Megbízási szerződés
amely létrejöttegyrészrőla
PusztaszabolcsVáros onkormán yzata
székhelye:
2490 Pusztaszabolcs.Velencei u 2.
képviseli: Czompó Istvánpolgármester.
mint megbízo,a továbbiakban:,,Meg
bí7,ó,,
másrészrőla
Onkonet Szolgáltató és fanácsadó Kft.
székhelye:
1089Budapest,Gaál Mózes u. 5-7.
adószáma:| | 806790-2.42
bankszámlaszáma: 1 l 7080 0 1 -20520483-00000000
képviseli: Petrus Lász|ó ügyvezető
mi nt megbízotÍ,,
a továbbiakb an:,,Meg bízott,,
között a mai napon az alábbtakszerint:

[. Előzmények
1/ Felek rögzítik, hogy Pusztaszabolcs Város onkormányzata, mint ajánlatkérohirdetmény
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés_ innovatív intézményekben'' című rÁnnop-:.1.4/0812-2008-0091 számú
projekten belül képzésiésszaktanácsadói szolgáltatásokbeszerzése,,
tárgyában.
2/ A fent megjelölt kozbesz.erzésieljárás 1. részevonatkozásábanMegbízott került nyertes
ajánlattevőkéntkihirdetésre.

II. Szerződésesfeltételek
1/ Megbízó megbízása alapján. a Megbizott elvállalja a jelen szerződésbenmeghatározotÍ.
oktatási, képzési szo|gá|tatások elvégzését
az ajánlattevő aján|atában'illetve az aján|att
dokumentációbanésjelen szerződésben
meghatározottak
szerint.
Képzésmegnevezése:
Menedzsment-képzés
l változásmenedzsment,projektmenet|zsment
A képzésjellege:
Pedagógus-továbbképzésijegyzéken
szereplőakkreditálttovábbképzés
A képzésidotartama:30 óra
Tervezettmennyiség:6 fo
Képzésmegnevezése:
Menedzsment-képzésl új oktatásszervezésaz intézményben
(projektpedagógia,tantárgytöm bösített oktatás)
A képzésjellege:
Pedagógus-továbbképzésijegyzéken
szereplőakkreditálttovábbképzés
A képzésidotartama:30 óra
Tervezettmennyiség:3 fó
Képzésmegnevezése:
Á|talános pedagógiai módszertani továbbképzés/ új
tanulásszervezésieljárások alka|mazása
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A képzésjellege:Pedagógus-továbbképzésijegyzéken
szereplő akkreditált továbbképzés
A képzésidőtartama:30 óra
Tervezettmennyiség:10 fő / losopor1
Képzésmegnevezése:
Általános pedagógiai mótlszertani továbbképzés2: kooperatív
tanulás
A képzésjellege:
Pedagógus-továbbképzésijegyzéken
szereplőakkreditálttovábbképzés
A képzés
időtartama:30 óra
Tervezettmennyiség:1 fő
Képzésmegnevezése:
Á|talános pedagógiai módszertani továbbképzés2: Hatékony
tanu|ó/gyermekmegismerésitechnikák
A képzésjellege:
Pedagógus-továbbképzésijegyzéken
szereplőakkreditálttovábbképzés
A képzés
időtartama:30 óra
.rervezett
mennyiség:5 fó
Képzésmegnevezése:
Á|ta|ános pedagógiai módszertani továbbképzés2z osztá|yzás
nélküli pedagógiai értékelés
A képzésjellege:
Pedagógus-továbbképzésijegyzéken
szereplőakkreditálttovábbképzés
A képzésidotartama:30 óra
Tervezettmennyiség:l fő
Képzésmegnevezése:
Álta|ános pedagógiai módszertani továbbképzés2: Professzionális
tanári kommunikáció
A képzésjellege:
Pedagógus.továbbképzésijegyzéken
szereploakkreditálttovábbképzés
A képzés
időtartama:30 óra
Tervezettmennyiség:1 fő
Képzésmegnevezése:
Áltulános pedagógiai módszertani továbbképzés2:
Drámapedagógia
jellege: Pedagógr-rs-továbbképzési
A képzés
jegyzékenszereplő akkreditált továbbképzés
A képzés
