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Megrendelo a kozbeszerzCsekr01 sz616 201 1. Cvi CVIII. torvCny (Kbt.) 122.9 (7) bekezdCs a)
pontja alapjhn hirdetmCny nClkiili thrgyalkos kozbeszerzCsi eljhrhst folytatott le
,,GazdasPgpolitikai elemzCsek k6szitCse az OrszhggyiilCs Hivatala Fidesz - Magyar PolgPri
SzovetsCg OrszPggyiilCsi KCpviselocsoportja tevCkenysCgCnek segitdse CrdekCben
(50712013)" thrgyhban, mely eljhrk nyertese Vhllalkoz6 lett. A kozbeszerzCsi eljhrhs ajhnlattdteli
felhivha Cs dokumenthci6jaY az eljhrhs sorhn keletkezett egyCb dokumentumok, valamint a
Villalkoz6 ajhnlata jelen szerz6dQ elvhlaszthatatlan r6szCt kCpezik Cs a Felekre nCzve kotelezo
CrvCnyuek akkor is, ha azok fizikai Crtelemben jelen szerzodCshez nem kerulnek mellCkletk6nt
csatolhsra.

1. A SzerzodCs tirgya
1.1. Vhllalkoz6 a jelen szerzodCsben kotelezettseget vhllal a Megrendelo tevCkenysCgCnek
segitCse CrdekCben gazdashgpolitikai temakorokben lefolytatand6 tudomhnyos kutatkokra
6s azok alapjhn tanulminyok elkCszitCsCre.
1.2. A kutathsi tematikhk a kovetkezok:
1.2.1. GazdasPgpolitika: A magyar gazdashg tortCnCseinek, esemknyeinek tudomhnyos
szintu rendszerbe foglalhsa. A vizsghlat kozCppontjhban az aktuhlis kormhnyzati
gazdashgpolitika tudominyos m6dszerekkel vCgzett rCszletes elemzCse 811, amely
maghban foglalja a koltsCgvetCs 6s a gazdasigpolitikai dontCsek

kovetkezmCnyeinek tirgyalisit, illetve az ad6politika alakulisit. Megrendelo a
szakirodalmi anyagban tijCkoztatht kap Magyarorszhg makrogazdasigi
helyzetCro1, a nemzeti fejlesztksi stratCgia megval6sithinak lehetsCges irinyair61
Cs viltozhair61 is.
Makrogazdasrigi konjunktura: A magyar gazdasig makrogazdasigi
folyamataival, a legfontosabb pCnziigyi, reilgazdasigi viltoz6k alakulisival
foglalkoz6, valamint a konjunkturilis helyzetre vonatkoz6 tudominyos elorejelzCs
elkCszitCse, melynek segitsCgCve1 Megrendelo a jovoben virhat6 tendenciikr61
kap itfog6 kCpet.
1.3. A szerz6dCs alapjin osszesen 8 tanulminyt kell elkCsziteni, egy-egy tanulmhy terjedelme
legalibb 30 oldal. Valamennyi tanulmhyt nyomtatott formiban, A4 mCretben, 3
pCldinyban, cCgszeruen aliirva, tovibbi elektronikus forrnitumban (pdf) CD-n rogzitve kell
itadni a MegrendelBnek.

2. TeljesitCsi hatrirido
A feladat ellitasinak utemezCse az 1.2. pontban szereplo ketto tCmakdrben:
2. I.

a szenodCskotCst kiivetoen 2013. IV. 30. napjhig egy-egy tanulminy elkCszitCse
Cs itadisa;

2.2.

2013. V.01.-2013.VI.30. napjriig egy-egy tanulminy elkCszitCse Cs itadha;

2.3.

2013. VII.l.-2013.1X.30. napjriig egy-egy tanulrniny elkCszitCse Cs itadha.

2.4.

2013. X.1.-2013.XII.31. napjiig egy-egy tanulminy elkCszitCse Cs itadisa.

Koribbi teljesitisre a Megrendelovel elozetesen egyeztetett idopontban van IehetosCg.

