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I. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

3

II.

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK
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Közbeszerzési dokumentumok
a
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a
Neumann János Egyetemen” projekthez kapcsolódó képzések lefolytatására”
tárgyú,
a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdés
szerinti, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: EKRr) alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban:
EKR) igénybevételével, összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló közbeszerzési eljáráshoz
1.

Az eljárás általános feltételei
1.1.

Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás (a
továbbiakban: „Felhívás”) 1. pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban:
„Ajánlatkérő”).

1.2.

Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai
szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és közbeszerzési
dokumentumok (a továbbiakban együtt: „Közbeszerzési dokumentumok”) összes
feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját szerződéses feltételeinek
érvényesítéséről.

1.3.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési dokumentumok
vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás
található tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában készült iratanyagok tartalma
között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a Felhívás, harmadsorban pedig a
Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

1.4.

A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a Közbeszerzési
dokumentumokban megadott műszaki leírásnak.

1.5.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési
dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.
Az ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után:



ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött
határidőkre, vagy
ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a
Közbeszerzési dokumentumokban megadott minden követelménynek.

1.6.

Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében
készítette.

1.7.

Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat az EKR-ben
rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlapok kitöltésével, illetve a jelen
Közbeszerzési dokumentumok mellékleteként átadott nyilatkozatminták és
iratminták alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az ajánlattevők
természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve – amennyiben
saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik.
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2.

3.

4.

1.8.

Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az
ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek.

1.9.

Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely dokumentum
csatolása nem szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az
ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére az N.R. (mint nem releváns) megjelölést
szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen egyéb egyértelmű
megjelölést is elfogad).

Kiegészítő tájékoztatás
2.1.

Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési
dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező)
tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt – kizárólag az
EKR rendszeren keresztül..

2.2.

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben
megérkezzen.

2.3.

A kiegészítő tájékoztatást azon ajánlattevőknek küldi meg, akik az eljárásra
érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték.

2.4.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi
határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő,
amennyiben a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3)
bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának
lehetőségével.

Teljesség és pontosság
3.1.

Az ajánlattevő felelős azért, hogy a letöltés során ellenőrizze a Közbeszerzési
dokumentumok és elektronikus űrlapok tartalmának teljességét.

3.2.

Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az
ajánlattevő elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének letöltését.

Ajánlattétel költségei
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.

5.

6.

Ajánlati kötöttség
5.1.

A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.

5.2.

Az ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van
ajánlatához, figyelembe véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb
rendelkezéseit is.

Több változatú (alternatív) ajánlat
A Felhívás 11. pontjában meghatározottak szerint.
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7.

Tájékoztatás
7.1.

Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást
kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni.
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,
E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási
Népegészségügyi Intézete
Postacím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32. Pf.: 564
Központi telefonszám: 76/500-030
Email cím: titkarsag.kecskemet@dar.antsz.hu
Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkafelügyeleti Főosztály
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884
Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály
Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály;
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 230.
tel: 06-76-795-725
fax: 06-76-795-762
E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu

Hivatal

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: (1) 336 - 7843
Fax: 336 – 7445
E-mail: ebh@ebh.gov.hu
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu
SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet
6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
6000 Kecskemét, Batthyány u. 2.
Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
6000 Kecskemét Reile G. u. 22.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata
6000 Kecskemét, Irínyi út 17.
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Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
kornyezetvedelem@bacs.gov.hu
NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága
- Kecskeméti központi ügyfélszolgálat
6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16.
Telefonszám: +36 (76) 512-600
Fax: +36 (76) 481-085
7.2.

Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerinti
nyilatkozatát.

7.3.

A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket,
hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja
szerint tényleges tulajdonosnak minősül:
A pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b), d) alpontja alapján tényleges

tulajdonos:
a)

b)

d)

az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt
százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést
gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban
lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott meghatározó befolyással rendelkezik,
alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a
kedvezményezettje,
ha a leendő kedvezményezetteket
már
meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást
gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett,
illetve az alapítvány képviseletében eljár
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8.

Közös ajánlattétel

8.1.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.

8.2.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös
ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más
nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag
azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott
nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok
megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6)
bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét.

8.3.

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti
meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a
közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében
az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös
ajánlattevők képviseletében eljárhat.

8.4.

A 8.1 pont szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

8.5.

8.6.

Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a
hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése
esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek jelentkezőknek szóló értesítését,
tájékoztatását, illetve felhívását a 8.2. pont szerinti képviselőnek küldi meg.

8.7.

Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a közös
ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4)
bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő
lejárta után változás nem következhet be.

8.8.

8.9.

Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az
ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli
azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli,
illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A
megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén
a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget
vállalnak.
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9.

Ajánlati ár
Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni.
Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.
A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget,
függetlenül azok formájától és forrásától. A megadott árnak tartalmaznia kell a beszerzéssel
összefüggő valamennyi adót, illetéket (a vagyonszerzési illeték és kötelező biztosítás
kivételével), vámot és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához
szükségesek.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot
és hasznot is.
Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme
is csak ez lehet.
Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt.

