
5.3.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a Kbt.  114.  §  (2)  bekezdésében foglaltakra vonatkozóan — kizáró okok 

(ajánlattevő) 

Al ul írott mint a  (z) 
(székhely:  

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / meghatalmazottm képviselője a(z) „Családlátogató  Mobil 
Team  felállítása és működtetése" tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbi 
nyilatkozatot teszem: 

Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g)-k)  pont ka) és kc) 

alpontjában, valamint a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok 

hatálya alá. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

20  Kérjük egyértelműen (pl, aláhúzással) jelölni! 
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5.4.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

Kbt.  114. 5  (2)  bekezdésében foglaltakra vonatkozóan 

(alkalmasságot igazoló szervezet) 

Alulírott mint a(z) 
(székhely:  

alkalmasság igazolására igénybe vett más gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult / 
meghatalmazott21  képviselője a(z) „Családlátogató  Mobil Team  felállítása és 
működtetése" tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem az 
általam igazolni kívánt alkalmassági követelmények tekintetében, az eljárást megindító 
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozóan: 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a Kbt.  65.  §-a alapján az ajánlatkérő 
által meghatározott  M.1.  alkalmassági követelményeknek, amelyek vonatkozásában az 
ajánlattevő részére kapacitást nyújtunk, így amennyiben ajánlatkérő felhívja az az alkalmassági 

követelmények tekintetében a felhívásban előírt igazolások benyújtására, úgy azt az ajánlatkérő 
által meghatározott határidőn belül ajánlattevő közreműködésével teljesítem. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben az eljárásban előírt 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltatok 

(a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek, vagy a 
közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozatom ellenére nem tudok 
eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő igazolási kötelezettségemnek (a 

továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), akkor ajánlatkérő a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés i) pontja 

szerinti hamis adatközlésre vonatkozó kizáró ok fennállását fogja megállapítani, amely alapján az 

ajánlat érvénytelensége is megállapításra kerül a Kbt.  73.  §  (1)  bekezdés  c)  pontja alapján. 

Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kbt.  165.  §  (8)  bekezdés a) pontja szerint 

a Közbeszerzési Döntőbizottság a  165.  §  (2)  bekezdés  f)  pontja alapján a jogsértés megállapítása 
mellett köteles az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy a közbeszerzési eljárásban részt vett más 

szervezetet vagy személyt - a Kbt.  165.  §  (11)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével - fél 
évtől három évig terjedő időszakra eltiltani a közbeszerzési eljárásban való részvételtől,  ha  az a 
közbeszerzési eljárás során, illetve közbeszerzési eljárással kapcsolatban hamis adatot 
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett és a kizárásnak a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés i) pontja 
szerinti feltételei fennállnak. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

21  Kérjük egyértelműen (pl. aláhúzással) jelölni! 
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6.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

az alkalmasságot igazoló szervezetek és alvállalkozó(k) kizáró okok hatálya alatt 
nem állásáról 

Alulírott mint a(z) 
(székhely:  

ajánlattevő cégjegyzésre jogosult / nneghatalmazott22  képviselője a(z) „Családlátogató  Mobil 
Team  felállítása és működtetése" tárgyban indított közbeszerzési eljárás során az alábbi 
nyilatkozatot teszem: 

Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés 
g)-k),  m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat és nem 

vesz igénybe a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés g)-k),  m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá 
eső alkalmasságot igazoló szervezetet/szervezeteket. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégjegyzésre jogosult vagy 
szabályszerűen meghatalmazott képviselő 

aláírása) 

22  Kérjük egyértelműen (pl. aláhúzással) jelölni! 
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7.  számú melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

Alulírott , mint a(z)  
(székhely: ) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság 
igazolására igénybe vett más szervezet23  cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott24  képviselője 
ezennel meghatalmazom  (személyi igazolvány száma:  
született: • anyja neve: ; lakcíme:  
személyt, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ, mint Ajánlatkérő által a 
„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" tárgyban kiírt közbeszerzési 
eljárásban cégünket képviselje - a szükséges dokumentumokat aláírja, az eljárás során a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

  

    

(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult (meghatalmazott aláírása) 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: Aláírás: 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

23  Kérjük egyértelműen (pl.aláhúzással) jelölni! 
24  Kérjük egyértelműen (pl.aláhúzással) jelölni! 
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8.1.  számú melléklet 

A 2.,  ILLETVE  3.  ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT ALÁTÁMASZTÁSÁT SZOLGÁLÓ 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név: 

 

Születési idő: 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

    

AZ  ÉRTÉKELÉI SZEMPONT KAPCSÁN BEMUTATOTT TAPASZTALAT ISMERTETÉSE25 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI 
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap 
pontossággal) 

Ellátott munkakör és 
feladatok felsorolása, 
olyan részletességgel, 

hogy abból az 
ÉRTÉKELÉSI 

SZEMPONTRA ADOTT 
MEGAJÁNLÁSA 
megállapítható 

legyen 

Szakmai 

tapasztalat 
(hónap) 

      

MUNKAHELYEK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év, hónap) Munkahely megnevezése / Beosztás 

    

25  A  táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető. 
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EGYÉB 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
(szakember saját kezű aláírása) 
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8.2.  számú melléklet 

AZ  ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉST ALÁTÁMASZTÓ 

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 

SZEMÉLYES ADATOK 

Név: 

 

Születési idő: 

 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év) Intézmény megnevezése / Végzettség 

    

ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉSHEZ BEMUTATOTT 
TAPASZTALAT ISMERTETÉSE26 

(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Korábbi tapasztalat ismertetése, KEZDÉSI 
és BEFEJEZÉSI időpontjai (év-hónap 

pontossággal) 

Ellátott munkakör és 
feladatok felsorolása, 
olyan részletességgel, 

hogy abból az 
ALKALMASSÁGI 

MINIMUMKÖVETELMÉNY 
BEN meghatározott 

feltételnek való 
megfelelés 

megállapítható legyen 

Szakmai 
tapasztalat 

(hónap) 

            

MUNKAHELYEK 

(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!) 

