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Megrendelo a kozbeszerzCsekr61 sz616 201 1. Cvi CVIII. torvkny (Kbt.) 122.g (7) bekezdds a)
pontja alapjin hirdetmCny n6lkuli thrgyalilsos kozbeszerzisi eljirist folytatott le ,,FelmCrCsek
keszitbe a 2014-2020-as EU forrhsallokAci6 hazai programozhsi feladatair61, azok
teljesiilCsCrii1, el6rehaladashr01(521/2013)~'thrgyiban, mely eljiris nyertese Villalkozb lett. A
kozbeszerzQi eljiris ajinlatteteli felhivisa Q dokument6ci6ja7az eljiris sorin keletkezett egyCb
dokumentumok, valamint a Villalkoz6 ajhlata jelen szerz6dCs elvilaszthatatlan rCszCt kdpezik
6s a Felekre nCzve kotelezo CrvCnyiiek akkor is, ha azok fizikai Crtelemben jelen szerz6dCshez
nem keriilnek mellCkletkCnt csatolisra.
1. A SzerziidCs thrgya

1.1. Villalkoz6 a jelen szerz6dCsben kotelezettskget villa1 a 20 14-2020-as EU forrisallokici6
hazai programozisi feladatairbl, azok teljesul6sCro1, eliirehalad6sir61 sz616 felmCrCsek
kCszitCsCre az 1. sz. melldkletben foglalt tartalommal.
1.2. A szerzodCs alapjdn osszesen 3 darab felmCrCst kell kdsziteni, egy felm6rQ terjedelme
maximum 50 oldal vagy 100.000 karakter (tartalomjegyzCk ndlkul). Valamennyi felmCrdst
nyomtatott formiban, A4 mdretben, Times New Roman betutipusban, 12-es betiimdrettel,
1,2-es sorkozzel Cs tukor marg6val kiszitve 3 pdldinyban, ckgszeriien aliirva, tovibbi
elektronikus formitumban (pdf) CD-n rogzitve kell itadni a Megrendelanek.

2. Teljesitbsi hataridd
Az 1.1. pontban foglalt felmCrCsek elktszitCsCnek iitemezkse:
2.1.

a szerzddbskotCst kovetden 2013. VIII.31. napjiig egy felmCr6s elkCszitCse 6s
itadha;

2.2.

2013. X. 31. napjaig egy felmCrCs elkCszit6se Cs htadhsa;

2.3.

2013. XII. 31. napjaig egy felmCrCs elkCszitCse 6s htadhsa;

3. Vallalkozisi dij
3.1. Vhllalkoz6 jelen szerz6d6s maradkktalan teljesitkse eset6n asszesen nett6 23.700.000,- Ft +
&A, azaz nett6 huszonhhrommilli6-hetesszhzezer forint + AFA osszegii vhllalkozbsi dijra
jogosult, mely az egyes rdszteljesittsek kozott az alhbbi azonos Gsszegekre oszlik meg:
3.1.1. A szerzodCskiStCst kovetoen 20 13. VIII.3 1. napjhig elkCszitend6 egy felmCrCs
vhllalkozisi dijhak osszege: nett6 7.900.000,- Ft + AFA, vagyis nett6 hCtmilli6kilencszkezerforint + AFA.
3.1.2. A 2013. X. 31. napjziig elkCszitend6 egy felm6rCs vhllalkozhsi dijhak osszege: nett6
7.900.000,- Ft + AFA, vagyis nett6 hCtmiIli6-kilencszfizezerforint + AFA.
3.1.3. A 2013. XII. 31. napjhig elkCszitend6 egy felmCrCs vhllalkozzisi dijhnak osszege: nett6
7.900.000,- Ft + AFA, vagyis nett6 hCtmilli6-kilencszfizezerforint + AFA.
3.2. A 3.1. pontban meghathrozott vhllalkozisi dij fix vbllalkoziisi dij, a szerzoddskottst kovet6en
semmilyen jogcimen nem emelhet6, tartalmazza a szerz6dCs teljesitCsChez sziiksCges
valarnennyi koltsdget.
3.3. Vhllalkoz6 kotelezettsbget vhllal arra, hogy nem fizet, illetve nem szhmol el a szerz6dCs
teljesitCs6vel osszefuggtsben olyan koltsCgeket, melyek a kozbeszerzCsekr61 sz616 201 1. Cvi
CVIII. tv. (Kbt.) 56.s (1) bekezdCs k) pontja szerinti feltkteleknek nem megfelel6 thrsaszig
tekintetkben meriilnek fel, Cs melyek a Vhllalkoz6 ad6koteles jovedelmbnek csokkentCsCre
alkalmasak.
3.4. Vhllalkoz6 kotelezettskget vhllal arra, hogy a szerziidCs teljesitCstnek teljes idatartama alatt
tulajdonosi szerkezetkt a Megrendelii s z h b r a megismerhetovC teszi 6s a Kbt. 125. (5)
bekezdCs szerinti iigyletekriil a Megrendelat haladkktalanul Crtesiti.