10.

Formai követelmények
A Felhívás 26.1. pontjában meghatározottak szerint.

11.

Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt
Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKRr-ből más
nem következik - elektronikus úton, az EKR-ben történik.

7.

Az ajánlatok bírálata

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c)
pontjában rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok
szerint bírálja el az alábbiak szerint:
Részszempont
Súlyszám
1. Ajánlati ár
80
2. Szakember tapasztalat: Az M/2. pontban meghatározott szakemberek kötelezően előírt 20
6 hónapos szakmai tapasztalat feletti többlet tapasztalatai (hónap)
A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa
valamennyi részszempont esetén: 0-10-ig.
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A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont: Ajánlati ár (súlyszám: 80)
Az 1. részszempont esetében az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeket a
ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát
adja. A többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyított arány
(fordított arányosítással) szerint kerül megállapításra, kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett.
Ajánlatkérő az ajánlati elemek pontszámait az alábbi képlettel számolja:

P

Alegjobb
Avizsgált

Pmax  P min   Pmin

ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszempont: Az M/2. pontban meghatározott szakemberek kötelezően előírt 6 hónapos
szakmai tapasztalat feletti többlet tapasztalatai (hónap) (súlyszám: 20)
A 2. részszempont esetében Ajánlatkérő a felhívás M/2. pontjában előírt szakemberek kötelezően
előírt 6 hónapon felüli többlettapasztalatait értékeli. Ajánlattevőnek a felolvasólapon az M/2. pontban
meghatározott szakembereknek a kötelezően előírt 6 hónapon felüli összes szakmai
többlettapasztalatát kell együttesen feltüntetnie.
Ajánlattevőnek a második értékelési szempont vonatkozásában ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát
az értékelési szemponthoz által bemutatott szakember nevéről, foglalkozatási viszonyáról, valamint a
kötelezően előírt 6 hónon felüli többlettapasztalatáról.
A 2. részszempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás, azaz az ajánlatkérő számára
legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai aránypárral
megállapított pontértéket kap.
Ajánlatkérő az ajánlati elem pontszámát az alábbi képlettel számolja:

P

Avizsgált
Alegjobb

Pmax  P min   Pmin

ahol
P:
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa
a pontskála alsó határa
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
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A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen értékelési szempont tekintetében
tett megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap, így ezen megajánlás és az ennél kedvezőbb
megajánlásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, azaz 10
pontot!
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő
megszorozza az ajánlati felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként
összeadja.
Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül
a legjobb ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési
szempontok közül a legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.
Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott
ajánlattevőt az eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két
vagy több ajánlat azonos mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza.

8.

Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információk
Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti, illetve a szerződésben
biztosítékot nem követel meg.

9.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján:
- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.
- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha
kötbérigényét nem érvényesítette.

Késedelmi kötbér:

Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít,
az ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%-a/nap. Amennyiben a
késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó
ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a
10 napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül,
hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - a szerződést felmondani, és
a meghiúsulási kötbért követelni.

Hibás teljesítési kötbér:

Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a
teljes nettó szerződéses összeg 1 %-a/alkalom összegű hibás teljesítési
kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér
alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az
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Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért
követelni.
Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős –
meghiúsul, Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének
megfelelően - meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a
szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
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III.

MŰSZAKI LEÍRÁS
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MŰSZAKI LEÍRÁS
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a
Neumann János Egyetemen” projekthez kapcsolódó képzések lefolytatására”
CPV:
80000000-4
80500000-9