Mettől meddig (év-év, hónap) Munkahely megnevezése / Beosztás 

26 • A  táblazat tetszőleges számú sorral bővíthető. 
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EGYÉB 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
(szakember saját kezű aláírása) 
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9.  sz. melléklet 

NYILATKOZAT  A  SZAKEMEREKRŐ L 
Az ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK VONATKOZÁSÁBAN 

„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" 

Alulírott  mint a(z)  (székhely:  adószám: ) ajánlattevő / közös ajánlattevő / 
az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó gazdasági szereplő meghatalmazás 
nélküli képviseletére jogosult / meghatalmazott képviselője27  ezennel kijelentem, hogy a(z) 
mint ajánlattevő/közös ajánlattevő/ az alkalmasság igazolására igénybe vett kapacitást nyújtó 
gazdasági szereplő rendelkezik a felhívásban meghatározott alábbi szakemberekkel: 

Név 
Végzettség 

/ 
képzettség 

Releváns szakmai 
tapasztalat 

Betöltendő 
munkakör 

—  
Mely 

alkalmassági 
feltételnek való 
megfeleléshez 

kerül 
bemutatásra? 

  

_ 

       

Ennek igazolásaként a nyilatkozat mellékletét képezi: 

• a szakember(ek) saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy 

azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte 

egyértelműen megállapítható legyen; 

• a szakember(ek) végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok másolata, 

• a szakember(ek) saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó 

nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír(nak). 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
(meghatalmazás nélküli képviseletre 

jogosult vagy szabályszerűen 
meghatalmazott képviselő aláírása) 

27  Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 
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10.  számú melléklet 

NYILATKOZAT 

a szakember rendelkezésre állásáról 

Alulírott mint a(z)  (székhely: , adószám: ) ajánlattevő/az alkalmasság 
igazolására igénybe vett gazdasági szereplőn által ajánlott  szakember kijelentem, hogy 
tudomással bírok arról, hogy a fenti ajánlattevő „Családlátogató  Mobil Team  felállítása és 
működtetése" tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során alkalmassági feltételnek való 
megfeleléshez és a közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő teljesítésben történő 
részvételhez ajánlott. 

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni 
kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban (feladatkörben), 
melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották. 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a fent jelzett időszakra 
vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 
akadályozná. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 
(szakember saját kezű aláírása) 

28 .- Kéguk a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni. 

oldal -  50  - /  53 



5.  KÖTET 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

SZAKMAI MŰSZAKI TARTALOM MEGHATÁROZÁSA 

A  szegénységi alkoholizmusból, droghasználatból, kitörni jóval komplexebb feladat, mint „csupán" 
az addiktológiai probléma kezelése.  A  Családlátogató  Mobil Team 30  hónapos projekt munkáját 
olyan kísérleti modell: amely a speciális akció terület és célcsoport részére (Magdolna és Orczy 
negyedekben élő) addiktológiai problémákkal érintett családok számára nyújt holisztikus 
szemléletre épülő újszerű támogató szolgáltatásokat, amely képes a nem szokványos egyedi 
megoldások „kikísérletezésére" és azok további egyénre, családra szabott módon való 
alkalmazására. Az addiktológiai problémák kezelésén túl mutató,  de  azt mindig a fókuszban tartó 
alacsonyküszöbű motiváló és támogató szolgáltatásokat nyújt. 

A  Nyertes pályázó kötelezettségei a megvalósítás első  2  hónapjában: 

• A  pályázónak  2  napos előkészítő-felkészítő képzést kell szerveznie stábtagjai részére. 
• A  szakmai koordinátor irányításával fel kell vennie a kapcsolatot az akció területen működő 

addiktológiai ellátással foglalkozó civil szervezetekkel és szociális-, egészségügyi 
intézményekkel.  A  kapcsolatfelvétel célja, hogy a társ intézmények, szolgáltatások tudomást 
szerezzenek a CsMT létezésről, nyitott partneri együttműködéssel megtalálják a mindkét fél 
számára előremutató együttműködési lehetőségeket. 

• Olyan nevet kell választania a Családlátogató  Mobil Team  számára, amellyel jól tud 
azonosulni, ami kifejező és jól megjegyezhető az akció területen élők és a potenciális 
kliensek számára. 

• Meg kell szerkesztenie és elkészítenie — a szakmai koordinátor irányításával — az információs 
és promóciós célú nyomdai anyagokat. 

Nyertes pályázó kötelezettségei a projekt második időszakában  2021. 06. 30.  napjáig: 

• Korábbi, meglévő alacsonyküszöbű gyakorlati tapasztalatokat felhasználva folyamatosan arra 
kell törekednie, hogy a helyi (Magdolna és Orczy negyedek) specifikumokhoz legadaptívabb 
megközelítési módokat megtalálja, „kikísérletezze" és alkalmazza a feladat végzése során. 

• A  Magdolna és Orczy negyedekben, az akcióterületen (Dankó utca — Magdolna utca — Baross 
utca — Kálvária tér- Diószegi utca — Dugonics utca  —Ids  utca — Kálvária tér által határol 
területre eső tömbök) élő lakosság részére, heti  2  alkalommal, alkalmanként  5  órában, 
minimum a Családlátogató  Mobil Team  stábja  2  fő részvételével alacsonyküszöbű, speciális 
családlátogató - támogató szolgáltatást nyújtson az akció területen élő addiktológiai 
betegségekben érintettek és hozzátartozóik részére. 

o A  Családlátogató  Mobil Team  felkereső tevékenysége és annak funkciói: 

A  projekt időtartalma alatt heti  2  alkalommal, alkalmanként  5  órában az akció területen élő 
saját tulajdonú vagy önkormányzati bérleményben élő addiktológiai problémával küzdő 
családok felkeresése. Heti  2  alkalommal, alkalmanként  5  órában a szakmai stáb  1  tagja 
kísérő, delegáló, kapcsolattartó funkciókat lát el, információ adás az ártalomcsökkentés 
céljával: a CsMT szolgáltatásairól, alkohol- és kábítószer-fogyasztáshoz kapcsolódó 
ártalomcsökkentés lehetőségeiről, kevésbé veszélyes használati módokról. 

Tájékoztatás, motiválás a felépülés céljával: a Névtelen Csoportokról (filozófiájáról, 
„bekerülés" feltételeiről, elérhetőségeikről), detoxikálás, rehabilitáció lehetőségeiről. 
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Esetmenedzselés: az egyéni anamnézis, kockázat elemzés, kapcsolati háló, erőforrások 
feltérképezése mentén, egyénre szabott ártalomcsökkentő információk adása, motivációs 
beszélgetések a magasabb küszöbű intézmények, szolgáltatások igénybevételére. 
Pszicho-szociális intervenciók, ügyintézés, támogatás a jelenlegi állapotból való előre 
mozdulás facilitálása. 

- Problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a 
változtatásra motiváló tényezők feltárása, a szerhasználat, illetve a függés járulékos 
ártalmainak, káros következményeinek csökkentése. 
Krízis intervenció:  A  krízis intervenció szabályainak megfelelő segítő beszélgetés. Azonnali 
tanácsadás és segítségnyújtás a szolgáltatást csak eseti jelleggel igénybe vevők részére 
(is). 

A  talpra állásban motivált ügyfél kiemelt figyelmet és intenzív támogató szolgáltatást, 
ellátást igényel a CsMT részéről.  Ha  sikerül az addikt személyt a kórházi detoxikációig 
eljuttatni, akkor fontos lehet a rendszeres (hetente több alkalommal vagy akár naponta) 
történő látogatása, motiválása. 

• Heti  2  alkalommal, alkalmanként  5  órában  1  fő feladata az adminisztratív munkák elvégzése, 
az ellátásszervezés, a kliens kísérése-látogatása (egészségügyi intézménybe, önsegítő 
csoportba stb..), a JSzSzGyK szakmai egységeivel való kapcsolattartás. 

• A  családlátogatás, családi konzultáció nyújtásának időpontjai a gyakorlati tapasztalatok, a 
kliensek elérhetőségeihez igazodva,  de  az évszakok változása (sötétedés időpontja) és a 
biztonságos és hatékony munkavégzés figyelembe vételével kerüljenek meghatározásra. 

• A  heti  2  alkalommal (alkalmanként  5  órában) nyújtott családlátogatások, családi konzultációk 
mellett vállalnia kell, hogy évi  20  alkalommal „prevenciós asztal" szolgáltatást nyújt a 
szakmai koordinátor által megjelölt időben és helyen (ezen események történhetnek akár 
hétvégén is). Alkalmanként  kb. 5  órás kitelepüléseket kell, hogy jelentsen. 

o Prevenciós asztal szolgáltatásai  es  funkciói 

A  „prevenciós asztal" szolgáltatás abszolút megfelel az alacsonyküszöbű szolgáltatások  2 
alapvető kritériumainak: önkéntesen és anonim módon igénybe vehető.  A  projekt 
időtartalma alatt  kb. 50  ilyen „kitelepülés" fog megvalósulni. Lehetséges 
helyszínek: közösségi tereken, közösségi programokon. 

A  „prevenciós asztal" funkciói: 

- Integráció: Kapcsolat- és bizalomépítés az akció terület lakosságával. 
- Érzékenyítő beszélgetések, célja: az alkoholizmust, drogfüggőséget egyszerűsítő, elítélő 

személyek számára érzékenyítő beszélgetések mediálása, amely által a függő 
személyekkel és a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos gondolkodást empatikusabbá, 
árnyaltabbá formálják. 

- Drog totó, mint „játékos" eszköz a kommunikációra, a felvilágosító beszélgetésekre. 
- Informálás, felvilágosítás: hiteles információk az alkohollal, a kábítószerekkel 

kapcsolatban, használati módokkal, lehetséges veszélyekkel, ártalmakkal és azok 
csökkentésével kapcsolatban. 

- Az addikt személyek hozzátartozóinak egyénre szabott informálása a szenvedélybetegség 
természetéről, a megmentő attitűdről, a hatékony és a jó szándékú,  de  káros (a jelenlegi 
állapotot konzerváló) támogatásról. 

- Addikt személyek hozzátartozóinak egyéni és családi konzultáció felajánlása és annak 
biztosítása. 

- Addikt személyek hozzátartozóinak Hozzátartozói csoportba való delegálása. 
• Mobiltelefonos és e-mail-es kapcsolatba lépés lehetőségének biztosítása (ezen elérhetőségek 

a promóciós célú és felvilágosító kiadványokon szerepelni fognak), hogy az ezen a csatornán 
érkező megkereséseket hét közben napi rendszerességgel ellenőrzi tudja, visszahívásokat 
kezdeményezzen és e-mail-ben válaszoljon. Heti becsült munkaigénye:  kb. 2-3  óra. 
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• Tevékenységének dokumentálása, melyről minden hónapban referálnia kell a szakmai 
koordinátornak 

• Gyakorlati tapasztalatok konzekvenciái mentén rugalmasan kell viszonyulnia a „prevenciós 
asztal" és a családlátogató  mobil  team megkereső program esetleges arányainak 
változásához és a teljesítés, munkavégzés korábbi konkrét időpontjának esetleges 
változásához. Törekednie kell arra, hogy a megvalósító team stábtagjainak személyében a 
projekt időszaka alatt ne legyen személyi változás. 

• A  Megvalósító szakmai teamjének heti  2 x 5  órában fel kell keresnie az akcióterületen élő 
családokat, ahol egyéni- és családi konzultációkat kell, hogy végezzen és az évi  20 
alkalommal nyújtott „prevenciós asztal"  (Party Service  / BuliSegély) szolgáltatás mellett havi 
rendszerességgel részt kell, hogy vegyen: havonta  1-1  alkalommal team megbeszéléseken, 
valamint havi egy alkalommal vagy esetmegbeszélő, vagy szupervízió fókuszú 
csoportfolyamatban.  A  team megbeszéléseken lehetőleg a nyertes pályázó minden 
stábtagjának és a szakmai koordinátornak is jelen kell lenniük. Az esetmegbeszélő és/vagy 
szupervízió fókuszú csoportokon a megvalósításban legaktívabban résztvevőknek, azaz a 
szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezőnek, az addiktológiai konzultánsnak és a sorstárs 
segítőnek kötelező a részvétel. Az orvos és a jogász opcionálisan (amennyiben szükségét 
érzi) választhatja az esetmegbeszélő/szupervízión való részvételt. 

