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között, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése szerint közvetlenül megküldött ajánlattételi
felhívással kérte fel az ajánlattevőket az ajánlattételre. A vállalkozó, mint ajánlattevő
az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be,
amely az ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont került kiválasztásra, és megrendelő a vállalkozót hirdette ki az eljárás (részajánlat) nyerteseként.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapján a
fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá.

1.

A szerződés tárgya

1.1.

A Megrendelő megrendeli, a vállalkozó elvállalja a LIFE09 NAT/HU/000384 projekt
keretén belül a kerecsensólymokra szerelt 24 db 22 gr-os GPS-es adók által szolgáltatott jelekből Google Earth térképen és a projekt honlapján megjeleníthető teljesen fel-

1.2.

dolgozott adatok szolgáltatását a várhatóan működő adók alapján, a következő évi
bontásban: 2012-ben 14 adó, 2013-ban 16 adó és 2014-ben 9 adó által szolgáltatott
adatokra vonatkozóan.
Vállalkozó által elvégzendő feladatok az alábbiakat foglalják magukban:
– program indítása a projekt jeladóihoz szükséges – a világon egyedüliként létező, a
CLS cég által üzemeltetett, Argos nevű, polgári felhasználású műholdas rendszer
által nyújtott – szolgáltatások biztosításával, illetve a jeladókhoz tartozó jelszolgáltatás integrálása külön – csak a LIFE-hoz tartozó jeladókra vonatkozó – alprogramként, egy már meglévő programba.
– egyeztetés a jeladók gyártója (illetve a jeladókhoz kapcsolódó közbeszerzés nyertese), és a polgári felhasználású műholdas rendszer üzemeltetője között, a jeladók
egyedi kódjaival kapcsolatban;
– a jeladókról érkező adatok letöltése, archiválása, feldolgozása és továbbítása a
megrendelő felé.

2.

A szerződés hatályba lépése, a szerződés teljesítési időpontja

2.1.
2.2.

Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.
A vállalkozónak a szerződés teljesítését annak hatályba lépését követően azonnal meg
kell kezdenie.
A vállalkozó köteles jelen szerződésben foglalt feladatait 2014. szeptember 30-ig folyamatosan ellátni.

2.3.

3.

A teljesítés helye
A megrendelő, illetve a vállalkozó székhelye.

4.

Vállalkozási díj

4.1.

4.4.

Vállalkozót jelen szerződésből eredő feladatai ellátásáért működő jeladónként havonta
137.- EUR+ áfa, azaz százharminchét euró+ áfa vállalkozási díj illeti meg.
Működő jeladónak az tekinthető, amely az adott hónapban jelet szolgáltat.
Vállalkozó jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátása során a 2.1. pontban meghatározott díjon felül egyéb költségigénnyel a megrendelővel szemben nem léphet fel.
A számlázás és kifizetés pénzneme euró.

5.

Fizetési feltételek

5.1.
5.2.

Megrendelő előleget nem biztosít.
A vállalkozó jelen szerződés 4.1. pontjában szereplő összeg tekintetében számlát negyedévente jogosult benyújtani. Az első részszámlát 2012. március 31-én nyújthatja be
a törtnegyedévre tekintettel arányos értékben.
Az utolsó számla teljesítési ideje 2014. szeptember 30-nál nem lehet később.
A számlák kifizetésére a szerződésszerű teljesítés igazolását követően a Kbt. 305. §ban foglaltak szerint történik. Amikor nem áll rendelkezésre € (előfinanszírozás), akkor a számla az EU szabályok szerint az adott év elő munkanapján érvényes Európai
Központi Bank árfolyamán forintban kerül kiállításra.

4.2.
4.3.

5.3.
5.4.
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5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