3. Vrillalkozrisi dij
3. I . Villalkoz6 jelen szerzodCs maradCktalan teljesitCse esetCn osszesen nett6 23.920.000,- Ft +
AFA, azaz nett6 huszonhirommilli6-kilencsz~h~szezerforint + AFA osszegii villalkoz&i
dijra jogosult, mely az egyes rCszteljesitCsek kozott az alibbi azonos osszegekre oszlik meg:
3.1.1. A szerzodCskotCst kovetoen a 20 13. IV. 30. napjiig elkdszitendo ketto tanulminy
villalkozhi dijinak osszege:
nett6 5.980.000,- Ft + AFA, vagyis nett6 6tmilli6-kilencsziznyolcvanezerforint + AFA.
3.1.2. A 2013. V. 01.-2013. VI. 30. napjiig elkCszitend6 ketto tanulminy villalkozhsi
dijinak osszege:
nett6 5.980.000,- Ft + AFA, vagyis nett6 otmilli6-kilencsziznyolcvanezerforint + AFA.

3.1.3. A 20 13. VII. 1.-20 13. IX. 30. napjiig elkdszitendo ketto tanulminy vallalkozisi
dijinak Gsszege:
nett6 5.980.000,- Ft + AFA, vagyis nett6 otmilli6-kilencszknyolcvanezerforint + AFA.
3.1.4. A 2013. X.l.-2013. XII. 3 1. napjiig elkhzitendo ketto tanulminy vallalkoziisi dijinak
osszege:
nett6 5.980.000,- Ft + AFA, vagyis nett6 otmilli6-kilencsz~nyolcvanezerforint + AFA.
3.2. A 3.1. pontban rneghatirozott villalkozisi dij fix villalkozhsi dij, a szerzodCskot6st kovetoen
semmilyen jogcimen nem emelheto, tartalmazza a szerzodCs teljesitesehez sziiksdges
valamennyi koltskget.
3.3. Villalkoz6 kotelezettsCget villal arra, hogy nem fizet, illetve nem szimol el a szerzodbs
teljesitCsCve1 osszeftigg6sben olyan koltskgeket, melyek a kozbeszerzCsekrol sz616 20 1 1. Cvi
CVIII. tv. (Kbt.) 56.9 (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltkteleknek nem megfelelo tirsasig
tekintetkben merulnek fel, Cs melyek a Vhllalkoz6 ad6koteles jovedelmCnek csokkentCsCre
alkalmasak.
3.4. Villalkoz6 kotelezettskget villal arra, hogy a szerzodds teljesitCs6nek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szimhra megismerhetovC teszi 6s a Kbt. 125. 9 (5)
bekezdCs szerinti ugyletekrol a Megrendelot haladCktalanu1 drtesiti.

4.1. A 3 darab rCszszhmla tartalma: a jelen szerzodCs 1.1.-1.3. pontjaiban meghatirozott
szolgiltaths teljesit6sCnek a 2. pontban meghathrozott utemez6snek megfelelo maradektalan
elvCgzCse.
A teljesitks hatirideje: a 2. pontban meghatirozott hathridok.
4.2. Az egy darab vCgszimla kifizetCsCnek felt6tele a jelen szerzod6sben meghatirozott
valamennyi szolghltatis teljesit6sCnek maradCktalan elv6gz6se.
Az egyes r6szszimlik, valarnint a v6gszhmla kibocshtka az iltalinos forgalmi ad6r61 sz616
2007. 6vi CXXVII. t6rvCny (AFA t6rvCny) 58. 9 (1) bekezdCs6ben rogzitett idopont
figyelembe v6telCvel tortCnik.
4.3. A Villalkoz6 iltal kibocsitand6 szimlik kifizetdse az OrszAggyulCs Hivatala Fidesz Magyar Polgiri SzovetsCg OrszhggyiilCsi K6pviselocsoportja miikod6si kerete terh6re
tortdnik. Megrendelo elolegfizet6st nem teljesit.
4.4. Vhllalkoz6 a Megrendelo iltal kiillitott teljesit6sigazolhs birtokiban jogosult a 4.1. 6s 4.2.
pontban rogzitett szhmlik kibocsitisira.