4.1. A 2 darab rCszszhmla tartalma: a jelen szerzbdis 1.1.-1.2. pontjaiban meghakirozott
szolg6ltat6s teljesitCsCnek a 2. pontban meghatiirozott iitemezisnek megfelela maraddktalan
elv6gzCse.
A teljesitCs hatkideje: a 2. pontban meghat6rozott hatkidiik.
4.2. Az egy darab vCgsz6mla kifizetCs6nek feltCtele a jelen szerz6dCsben meghatirrozott
valarnennyi szolg6ltatiis teljesitCsCnek maradkktalan elvCgzCse.
Az egyes rCszsz6ml6k, valamint a vCgsz6mla kibocsht6sa az 6ltal6nos forgalmi ad6r6l sz616
2007. Cvi CXXVII. torvCny (AFA torvCny) 58. 8 (I) bekezdCsCben rogzitett idopont
figyelembe vCtelCve1 tortknik.
4.3. A Vhllalkoz6 hltal kibocs6tand6 sz6mlAk kifizetCse az OrszAggyiilCs Hivatala Fidesz Magyar Polgki SzovetsCg Orsz6ggyulCsi KCpviseliicsoportja mukodCsi kerete terhCre
tortknik. Megrendela elolegfizetCst nem teljesit.
4.4. VBllalkoz6 a Megrendelo Bltal kiillitott teljesitCsigazol8s birtok6ban jogosult a 4.1. Cs 4.2.
pontban rogzitett szhmlhk kibocs6t6siira.
4.5. Szerziidd felek riigzitik, hogy valamennyi sz6mla befogadsshak feltdtele az AFA torvCny
58. 5 (I) bekezdCsCben foglaltak hib6tlan Cs maradCktalan teljesitkse.
4.6. A szhml6kon a kovetkezok szerint kell a cimzCst szerepeltetni: OrszhggyiilCs Hivatala Fidesz
- Magyar Polghri SziivetsCg OrszaggyiilCsi KCpviselocsoportja (1055 Budapest, Kossuth L.
tCr 1-3,)
4.7. A 4.1. Cs 4.2. pontban rogzitett sz6mlik ellenCrtCkCnek megfizetkse a jogszab6lyszeriien
kibocs6tott szhmla ellenCben, a szimla Megrendelo 6ltali kCzhezvCtelCnek napjht koveto 15
banki napon beliil, a V6llalkoz6 T A K S Z ~ VBANK Electronic Banking fi6k 61tal vezetett
11500092-11068099-00000000 d m 6 banksz6ml6jirra va16 6tutalhsal tortCnik a Kbt. 130. 5
(3) bekezdCsCben foglaltak szerint, az ad6zBs rendjCr6l sz616 2003. Cvi XCII. torvCny (a
tovhbbiakban: Art.) 36/A. §-a alkalmaz6shval.
4.8. Az Art. 36/A. §-a CrtelmCben a havonta nett6 m6don szhmitott 200.000,- Ft-ot meghaladd
kifizetksek teljesitCsCnek feltCtele a tCnyleges kifizetCs idopontjit61 szamitott 30 napnil nem
rCgebben kelt nemlegesnek min6siilo egyiittes ad6igazolAs eredeti pCld6ny6nak Atadha,
bemutat6sa vagy megkiildese a Megrendela rCszCre.
4.9. Amennyiben VAllalkoz6t - az Art. 36B. §-a alkalmaz6s6val- felvettkk a koztartoz6smentes
ad6z6i adatbhzisba, az ad6igazol6s benHjkisa a161 mindaddig mentesiil, amig szerepel a
koztartozhsmentes ad6z6i adatbkisban.