Oktatási és képzési szolgáltatások
Képzési szolgáltatások

A képzésen részt vevő személyek száma: 267 fő.
Ajánlattevő feladata:
1.
Célcsoport: szakfelelős oktatók, vezető oktatók, tanszékvezetők
Leírás: AP2 -A tantervfejlesztő folyamathoz, a kimeneti szemléletű tantervkészítés elsajátításához, a
tanulási eredmények alkalmazására a tantervek és tantárgyak kidolgozására learning by doing
módszerű tréning. A képzések összesen 10 alkalommal (alkalmanként 4 óra időtartamban) kerülnek
megvalósításra a projekt során. Résztvevők szám alkalmanként: 10-15 fő
Elvárás a tartalomra: európai közös tanulástámogató eljárások és eszközök hazai adaptációja, tanulás
és tanuló orientált megközelítés módszereinek alkalmazása; kimeneti szemléletű tantárgyfejlesztési és
tantervkészítési gyakorlat; tanulási eredmények alkalmazásának gyakorlata;
2.
Célcsoport: intézményi és kari (akadémiai és menedzsment) vezetők
Leírás: AP 2 - tréningek lebonyolítása: az intézményi oktatási innováció valamint a hatékony
szervezeti megújulást biztosító folyamatokhoz kapcsolódó tréningek lebonyolítása (6 x 2 nap)
Elvárás a tartalomra: európai közös tanulástámogató eljárások és eszközök hazai adaptációja, tanulás
és tanuló orientált megközelítés módszereinek alkalmazása; kimeneti szemléletű tantárgyfejlesztési és
tantervkészítési gyakorlat; tanulási eredmények alkalmazásának gyakorlata; valamint európai és hazai
felsőoktatási közpolitikai célok és stratégiák; felsőoktatási stratégiai fejlesztés; oktatási innovációs
tevékenység; szervezetfejlesztés, változásmenedzsment – mindez gyakorlatorientált módon – bevonás
és tapasztalati tanulás módszereivel.
3.
Célcsoport: oktatók
Leírás: A tantárgy-tervezéssel, tananyagtervezéssel foglalkozó képzések: 3 alkalommal (alkalmanként
4 óra időtartamban).
Elvárás a tartalomra: európai közös tanulástámogató eljárások és eszközök hazai adaptációja, tanulás
és tanuló orientált megközelítés módszereinek alkalmazása; kimeneti szemléletű tantárgyfejlesztési és
tantervkészítési gyakorlat; tanulási eredmények alkalmazásának gyakorlata; valamint felsőoktatási
kreditrendszer működtetése, kredit-tanácsadás, egyéni tanulmányi út tervezése, nehézségekkel küzdő
hallgatók számára célzott segítségnyújtás megszervezése (pl. mentori rendszer)
4.
Célcsoport: tanszéki oktatási felelősök, tanulmányi szervezők
Leírás: Az oktatásszervezéssel kapcsolatos külső képzések és tréningek a szakmai terv és a
projektcélokhoz illeszkedve igénybe vett szolgáltatásként, a képzések összesen 8 alkalommal kerülnek
megvalósításra a projekt során (alkalmanként 4 óra időtartamban).
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Elvárás a tartalomra: európai közös tanulástámogató eljárások és eszközök hazai adaptációja, tanulás
és tanuló orientált megközelítés módszereinek alkalmazása; kimeneti szemléletű tantárgyfejlesztési és
tantervkészítési gyakorlat; tanulási eredmények alkalmazásának gyakorlata; valamint felsőoktatási
kreditrendszer működtetése, kredit-tanácsadás, egyéni tanulmányi út tervezése, nehézségekkel küzdő
hallgatók számára célzott segítségnyújtás megszervezése (pl. mentori rendszer), valamint oktatási
folyamat definiálása, hallgatóval való kapcsolattartás formái, online eszközök, egyéni tanulás
kezelése.
5.
Célcsoport: oktatók, két párhuzamos csoportban (műszaki, humán)
Leírás: AP 2 - tréning lebonyolítása: az intézményi oktatási innovációt biztosító folyamatokhoz
képzők képzésének lebonyolítása a program során évente 3 alkalommal alkalmanként 4 fő külső tréner
bevonásával.
Elvárás a tartalomra: európai közös tanulástámogató eljárások és eszközök hazai adaptációja, tanulás
és tanuló orientált megközelítés módszereinek alkalmazása; kimeneti szemléletű tantárgyfejlesztési és
tantervkészítési gyakorlat; tanulási eredmények alkalmazásának gyakorlata; valamint oktatási
innovációk, új felsőoktatási tanítási módszerek és eszközeik, oktatói együttműködési formák,
oktatásiidő-szervezés, egyéni tanulás kezelése; tudás- és tapasztalatmegosztás.
6.
Célcsoport: oktatók
Leírás: AP 2 - tréning lebonyolítása: Az oktatók módszertani felkészítésével foglalkozó, az AP 2
szakmai tevékenységeihez kapcsolódó oktatásmódszertani komplex képzés megvalósítása az oktatás,
tanulásszervezés, értékelés és együttműködés tématerületeken külső szakértők igénybevételével a
projekt során egy alkalommal (három napos időintervallumban). A képzés időszaka: 1 x 2 nap (30-40
fő), 4 x 0,5 nap (10-12 fő).
Elvárás a tartalomra: valamint oktatási innovációk, új felsőoktatási tanítási módszerek és eszközeik,
értékelési módok, informális tanulás bevonása (validáció), oktatói együttműködési formák,
oktatásiidő-szervezés, egyéni tanulás kezelése; tudás- és tapasztalatmegosztás
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IV. SZERZŐDÉSTERVEZET
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
(továbbiakban: Szerződés)
amely létrejött egyrészről
Neumann János Egyetem
Székhely:
Intézményi azonosító:
Törzsszám:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Számlavezető pénzintézet:
Tel:
Fax:
Email:
Képviseli:

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
FI96377
834478
15834474-2-03
10025004-00336114-00000000
Magyar Államkincstár
76/501-984
76/501-979
finta.zita@uni-neumann.hu
Finta Zita kancellár

mint Megbízó, a továbbiakban: Megbízó
másrészről
….
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Bankszámlaszáma:
Adóigazgatási száma:
Telefonszám:
Fax:
E-mail cím:
Képviseli:

…
…
…
…
…
…
…
…

mint Megbízott, a továbbiakban: Megbízott
(együttesen a továbbiakban: Felek)
között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek mellett:
Előzmények
Megbízó, mint ajánlatkérő 2018. … napján a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: „Kbt.”) 113. § (1) bekezdése szerinti, nemzeti eljárásrendben összefoglaló tájékoztatás
közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárást indított „Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-162016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás
minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Neumann János Egyetem”
projekt keretében megvalósuló képzések lefolytatására” tárgyában. Megbízó, mint ajánlattevő az
eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be.
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Az előzőekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként a Megbízott került nyertes
ajánlattevőként kihirdetésre a 2018. … napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés
tanúsága szerint.
Felek az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, illetve a Megbízott
nyertes ajánlatában rögzített feltételek mellett az alábbi szerződést kötik.

1.

A szerződés tárgya:
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási
intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes
javítása érdekében a Neumann János Egyetem” projekt keretében megvalósuló képzések
lefolytatására”
Megbízott a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a jelen Szerződésben meghatározott
képzési feladatok ellátására. Megbízott vállalja, hogy a Szerződés hatályba lépésétől e feladatok
teljesítése érdekében Megbízó rendelkezésére áll, és a Szerződés mellékleteiben rögzített
feltételek szerint teljesíti azt.

2.

Általános rendelkezések
2.1.

Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik az általa elvállalt szolgáltatások elvégzéséhez
szükséges szakmai felkészültséggel, technikai felszereléssel, humán erőforrással; a
szolgáltatásokat az általánosan elfogadott szakmai elveknek megfelelően a Megbízó jogos
érdekeinek érvényesítését elősegítve, hatékonyan fogja nyújtani.

2.2.

A Megbízott fő kötelezettségei
2.2.1 A Megbízott fő kötelezettsége a jelen Szerződésben meghatározott feladat részeit
képező képzések teljes körű lebonyolítása az esetleges rész és véghatáridők
figyelembevételével, valamint a jelen Szerződésben meghatározott minőségben és
mennyiségben történő elvégzése.
2.2.2 A Megbízott fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges
megfelelő létszámú és szakmai összetételű szakembert biztosítson annak
megkezdésétől - teljes folyamatán keresztül - a befejezéséig.
2.2.3 A Megbízott fő kötelezettsége továbbá, hogy a feladat ellátásához szükséges
eszközöket, anyagokat, berendezéseket megfelelő mennyiségben, minőségben,
összetételben, kapacitásban biztosítsa a megkezdéstől annak teljes folyamatán
keresztül a befejezésig.

2.3.

A Megbízó fő kötelezettsége
2.3.1. Igazolt teljesítés alapján a Megbízott Megbízotti díjának (szerződéses ár)
határidőben és hiánytalanul történő megfizetése.
2.3.2. A Megbízott részére, a képzések megvalósítása érdekében, minden szükséges
információ határidőben történő biztosítása.

3.

A Feladat végrehajtásával kapcsolatos feltételek
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4.

3.1.

A Megbízott a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a feladat ellátásához szükséges
feltételeket teljes körűen megismerte, ezen ismeretek birtokában alakította ki árait, amely
egyösszegű fix átalányár.

3.2.

A jogszabályszerű munkavégzéshez szükséges szakmai, baleseti, kármegelőzési,
kárbejelentési, kárenyhítési kötelezettségek betartása a Megbízott feladata. Megbízott
köteles Megbízónak a munkavédelmi, munkabiztonsági, illetve tűzvédelmi feladatok
ellátásáért felelős személyt írásban bejelenteni.

3.3.

Megbízott kijelenti, hogy a maga vagy alvállalkozója által a képzések helyszínére vitt, ott
ideiglenesen elhelyezett, felépített eszközökre biztosítással (rongálás, káresemény
bekövetkezte) rendelkezik, ilyen esetekre kártérítési/kármentesítési igénnyel Megbízó
felé nem lép fel.

3.4.

Megbízott gondoskodik az általa a képzések behozott eszközök/tárgyak/berendezések
őrzéséről.

3.5.

A Szerződés időtartama alatt a Megbízottnak fokozott figyelemmel és gondossággal kell
a feladatot ellátnia, megszerveznie és tevékenységét a munka és egészségvédelmi
előírások betartásával kell végeznie.

3.6.

A Megbízó nem felel a munkabalesetből eredő károkért, költségekért, az azonnali, vagy a
jövőben benyújtott, peres, vagy peres eljáráson kívüli anyagi kihatású igényekért,
amelyeket a Megbízottal szemben támasztanak, kivéve, ha ezen balesetet közvetlenül a
Megbízó okozta.

3.7.