4.5. Szerzodo felek rogzitik, hogy valamennyi szhmla befogadhshnak feltitele az AFA torvCny
58. (1) bekezddsdben foglaltak hibhtlan Cs maradkktalan teljesitdse.
4.6. A szamlakon a kovetkezok szerint kell a cimzCst szerepeltetni: OrszhggyulCs Hivatala Fidesz
- Magyar Polghri SzovetsCg OrszhggyulCsi KCpviselocsoportja (1055 Budapest, Kossuth L.
tCr 1-3 .)
4.7. A 4.1. Cs 4.2. pontban rogzitett szhmlhk ellenCrtCkCnek megfizetCse a jogszabiilyszeriien
kibocsiitott szhmla ellenkben, a szhmla Megrendelo iiltali kCzhezvCtelCnek napjht koveto 15
banki napon belul, a Vhllalkoz6 TAKSZOV BANK Electronic Banking fi6k hltal vezetett
(3)
1150092-11068099 szhm6 bankszbmliijiira va16 atutalbssal tortknik a Kbt. 130.
bekezdCsCben foglaltak szerint, az ad6zhs rendjCr6l sz616 2003. Cvi XCII. torvCny (a
tovhbbiakban: Art.) 36lA. §-a alkalmazhshval.
4.8.Az Art. 36lA. §-a CrtelmCben a havonta nett6 m6don s ~ m i t o t t200.000,- Ft-ot meghalad6
kifizetksek teljesitCsCnek feltdtele a tCnyleges kifizetCs idopontjiit61 szhmitott 30 napniil nem
rCgebben kelt nemlegesnek minosulo egyiittes ad6igazolhs eredeti pdldhnyiinak iitadka,
bemutatbsa vagy meglculdCse a Megrendelo r6zCre.
4.9.Amennyiben Viillalkoz6t - az Art. 361B. §-a alkalmazbsbval - felvettCk a koztartozhsmentes
ad6z6i adatbhzisba, az ad6igazolhs benylijtiisa a161 mindaddig mentesul, amig szerepel a
kiiztartozhsmentes ad6z6i adatbhisban.
4.10. Az egyiittes ad6igazolhs rendelkezkre bocsbthshak hihyhban nem keriilhet sor
pCnzugyi teljesitksre. Amennyiben az egytittes ad6igazolhsban koztartozhs van feltuntetve, a
vhllalkoz6i dij nett6 osszege a koztartozhs erejCig visszatarthsra kerul az Art. 36lA. 8 (3)-(4)
bekezdCsei alapjh.
4.1 1. KCsedelmes fizetCs esetCn Vhllalkoz6 a Ptk. 30 ]/A. 5-iiban foglaltak szerint jogsoult
kCsedelmi.kamatra.
5. TeljesitCs helye, mbdja, okminya
5.1. A teljesitks helye: OrszhggyiilCs Hivatala Fidesz - Magyar Polghri SzovetsCg OrszhggyulCsi
KCpviselocsoportja (1054 Budapest, SzCchenyi rkp. 19. VII. emelet 723. szoba).
5.2. Az 1. szhmG mellkkletben rogzitett szakmai kovetelmCnyeknek megfeleloen a tanulmhnyokat
a thrgykorben rendelkezksre 9116 szakirodalom felhasznbliishval, tovbbbh a szerzoi jogra
vonatkoz6 jogszabhlyi eloirhsok figyelembe vCtelCve1 kell elkksziteni.
5.3. Vhllalkoz6 kijelenti, hogy a tanulmhnyok elkCszitCse soriin tiszteletben tartja mhsok szerzoi,
szemClyi, vagyoni, illetve felhasznh16i joght.
5.4. Megrendelo a mu I tanulmhny elfogadhshr61 az htadhst61 szhmitott 5 napthri napon belul
koteles nyilatkozni. A nyilatkozat megtCtelCre a szerz6dCst alhir6 szemCly jogosult.