4.10. Az egyiittes addigazolhs rendelkezksre bocshtishnak hiinyhban nem keriilhet sor pCnziigyi
teljesitCsre. Amennyiben az egyiittes ad6igazolhsban kiiztartozh van feltiintetve, a
vhllalkoz6i dij nett6 osszege a koztartozhs erejCig visszatarthsra keriil az Art. 36lA. § (3)(4) bekezdisei alapjhn.
4.11. KCsedelmes fizetCs esetCn Villalkoz6 a Ptk. 301lA. 9-iban foglaltak szerint jogsoult
kCsedelmi kamatra.
5. TeljesitCs helye, rnbdja, okmanya
5.1. A teljesitCs helye: OrszhggyiilCs Hivatala Fidesz - Magyar Polg8ri SzovetsCg OrszhggyiilCsi
KCpvisel6csoportja (1054 Budapest, Sz6chenyi rkp. 19. VII. emelet 723. szoba).
5.2. Az 1. szAm6 melldkletben rogzitett szakmai kovetelmCnyeknek megfeleloen a felmCrCseket a
tkgykorben rendelkezksre 8116 szakirodalom felhasznilhshval, tovhbbh a szerzoi jogra
vonatkoz6 jogszabhlyi eliiirisok figyelembe vitelkvel kell elkksziteni.
5.3. Villalkoz6 kijelenti, hogy a felmCrCsek elkCszitCse s o r b tiszteletben tartja misok szerziii,
szemklyi, vagyoni, illetve felhasznh16i joght.
5.4. Megrendelo a mii (felmCrCs) elfogadishr61 az htadist61 szhmitott 5 napthri napon beliil
koteles nyilatkozni. A nyilatkozat megtCtel6re a szerziidCst alhir6 szemCly jogosult.
5.5. Ha a Megrendelo a miivet javitisra visszaadja, nyilatkozathban koteles megfelelo hatkdidt
kititmi a javitisra.
5.6. Ha a Vhllalkoz6 a kijavitzist alapos ok ndlkiil megtagadja, vagy azt hathridiire nem vCgzi el, a
Megrendelo a szerzodCst61 dijfizetCs n6lkiil elillhat.
5.7. A teljesitCs igazolisa nem jelent lemondist a Villalkoz6 szerz6dCsszeg6se esetCn a
Megrendeliit megilletii ig6nyCrvCnyesitCs jogk61.
5.8. Megrendelo a jelen szerz6dCs 2. szim6 mellCkletekCnt csatolja az Orszighhzban 6s az
OrszhggyiilCs Irodahhhban CrvCnyes specihlis munkarendi, munka- Cs tiizvCdelmi
rendszabhlyokat, amelyek betarthshkrt a munkavCgzCs teljes idotartama alatt a Vallalkoz6
felel.

6. Szerz6i jogi kCrdCsek
6.1. Vhllalkoz6 a jelen szerz6dCssel kapcsolatban rendelkezksre bocshtott, jogi oltalomban
rkszesithetii szellemi alkotis tekintetdben kikoti a rendelkezCs joght, a Megrendelo a szellemi
alkotzist sajht belso tevCkenysCg6hez hasznhlhatja fel.
6.2. Villalkoz6 kifejezetten hozzijkul ahhoz, hogy - adott esetben - Megrendelo a kCsz
felmCrCseket a Vilallkoz6 irhsbeli hozzhjhrulhshval nyilvhnosshgra hozza.