A számlák csak a vállalkozó által benyújtott teljesítésigazolás megrendelő 14.1. pontjában meghatározott képviselője, illetve az általa meghatalmazott személy általi elfogadása (aláírása) után nyújtható be és fizethető ki.
A fenti teljesítésigazolás nélkül a számla nem állítható ki, illetve nem fizethető ki a
vállalkozó részére.
A teljesítésigazolásokhoz minden esetben köteles csatolni a vállalkozó nyilatkozatát,
hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k), illetve a velük munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember(ek) egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból.
A teljesítésigazoláshoz kapcsolódó nyilatkozatokkal egyidejűleg a vállalkozó köteles
felhívni az alvállalkozóikat és/vagy munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereiket, hogy a nyilatkozatban szereplő összegekről állítsák ki a számláikat.
A teljesítésigazolás elfogadását követően a vállalkozó haladéktalanul azon összegre
vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.
A számla összegét a megrendelő 45 napon belül átutalja a vállalkozó részére.
A vállalkozó kötelese haladéktalanul kiegyenlíteni jelen szerződés 5.8. pontja szerinti
számlá(ka)t az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók, illetve a vele
munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek
felé, illetőleg amennyiben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdésében foglaltak fennállnak, a vállalkozó a
számlá(ka)t vagy (azok) egy részét visszatartja.
Az alvállalkozóknak (szakembereknek) történő átutalást követően a vállalkozó átadja a
fenti pont szerinti átutalás igazolásának másolatait, vagy amennyiben az Art 36/A. §
(3) bekezdésében foglaltak fennálltak, az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató
együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek.
Amennyiben a megrendelő a fenti pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul megkapta, a vállalkozó, illetőleg konzorciumként történő a szerződéskötés esetén a konzorciumi tagok egyenként jogosult(ak) benyújtani az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlái(ka)t. A számla/számlák ellenértékét 15 napon belül átutalja a
megrendelő a vállalkozó, illetőleg konzorciumként történő a szerződéskötés esetén a
konzorciumi tagok számlaszámára/számlaszámaira.
A fenti pont szerinti számla kifizetésének további feltétele, hogy a vállalkozó bemutat,
átad vagy megküld a megrendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megrendelőt, hogy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Amennyiben az együttes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az
36/A. § (6) bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.
Ha a vállalkozó az 5.11., illetőleg 5.12. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az
ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a vállalkozót, ha igazolja, hogy az 5.11., illetőleg 5.12. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a vállalkozó által az 5.7. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Polgári Törvénykönyvről
szóló módosított 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 301/A. § (2) bekezdése
szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a vállalkozónak.
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5.17. A kamatfizetési kötelezettség esedékességére a Ptk. 301/A. § (3) bekezdése az irányadó.
5.18. A megrendelő a Kbt. 99. § (1) bekezdésére tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a Kbt.
305. § (6) bekezdés szerinti feltételek teljesülésének esetén a vállalkozó beszedési
megbízást nyújtson be a számlájára.

6.

A felek jogai és kötelességei

6.1.

A felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Megrendelő ezzel öszszefüggésben köteles a vállalkozó jelen szerződésbe foglalt feladatainak teljesítéséhez
minden segítséget megadni, így különösen a rendelkezésre álló információkat folyamatosan átadni, illetve rendelkezésére bocsátani az azzal kapcsolatos dokumentumokat. Amennyiben a fenti információk, dokumentumok elektronikus formában is a megrendelő birtokában vannak, úgy azokat elektronikus úton adja át.
6.2. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által
elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
6.3. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítés e-mailben fog történni. (Csak különösen
fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett
általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be.
6.4. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden kötelezettséget – ezen belül különösen a szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére irányuló tevékenységet – jelentős gyakorlattal rendelkező szakcégtől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a legnagyobb
körültekintéssel.
6.5. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a vállalkozó olyan feltételekkel találkozik,
melyek akadályozzák a teljesítést, a megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Értesítés esetén az ebből adódó következmények a vállalkozót nem terhelik.
6.6. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét
a vállalkozó viseli.
6.7. A vállalkozó az 1.1.-1.2. pontban meghatározott feladatait a megrendelő érdekében,
annak utasításait figyelembe véve, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel, hiánytalanul köteles teljesíteni.
6.8. A vállalkozó kijelenti, hogy a „zöld nyomtatás” alapelveinek megfelelően nyomtat:
– vállalja, hogy a dokumentumokat csak szükség esetén és csak a szükséges terjedelemben nyomtatja ki, és csak az elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra;
– újrapapírt alkalmaz irodai papírfelhasználásában legalább 30%-ban;
– a papírtakarékosság érdekében a nyomtatók alapbeállítása a duplex, kétoldalas
nyomtatás és környezetbarát szerkesztési elveket alkalmaz;
– a használt lapokat szelektáltan gyűjti;
– egyoldalas nyomtatványokat összegyűjti és fax előlapként vagy jegyzetként újrahasznosítja.
6.9. Megrendelő hozzájárulását adja, hogy nevét a vállalkozó – sikeres teljesítés esetén –
referencialistájában szerepeltesse.
6.10. Megrendelő vállalja, hogy – felkérése esetén – a vállalkozó tevékenységére vonatkozóan referenciát állít ki.
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7.