idotartama:30 óra
Tervezettmennyiség:l Íő
Képzésmegnevezése:
Általá''os pedagógiai módszertani továbbképzés2: óvoda-iskola
közötti átmenet
A képzésjellege:
Pedagógus-továbbképzésljegyzéken
szereplőakkreditálttovábbképzés
A képzésidotartama:30 óra
Tervezettmennyiség:9 fő
Képzésmegnevezése:
Álta|á.'os pedagógiai módszertani továbbképzés2: tanu|ás tanítása
A képzésjellege:
Pedagógtrs-továbbképzésijegyzéken
szereplőakkreditálttovábbképzés
A képzés
időtartama:30 óra
Tervezettmennyiség:l fő
Képzés megnevezése: ÁItalános
pedagógiai módszertani
továbbképzés 2:
Tevékenységközpontú
pedagógiák
A képzésjellege:Pedagógus-továbbképzésijegyzéken
szereplő akkreditált továbbképzés
A képzés
időtartama:30 óra
Tervezettmennyiség:6 fo
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Képzésmegnevezése:
A kompetencia alapúoktatási programok alkalmazását támogató
módszertani képzések
j ellege: Pedagógus-továbbkép
A képzés
zésijegyzékenszereplő akkreditált továbbképzés(Az
oktatásiprogram,programcsomagrészétképező
(ahhoz illeszkedő), akkreditált továbbképzés,
amely szerepela Pedagógus-továbbképzést
Jegyzéken)
A képzésidotartama:30 óralkulcskompetenciaterület
a)Kompetencia terület: szövegértés,szövegalkotás
A képzésidőtartama: 30 óra
Tervezettmennyiség:3 fő
b)Kompetencia terület: matematika
A képzés
időtartama:30 óra
Tervezettmennyiség:3 |ő
c)Kompetencia terület: idegen nyelv
A képzésidőtartama:30 óra
f.ervezettmennyiség:1 fő
d)Ko m petencia terü let : v á|asztott műveltségterület
A képzés
időtartama:30 óra
Tervezettmennyiség:3 fő
o\
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Kompetencia terület: komp|ex óvodai programcsomag bevezetése
A képzésidőtartama:30 óra
Tervezettmennyiség:8 fó
Célcsoport:
óvodapedagógusok
Képzésnregnevezése:
Az inftlkommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő
a|ka|mazását segítőképzés
A képzésjellege:
Pedagógus-továbbképzésljegyzéken
szereploakkreditálttovábbképzés
A képzés
időtartama:30 óra
Tervezettmennyiség:14 fő i l csoport
Képzésmegnevezése
: In form atikai aLapoző képzés
jellege: Akkreditált képzésiprogramvalamint aképzó szervezetnekintézményi
A képzés
akkreditációvalkell rendelkezniea felnőttképzés
rendszerében
A képzés
idotartama:30 óra
Tervezettmennyiség:14 fó
Képzésmegnevezése:
Mérés-értékelési
képzés
A képzésjel1ege:
Pedagógus-továbbképzéstjegyzéken
szereplőakkreditálttovábbképzés
A képzésidőtartama:60 óra
Tervezettmennyiség:
2 fó
Egyébképzés:
A laptop-programban résztvevőpedagógusok 120 órás képzése
A képzésjellege:
Pedagógus-továbbképzésijegyzéken
szereplőakkreditálttóvábbképzés
A képzésidőtartama:60 óra
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Tervezettmennyiség:l0 fő
2.l Jelen szerződés7. sz. me|lékletét
képezi az I,7. pontban meghatározottajánlattételi
felhívás,2. sz. mellékletéta,z I.7. pontban meghatározotteljárás dokumentációja.3. sz.
mellékletétMe gbízott,min1 nyer1esajánlattevő aj ánlata.
3.i A Felek rögzítik, hogy amennyibenegy adott képzésesetébena résztvevőklétszámaeléri
a l0 főt. a képzéshelyszíne a Megbiző székhelye,azaz PusztaszabolcsVáros kozigazgatási
területe.