Megbízott szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében alvállalkozót vehet
igénybe, akinek teljesítéséért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Megbízott a
szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozónak
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megbízónak
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében,
és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozó még nem nevezte meg a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállakozó nem áll a megelőző
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

A feladat ellátásával kapcsolatos rendelkezések
4.1. Az elvégzendő feladat részletes műszaki tartalmát a Közbeszerzési dokumentumok
részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
4.2. Szerződő felek a Megbízott által a közbeszerzési ajánlatában foglaltak
figyelembevételével az egyes megrendezésre kerülő képzések előtt 10 nappal egyeztetnek a
Megbízott által az adott képzés tanterve tekintetében.

5. Kapcsolattartás, értesítési címek
Megbízó részéről:
név:
Brindza Attila
cím:
6000 Kecskemét, Izsáki út. 10.
telefonszám: 0620/965-6660
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Megbízott részéről
név:
cím:
telefonszám:
A felhívás második értékelési szempontja vonatkozásában bemutatott, a teljesítésben
résztvevő szakemberek:
név (gyakorlati idő)
A Megbízott felügyeletre, és nyilatkozattételre jogosult képviselőjének/inek vagy az általa
írásban megjelölt személynek folyamatosan elérhetőnek kell lennie a Szerződés időtartama alatt.
5.1. A Megbízottnak a Megbízó utasításait, az utasításban megjelölt módon, mértékben és
határidőben végre kell hajtania. A Megbízó és a Megbízott képviselői a kapcsolatot elsősorban
írásban tartják. A Megbízott köteles haladéktalanul a Megbízó minden olyan utasítását
végrehajtani, amely életben és/vagy vagyonban keletkező kárt, vagy más károsodást előz meg,
hárít el vagy enyhít.

6. Teljesítés
6.1.
6.2.

A teljesítés helye:
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
6000 Kecskemét, Kaszap u. 6-14.
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
NUTS-kód: HU-331 (Bács-Kiskun Megye)
NUTS-kód: HU-322 (Jász-Nagykun Szolnok Megye)

6.3.

A Megbízott teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Szerződés tárgyát
képező feladatokat a szerződés mellékletét képező dokumentumok szerinti előírt
határidőben, megfelelő mennyiségben és minőségben elvégezte.

6.4.

A teljesítés igazolására a Megbízó részéről a projektmenedzser jogosult, a részteljesítések
megvalósítását követő 3 munkanapon belül.
A Megbízott vállalja a pályázati előírásoknak megfelelő szabványosított arculati
elemeknek való megfelelést is tartalmazó - Megbízó igénye szerint - a teljesítés
igazolásához szükséges alábbi dokumentumok kitöltését, elkészítését:
Teljesítési jegyzőkönyv
Jelenléti ívek
Fényképek a képzésekről
A Megbízott a képzések megvalósítását követően 5 munkanapon belül adja le a fenti
dokumentumokat az alprojekt vezetőjének, aki majd ezt követően elkészíti a szakmai
beszámolót.

7. Szerződéses ár
7.1.

Megbízott jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért összesen nettó
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………………….,-Ft + 27% ÁFA , azaz ……………………… forint + 27 % ÁFA
Megbízotti díj illeti meg. Megbízott a Megbízotti díjon felül egyéb címen sem egyéb
díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.
8. Számlázási, fizetési feltételek:

8.1.

A Megbízotti díj számlázása az egyes képzések lebonyolítását követően, az elvégzett
feladat teljesítésének igazolása alapján történik a teljesítéssel arányosan.
Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül
kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1) bekezdés rendelkezéseire.
A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát is (EFOP-3.4.3-16-2016-00002).
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100 %-ban az EFOP-3.4.3-16-2016-00002
azonosítószámú projektből kerül finanszírozásra.
Finanszírozás formája: utófinanszírozás.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései irányadóak.

8.2.

A számla alapján fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha az Megbízott által
kiállított számla maradéktalanul megfelel a jogszabályok és a jelen szerződés szerinti
valamennyi követelménynek. Megbízó a hibás, nem szabályosan összeállított számla
ellenértékének késedelmes átutalása miatti károkért nem felel.

8.3.

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

8.4.

Késedelmes fizetés esetén Megbízó a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek
késedelmes teljesítése esetén – a Ptk. 6:155. § szakaszának rendelkezéseire figyelemmel
– a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8
százalékponttal növelt értéke szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni
Megbízott részére.

8.5.

Megbízó rögzíti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően nem
kerülhetnek kifizetésre, illetve elszámolásra a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségek, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő Társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

8.6.

Megbízott a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően köteles a szerződés
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára
megismerhetővé tenni, és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megbízót
haladéktalanul értesíteni.

9. Szerződés időbeli hatálya, szerződés megszűnése, szerződésszegés és következményei
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9.1.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és
Szerződés időtartama: a szerződés aláírásától számított 29 hónap, de legkésőbb 2020.
november 30.

9.2.

Jelen szerződés megszűnik az alábbi esetekben:
 a Felek erre irányuló, írásban rögzített közös megegyezése esetén, a közösen
meghatározott időpontban;
 a 9.1. pont szerinti esetben, a határozott időtartam leteltével;
 a 9.3. pont szerinti azonnali hatályú felmondással, a felmondás napján;
 a 9.4. pont szerinti esetben;
 a kötbérmaximum elérése esetében.

