt azonosítós zámáL, a
Projekt címét, és a projekt nyilvánossága biztosítása érdekében
szÜkséges, Megrendelő által rendelkezéséie bocsátott logókat.

4. A Szerződés időtartama, ütemezése

4-1- A Szeződő felek megállapodnak, hogy a 3.2, pontban körülírt feladatok
etvégzésénekkezdőnapJazótg.augusztus2o.napjá.

4.2- A Szerződő Íetek megállapodnak, hogy a 3.2. pontban körütírt feladatok
teljesítésének határideje: 2014. március iO. napja.

5. A Vállalkozási díj és annak esedékessége

5.1. A Szerződő Íelek megállapodnak, hogy a 3.2. pontban körülírt feladatok
ellátásáért a Megrend"-lo uállultozási d,iat totel"='ii."ini, u Valráixozó pedig
vállalkozási díjra jogosu lt.

5.2, A Szerződő felek megállapodnak, hogy a vállalkozó díj fix összegű átalánydíj,
amelY lartalmazza kÜlönösen az oktatás költségét, a köites számónkéresex ei
a modulzáró vizsgák, az oktatÓk által az őrai múnkához biztosított segédleteket,
a szervezesi kÖltsegeket, a helyszínre történő utazás xciltsegét és'az oktatók
erkÖlcsi bizonyítványa beszerzése.költségét, Szerződő felek-rögzitir<,-nóóv á)
P;!, .nol1b|n rÖgzített vállalkozói díjon fetül a Vállalkozó- egyéb -Őiyat

5:3. A Szerződő Íelek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a 3.2. pontban rögzített
Íeladatokat 4.140.0OO; Fl, azaz NlegÚTtliO-szá2negyvenezer iorint fix összegű
v állalkoző d íjért köteles elvégezn i.

5.4. A Szerződő felek megállapodna[, hogy a.vállalkozói díj az általános íorgalmi
adóról szóló 2oo7. ovi cxxvll. torvéű - Át. tu. - gs. s'tiiük;;ü. j) pontja
alapján mentes az állalános forgalmi aáO alOt. 

., \ ' / vvlrv-vv

5.5. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő előleget nem fizet.

5.6. A Szerződő felek m.egállapodnak hogy a Megrendeíő a Vállalkozói díjat két
egyenlő részletben fizéti meg, a részsiámla zoig. ú";ú;űo" iJúan,' rig á
végszámla a teljesítés megtörténtét követően nyújtható be. - t--

5.7 - A Váltalkoző ézámlákat 4 példányban köteles benyújtani, a teljesítési igazolást,
az aktuális jelenléti íveket és a haladási naplót iészszámla és a "ég;;;l;vonatkozásában.

váItó-sáv Alapíwány
1085 Budapest, Pál u.2. II. 10.
alapiwany@Valtosav.hu
www,valtós}v.hu
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5.8. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Kbt. 130. § (3) bekezdése a) pontja
1"Pji..3. 1§gz,számla és a végszámla fjzetési határideje a számla Megrendeiő
átali kézhezvételének napját követő 30. nap. Ajánlatkérő az ellenszolóátatást
banki átutalással, Vállalkozó által kiállított Ózámla alapján tizeti 'me!=i
Vállalkozó Budapest Bank Zrl-nél vezetett 10103726_t'z'aozgoo-01oo1o07
számú bankszámléiára történő átutalás útján.

5.9. A Szerződő felek megálIapodnak, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve
számolhat 

"1 ?_ szerződés teljesítésévéÍ összefüggésben olyan költségeket,
melYek a Kb]. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerintiiéltetetexne'k nem meftetető
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adók-öteles
jÖvedelmének csÖkkentésére alkalmasak. (Kbt. r25. § (4) bekezdés a) pontja):

5.10.A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót az adózás rendjéről szóló 2003. évi
Xcll._törvény - továbbiakban: Art. - 36/A § (1), (2) e-s 1o1 bekezdéseiről,
nevezetesen, hogy a kÖzbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.j
szerinti nyertes ajánlattevő és a kbt. szerinti alvállalkolók közötti szerződések,
valamint minden további, a polgári jog s,zerinti alvállalkozók között megkötött
vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított

' alvállalkozónak a teljésítésért - visszatartási kötelezettség nélküt ] abban az
esetben Íizethet, na á) azalvállalkozó bemutat, átad, vagy megküld a tényleges
kifizetés időPontjától számított 30 napnál nem régebbiir'emleiesnek minősülő
egYÜttes adóigazolást, vapV b) az alvállalkozó a kiiizetés ioOpo"niiaoán szerepel
a köztartozásmentes ad:ózői adatbázisban. kiíizetést teüesítőnór minősül az
ajánlattevŐ, a Kbt. szerinti alvállalkozó, valamint a]- polgári jog szerinti
alvállalkozó.