6.3. Vhllalkoz6 kijelenti, hogy kizBr6lagos szerzoje a jelen szerzodCs thrgyBt kdpezo
felmCrCseknek, amely egyCni, eredeti jellegii Cs a sajBt szellemi alkothsa.
6.4. VBllalkoz6 szavatol azCrt, hogy a miivon nem 611 fenn harmadik szemClynek olyan
kizBr6lagos szerz6i vagyoni vagy felhasznhlhsi joga, amely a Megrendelo jelen szerzodCs
szerinti felhasznhlhsi joght korlhtoznh vagy akadhlyoznh. Ennek CrdekCben Vhllalkoz6
kotelezettskget vhllal arra, hogy valamennyi, a szerzodCs teljesitCsCben kozremiikod6 fellel legyen termCszetes szemCly vagy szervezet - olyan meghllapodhst hoz lCtre, amelynek
eredmCnyekCppen a szellemi alkoths a szerzoi jogrbl sz616 1999.Cvi LXXVI. t6rvCny szerint
munkaviszonyban vagy mhs hason16 jogviszonyban lCtrehozott miinek minosul, vagy egyCb
mhs m6don kizBr6lagos Cs feltktel nClkuli rendelkezksi jogot ad a Vhllalkoz6 szhmhra.
6.5. A felek meghllapodnak abban, hogy a jelen szerzodCssel megszerzett felhasznhlhsi jog
gyakorlhsa sorhn - a felhasmh1Bs jellegChez igazod6 m6don - a Szerzo(k) nevCt fel kell
tiintetni.

7.1. Amennyiben a Vhllalkozb elmulasztja a jelen szerzodCsben vhllalt kotelezettskgeinek a
szerzodks 2. pontjhban eloirt hathrido(k)re tiirtCn6 teljesitCsCt, bgy Megrendelo kCsedelmi
k6tbCrre jogosult. A kCsedelmes teljesitks esetdn fizetendo kotbCr naponta a kCsedelemmel
Crintett felmCrCsnek a szerziidCs 3.1.1 .-3.1.3. pontjaiban meghathrozott vhllalkozhsi dij AFA
nClkuli CrtCkCnek 1%-a.
7.2. Megrendelo a kotbCrt meghalad6 igazolt g r h t is Crvknyesitheti a Vhllalkoz6val szemben.
7.3. VBllalkoz6 a szerzodCs I. s z h b mellCkletCben foglaltaknak megfeleloen koteles a
szerz6dCst teljesiteni. Amennyiben Vhllalkoz6 hibhsan teljesit, bgy Megrendelo a hiba
kijavithshig naponta a hibhs teljesitCsse1 Crintett felmCrCsre a szerz6dCs 3.1.1 .-3.1.3.
pontjaiban meghathrozott vhllalkozhsi dij AFA nClkiili CrtCke 1%-hnak megfelelo mCrtCkii
hibhs teljesitksi kotbCrre jogosult. A hibhs teljesitCsi kotbCr a kCsedelmi kotbdren feliil
CrvCnyesitheta.
7.4. Amennyiben VBllalkoz6 a jelen szerzodCsben vhllalt kotelezetts6gCt valamely felmCrCs
tekintetCben az 6 CrdekkorCben felmeriilt okb61 nem teljesiti, bgy koteles az adott felmCrCsre
a szerz6dCs 3.1.1 .-3.1.3. pontjaiban meghathrozott vhllalkozhsi djj AFA nClkuli CrtCkCnek
30%-ht meghilisulhsi kotbCr cimCn Megrendelonek megfizetni.
7.5. A kotb6r a szerz6dCsszeg6s napjhn vhlik esedCkessC.
7.6. Megrendelonek jogtiban 811 az esedCkessC valt kotbCrt a benyGjtott szhmlBb61 visszatartani.
7.7. Bhrmely nem szerz6dCsszerii teljesitCs jogi fenntads n6lkuli elfogadhsa a Megrendelo
rCszCr6l nem jelent joglemondhst azon igCnyrol vagy igCnyekr61, amelyek a Megrendelot a
VBllalkoz6 szerzodCsszegCse kovetkezmCnyek6nt megilletik.