Ha  a közbeszerzési dokumentumokban (különösen a műszaki leírásban, illetve az ártáblázatban) 
közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, 
személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a 
közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető 
meghatározása tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő bármely a leírásban meghatározott termékkel 
műszakilag, esztétikailag, és minőségileg egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel 
felhasználhatóságában, használhatóságában, kezelhetőségében, rendeltetésében és 
tartósságában egyenértékű, más gyártású berendezés teljesítését és/vagy felhasználását is 
elfogadja akkor is,  ha  a  321/2015.  (X.  30.)  Korm.  r. 46.  §  (3)  bekezdésében előírt „vagy azzal 
egyenértékű" kifejezés bármely okból az adott helyen nem került feltüntetésre. 
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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET 

mely létrejött egyrészrő l a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: 

JSzSzGyK) (székhely:  1081 Budapest,  Népszínház  u. 22.,  Számlaszám:  10403387-00028611-00000000, 
Adószám:  15791454-2-42,  törzsszám:  791452,  képviseli: Váradi Gizella  Ilona,  intézményvezető), mint 
megbízó (továbbiakban Megbízó) 

másrészrő l  (székhely: , képviseli:	 , 
cg.: , adószám: , bankszámlaszám: 

), mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között az alább megjelölt 

helyen és időben a következő tartalommal. 

I. Előzmények: 

Felek rögzítik, hogy Megbízó képviseletében  Budapest  Főváros VIII: Kerület Önkormányzata 

„Családlátogató  Mobil Team  felállítása és működtetése" tárgyában a  2015.  évi CXLIII. törvény 

(továbbiakban: Kbt.) harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdett 
meg jelen megbízási szerződés megkötése céljából  2019.  évben. 

Felek rögzítik, hogy az eljárásban nem lehetett részajánlatot tenni. Jelen szerződés tárgya a teljes 
beszerzési tárgy és mennyiség. 

A  jelen Szerződés a Megbízó, mint ajánlatkérő és a Megbízott, mint a közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője között jött létre. 

Megbízó rögzíti, hogy a  2013.  évi V. tv. (továbbiakban: Ptk.)  8:1.§ (1)  bek.  7.)  pontja alapján szerződő 

hatóságnak minősül. 

II.  A  szerződés tárgya 

1.  Megbízó megbízza Megbízottat a közbeszerzési eljárás iratanyaga, a hatályos jogszabályok, továbbá 
a támogatási jogviszonyra vonatkozó előírások, továbbá jelen szerződés alapján a jelen szerződés  1. 

sz. mellékletében (műszaki leírás) meghatározott támogatói feladatok ellátását. 

2.  Felek rögzítik, hogy a feladatok részletes tartalmát a műszaki leírás tartalmazza azzal, hogy 
Megbízott fő kötelezettségiet az alábbi feladatok képezik: 

a) feladatellátás megalapozása (szerződés hatálybalépésétő l számított  2  hónap) 

b) tényleges feladatellátás (az első szakasz végétő l  a2021.  június  30.  napjáig.): 

i. alacsonyküszöbű speciális családlátogató - támogató szolgáltatás nyújtása, 

ii. adminisztratív feladatok ellátása, 

iii. „prevenciós asztal" szolgáltatást nyújtása, 

iv. Mobil  telefonos és e-mail-es kapcsolatba lépés lehetőségének biztosítása, 

v. dokumentációs feladatok ellátása, 

vi. a team megbeszéléseken való részvétel, esetmegbeszélő vagy szupervízió 

fókuszú csoportfolyamatban való részvétel, 

Felek rögzítik, hogy a feladat ellátásának gyakoriságára, mennyiségére vonatkozó 

feltételeket szintén a műszaki leírás tartalmazza. 

3.  Megbízott a megbízást elfogadja. 

4.  Megbízott kijelenti, hogy az ellátandó feladatot és feltételeit teljes körűen megismerte a 
közbeszerzési eljárás során, a szükséges erőforrásokkal rendelkezik,  ill,  a közreműködők (ide értve a 
Kbt. szerinti alvállalkozó fogalmát is) bevonásával biztosítani tudja. Az alvállalkozók bevonására a 

Kbt. és a Megbízott ajánlatában tett nyilatkozatok is irányadóak. Megbízott a közreműködők 

tevékenységéért,  ill.  mulasztásaiért, mint sajátjaként felel.  A  jogszerűtlenül igénybe vett 

közreműködők esetén felel azon hátrányos következményekért is, mely enélkül nem következett 

volna be. 

(-E 



5.  Megbízó e körben kifejezetten felhívja a Megbízott figyelmét a Kbt.  138-139.§-ban  foglaltakra. 

Ill. A  szerződés tartalma 

1.  Megbízott a teljesítését a hatályos magyar és közösségi jogszabályi környezet, továbbá a vonatkozó 

támogatási jogviszonyra irányadó előírásoknak megfelelően kell, hogy ellássa, a Megbízó 

érdekeinek megfelelően, maximálisan figyelembe véve a szolgáltatással érintett személyek érdekeit 

és a tárgyi szolgáltatás célját. 

2.  Megbízott a tevékenységét a jelen szerződés hatálybalépésének napjától kell, hogy ellássa a 

szerződés időbeli hatálya alatt. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítési időszakát  2  részre 

bontják: 

a) előkészítő szakasz: a szerződés hatálybalépésétő l a  2.  hónap végéig, képzések és 

tréningek, továbbá a műszaki leírásban meghatározott egyéb, ezen szakaszra 

vonatkozó feladatok ellátása, 

b) a szerződés hatálybalépését követő  2.  hónap végétő l a  2021.  június  30.  napjáig a 

tényleges támogatói feladatok ellátása a műszaki leírásban az ezen szakaszra előírtak 

szerint. 

3.  Megbízott fő kötelezettségét képező szolgáltatást Megbízottnak a szerződés hatálya alatt  (2. 

szakaszt ide értve) folyamatosan, a műszaki leírásban foglalt rendszerességgel, időtartamban kell 

ellátni. 

4.  Felek rögzítik, hogy az egyes feladatok részletes leírását a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza 

azzal, hogy amennyiben valamely feladatot az konkrétan nem nevesít, vagy nem fejt ki,  de  az a 

jelen szerződés tárgyába tartozó feladatok elvégzéséhez szükséges, akkor azok ellátása is Megbízott 

feladata, melynek ellenértékét a megbízási díj tartalmazza. 

5. A  szerződés szerinti szolgáltatás túlnyomó részben egy egyéni, személyesen nyújtott és személyre 

szabott szolgáltatás, tevőleges közreműködés és segítségnyújtás.  A  szolgáltatás az érintett 

személyek aktív részvételére, együttműködésére épül, összhangban az egyén önrendelkezési 

jogával. 

6.  Fentiek alapján a felek ismételten rögzítik, hogy a megbízott elsődleges feladata a rendelkezésre 

állás, és a támogatandó személyek együttműködésének megfelelő személyre szabott szolgáltatás 

nyújtása. 