5.5. Ha a Megrendelo a muvet javitkra visszaadja, nyilatkozathban koteles megfelelo hathrdiot
kituzni a javitkra.
5.6. Ha a Vhllalkoz6 a kijavithst alapos ok ndlkiil megtagadja, vagy azt hatkidore nem vdgzi el, a
Megrendelo a szerzoddstol dijfizetds ndlkul elhllhat.
5.7. A teljesitds igazolhsa nem jelent lemondkt a Vhllalkoz6 szerzoddsszegdse esetdn a
Megrendelot megilleto igdnydrvdnyesitdsjoghr61.
5.8. Megrendelo a jelen szerzodds 2. szAmb melldkletekdnt csatolja az Orszhghhzban 6s az
Orszhggyiilds Irodahhzhban drvdnyes specihlis munkarendi, munka- 6s tiizvddelmi
rendszabalyokat, amelyek betarthshdrt a munkavdgzds teljes idotartama alatt a Vhllalkoz6
felel.

6. Szenoi jogi kCrdCsek
6.1. V6llalkoz6 a jelen szerzoddssel kapcsolatban rendelkezdsre bocshtott, jogi oltalomban
rdszesitheto szellemi alkoths tekintetdben kikoti a rendelkezdsjoght, a Megrendelo a szellemi
alkotast sajht belso tevdkenysdgdhez hasznhlhatja fel.
6.2. Vhllalkoz6 kifejezetten hozzhjhrul ahhoz, hogy - adott esetben - Megrendelo a kdsz
tanulmhnyt a Vhlallkoz6 irhsbeli hozzhjhrulhshval nyilvhnosshgra hozza.
6.3. Vhllalkoz6 kijelenti, hogy kizhr6lagos szerzoje a jelen szerzodds thrgyht kdpezo
tanulmhny(ok)nak, amely egydni, eredeti jellegii 6s a sajht szellemi alkothsa.
6.4. VhIlalkoz6 szavatol azdrt, hogy a muvon nem 911 fenn harmadik szemdlynek olyan
kizhr6lagos szerzoi vagyoni vagy felhasznhlhsi joga, amely a Megrendelo jelen szerzodds
szerinti felhasznhlhsi joght korlhtozna vagy akadblyoznh. Ennek Crdekdben Vhllalkoz6
kotelezettsdget vhllal arra, hogy valamennyi, a szerziidds teljesitbdben kozremukodo fdllel legyen termhzetes szemdly vagy szervezet - olyan meghllapodhst hoz lCtre, amelynek
eredmdnyekdppen a szellemi alkoths a szerzoi jogr61 sz616 1999. dvi LXXVI. towdny szerint
munkaviszonyban vagy mhs hasonl6 jogviszonyban Idtrehozott munek minosul, vagy egydb
mhs m6don kizhr6lagos 6s feltCtel ndlkiili rendelkezdsi jogot ad a Vhllalkoz6 sdmhra.
6.5. A felek meghllapodtlak abban, hogy a jelen szerzoddssel megszerzett felhasznhlasi jog
gyakorlhsa sorhn - a felhasznhlhs jellegdhez igazod6 m6don - a Szerzo(k) nevdt fel kell
tiintetni:

7.1. Amennyiben a Vallalkoz6 elmulasztja a jelen szerzoddsben vhllalt kotelezettskgeinek a
szerzodds 2. pontjhban eloirt hathrido(k)re tortdno teljesitdsdt, figy Megrendelo kdsedelmi
kotbdrre jogosult. A kdsedelmes teljesitds esetdn fizetendo kotbdr naponta a kdsedelemmel
Crintett tanulmhnynak a szerzodds 3.1.1.-3.1.4. pontjaiban meghathrozott vhllalkozisi dij
AFA nClkiili Crtdkdnek 1%-a.