9.3.

Jelen szerződést Megbízó jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni, ha erre a
Megbízott súlyos szerződésszegése okot szolgáltat, különösen, ha
- a Megbízott fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják és a felszámolását
elrendelik;
- a Megbízott jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettségeit megsérti vagy olyan
magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a szerződés
céljának elérését nagymértékben veszélyezteti;
- amennyiben az Megbízott a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségeit súlyosan
megszegi, a Megbízó a szerződésszegés tényét erre az alpontra hivatkozással
feljegyzésben rögzíti és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegés
megszüntetésére. Ha Megbízott a Megbízó által megszabott határidőig nem tesz meg
minden elvárható lépést a szerződésszegés megszüntetésére, Megbízó felmondhatja a
szerződést. Ilyen szerződésszegésnek minősül különösen:
•
az általános minőségi követelmények,
•
a teljesítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,
•
az együttműködési szabályokra vonatkozó kötelezettség megsértése;
•
a Megbízó által meghatározott teljesítési határidő, póthatáridő többszöri
elmulasztása.

9.4.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

a)

a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;

b)

a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel.

9.5.

Megbízott köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk
megtérítésére, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban:
Ptk.) foglalt kártérítés általános szabályai szerint.

9.6.

Meghiúsulási kötbér
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Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul,
Ajánlatkérő - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően - meghiúsulási kötbérre
jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 20%-a.
9.7.

Késedelmi kötbér
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - késedelmesen teljesít, az ajánlatkérő
késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 1%a/nap. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó
ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 10 napot eléri,
vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania
kellene - a szerződést felmondani, és a meghiúsulási kötbért követelni.

9.8.

Hibás teljesítési kötbér
Ha ajánlattevő - olyan okból, amelyért felelős - hibásan teljesít, a teljes nettó szerződéses
összeg 1 %-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben
a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja az öt alkalmat, az
Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni.

9.9.

Megbízó a kötbért, illetve a kötbér mértékét meghaladó értékű kárigényét – amennyiben
azt Megbízott nem vitatja – jogosult beszámítással érvényesíteni Megbízott még ki nem
fizetett számlájával szemben.

9.10.

Megbízottt terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a szerződés teljesítéséből az
Megbízott, alvállalkozója, ügynöke vagy szállítója tevékenységéből fakadóan keletkezik,
illetve harmadik személy jogának megsértéséből, - bármiféle szabadalmi jog, védjegy,
védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt - felmerül.

10. Kapcsolattartás
10.1.

Felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést - vagy más közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére személyes kézbesítéssel; vagy postán
ajánlott küldeményként; illetve telefaxon vagy e-mail-en. A kézbesítés időpontjának
személyes kézbesítés esetén a címzett fél általi személyes átvétel időpontját, telefax
esetében a sikeres küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai
küldeménynél a kézbesítés napját, sikertelen kézbesítés esetén a levél postai
visszafordításának a napját, míg e-mailes értesítés esetén a címzett fél szerverére történő
megérkezés időpontját kell figyelembe venni.

Megbízó kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:
név:
Brindza Attila
cím:
6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
tel.:
0620/965-6660
e-mail:
brindza.attila@uni-neumann.hu
Megbízott kapcsolattartó(i)nak neve, címe, telefonszáma:
név:
…
cím:
…
tel.:
…
fax:
…
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e-mail:
10.2.

…

Felek az előzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott
elérhetőségekben bekövetkezett bármely változást kötelesek haladéktalanul jelezni a
másik félnek, mely tájékoztatást a változástól számított legkésőbb 3 munkanapon belül
írásban is kötelesek megismételni.

11. Átláthatóság
11.1.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6)
bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”) 50. § (1a) bekezdése,
illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint a Megbízott úgy nyilatkozik, hogy a Megbízott átlátható szervezetnek minősül.

11.2.

Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó nem köthet vele érvényesen visszterhes
szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést,
amennyiben a Megbízott nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek.

11.3.

A Felek rögzítik, hogy a Megbízó jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen
szerződésből eredő követelések elévülésig jogosult a Megbízott átláthatóságával
összefüggő adatokat kezelni.

11.4.

Megbízott – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása
esetén arról haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni.

12. Titoktartás
12.1.

A szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott olyan információk, amelyek a
másik Fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire,
szolgáltatásaira, alkalmazottaira vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak
minősülnek és azokat a szerződő felek bizalmasnak minősítik.

12.2.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályi kötelezettségek keretei között, a
szerződés időtartama alatt – továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén
időbeli korlátozás nélkül, a továbbiakban is – harmadik személlyel nem közli, nem hozza
nyilvánosságra, nem reprodukálja semmilyen formában a szerződés teljesítése során
tudomásra jutott - legyen az akár szóbeli, akár írásos - műszaki, jogi, üzleti információt,
tényt, adatot, dokumentumot, információt - ideértve, de nem csak erre korlátozva a knowhow-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó információkat kivéve, ha a közléshez Megbízó előzetesen, írásban hozzájárult, vagy ha azok
jogszabályi, valamint bírósági vagy más hatósági rendelkezés alapján közérdekűnek vagy
közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

12.3.