III. Jogok éskötelezettségek
|.l Felek rögzítik' hogy Megbízott jelen szerződés a|áírásáva| aZ oktatási, képzési
szolgáltatásoknak a II. pontban foglaltak szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai
színvonalontör1énőteljesítésére
vállalt kötelezettséget'
2./ Felek rögzítik, hogy Megbizott, mint nyertes ajánlattevő aján|atabenyújtásávalilletve
je|en szerződés aláírásával kiielenti. hogy a jelen szerződés tárgyát képező szakmai
szolgáltatáshozszükségesszakértelemmel.
műszaki-technikaifelszereltséggel
és szakemberháttérrelrendelkezik és az'1'a teljesítésteljes időtartama a|atÍ.a szerződésszerűtel|esítés
érdekében
biztosítja.
3.l Megbizó kötelezettségetvállal Megbízott szerződésszerűteljesítésének
elfogadásáraés a
vonatkozó ellenérték
megfi zetésére'
4.l Megbízó köteles minden a szerződésszerűteljesítéshezszükséges tényt, adatot.
dokumentumotM egbízoÍIrész,ér
e megfelelő időben kozölni'
4.1./Felek kötelesek eg1,mástnrinden olyan körülményről haladéktalanultájékoztatni,mely a
szerző désszerűtelj esítést akadál yo zhatja vagy ve szél yeztetheti.
5./ A teljesítéshez
szükségesműszaki-technikaifeltételekbiztosításaMegbízott fe|adata.
6.l Megbízottköteles a.ielerrszerződéstárgyát képezőszakmai szolgá|tatásteljesítését
a jelen
szerződésa|áirását követő naptól megkezdenl.és azt 2010. június 30-ig hiánytalanulés
szerződésszerűen
mesvalósítar]i.

IV. Ellenérték
|./ Megbizottat szerződésszerűteljesítés
eseténbruttó 8.300.000,-Ft, azaz bruttó nyolcmillióháromszázezerforint megbízásidíj illeti.
2./ Felek rógzítik, hogy a nregbízási díj a teljesítésselkapcsolatos valamennyi költséget
tarta|mazza(különösen az oktatói, tanácsadói díjak, hallgatói anyagok. költségek, bérleti
költségek,szállás, étkeztetés
költsége...stb.).Megbízotta teljesítés
vonatkozásábanegyéb
jogcímenellenérték
iránti igénytnem érvényesíthet.
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3.l Megbízó előleget nem tizet. Megbízó az e||enértéket
részletekben,a teljesítettképzések
Iezárásátkcivetően, az á|ta|a kiállított teljesítésigazo|ás
alapján benyújtottszám\a ellenében
fizeti meg, 90 napos határidőben aMegbizott oTP Banknál vezetett11708001.2052048300000000 számúszám|tt1
ára történő átutalással.
4.l Megbízó amennyibenaz ellenérték
megfizetésével
késedelembeesik. köteles Megbízott
részére
a Polgári Torvénykönyv szerintikésedelmikamatotmegfizetni.
5./ Felek rögzítik' hogy amclrnyibenMegbízó fizetésikötelezettségének
a nem megfelelően
kiállított szám|a,vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Megbízott
késedelmikamat iránti követeléstnem támaszthat,

V. Szerződésszegés
1./ Megbízott a jelen szerződésbenfoglalt feladatok Megbízottnak felróható késedelmes
teljesítése
esetérea késedelmeminden napja után 50.000,-Ft összeget köteles késedelmi
kötbérként megfizetni. Megbízó a késedelmikotbérrelnem fedezett kárát is jogosult
Megbízottalszembenérvényesíteni.
2./ MegbízotÍ"a teljesítésMegbízottnak felróható okból történő meghiúsulása esetére
500.000'-Ftmértékű
kötbér megfizetésére
köteles. Megbízó a szerződésmeghiúsulása
esetén
a kötbérrelnem fedezettkárát is érvényesítheti
Megbízottalszemben.
3./ Felek rogzítik. hogy Megbízó jogosult Megbízottalszemben esedékeskötbér igényét
Megbízottkövetelésével
szembenbeszámítani.
illetve a szám|aösszeséből visszatartani'