7.2. Megrendelo a kotbCrt meghalad6 igazolt khrht is drvdnyesitheti a Viillalkoz6val szemben.
7.3. Vhllalkoz6 a szerzodCs 1. szhrnu mellCkletCben foglaltaknak megfeleloen koteles a
szerzodCst teljesiteni. Amennyiben Vallalkoz6 hibasan teljesit, ugy Megrendelo a hiba
kijavitbhig naponta a hibhs teljesitkssel Crintett tanulmhnyra a szerzodds 3.1.1 .-3.1.4.
pontjaiban meghathrozott vhllalkozhsi dij AFA n6lkuli CrtCke 1%-hak megfelelo mCrtCku
hibhs teljesitdsi kotb6rre jogosult. A hibbs teljesitdsi kotbdr a k6sedelmi kotb6ren felul
drv6nyesitheto.
7.4. Amennyiben Vallalkoz6 a jelen szerzoddsben vallalt kotelezettsigdt valamely tanulmhny
tekintetdben az o 6rdekkor6ben felmeriilt okb61 nern teljesiti, ugy koteles az adott
tanulmhnyra a szerzod6s 3.1.1 .-3.1.4. pontjaiban meghathrozott vhllalkozbsi dij AFA n6lkiili
CrtCkinek 30%-ht meghiusul8si kotb6r cim6n Megrendelonek megfizetni.
7.5. A kotbCr a szerzoddsszegds napjhn vhlik eseddkessk.
7.6. Megrendelonek jogaban 811 az esedCkessC v61t kotbCrt a benyujtott szhmlhb61 visszatartani.
7.7. Bhrmely nern szerzodCsszeru teljesit6s jogi fenntarths n6lkuli elfogadhsa a Megrendelo
rCsz6rol nern jelent joglemondhst azon igCnyrol vagy igknyekrol, amelyek a Megrendelot a
Vhllalko26 szerzodCsszeg6se kovetkezm6nyekCnt megilletik.

8.1. A szerzoddst csak sulyos szerzodCsszeg6s esetin lehet azonnali hathllyal irhsban felmondani.
Sulyos szerzod6sszeg6snek minosul kiilonosen, ha a Vhllalkoz6 teljesitdse ism6telten
k6sedelmes, 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 r6szesedCst szerez valamely olyan jogi szemCly
vagy jogi szem6lyisdggel nern rendelkezo gazdashgi thrsasag, amely nern felel meg a Kbt.
56. 8 (I) bekezdds k ) pontjhban meghathrozott feltiteleknek, illetve ha a Vhllalkoz6
kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni rCszesedCst szerez olyan jogi
szemCly vagy jogi szemClyis6ggel nern rendelkezo gazdashgi thrsashgban, amely nern felel
meg a Kbt. 56.8 (1) bekezdCs k) pontjhban meghathrozott feltdteleknek.
8.3. A szerzod6t egyCb esetben bhrmely fCl csak irhsban, 30 napos hathridovel mondhatja fel,
indokolhsi kotelezettskg ndlkiil.

9.1. Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, Crtesitdseiket e-mail utjbn, posthn, faxon, vagy
szemClyes kdzbesit6ssel juttatjhk el egymbhoz. Postai kuldemCny kdzbesitettnek tekintendo
a feladhst igazol6 t6rtivev6nyes szelvCny alkirhshnak napjhn. A faxon kuldott irat az elkuld6st
visszaigazol6 szelvCnnyellnyugthva1 tekintendo kkzbesitettnek. Az elektronikus uton feladott
drtesitksek, az elektronikus iizenet kdzbesit6sCrol sz616 igazolhs visszadrkez6sCvel
tekintendok kdzbesitettnek.

9.2. Vhllalkoz6t titoktartisi kotelezettsbg terheli a jelen szerzodCs teljesitdse sorhn a
Megrendelovel, annak tevCkenysCgCve1 kapcsolatban tudomhshra jutott mindennemu, nem
kozCrdeku adat, informhci6, ismeret vonatkozhshban. E titoktarthsi kotelezettskg kiterjed a
Vhllalkoz6 alkalmazottaira, munkathrsaira, alvhllalkoz6ira, kozremukodoire is, akiket erre a
Vhllalkoz6 koteles hitelt Crdemloen figyelmeztetni.
9.3. Vhllalkoz6 a szerzodCsre vonatkoz6 bhrmely okmitnyt, dokumenthci6t Cs informhci6t
kiAr6lag a szerzodCs teljesitCsCre hasznhlhatja fel, azokat a Megrendelo elozetes irhsos
hozzhjhrulhsa nelkiil nem hozhatja hannadik 1
tudomhshra. Jelen titoktarthsi
kotelezettsCgro1jogszabhly felmentCst adhat. A titoktartki kotelezettskg idobeli korlht nClkiil
a11 fenn.
9.4. Megrendelo Cs V6llalkoz6 kotelezettskget vhllal arra, hogy a jelen szerz6dCs teljesitbse
Crdekbben egymhssal egyuttmukodnek. A jelen szerzodCssel kapcsolatos CrtesitCseket irksban
kell megtenni. A felek nyilatkozattCtelre Q intizkedksre jogosult kCpviseloi:
Megrendelo rCszCrol:
SzerzodCses kkrddsekben:
Dr. Rozgonyi Eszter

