
Vállalkozási szerződés

amely létrej ö tt egyré zről

a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Székhelye: t088
Budapest, Rákóczi út 41., képviseli: Kabay Sándor igazgató)
rrrint megrendelő (a toVábbiakban: Megrendelő),

másrészról
TRYS Informatikai Fejlesztő Kft. (Székhelye: 1031. Vitorla u.21. IIl'5' képviseli: Kiss
ZoItán) mint r'állalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

kö7ötl, a7 alábbi leItét Iek szerint.

7' A szerzőrJés tárgya

A fe]ck jelen válJalkozási szerződés keretében megállapodnak abban, hogy
Vállalkozó a Megrendelő által tartott közbeszerzési eljárás alapján elvégzi a 'Gyáli
patak rekonstrukciója''projekttel kapcsolatos következő feladatokat: megvalósíthatósági
tanulmány írása és közreműködés a pá|yázat összeáIlításában, továbbá a projekttel
kapcsolatos pénzügyi tanácsadás a közbeszerzési eljárás részvételi dokumentációj ában
írottak szerint.

1'1 A Vállalkozó feladatait a Megrendelő utasításai szerint és érdekében látja el.
|.2 A szerződésszerű teljesítéshez előirt tevékenységeket, a megvalósítás módját a

j elen szerződés eIvá1aszthatatlan részét képező közbeszerzési ÍéSZVételi
felhívás, ajánlattételi fellrívás és dokumentác Lók tarÍalmazzák.

1'3 A jogviszony a szerződéskötéstől 20l3. augusáus l5-ig tart.

2' A Vállalkozó kö telezetts égei, jogai, teljesítési határidők

2.1. Vállalkozó vál1alja, hogy az 1.1 pontbarr megjelölt tevékenységet a közbeszerzési
eljárás részvételi és ajánlattételi felhívásában és dokumentációiban meghatáIozott
feltételek szerint. megfelelő minőségben, a Megrendelővel együttműködve, a

Megrende1ő érdekeinek megfelelően elvégzi. Megrendelő a megvalósíthatósági
tanulmány tekintetében elfogad elóteljesítést.

2'z a) A megvalósíthatósági tanulmányt 2008' október 20-ig kell 15 példányban átadni a

Megrendelőnek'
b) A projekt dokurnentáció készítésében annak a közreműködő szervezetnek tör[énő

beadásáig kell közreműködni, a megvalósítlratósági tanulmány és/vagy projekt
dokumentáció átdoIgozásában anrrak szükségességéig' A Vállalkozónak a

mcgvalóSíthatósági tanulrnány kidolgozásrinak időszakában heti 2 alkalommal
minimum 2 órában a Megrendelő székhelyén, Megrendelóvel együttműködvc kell
\,égeznie a részvételi dokumentáció B/IV1. 1 -1'3. szerinti feladatokat.
c) A pénzügyi tanácsadás egyes elemeit úgy kell ellátni, hog)' a Megrendelő
kötelezettségeivel kapcsolatbarr a támogatási szerződésben, illetvc a 1612006' (xII 28 )

McHVM-PM együttes rendeletben, a 28lD0a6' (XII' 23') Korm. rendeletben Vagy a

l'onatkozó egyéb jogszabályokban elóírt határidőket be lehessen tar|ani'

2'3 A tevékenység teIjesítésével kapcsolatos bármilyen akadályró1 a Vá11alkozó - a

tudomásra jutás után ha]adóktalanul, de legkésőbb 24 őrán belül _ köteles
tájékoztatni Megrendelőt. illetőleg ezzel együIt akár helyettes _ Kbt. szerinti keretek
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közötti - á1lításával is felclős a szerzódésszerú teljesítéséÉ' me11nck csetleges
több1etkö 1tsé.qei a Vá1la1kozót terhelik.

A Vál]alkozó a te1.1esítésben ÍésZt\'evő Személyck és szcrr'ezetek koZött a
sziikséges koordirlációt elvégzi'

A Vállalkozó teljesítésében csak az ajánlatában megelölt aiválla1kozó műkÖdhet közre'
az aIváIlalkozó nen-i vehet igénybe saját teljesítésének tíz szizalékát meghaladó
nrértókben teljesítési segédet. Ha a szerződéSkötéSt követően - a szerződéskötéskor c1óre
nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmén;l miatt a szerzodés vagy
annak egy r'észe nem lenne teljesíthctő a megjelolt alvállalkozól'al. más megjelölt
Szcn'ezet (személy) közreniiködéséhez ki kell kéni a megrcndelő eiőzetes, írásbeli
hozzájániását.

A Vállalkozó a jelen szerződés alapján tudomáSára jutott információkat,
adatokat' nrind a szerz(ldés hatályban 1éte alatt, mind pcdig a szerződés
megszűnése után köteles tizleti titokként kezelni, s azok kizáró]ag a Megrende1ő
részére hasznosíthatók' i1letőleg azokat a Megrendelő hozzájárulása nélküi
senktnek sem adhatja ki, valamint saját üzleti tevékenysége során saját cé1jaira
nem használhatj a fel '

Felek megál1apodnak abban, hogy a 2'1-2'6' pontban foglalt kötelezettségek
tnegsértése esetén a Vállalkozót kártérítési felelősség terheli' Amenlryiben a