5.1 1 . A pénzügyi teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendeikezések:

5.11.1. a 2OO7,2O13 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a XÓnezios Aápbó| származó
támogatások felhasználásának áltatános eljárási szabályairól szóló
1612006. (Xll. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

5-11.2- a .20O7,2a1. programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a rónéziós
AlaPból származő támogatások felhasználásának alapvető
szabályairÓl és felelős intézményeiről szóló 255t20o6. (XIl. 8.) korm.
Rendelet

5.11.3. a .2007,2013. Programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból Ós a xÖnezioi
AlaPból származő támogatások íogadásához kapcsolódó pénzügyi
lebonyol ításí és e l lenőrzéli rends zűek ki alakításárot szotó 281 t2oo6.
(XlI. 23.) Korm. Rendelet

váltó-§áv AlaPíwány
ro8s sudapejtl páiÚ.'z. lr, ro.
alapitvany@valtosav. hu
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'5.11:4, az . Űj Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális

Fejlesztés Operatív 
- Pro§ramokra meghatáiozoit-''álőiranyzatok

felhasználgsanak állami támogatási szempontú szabályairól szóló
1gl20o7. (Vll. 30.) MeHVM rendelet.9l lvlvl l9ll\Iglgt.

5.12.A SzerződŐ.fe|ek nlegállapodngk, hogy a vállalkozói díj összege fix, abba
benne foglaltatik a feládat'ellátásávat -tápcsolatban 

a vállalkozónál felmerülő
valam",nl,Yi kÖltség és kiadás - í9y különösen az oktatók oija, á Épzésekkel
kaPcsolatban felmerülő,. esetleges vizsgadíjak, -költségek, Útazási i<öltségek,
egyéb készkiadások - e]lentételezése, váamint a vállalkózó tisztes haszna.

6. Aszerződéstbiztosító mellékkötetezettségek

6.1. A Szerződő felek me_gállapodnak,ttogy a.Vállalkozó minden olyan körülményről
haladéktalanul értesíú Megrendeiőt, áinetv i"iat-Úli"*ítését 

"Éuáal!o, 
za, vagy

a Megrendelő érdekében bárme.ly okból szükséges. Az értesítésbón rögzíteiii
kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra.

6.2. A Szerződő Íelek megállapodnak, hogy a szerződés kötbérköteles. A Vállalkozó' a tőle elvárható fokozott gondossággal törekszik a képzeser< es- az egyébfeladatok végső határidejénet< meg[{rtására. A vállalkozó a neki felróható
késedelme ósetén tósedetmi t<oíuert köteles fizetni. A szerződő íelek
megállapodna!, .hoqy a késedelmi kötbér napi mértéke 25.00o,-"ii ';Z:;
Huszonötezer forint és legfeljebb 30 napos késeáelem ioe;ere szói.-'

6.3. A Szerződő. Ig.l9r me-gállapodl"]1, hogy a a Megrendelő jogosult az
érvényesített kötbért a vállalkozási díjból vióózatartani. J-v- - -'- 

,

6,4. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a késedelmes teljesítés esetére kikötött
kÖtbér megfizetése nem mentesít a {zerződésszerű teljeiítes aror. Á vali;ii;;;;
késedelmes teljesítés esetén köteles q teljesítésre á Megrenáelővel történő
egyeztetést követően póthatáiidőt vállalni.