8. SzerzBdCs megsziinbe
8.1. A szerz6dCst csak sulyos szerzodCsszegCs esetCn lehet azonnali hat4llyal irhsban felmondani.
Sulyos szerzodCsszegCsnek minasul kulonosen, ha a Vhllalkoz6 teljesitkse ismetelten
kksedelmes, vagy az 5.6. pontban rogzitett kijavithst alapos ok nClkul megtagadja.
8.2. Megrendelo koteles a szerzodCst felmondani ha a Vhllalkoz6ban kozvetetten vagy
kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni rCszesed6st szerez valamely olyan jogi szemCly
vagy jogi szemdlyisCgge1 nern rendelkeza gazdashgi titrsashg, amely nern felel meg a Kbt.
56. 8 (1) bekezdCs k) pontjhban meghatkozott felteteleknek, illetve ha a Vallalkoz6
kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni rCszesedCst szerez olyan jogi
szemCly vagy jogi szemClyisCgge1 nern rendelkezo gazdashgi tksasQgban, amely nern felel
meg a Kbt. 56.8 (1) bekezdes k) pontjhban meghatkozott felteteleknek.
8.3. A szerzodCst egyCb esetben bhrmely fCl csak irhsban, 30 napos hathridavel mondhatja fel,
indokolhsi kotelezettskg ndlkul.

9. TitokvCdelem - Nyilvanossdg
9.1. Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, CrtesitCseiket e-mail utjhn, posth, faxon, vagy
szemClyes kCzbesitCsse1 juttatjtik el egymhshoz. Postai kiildemeny kezbesitettnek tekintendo
a feladht igazol6 tCrtivevCnyes szelvCny alhirhshnak napjhn. A faxon kuldott irat az elkuldCst
visszaigazol6 szelvCnnyel/nyugthval tekintendd kkzbesitettnek. Az elektronikus uton feladott
CrtesitCsek, az elektronikus uzenet kCzbesitCsCro1 sz616 igazolb visszaCrkezCsCve1
tekintendok kizbesitettnek.
9.2. Vhllalkoz6t titoktarthsi kotelezettskg terlieli a jelen szerzodCs teljesitkse sorhn a
Megrendelovel, annak tevCkenysCgCve1 kapcsolatban tudomhshra jutott mindennemu, nern
kozCrdekii adat, informhci6, ismeret vonatkozhshban. E titoktartiisi kotelezettsdg kiterjed a
VQllalkoz6 alkalmazottaira, munkatksaira, alvhllalkoz6ira, kovemukod6ire is, akiket erre a
Vhllalkoz6 koteles hitelt Crdemloen figyelmeztetni.
9.3. Vhllalkoz6 a szerz6dCsre vonatkoz6 biumely okrnhyt, dokumenthci6t 6s informhci6t
kizk6lag a szerz6dCs teljesitCsCre hasznhlhatja fel, azokat a Megrendela elazetes irhsos
hozzhjkulhsa nClkiil nern hozhatja harmadik fdl tudomhshra. Jelen titoktarthsi
kotelezettsCgr61jogszabhly felmentest adhat. A titoktartki kotelezettskg idobeli korlht nklkul
611 fenn.
9.4. Megrendelo 6s VQllalkoz6 kotelezettsCget vQllal arra, hogy a jelen szerzodCs teljesitbse
CrdekCben egymhssal egyiittmiikodnek. A jelen szerzodCsse1 kapcsolatos CrtesitCseket irhsban
kell megtenni. A felek nyilatkozattitelre 6s intdzkedisre jogosult kkpviseloi:

Megrendelo rCszCro1:
SzerzodCses kCrd6sekben:
Dr. Rozgonyi Eszter

tel:+36-1-441-5850 fax: +36-1-441-5466

Szakrnai kCrdCsekben:
1116s Istvhn

tel:+36-1-441-5388 fax: +36-1-441-5889

Molniu Norbert
tel: +36-1 -479-5285
E-mail: molnar@szazadveg-eco.hu
9.5. A megnevezett szemClyek esetleges vhltozBshr61 felek egymhst irisban Crtesitik.