7. A  szerződésszerű teljesítés feltétele, hogy a Megbízott határidőre és hiánytalanul benyújtson a 

Megbízónak minden olyan dokumentációt a szükséges példányszámban, amelyre jogszabály, 

továbbá a közbeszerzési műszaki leírás Megbízottat kötelezi. 

8.  Megbízott köteles az előírt esetmegbeszéléseken és egyéb egyeztetéseken részt venni. 

9.  Megbízott kötelezettsége valamennyi, a jelen szerződésben  ill.  a műszaki leírásban meghatározott 

feladat ellátásához szükséges technikai és humánerőforrás biztosítása. 

10.Szerződésszerű teljesítés esetén a Megbízó képviselője teljesítésigazolást állít ki. Hiányos, hibás 

teljesítés ide értve a benyújtandó dokumentáció hiányát, hibáját is, teljesítésigazolás nem — vagy 

adott esetben csak a teljesítéssel elismert feladatok vonatkozásában - adható ki. 

11.Megbízott akadályoztatása esetén köteles errő l, annak felmerülését követően haladéktalanul 

értesíteni a Megbízót és tájékoztatni az akadályoztatás elhárítása érdekében megtett 

intézkedésekrő l. Ennek elmulasztása, vagy késedelmes, vagy egyébként nem szerződésszerű 

teljesítésébő l eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezményért felel. 

12.A  Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint köteles teljesíteni.  Ha  a Megbízó célszerűtlen 

vagy szakszerűtlen utasítást  ad,  a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni.  Ha  a Megbízó a 

figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a szerződéstő l elállhat, illetve a 

szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára 

elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését,  ha  annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 

határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 



13.Szerződő felek a teljesítés időszakában a projektben vállalt indikátorok teljesülése érdekében 

fokozottan együttműködnek és egymás tevékenységét elősegítik.  A  sikeres teljesítése érdekében a 

Felek valamennyi - szerződést érdemben érintő - kérdésben kölcsönösen és haladéktalanul 

tájékoztatják egymást. 

14.A  Megbízottnak mindenkor lojálisan, mint a Megbízó megbízható tanácsadója, szakmája etikai és 

egyéb szabályai szerint, megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. 

15.A  Megbízott és közreműködője tehát olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti 

vagy veszélyeztetheti a Megbízóval szembeni — jelen szerződésnek megfelelő - kötelezettségei 

teljesítését. E rendelkezés megsértése esetén a Megbízó jogosult a jelen szerződést (azonnali 

hatállyal) mindennemű további fizetési igény nélkül felmondani. 

16.A  Megbízottnak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy 

megakadályozza vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy 

veszélyeztetik a Megbízott vagy közreműködői részérő l a szerződés objektív és pártatlan 

teljesítését. Ennek keretében a Megbízott kártalanítási igény nélkül köteles a fentieknek meg nem 

felelő közreműködőjét haladéktalanul kicserélni.  A  szerződés időtartama alatt bármilyen fenti 

körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megbízót. 

17.A  Megbízó kérésére a Megbízott köteles haladéktalanul információkat adni a teljesítésrő l.  A 

Megbízott a teljesítéssel kapcsolatos fontosabb eseményekről, nehézségekrő l — a rendszeres írásos 

jelentésein túlmenően is — folyamatosan tájékoztatja a Megbízót.  A  Megbízó bármilyen információt 

bekérhet a Megbízottal, és jogosult azokat ellenőrizni. 

18.A  Megbízott a Megbízó igényének megfelelő határidőben adatokat szolgáltat, illetve elkészíti, vagy 

Ilyen előírás esetén részt vesz a projekttel összefüggésben a Megbízó által készítendő jelentések, 

tájékoztatók összeállításában. 

19.A  Megbízott a szerződés teljesítésekor,  ill.  felhívásra köteles a projektre és a teljesítésre vonatkozó 

valamennyi iratot, dokumentációt, stb. jegyzék szerint átadni a Megbízónak. 

20.Amennyiben a Megbízó megítélése szerint valamely megbízotti közreműködő a szerződés 

teljesítését nem megfelelően végzi vagy valamely kötelezettségének nem tesz eleget, akkor is,  ha 

cselekménye vagy mulasztása a szerződés megszegésének körében még nem értékelhető, továbbá, 

ha  kiválasztása nem a jelen szerződés rendelkezései szerint történt, írásban, indoklással kérheti a 

Megbízottól a közreműködő leváltását.  A  Megbízott haladéktalanul köteles a kérésnek —  5 

munkanapon belül - eleget tenni, és egyidejű leg köteles gondoskodni a leváltott közreműködő 

megfelelő pótlásáról. 

21.A  közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megbízottnak kell 

viselni. 

22.Minden - dokumentumon, amelyeket a Megbízott vagy közreműködője a szerződés teljesítése 

során állított össze, készített el vagy jutott a birtokába, a Megbízónak az átadással kizárólagos és 

korlátlan felhasználási joga keletkezik, mely kiterjed az átdolgozásra és az átdolgoztatásra is, 

továbbá harmadik személynek történő átadásra is.  A  Megbízottnak a jelen szerződés bármilyen 

okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot a Megbízó 

részére. Fenti felhasználási jogok ellenértékét a megbízási díj teljes körűen tartalmazza. 

23.Felek rögzítik, hogy az ellenértéken kívül a Megbízó az alábbi értékelési szempontra az alábbi 

megajánlást tette, melynek a teljesítés során folyamatosan — súlyos szerződésszegés terhe mellett 

— meg kell felelnie: 

Az M.2.a) szakember  36  hónapon felüli szociális területen szerzett 

szakmai többlet tapasztalata  (0-36  hónap) 
... hónap

 

 

Az M.2.b) szakember 36 hónapon felüli addiktológiai területen 

szerzett szakmai többlet tapasztalata  (0-36  hónap) 
hónap

 
...  

24.A  fentiekben  ill.  a műszaki leírásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban a Megbízottra 

meghatározott bármely kötelezettség, mely a teljesítés szerződésszerűségét veszélyezteti vagy 

sérti, súlyos szerződésszegésnek minősül. 



Ajánlati ár összesen (nettó) HUF 

IV. A  megbízási díj és annak megfizetése 

1. A  jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért a Megbízó az alábbi megbízási díjat 

köteles megfizetni (szerződésszerű teljesítés esetén): 

2. Az  Áfa mértékére és elszámolására  a  számla kiállításakor hatályos jogszabályi rendelkezések az 

irányadóak. 