6.5. A Szerződő Íelek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a sz:arződésben elvégeznivállalt munkák. rym t9llesítésére 'áeghiúsulási 
kötbért köteles fizetni, ameghiúsulásj kÖtbér mériét<e a nettó vállaltozói díj 25 o/o-d,, dzdz Huszonöt

százaléka

6.6. i ,M."gl"ndelő a szerződést a teljesítés lehetetlenné válásajogkÖvetkezménYeinek alkalmazásával - azonnali hatállyal telmonJnatja, ha a
VállalkozÓ ellen csőd,, íelszámolási eljárás, vagy végelszámolas inoÜl. 

a-' ' - 9

6.7. Ezen rendelkezések nem érintik a Vállalkozó kártérítésiíelelősségét.

7. A teljesítés módjával kapcsolatos rendelkezésekÉv9v ]\

váltó-sáv Alapítvány
lo85 Budapest, Pál u.2. II. 10,
alapitvany@valtosav,hu
www.valtosav.hu
www.ujszechenyiterv.gov, hu
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7.1. A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a teljesítés során köteles

betartani valamennyi hatályos jogÉzabályt, a teljesítésével kapcsolatos
valamennyi szabványt, képzési standárdot.

7,2. A VállalkozÓ. jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy maga és a teljesítésbe
bevont munkatársai is rendelkeznek a szerződes -tótlesiíesenez 

szükséges_ valamennyihatóságiengedéllyel.

7,g, A Szerződő felek megállapodnak,.hogy aVállalkoz ő a szerződés teljesítéséheza vá|lalkozói díj 10 %-át meghaladó mértékben alvátlalkoio ióóriú;e6lá;;
nem jogosult. v lv.llY

7,4, A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a Vállalkozó teljesítését
bármikor jogosult el]enőrizni.

7.5. A Szerződő Íelek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során
kÖlcsÖnÖsen együttműkódve' kötelesek Őtpini,- a másik teí atal igényeltfelvilágosítást, vagy utasítást a 3 napon belül kötelesek 

^, ^rl 
igénylő íélrészére megadni.

7-6. A Szerződő^P|",L_megállapodna.!, 
.hoqv. a szerződés teljesítésével, így aVállalkozÓ teljesítésének leigazolásávaJ- kapcsolatban az alábbi személyekjogosultak eljárni:

7.6.1. A Megrend elő részérőt:

7.6.1.1. név: Mészáros Mercedes kuratóriumi elnök
7.6.1.2. cím: 1085 Budapest, Pál u.2.\lt1O.
7.6.1.3. telefon: 06 (1) 352-6755, 06 (7O) 501-3291
7.6.1.4. telefax: 06 (1) 782-1995
7.6.,1.5. e-mail: alapitvany@.valtosav.hu

7.6.2. AVállalkozó részéről:

7.6.2.1. név: Fekete Zoltánügyvezető
7,6.2.2. cím:3100 Salgóta4ail a4csy-Zsilinszky út 13/A. l/3.7.6.2.3. teleíon: 06 (32) 420-241, Óo (zo) 9134-á62 

- ' " " Y

7.6.2.4. tetefax: oo 1'szj 420-24,|
7,6.2.5. e-mail: felnottkepzes@starjan,hu

7,7. A Szerződő Íelek kijelentik, hogy tisztában vannak az elektronikus adat ésdokumentum-továbbítással ka§csolatos kockázatokkal, így különö;;;.;;
hogY nem zárható ki annak a. v_eszélye, hogy harmádiÉ'.;ilóÜ hozzátér
adatokhoz, tudomást szerezazokról, uugv r"giáftoztatja azokat, ilbíve, hogy acímzett által kapott adatok hamisítottat<,-nianiosak, el'késettek ienátnek, vagyegYáltalán nem érkeznek meg, továbbá az=aÍ, hogy a tovaon,rtoii eÜnronit<üi

váItó-sáv Alapítvány
1085 Budapest, Pál u.2, II. 10.

www.valtosav.hu
www. ujszechenyiterv. gov. hu
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kÜldeménYek tartalmazhatnak vírusokat, vagy más összetevőket, amelyek
zavarhatnak vagy megrongálhatnak más számiiógépeket

A Szerződő fetek tudomásul véve a 7.7. említett kockázatokat, melyek ajelenleg használatban levő kommunikációs formákkal jarnat<, nŐ.záaíulnat
ahhoz, hogy az iníormációk és dokumentumok elektronikus úton is
továbbíthatóak egYmásnak és az ér,dekelt harmadik személyeknek, azzál, hogy
mindazon kÖzléseiket,.amelyek a szerződés teljesítése szempontjából túlonos
jelentőséggel bírnak - így például a határidőre tórténő teljesítést u6.rev"iiátir."
Va9Y ellehetet|enít|k ; legalább telefax üzenet formájában ís tóáeset<
megerősíteni a másik Íél 7.6. pontban megjelölt teleíax_számára küldött ír6!;;ii
értesítés útján.