10. EgyCb megallapodasok
10.1. Vhllalkoz6 a kozbeszerzds tkgyhnak kovetkezo rCsze(i) teljesit6sChez vehet igknybe a
kozbeszerzCs 6rt6k6nek 10%-At meg nem halad6 m6rtCkben alvSllalkoz6t:
tanulmany megirisa (munkarCszek megnevezkse adott esetben)
10.2. A szerzodCs teljesitCsCben 10%-ot meghalad6 mkdkben kizk6lag a kovetkezo
v~llalkozhsokvehetnek r6szt:

Nev, szCkhely
SzazadvCg Politikai
Iskola Alapitviny
1037 Budapest,
Hidegkuti Nhdor u.
8-10.
StrategoPoliS
StratCgiai Elemzo 6s
KommunikBci6s
Tandcsad6 Kft.
1037Budapest,
Hidegkuti Nhndor u.
8-10.

Adbzim

Teljesitett
munkarCsz
megnevezese

Teljesitett
munkarbsz %-os
aranya

18052411-2-41

tanulmany irhsa

20%

13704560-2-4 1

tanulmhny irhsa

20%

10.3.Vtillalkoz6 a szerzodCs teljesitCsCben r6sztvevo kozremiikodok teljesitCsCkrt bgy felel,
mintha a munkit maga vCgezte volna el.
10.4. A jelen szerzodCs m6dosithsa kizhr6lag a Kbt. 132. g-hban meghathrozott esetben, a Kbt.
30. (1) bekezdksben eloirt kozzbtCteli kotelezettseg figyelembe vCtelkve1, a szerzodCs

alhirhshra jogosultak hltal, irhsban lehetsCges. A szerzadds teljesitCsCrb1 a Kbt. 31. $ (1)
bekezdes f) pontban foglalt adatokat kell kbzzdtenni az OrszhggyiilCs Hivatala honlapjhn.
10.5. Megrendelbnek Cs Vhllalkoz6nak mindent meg kell tennie annak krdekCben, hogy
kozvetlen thrgyalhsok d t j h rendezzenek minden olyan nCzeteltCrCst vagy vitat, amely
kozottiik a jelen szerzbdCsse1 kapcsolatban meriil fel.
10.6. Amennyiben Megrendelo Cs Vhllalkoz6 az emlitett kozvetlen targyalhsok megkezdCs6tbl
szhmitott 15. munkanapig nem tudjhk megoldani a jelen szerzad6ssel Osszefugg6sben
keletkezett jogvitajukat - idedrtve a szerzod6s IktrejiittCvel, CrvCnyessCgCvel,
megsziintet6sCvel kapcsolatos jogvithkat is - a vita megoldhshhoz a perben eljhr6 bir6shgot
az 1952.Cvi 111. torvCny (Pp.) rendelkezdsei alapjhn kell kivhlasztani.
10.7. A jelen szerzodCsben nem szabhlyozott kCrdCsekben a Polghri TorvCnykonyv, a
kozbeszerz6sekr61 sz616 201 1. Cvi CVIII. tiirvdny, a vkgrehajt&uk~-akiadott rendeletekben
foglaltakat, tovhbbh a szerzbi jog61 sz616 1999. Cvi LXXVI; torvkny rendelkezkseit kell
alkalmazni.
10.8. A jelen szerzbdks az alairhsa napjht61 hathlyos.
10.9. Jelen szerzbdCs elvhlaszthatatlan mellCkletCt kdpezik az alhbbi mellkkletek:
1. szhm6 mellCklet: Muszakileirhs (szakrnai kovetelmCnyek)
2. szAm6 melldklet: Munkarendi, munkavCdelmi, tuzvCdelmi eldirhsok
Felek a jelen szerzbddst - amely kdszult 6t egymhssal sz6 szerint megegyezb peldhnyban - mint
akaratukkal mindenben megegyezbt, j6vhhagy6lag Cs sajht keziileg, illetve ckgszeriien alhirthk.
Budapest, 20 13. jGlius 26,

OrszhggyiilQ Hivatala
Fidesz - Magyar Polghri SzovetsCg
OrszAggyiilCsi KCpviselbcsoportja
Megrendela kCpviselet6ben

Furjes Balhzs Zolthn 6s SzalayvezCrigazgat6 Cs igazgat6shgi tag
Szhzadvkg Gazdashgkutat6 Zrt.