3. A  megbízási díj magában foglalja  a  vonatkozó ellátandó feladatokkal kapcsolatban felmerülő 

valamennyi díjat és költséget, továbbá hasznot. Megbízó nem jogosult  a  megbízási díjon felül 

további ellenszolgáltatási igény Megbízóval szemben történő érvényesítésére. 

4. A  jelen szerződés megkötéséhez vezető eljárás,  a  szerződés,  a  számlázás és  a  kifizetések pénzneme 

HUF. 

5. A  megvalósítás pénzügyi fedezetének Megbízó általi biztosítása  a  VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 

projekt keretében történik.  A  támogatási intenzitás:  100,000000  %. Megbízó rögzíti, hogy  a 

pénzügyi teljesítés szállítói finanszírozással nem érintett. Felek rögzítik, hogy  a  finanszírozás 

módjának megváltozása esetén (annak hatálybalépésének napjával)  a  jelen szerződés 

finanszírozással kapcsolatos szabályai  a  Kbt.  141.§ (4)  bekezdés  a)  pontja alapján  a 272/2011.  (XI.5.) 

Korm. rendeletnek vagy  a  helyébe lépő jogszabály kógens tartalmának megfelelően módosulnak. 

6. Megbízó előleget nem fizet. 

7. Megbízó  a  részszámlázást naptári havi rendszerességgel, utólag biztosítja akként, hogy az IV.1. 

pontban meghatározott nettó díj 1/26-od része számlázható ki minden teljes naptári hónapra. 

Amennyiben bármely oknál fogva törthónap merülne fel, ott az 1/26-od rész időarányos része 

számlázható. Amennyiben  a  szerződés hatálybalépése okán  a 2021.  június 30-ig terjedő időszak 

kevesebb lenne,  mint 26  hónap, akkor  a  teljes naptári hónapok számát kell figyelembe venni  a 1V/1. 

pontban rögzített összeg osztójaként, és az első részszámlát az első teljes naptári hónapot 

követően lehet kiállítani azzal, hogy ezen hónapra eső díj az első tört hónap díja  is,  azaz az első tört 

hónapre ezen esetben külön díj nem jár. 

8. Felek rögzítik, hogy  a  számla (bármelyik) kiállításának feltétele  a  teljesítésigazolás megléte és 

számlához történő csatolása. 

9. A  teljesítésigazolást előzetesen Szabó Csaba  a  Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 

Központ VEKOP-6.2.1-15-2016-00013 projekt szakmai vezetője, ezt követően Váradi Gizella  a 

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője igazolja.  A 

teljesítésigazolás kibocsátása nem eredményezi  a  szerződésszegésbő l (különösen hibás teljesítés) 

eredő bármely igényrő l való egészben vagy részben történő lemondást. 

10.Megbízó  a  megbízási díjat az igazolt teljesítést követően átutalással, forintban  (HUF)  teljesíti  a 

Megbízott által kiállított számla alapján,  a  számla kézhezvételétő l számított  30  napon belül 

átutalással,  a  Kbt.  135.  §  (1),  és  (5)-(6)  bekezdései és  a  Ptk.  6:130.§ (1) —(2)  rendelkezései alapján. 

11.  Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag  a  jelen szerződésnek és  a  kiállításkor hatályos 

jogszabályoknak mindenben megfelelő számla és mellékletei Megbízó általi kézhezvétele 

keletkeztet. 

12.Fizetési késedelem esetén  a  Megbízó köteles  a  Ptk.  6:155.§ -ban  meghatározott mértékű késedelmi 

kamat és  a  külön jogszabályban meghatározottak szerint behajtási költségátalány megfizetésére. 

V.  A  szerződés időtartama, megszűnése 

1. A  szerződést a felek a teljesítésig kötik azzal, hogy Vállalkozó teljesítési időszaka  2019.  május  1. 

napjától, illetve  ha  a szerződés hatálybalépésének napja ezen időpontot követő napra esik, a 

szerződés hatálybalépésétő l  2021.06.30.  napjáig tart. 



2.  Felek rögzítik, hogy a kezdés időpontjainak a tervezettekhez (felhívásban szereplő) képesti 

megváltozása a szerződéses ellenértékre, továbbá felek egyéb jogaira és kötelezettségeire nem  hat 

ki, továbbá az a Kbt.  141.§ (4)  bek. a) pontja szerinti körülménynek (szerződésmódosulás) minősül. 

3.  Az egyes részfeladatok ellátásának határidejét (időpontját) az alábbiak kell megállapítani: 

a. amennyiben a műszaki leírás arra határidőt, határnapot határoz meg, akkor a szerint, 

b. amennyiben gyakoriságot határoz meg a műszaki leírás, akkor a gyakoriság szerint 

(adott időszak végéig) kell teljesíteni, 

c. fentiek hiányában a Megbízó döntése az irányadó, 

d. fentiek hiányában a Megbízó jogosult ebben dönteni a szerződés céljának 

elsődlegessége szerint. 

4.  Szerződő felek jelen szerződést a Ptk. szabályai szerint (rendes) felmondással nem jogosultak 

felmondani. Ez alól kivétel az az eset,  ha  a Támogató vagy arra feljogosított más szerv, személy, 

vagy hatóság olyan általános érvényű, vagy egyedi döntést hoz, mely a projekt további 

megvalósítását lehetetlenné teszi. Ezen esetekben Megbízó élhet a rendes felmondás jogával  (15 

napos felmondási határidővel). 