A másik fél bizalmas információjáról tudomást szerző fél azt kizárólag a szerződés
teljesítése során használhatja fel, a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt
harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem
reprodukálhatja.

12.4.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség –
amennyiben van(nak) – az alvállalkozókra, és a Megbízottal munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberekre is kiterjed.
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13. Vegyes és záró rendelkezések
13.1.

Megbízott kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Szerződésben foglaltak szerint őt
megillető követelés engedményezése és az őt terhelő kötelezettségek (mint tartozások)
átvállalása valamint a jövőbeni Megbízó felé fennálló követelésének a zálogba adása
kizárólag Megbízó előzetes írásbeli beleegyezése birtokában történhet.

13.2.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz képest
adataikban változás következik be, azt írásban haladéktalanul közlik a másik féllel.

13.3.

Megbízott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés a Kbt. 43. § (2) bekezdés alapján közérdekből nyilvános
adat, annak nyilvánosságra hozatala üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
Megbízó a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján jelen szerződést, a szerződéskötést
követően haladéktalanul közzéteszi a Közbeszerzési Hatóság által működtetett
Közbeszerzési Adatbázisban.

13.4.

Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, ez a szerződés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti - kivéve, ha a felek ezen rendelkezés nélkül a
szerződést nem kötötték volna meg. Amennyiben ellentmondás van jelen szerződés és a
közbeszerzés során kiadott Felhívás, illetve Közbeszerzési Dokumentumok között, úgy
műszaki kérdésekben a Felhívás, illetve a Közbeszerzési Dokumentumok, jogi
kérdésekben jelen szerződés rendelkezései az irányadóak.

13.5.

A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – a törvény 5. § (3)–(4)
bekezdése szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megbízónál, a Megbízó nevében
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a
szerződés teljesítésében közreműködőknél.

13.6.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket
egymással tárgyalásos úton, közös szándékuk esetén mediátor közreműködésével
rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a
magyar polgári peres eljárás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik. Felek rögzítik,
hogy mind az eseti, mind az állandó választott bírósági eljárás igénybevételével
lehetőségét kizárják.

13.7.

Jelen szerződés módosítására Felek kizárólag a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint,
írásban jogosultak.

13.8.

Szerződés hatálybalépésének napja a szerződés mindkét fél általi aláírásának dátuma.

13.9.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a
vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a Felhívás, a Közbeszerzési dokumentumok és
Megbízott nyertes ajánlatának rendelkezései az irányadóak.

13.10. Jelen szerződés 6 egyező tartalmú példányban készült, amelyeket a Felek elolvasás és
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag cégszerűen aláírták.
A 6 példányból 4 példányt Megbízott, 2 példányt Megbízó őriz meg.
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Kelt: Kecskemét, 2018. …………………….

……………………………………………..
Neumann János Egyetem
Megbízó
képv.: Finta Zita kancellár

……………………………………………
…
Megbízott
képv.: …

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes:

Mellékletek:
1. számú melléklet: Eljárást megindító felhívás
2. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok és mellékletei
3. számú melléklet: Megbízott, mint nyertes ajánlattevő ajánlata
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V.

Nyilatkozatminták, formanyomtatványok
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Tartalomjegyzék
a
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
a Neumann János Egyetemen” projekthez kapcsolódó képzések lefolytatására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Az ajánlatban csatolandó nyilatkozatok
Oldalszám
Felolvasólap (EKR rendszeren keresztül)
Nyilatkozat a 2. értékelési szempont vonatkozásában
Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján (EKR rendszeren keresztül)
Nyilatkozat üzleti titokról (EKR rendszeren keresztül)
Nyilatkozat a kizáró okokról
Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja vonatkozásában (EKR
rendszeren keresztül)
Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekről
Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés
szerinti aláírás-mintája
A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás
Ajánlattevő nyilatkozata folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (EKR
rendszeren keresztül)
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolás
Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos (konzorciális)
szerződése (adott esetben)
A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat (EKR rendszeren keresztül)
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet igénybe vételéről
Ajánlattevő által fontosnak tartott egyéb dokumentumok
A szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívásra csatolandó dokumentumok
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja tekintetében
Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b)
pontja tekintetében
A szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata
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NYILATKOZAT A 2. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT VONATKOZÁSÁBAN
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
a Neumann János Egyetemen” projekthez kapcsolódó képzések lefolytatására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, székhelye) képviselője
nyilatkozom,
hogy a 2. értékékelési szempont vonatkozásában az alábbi szakembereket kívánjuk bemutatni:

Szakember neve:

Szakember
viszonya:

foglalkoztatási A felhívás 15. M/2. pontjában
kötelezően előírt 6 hónap feletti
gyakorlati idő (hónap):
Összesen:

Kelt: ..........................................