VI. A|vállalkozó ieénybevétele
1./ Megbizott alvállalkozók igénybevételérea Kbt. 304. $ (3) bekezdésében
foglaltaknak
megfelelőenjogosult.
2./ Felek rögzítik, hogy Megbízott, a|vá||a|kozó igénybe vétele esetén. ktiteles aZ
alvállalkozóval megkötött szerződésben kikötni, hogy aZ a|váL]a|kozó tevékenységének
ellenőrzésére
Megbízó is jogosult.

VII. A szerződésidőtartama
Ll Felek a jelen szerződéstaláírásának napjától 2010. június 30-ig terjed,őhatározott
időtar-tamra
kötik.

VIII. A szerződésmódosítása.megszűnése
l./ Jelen szerződéskizárőlag Felek kölcscinös akaratából írásbanmódosítható a Kbt. 303. $ban foglaltaknakmegfelelően.
2,l Je|enszerződésrendesÍblmondásútiánnem szüntethetőmes.
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3./ Valamely fél súlyos vagy isméte|t szeruődésszegése
esetén a másik fél jogosult a
szerződésÍ.
a másik fé|hezintézettfelmondó nyilatkozatta|, azonnali hatállyal felmondani.
4./ Késedelmesteljesítéseseténamennyiben valamely fél a másik fé| á|ta| megjelölt
póthatáridőbensem teljesít.a másik féljogosult a szerzódéstazonna|ihatállyal felmondani a
3.i pontbanmegjelciltmódon.

IX. Kapcsolattartás
1./ Felek rögzítik. hogy }teleka jelen szerződésselkapcsolatosnyilatkozata1kat'
egymással
telefaxútjánvagy ajánlott.1értivevényes
postaiküldeményben
kötelesek közölni.
2./ Me gbiző áIta|kapcsol attartásraj ogosult személy:
Név:Czompó István polgárrnester
Cím:2490Pusztaszabolcs.
Velencei u 2.
Telefax:251273-002
Telefon:251271-833
E-mail : polghivatal@pusz,taszabolcs.hu
3./ Megbizott által kapcsolattartásraj o gosult személyek:
Név:Kun Cecília, Petrus LászIő
Círn:l089 Budapest,Gaál Mózes u. 5-7.
l'elel-ax:
06-1-887-3844
T'elefbn:
06-I -887-3842
E-mail: info@onkonet.hu

X. Vegyes rendelkezések
1. / .Ielen szerződésben, illetve a II. pontban meghatározott dokumentumokban nem
sz'abá|yozottkérdésekbena Polgári Törvénykönyv és a Kbt' vonatkozó rendelkezései
irányadóak.
2./ Felek a jelen szerződésteljesítésével
kapcsolatbantudomásukrajutott tizleti és egyéb
titkot, a másik felre vonatkozó adatot a másik fé| hozzájárulása nélkül nem jogosultak
felfedni'illetve azok megőrzésére
kotelesek.
3.l A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé,
illetve nem bocsáthatharmadik személyrendelkezésére,
kivéve' ha ezt hatályosjogszabály
alapjánbíróságvagy más hatóságkötelező érvénnyel
elrendeli.
4.l Felek kötelezettségetvállalnak a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekbékés
rendezésére.
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5./ A 4./ pontban foglaltak rneghiúsulásaesetérefelek a je|en szerződésből fakadó vitás
kérdéseik
rendezésére,
per1árgyértéktől
függően a Székesfehérvári
Városi Bíróság illetve a
FejérMegyei Bíróság kizárólagos illetékességét
kötik ki.
Jelen szerződéstfelek elolvasás és megértésután 4 egymással tartalom és forma szerint
azonoSeredetipéldánybanírÍ.ák
a|á.
Pusztaszabolcs.
2009.decemberI 5.

!Í',J

L

3f
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