tel: +36-1-44 1-5850 fax: +36-1-44 1-5466

Szakmai kCrdCsekben:
1116s Istv6n

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

Molniir Norbert
tel: +36-20-55-690-55
E-mail: molnar@szazadveg-eco.hu

fax: +36- 1-439-290I

9.5. A megnevezett szemklyek esetleges vhlto~shr61felek egymhst irkban krtesitik.

10.1. Nincs olyan rCsze a kozbeszerzCs- thrgyhnak mely teljesitCsChez a Vhllalkoz6 a
kozbeszerzCs CrtCkCnek 10%-ht meg nern halad6 mCrtCkben alvhllalkoz6t vesz igCnybe.
10.2. Vhllalkoz6 teljesitCsCben 10%-ot meghalad6 mCrtCku alvhllalkoz6 illetve alvhllalkozC, nem
vesz rCszt.
10.3. A jelen szerz6dCs m6dosithsa kizhr6lag a Kbt. 132. 9-hban meghathrozott esetben, a Kbt.
30. tj (1) bekezdCsben eloirt kozzCtCteli kotelezettsbg figyelembe vCtelCve1, a szerzodCs
alhirhshra jogosultak hltal, irkban lehetsbges. A szerzodCs teljesitCsCr01 a Kbt. 31. 5 (1)
bekezdCs f) pontban foglalt adatokat kell k6zzCtenni az OrszhggyulCs Hivatala honlapjhn.

10.4. Megrendelonek Cs Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak Crdekeben, hogy
kozvetlen thrgyalhsok 6tj6n rendezzenek minden olyan nCzeteltCrbt vagy vitht, amely
kozottiik a jelen szerzbdCsse1 kapcsolatban meriil fel.
10.5. Amennyiben Megrendelo Cs Vhllalkoz6 az emlitett kozvetlen t6rgyalhsok megkezdbCto1
szhmitott 15. munkanapig nem tudjik megoldani a jelen szerzBdCsse1 BsszefiiggQben
keletkezett jogvithjukat - idekrtve a szerzodb lCtrejottCve1, CrvCnyessCgCvel,
megsziintetCsCve1kapcsolatos jogvitikat is - a vita megoldhshhoz a perben eljir6 bir6sigot
az 1952. Cvi 111. torvkny (Pp.) rendelkezbsei alapjin kell kivhlasztani.
10.6.A jelen szerzodCsben nem szabilyozott kkrdbekben a Polgiri TorvCnykonyv, a
kozbeszerzbekrol sz616 20 11. Cvi CVIII. torvCny, a vkgrehajtisukra kiadott rendeletekben
foglaltakat, tovibbi a szerzdi jogr61 sz616 1999. Cvi LXXVI. torvCny rendelkezkseit kell
alkalmazni.
10.7.A jelen szerzodCs az a16irisa napjit61 hathlyos.
10.8. Jelen szerzi5dCs elvilaszthatatlan mellCkletCt kbpezik az al6bbi mellkkletek:
1. s z i m mellCklet:
~
Muszaki leirb (szakmai kovetelmCnyek)
2. sz6m6 mellCklet: Munkarendi, munkavkdelmi, tuzvkdelmi eloirhsok

Felek a jelen szerzodCst - amely kCszult ot egyrnissal sz6 szerint megegyezd pkldinyban - mint
akaratukkal mindenben megegyezot, j6vihagyolag Cs sajht kezuleg, illetve cCgszeruen aliirtik.
Budapest, 2013. iprilis 23.
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