5. A  sérelmet szenvedett szerződő fél jogosult jelen szerződést írásbeli nyilatkozatával azonnali 

hatállyal a másik fél súlyos szerződésszegése esetén felmondani (a továbbiakban: rendkívüli vagy 

azonnali hatályú felmondás), amennyiben már nem áll érdekében a szerződés teljesítése. Az 

érdekmúlást a jelen szerződésben ekként rögzített súlyos szerződésszegések bármelyike, illetve 

bármely egyéb súlyos szerződésszegés megalapozza. Ilyennek minősül különösen Megbízott 

részéről: 

a. a Megbízott szerződéses kötelezettségeit ismételten megszegi és ezzel a projekt 

(határidőre történő, vagy tartalmilag (indikátorok) megfelelő) megvalósulását 

veszélyezteti; 

b. a Megbízott a Megbízó által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a 

felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget — amennyiben a 

felhívás megtétele elvárható; 

c. a Megbízott ismételt felszólítás ellenére vagy a Megbízó által meghatározott 

határidőig nem teljesíti a Megbízó által adott utasításokat; 

d. Megbízott tevékenységét legalább  8  napra alapos indok nélkül helyen felfüggeszti, 

e. a Megbízott ellen jogerős felszámolási eljárás indul, végelszámolási eljárás indul vele 

szemben, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; 

f. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

g. más közbeszerzési eljárásban a Megbízott hamis adatokat közölt vagy szerződéses 

kötelezettségeinek nem tett eleget; 

h. az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a 

Megbízott a munkát csak számottevő késéssel vagy — a fogyatékosság kiküszöbölésére 

tűzött méltányos határidő letelte ellenére is — hibásan tudja elvégezni, 

i. Megbízott adószámát törlik, 

j. titoktartási adatkezelési szabályokat nem tartja be, 

k. olyan szerződés-, vagy jogellenes magatartást  ill,  mulasztást követ el, mely a (bármely) 

támogatás egészének igénybevételét a Megbízó oldaláról kizárja, vagy azt 

veszélyezteti 

Ilyennek minősül különösen Megbízó részérő l: 

I. Megbízó a részszámlát — megfelelő további fizetési határidő biztosítása ellenére sem — 

teljesíti, 

m. Megbízott tevékenységét Megbízó lehetetlenné teszi. 

6.  Az azonnali hatályú (szankciós) felmondás alkalmazása előtt - amennyiben erre lehetőség van és nem 

ismételt vagy a szerződés  ill,  a támogatás felhasználásának teljesíthetőségét kizáró szerződésszegés 

történt — a sérelmet szenvedett fél köteles a másik fél figyelmét a szerződésszerű teljesítésre 
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megfelelő határidő tűzésével felhívni. Nem terheli a felet ez a kötelezettség,  ha  az olyan súlyú, vagy 

ismétlődő, hogy ez a sérelmet szenvedett féltő l nem várható el. 

7.  Megbízó a szerződést felmondhatja (attól elláthat)  ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141.  § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Megbízott nem biztosítja a Kbt.  138. §-ban  foglaltak betartását, vagy az Megbízott 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 

139. §-ban  foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ  258.  cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ  258.  cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

8.  Megbízó jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést — adott esetben olyan határidővel, hogy a 

szolgáltatásról gondoskodni tudjon -,  ha: 

a. Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt.  62.§ (1)  bekezdés  k  pont  kb)  alpontjában 

meghatározott feltétel. Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama 

alatt Megbízott a tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára megismerhetővé teszi és 

a Kbt.  143.§ (3)  bekezdés szerinti ügyletekrő l a Megbízót haladéktalanul értesíti. 

b. Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt.  62.§ (1)  bekezdés  k  pont  kb) 

alpontjában meghatározott feltétel. Ennek érdekében 

c. Megbízott a Kbt.  143.§ (3)  bekezdés szerinti ügyletekrő l a Megbízót haladéktalanul 

értesíti. 

9. Ha  valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak 

kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, 

feltehető időtartamát és valószínű hatását.  Ha  a Megbízó írásban másképp nem rendelkezett, a 

Megbízottnak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a 

gyakorlatban észszerűen megvalósítható. Amennyiben a vis maior ok  50  napig folyamatosan fennáll, a 

szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik,  de  a felek kötelesek a ténylegesen 

nyújtott és még ki nem számlázott szolgáltatásokkal egymással elszámolni. 

10.A  szerződés teljesítés nélküli megszűnése esetén a felek a megszűnés hatályosulásának napján 

kötelesek egymással elszámolni. 

VI. Szerződési biztosítékok, felelősségi szabályok 

1. Megbízottat a szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, feladatának hibás teljesítése 

esetén — amennyiben az ismételt ellátást a Megbízó nem kívánja, vagy az nem lehetséges - hibás 

teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben azért felelős.  A  kötbér mértéke: 10.000Ft 

Ft/megszegett kötelezettség.  A  kötbér minden olyan kötelezettség után fizetendő, amelyet a 

Megbízott hibásan teljesít. Kötelezettségként az adott feladat egy alkalommal (értve ez alatt az 

időbeliséget és nem a személyek számát) történő hibás teljesítését értik a Felek. Amennyiben a hibás 

teljesítési kötbér — függetlenül, hogy az ténylegesen addig érvényesítésre került-e - eléri a 30.000Ft, 

akkor a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

2. Megbízottat — amennyiben nem hibás teljesítési kötbér kerül alkalmazásra — késedelmi kötbér fizetési 

kötelezettség terheli,  ha  valamely olyan kötelezettségét, amelyre jelen szerződés határidőt állapít meg 

(ide nem értve a Megbízotti saját időbeosztást,  ha  az egyéb határidőt, gyakoriságot nem érint) olyan 

okból, amiért felelős, megsérti.  A  kötbér mértéke 10.000Ft/elmulasztott határidő/megkezdett naptári 

nap. 



3. Megbízott szerződés meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amiért felelős (Ptk. 

6:186.§)  a szerződés teljesítésbe menése meghiúsul. Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes időszakra 

számított nettó ellenszolgáltatás (megbízási díj)  30%-a. 

4. Megbízott feladat meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles,  ha  olyan okból, amiért felelős (Ptk. 

6:186.§)  a szerződéses feladat teljesítése elmarad (meghiúsul). Meghiúsulási kötbér mértéke érintett 

feladatonként 15.000Ft. Amennyiben a tárgyi kötbér — függetlenül, hogy az ténylegesen addig 

érvényesítésre került-e - eléri a  45.000 Ft.,  akkor a Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. 

5. Azon hibás teljesítési, késedelmi vagy feladat meghiúsulási kötbér, amely érvényesítésre került a 

Megbízott részérő l teljesítendő és amennyiben bármely okán a szerződés meghiúsul, a szerződéses 

meghiúsulási kötbérbe annak összege (megfizetés esetén) beleszámít. 

6. A  Megbízó az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a Megbízó köteles 

8  naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Megbízott a fenti irat kézhezvételét 

követő  3  napon belül magát érdemi indokolással és azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, 

akkor a kötbér elismertnek tekintendő.  A  Kbt-ben foglalt beszámítási feltételek  (135.§ (6)  bek.) 

teljesülésekor a kötbér a megbízotti számlába beszámítható. 