.............................................................
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai tekintetében
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
a Neumann János Egyetemen” projekthez kapcsolódó képzések lefolytatására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró
okok.

Kelt:
……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményekről
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
a Neumann János Egyetemen” projekthez kapcsolódó képzések lefolytatására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott …………………….., mint a …………………………… ajánlattevő (székhely:
…………………………………………..…)
……………….….
(képviseleti
jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után, a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján
nyilatkozom,
hogy megfelelünk az eljárást megindító felhívás 15. pontjában előírt valamennyi műszaki-szakmai
alkalmassági minimumkövetelménynek.
Nyilatkozom továbbá, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatározott felhívás esetén az
alkalmassági követelményeket az eljárást megindító felhívásban meghatározottak szerint igazoljuk.

Kelt: ...............................................

……………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
A Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan
az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet igénybe vételéről

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a …………………………
……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője
nyilatkozom,
hogy „Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási
intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes
javítása érdekében a Neumann János Egyetemen” projekthez kapcsolódó képzések
lefolytatására”
tárgyában
indított
közbeszerzési
eljárásban
az
általam
képviselt
………………………………………...........................
A1) az előírt alkalmassági követelményeknek az alábbi szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kíván
megfelelni:
Alkalmasság
igazolásában részt vevő
szervezet megnevezése:

Alkalmasság
igazolásában részt
vevő szervezet
székhelye:

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó
pontjának megjelölése, amely
alkalmassági követelmény igazolása
érdekében ajánlattevő a szervezet
erőforrására (is) támaszkodik

vagy
B) az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében más szervezet kapacitására
nem kíván támaszkodni.
Kelt: ..........................................
.............................................
cégszerű aláírás
/Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására
támaszkodva kíván megfelelni, a táblázat értelemszerűen abban az esetben is kitöltendő, ha az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet alvállalkozóként megjelölésre kerül./

Az A) rész kitöltése esetén az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt, kivéve, ha a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet adatait az ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához használja fel.
1
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Az ajánlatkérő erre irányuló felhívása esetén a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kizárólag a
legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő (adott esetben a második legkedvezőbb is) által
beadandó nyilatkozatok, igazolások
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NYILATKOZAT
a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a)
pontja tekintetében
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
a Neumann János Egyetemen” projekthez kapcsolódó képzések lefolytatására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott ………………………….….., mint a …….…………………..………… (ajánlattevő)
(székhely: ……………………………………..…) ………………….…. (képviseleti jogkör/titulus
megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos
áttekintése után a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3)
bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év (3 év alatt befejezett, de
legfeljebb 6 éven belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásaink az alábbiak voltak:
A szerződést
kötő másik fél
(név, székhely)

A szerződés tárgya, mennyisége

Teljesítés ideje
A teljesítés az
(kezdő és befejező előírásoknak és a
időpont
szerződésnek
év/hónap/nap
megfelelően
pontossággal)
történt-e?

A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a teljesítések számának megfelelően, szükség
szerint.

Kelt:
………………………………
cégszerű aláírás
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SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
a Neumann János Egyetemen” projekthez kapcsolódó képzések lefolytatására”tárgyú
közbeszerzési eljárás vonatkozásában
SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:
ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
Mettől meddig (év)

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
Mettől meddig
(év/hónap)

(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Munkahely megnevezése, munkakör

TAPASZTALATI IDŐ IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)
Korábbi projektek ismertetése, időpontjai
Ellátott funkciók és feladatok felsorolása
(év/hónap)

EGYÉB
Egyéb képességek:
Szakértelem:
Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… ajánlattevő által ajánlott ……………… szakember részt
veszek a ……………… közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat sikeressége
esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az
ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották.
Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem ezen időszak(ok)ra
vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból
akadályoznák.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
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………………………………
Saját kezű aláírás
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Nyilatkozat
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja tekintetében (szakemberek)
„Megbízási szerződés az EFOP-3.4.3-16-2016-00002 azonosító számú „Felsőoktatási intézményi
fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
a Neumann János Egyetem” projekt keretében megvalósuló képzések lefolytatására”
tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában
Alulírott __________________, mint a(z) __________________ (Ajánlattevő neve, székhelye)
__________________ (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) az eljárást megindító felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
és feladatleírás gondos áttekintése után a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdésének b)
pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánjuk bevonni:
A felhívásban előírt
alkalmassági
feltétel, aminek az
adott szakember
meg kíván felelni
(pont)

Név

Végzettség vagy
képzettség

Szakmai gyakorlat

1.
A táblázat törölhető/kiegészíthető további sorokkal, a szakemberek számának megfelelően, szükség
szerint.
Nyilatkozom továbbá, hogy a felhívás 15. pont M/2 alpontjában megjelölt jogosultságú szakember(ek)
a szerződés teljesítéséhez rendelkezésére fog(nak) állni.

Kelt: ..........................................
……………………………
…
cégszerű aláírás
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