Vegyes rendelkezések

A Szerződő felek a szeződés teljesítése során kötelesek folyamatosan
együttműködni. Ennek során minden olygl akadályrólvagy körtilmeníúr, árerya szerződés teljesítésére lényeges. kihatássai tehei- köteleseÉ eÖvmast
haladéktalanu l értesíteni.

A Szerződő felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív
következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik íél nem
szeródésszerű teljesítésére vezethető vi§óza, vagy pedig oizonyüár,-hogy .
kÖtelezettség teljes_ítését Vis major körülmény akaóáryozta. Az ilyen körülmény
felmerÜlésekor a kÖrÜlményre hivatkozni t<ivánó tet a masix felet'hatadéktálanul
értesíteni kÖteles. A Vis major körülményt az arra hivatkozó iá- ii.it"l".
bizonyítani.

Az olYan alvállatkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben:
alvállalkozÓ) helYett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett avállalkozó alkalmassá§ának igazolásában, csák a Ntl"gr"nj;lá
ho-á,járulásával és abban az eselben vehet részt a teljesítéóen más
alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor etore ;eil
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, ,^gy ái uúárrárr,oro
bizonyítható hibás teljesítése miatt a szeiződés vagy ánna-* egy részá neml9^!9 -teljesíthető 

.a .megjelölt alvállatkozóval, és""ha a Vállálxozó az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági ko"étéirnenyeinek,
melYeknek a VállalkozÓ a közbeszerzési eljárásban az adott alvállal"kozóval
együtt felelt meg.

Az alvállalkoző szemétye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egymeghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatáó sajátos
tu|9iO91sagait_. figyelembe véve a közbeszerzési eljárásbJn ái 

-"iáni"tor,

értékelésekor [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó kórülménynek miáoirilt.
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8.5. A Kbt. 128. § (1) - (2) bekez§ések szerinti t'eljesítési kötelezettséget teljesítheti

a VállalkozÓ, vagy a nem természetes személy alvállalkozó joguúola, ha ezek
valamelYike, mint gazdasági társaság átalakuÍvagy a szerveiet jo§utódlással
megszúnik

8.6. A Vállalko.Ő 
?_ szerződé_i teljesítésének teljes időtartama atatt tulajdonosi

szerkezetét a Megrendelő számára köteles áegismerhető;é i*ri és a Kbt.'!25.§ (5) .bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni. (Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pontja)

8.7. A szerződés a Szerződő felek cégszerű aláírásával jön létre és csak írásbeti
íormában módosítható a kbt-ben meghatározott esete'kben.

8.8. Jelen szerződés mindkét fél aláírásával érvényes, az aláírásának napján lép
hatálYba és a Vállalkozó általi szerződésszerú teljesítésével, illetve a teljes

8.9. A Megrendető jogosutt és egyben kötetes a szerződést felmondani a Kbt. 125. §(5) bekezdés szerinti esetekben. A szerződés megszűnésére, illetvó
megszüntetésére egyebekben a Ptk. az irány adó.

8.10.A Szerződő felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út
mellőzésével közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, amennyiben
azonban ez nem vezet eredményre, kikötik a Balas§agyarmati Járásbíióság
alávetésen alapuló. klzárólagos jlletékességét, ennek náiasrore hiányában á
BalassagyarmatiTörvényszék alávetésen alápuló kizárólagÓ. ilr"ier.á..i,Óéi. 

-

8.1 1 . A.Sz erzódőfelek megállapolnak, hogy 
_a 

jelen szerádésben nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi lV. törvény _ ptk. - és
kÖzbeszerzésekről szóló 2011. évi CVlll. törvény - Kbt. - előírásai irányadók

A Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után,
minl akaratukkal mindenben megegy'ezőt jóváhagyólag írják alá.

{€$§fi
ffijMv.*ffi#§ffi§ffi,

A jelen szerződés nyolc (8) számozott, gépelt oldalból áll és négy (4) egymással
mindenben megegyező eredeti példán

Budapest, 201 3. augusztus 21.
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