7. Megbízó követelheti a fentieken túl felmerülő kárát (ide értve a nem vagyoni kár miatti igényeket is). 

Ilyen kárnak tekintendő különösen amennyiben a Megbízott magatartása vagy mulasztása miatt a 

támogatást nem, vagy nem teljes körűen folyósítják. 

8. A  kártérítés érvényesítésére a kötbér érvényesítésére vonatkozó szabályok megfelelően 

alkalmazandóak. 

9. Megbízott köteles mentesíteni a Megbízottat valamennyi olyan igény alól, amelyet a Megbízott hibás 

teljesítése okán a Megbízóval szemben érvényesítenek, továbbá  ha  az igényt a Megbízó teljesítette, 

akkor köteles a Megbízott ennek teljes összegét a költségekkel együtt a Megbízónak megtéríteni, a 

felhívás kézhezvételét követő  8  napon belül. 

10.Amennyiben a Megbízott hibás teljesítése során a Megbízóval szemben  per  indul a Megbízott — 

amennyiben erre jogi lehetőség van - köteles a perbe a Megbízó oldalán belépni, egyéb esetekben 

minden olyan intézkedést haladéktalanul megtenni, amely a Megbízó pernyertességét elősegíti. 

Pervesztesség esetén az előző pont szabályai megfelelően irányadóak. 

VII. Egyéb szabályok 

1. Felek kijelentik, hogy a tevékenységük során a tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik. Üzleti 

titokként a vonatkozó jogszabályban foglalt fogalmat értik. 

2. A  titoktartási kötelezettség megszegésébő l eredő kárért az ezért felelős fél kártérítési kötelezettséggel 

tartozik. 

3. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízott  ill.  közreműködő i a támogatottakkal kapcsolatos adatokat 

kizárólag a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezelhetik. Ezek bármely módon 

történő megsértéséért kizárólag a Megbízott a felelős a harmadik személyek irányában. 

4. Felek titoktartási, adatvédelmi kötelezettsége kiterjed a munkavállalóikra, valamely polgári jogi 

szerződés alapján munkavégzésre irányuló jogviszony, vagy más jogviszony alapján a féllel 

kapcsolatban lévő egyéb személyekre is. Ezen személyek magatartásáért a titoktartási kötelezettség 

viszonylatában az érintett fél (megbízó  ill.  megbízott), mint saját magatartásáért felel. 

5. Nem minősülhet üzleti titoknak, védett adatnak mindazon adat vagy információ, amelyet jogszabály, 

ill,  végrehajtható bírósági vagy hatósági határozat illetve egyéb kötelező érvényű vonatkozó 

dokumentum a fenti titok körébő l kizár. 

6. Felek kifejezetten rögzítik, hogy tudomásuk van arról, hogy Megbízó köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni,  ha 

a. Megbízott szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 

felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint  ha 

Megbízott olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 
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lehetetlenülését okozta.  A  bejelentésnek tartalmaznia kell a szerződésszegés leírását, 

az annak alapján alkalmazott jogkövetkezményt, valamint hogy a szerződő fél a 

szerződésszegést elismerte-e, vagy sor került-e arra vonatkozóan perindításra. 

b. Megbízott szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított 

megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve 

azt is,  ha  a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstő l való 

elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb 

szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint Megbízott szerződő fél olyan 

magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés 

lehetetlenülését okozta. 

c. Felek fenti körben megállapodnak abban, hogy Megbízott nem jogosult a fenti adatok 

átadása miatt a Megbízóval szemben semmiféle igényt sem érvényesíteni abban az 

esetben sem,  ha  bármely átadott tény, vagy körülmény utóbb nem bizonyulna 

valósnak, kivéve  ha  ezzel a Megbízónak az adatok átadásának pillanatában 

tényszerűen tisztában kellett lennie (nem tartozik ide a hibás jogszabály-

értelmezésbő l vagy téves tényállás-értelmezésből származó körülmény, kivéve  ha  az a 

Megbízónak felróhatóan következett be). 

7.  Felek jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló 

módon tehetik meg érvényesen.  A  felek a fentieken értik az elektronikus levelezés  (e-mail)  formáját is. 

8.  Felek képviseletére (jognyilatkozat tételére) az ott megjelölt esetleges korlátozásokkal az alábbi 

személyek jogosultak kizárólagosan: 

Megbízó részéről: 

1. Név, beosztás: Váradi Gizella  Ilona 

2. Elérhetőségei: varadi.gizella@jszszgyk.hu,  +36-70/701-24-17 ill.  a 

Megbízó székhelye:  1081 Budapest,  Népszínház  u. 22. 

3. Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás  köre: 

Megbízott részéről: 

4. Név, beosztás: 

5. Elérhetőségei: , illetőleg a Megbízott székhelye 

6. Jognyilatkozat tétel esetleges korlátozása, a korlátozás  köre: 

9.  Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés csak a Kbt. feltételeinek  (141.§)  teljesülése esetén, 

írásban módosítható. Felek rögzítik, hogy a szerződés — alakszerű szerződésmódosítás nélkül a Kbt. 

141.§ (4)  bekezdés a) pontja szerint — módosul az alábbi esetekben: 

a. felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvántartásba bejegyzés napjával, 

b. felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

10.Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása,  ha  az arra irányul, hogy a Megbízottat 

mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - 

ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve 

felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megbízó átvállaljon a Megbízottat terhelő 

többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a Megbízottat terhelő 

kockázatokat. E körben kijelenti Megbízott, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen szerződésben 

foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 

11.Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt.  62.  §  (1)  bekezdés  k)  pontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

12.Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba 

ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, 

akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe — minden további jogcselekmény, így 



különösen a szerződés módosítása nélkül — a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés 

vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is,  ha 

valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a 

szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az 

adott rendelkezés a szerződés részét képezi). 

13.A  szerződés és annak dokumentumainak nyelve a magyar. 

14.Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi — fizikailag nem csatoltan - a közbeszerzési eljárás 

iratanyaga, kivéve döntések és döntéselőkészítő anyagok. 

15.A  szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., valamint a Kbt. által biztosított körben a Polgári 

Törvénykönyv, és a — beszerzés tárgya szerint — vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

16.Jelen szerződés  lép hatályba. 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös elolvasás és közös 

értelmezést követően jóváhagyólag aláírták. 

 

, 

    

      

Megbízó Megbízott 
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