Vállalkozó a 2.2. pontban, a j ogszab ályokb an, i11ető1eg a Támogatási
Szerziidésben foglalt határidőket neki felróható okból késedclmeserr teljesíti'
úgy nlunkanaponként a teljes - áfa nélkül számított értékű vállalkozási díj 0'5
%-ának rnegfelclő mértékíi késedelmi kötbér megfizetésóre kÖtelcs' melyct az
adott részteljesítést követően esedékes díjban jogosult a Megrendelő
érvényesíteni' A késedelmr kötbér összesen 1egfeljebb a teljes vái1alkozási dí.1

25Yo-a' Amennyiben a Vá1lalkozó a szerződésben meghatáIoZott
kötelezetts é g e it a megadott határidőre nem teljesíti, és a Megrendelőnek a

szerződésben tö gzítetÍ, de az egyébként késedelmes teljesítéshez fŰrződő érdcke
megszűnt a Megrendelő az áfa nélkül Számított értékű vállalko zást díj 25 'Á-
ának megfelelő méItékű meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosu1t. A
MegrendeIő a kijtbér t meghaladó kárának érvónyesítésére is jogosult'

A rnegvalósithatósági tanulmárrnyal kapcSolatos szerzői jogok Megrendelő1 il1etik meg'

3. A Megrende lő kötelezettséger

A Megrendelő r'állalja, hogy a tevékerrység elr'égzéséhez a szükséges
iníornációkat a feladat cIlátásához szükséges időzítésse1 biztosítja, továbbá
gondoskodik a következókről: s zerző déskö téskor átadja a közbeszct'zósi e ljár'ás
rószr'ételi c1okr-rmentáció B/Ii5. pontja szerinti á1l apotfe lv éte1t, a kö1tSégbecs1ést
ped ig 2008. szepLembcr I 5 -ig.

A Vá11alkozrjval való kapcso1attartásra MegrendeJő Kaj csa Zsl'zsát
(Tel.: +36-t-477-3500, Fax: +36-1-47] -3513) jelö1i ki, a teljesítés e11cnőrzésére
Megrcncelő Kovács Atti1a Jánost (Tel': +36-2zl-519-215' Fax: +36'24-5I9-216)

.1e1öli ki. A kapCSo1attaItó \'á1toZáSáÍól a Megrendelő ha]adéktaL1anu] írásban
táj ókoztatj a a Vál1a1kozót.

4. FizetésÍ fel tétel ek

A Vállalkozót. az 1. pontban megjelölt tevékcnységek hibátlan clvégzéséért
22 320 0O0 FI+AFA össze gű vállalkozási díj iIleti meg' E'bből

1.1
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a) a nregvalósítható s ági tanulmány elkéSzítését követően csedékes i 5o%.

b) a megvalósíthatósági tanulmány formai tartalmi ellenőrzését és elfogadását
követően esedékes 15%,
c) a támogatási szerződés aláírását követően esedékes 20%.
d) a folyamatos pénzügyi tanácsadás ellenértéke összesen 11 160 000 Ft-ÁFA,
me1y részletekben arányosan, félévenként esedékes. A félóves díj cisszegc
(beleértvc az utolsó megkezdett félévet is) 124o 0oo Ft+ÁFA. A féléves díjjal
kapcsolatban a Vállalkozó félévenként utólag jogosult számlát kiállítani, eiső
ízben a támogatási szerződés aláírásának félévét követő félévrő1. annak 1ejárta
után, tehát 2009. december 31. után'
Ha a fe1adat 2013' június 30. előtt végetérne, a fennmaradt díjat tel1cs
egésZében az uto1só számIa kiálÉtásakor lehet érvényesíteni.

4'2 A 4'1, pont szerinti díjakról a résztelj esítések igazolását követően lehet számlát
kiállítani és Megrende1őnek benyújtani átutalás céljából' A fizetési határidő a
teljesítési igazolástóI számított 60 napon belül. Vállalkozó bankszáml as?'ámáÍ a

számla tartalmazza. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nen fizet'

4.3 A számla kiegyenlítésével a Megrendelő minden, a jogviszony tárgyát képezo
tcvékenységhez kapcsolódó valameruryi j ogot megszerzi'

5. Egyéb feltételek

5'1 Jelen szerződés klzátóIag írásban, közös megegyezéssel módosítható' a Kbt. szerinti
feltételek fennál]ása esetén. Szóban közölt módosítás érvény.telcn.

5'2 A szerzódést 30 napos határidővel bármelyik fél felmondhatja. ha előre nem
látható ok miatt nem képes teljesíteni a szerződést. Rendkívűli felmondásnak
van helye azonnali hatállyal, ha valamelyik fél a szerződés szerinti
ktlLelezcLLségcit súlyosan megszegi.

5.3 Jelen szerződés által nem szabáIyozolt kérdéseke a Polgári Törvónykon1.v a Kbt. és

egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni' A felek az egynás köZött
felmerült vitás kórdéseket elsősorban trirgyalások útj án kívarrják rendezni. Ameruryiben
a tárgyalás eÍednénytelen, szerzödő felek kikötik perértéktől fiiggően a Pesti Központi
Kerülcti Bíróság, illetvc a Fővárosi Bíróság kizárólagos il1etékességét.

5'4 Jelcn szerződés 10 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban
készült, nelyet felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratrrkkal mindcnbcn
megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá'

t
I

Budapest, 2008. szeptember 15.

Megrendel

Szöllősi Zoltári
Gazdasági igazgató-hel

Ellenj eg-vezte:

Vállalkozó