Titoktartási kötelezettség, adatvédelem

7.1.

Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó, a megrendelő tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben vállalja, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a megrendelő előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha a vállalkozó a
tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon
hasznosítja.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan kezelnek
Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartják.

7.2.

7.3.

8.

Vis maior

8.1.

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen
ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris
hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes
nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a vállalkozó alkalmazottaira terjed ki
– természeti katasztrófa.
Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a
másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a vállalkozó köteles
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

8.2.

8.3.

9.

Szerződésmódosítás
A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a
felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
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10.

Érvényesség, részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

11.

Szerződésszegés

11.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
11.2. A vállalkozónak felróható okok miatti nem teljesítése esetén a megrendelő meghiúsulási kötbér felszámítására jogosult a Ptk. vonatkozó szabályai szerint, melyek mértéke
három havi szolgáltatási díj (bruttó értékben).
11.3. A megrendelő a felmerülő kötbért minden esetben kiszámlázza, és azt a vállalkozó
köteles 8 (nyolc) napon belül a megrendelő részére megfizetni.
11.4. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a vállalkozóval
szemben érvényesítse.
11.5. Amennyiben jelen szerződés alapjául szolgáló támogatási szerződést a megrendelő a
vállalkozónak felróható okból szegi meg, és emiatt kára keletkezik (pl. támogatás vagy
annak egy része visszavonása), a vállalkozó a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján köteles
megtéríteni az esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai összegét.
11.6. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről,
mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

12.

Szerződés megszűnése

12.1. Jelen szerződés megszűnik jelen szerződésben foglalt feladatok hiánytalan és hibátlan
teljesítésével.
12.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető.
12.3. A közös megegyezésen, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
– a másik fél szándékosan vagy kirívóan gondatlanul a szerződést annak lényegi feltétele tekintetében súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít,
amely a jogviszony további fenntartását nem teszi lehetővé;
– a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem
teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;
– a vállalkozó ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott
tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
– a másik fél az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
– a vállalkozó fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
– a vállalkozó végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
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12.4. Megrendelő jogosult jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség
nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő
kezdő napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a
másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot
kézbesítettnek tekinteni.
12.5. Bármelyik fél által történő felmondás, illetve a szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése esetén a felek egymással elszámolnak. A vállalkozót a szerződés megszűnéséig elvégzett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásaiért ellenérték illeti meg.
12.6. Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte
esetében elállhat.
12.7. Megszűnik a szerződés abban az esetben is, ha jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott projektre vonatkozó támogatási szerződés felbontásra kerül.
12.8. A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

13.

Alkalmazandó jog, eljárás jogvita esetén

13.1. Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:
– a Ptk.,
– a Kbt.
13.2. A szerződő felek kölcsönösen törekednek arra, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket, tárgyalások útján peren kívül rendezzék. Amennyiben a viták
egymás közti rendezése nem lehetséges, a szerződő felek alávetik magukat az Egri
Törvényszék kizárólagos illetékességének.

14.

A megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult és a kapcsolattartó

14.1. Megrendelő részéről a teljesítés igazolás kiállítására jogosult személy:
Név: Dudás György
Tel: +36-36-411-581
Megrendelő kapcsolattartója
Név: Gombkötő Péter, zoológiai referens
Telefon:06-36-411-581
Fax: 36/412-791
14.2. Vállalkozó kapcsolattartója
Név: Molnár István Lotár
Tel: 20/978-6846

15.

Egyebek

15.1. Jelen szerződés általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre.
15.2. Jelen szerződés a megrendelő „Kerecsensólyom védelme ÉK-Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Szlovákiában” projekt [LIFE09NAT/HU/000384] megvalósításához kapcsolódik
15.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel
együtt kezelendők:
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– Ajánlattételi felhívás,
– Ajánlat-kiírási Dokumentáció,
– Szállító ajánlata.
15.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk
közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
15.5. Jelen szerződés 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A
szerződés 3 (három) db eredeti példánya a megrendelőt és 2 (kettő) eredeti példánya
pedig a szállítót illeti meg.
15.6. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag
aláírták.

Eger, 2012. február 27.

…………………………………….

……………………………………….

Megrendelő

Vállalkozó

Ellenjegyezte:
………………………………………
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