VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.
adószám: 15408002-2-16
számlavezető pénzintézet: OTP Bank NyRt.
pénzforgalmi jelzőszám: 11745004-15408002-00000000
képviseli: Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés elnöke,
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről az
ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 3.
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045902
adószám: 14206728-2-41
számlavezető pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000033-43090002
képviseli: Gombi Attila vezérigazgató
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)
- a továbbiakban együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon, a Megrendelő által
lefolytatott általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként, az alábbi feltételek
szerint.
1. A szerződés tárgya
1.1. Megrendelő jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretei között
megrendeli Vállalkozótól az alábbiakban részletezetteket:
a) A Megrendelő számára releváns, az Európai Unió, illetve a hazai minisztériumok és
más szervezetek által kiírt pályázatok tematikus figyelése, és azok a Megrendelő
számára minden hónapban két alkalommal frissített formában történő megküldése,
valamint folyamatos pályázati tanácsadás.
b) Projektgenerálás. Javaslatok megfogalmazása arra nézve, hogy melyek a Megrendelő
számára megvalósítható, a megyei és a regionális fejlesztési tervbe illeszthető
pályázati projektek. Emellett a Megrendelő fejlesztési elképzelései alapján azokhoz
lehetséges támogatási lehetőségek felkutatása - forrás feltérképezés.
c) Folyamatos figyelemmel kísérése annak, hogy a régióban milyen, az Európai Uniós
pályázati rendszerrel kapcsolatban álló intézmények, a megvalósítandó projektekben
esetleg a későbbiekben szerepet vállaló pályázók találhatók, ezekkel a partneri
viszony kialakításában való közreműködés.
d) Vállalkozó havonta átlagosan két, személyes konzultációs lehetőséget biztosít. A
konzultáció helyszínét a Megrendelő esetenként előzetesen jelöli meg.
1.2. A Vállalkozó a Megrendelő és intézményei részére egyes, a Megrendelő által
meghatározott, uniós és nem uniós pályázati pénzből – elsősorban Új Magyarország
Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Programok, a Társadalmi Megújulás Operatív
Programok, Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programok - megvalósuló
beruházásainak (projektjeinek) pályázatírását és a támogatott projektek menedzselését
az ajánlattételi felhívás IV.2.1. és V.7.10. és jelen szerződés 5. pontja szerinti
értékbesorolásnak megfelelő mértékű vállalkozási díjért végzi.

2. Kapcsolattartás
2.1. A Felek kapcsolattartó személyeket jelölhetnek ki annak érdekében, hogy kölcsönösen és
teljes körűen tájékozottak legyenek a folyamatban lévő ügyekről.
2.2. A kapcsolattartók személyében, illetve feladatkörükben bekövetkezett változásokról a
Felek kölcsönösen értesítik egymást.
3.

Megrendelő nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

3.1. A Megrendelő jogosult a szerződés teljesítésének rendszeres, bármikor történő
ellenőrzésére, a teljesítés mindenkori állásáról a Vállalkozótól információt kérhet.
3.2. A Megrendelő a feladat eredményes ellátásához szükséges dokumentumokat a
Vállalkozó kérését követően – a Megrendelő lehetőségéhez és a körülményekhez mérten
- 3 munkanapon belül köteles átadni. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőt neki
felróható okból elmulasztja, vagy késedelmét előzetesen nem menti ki, úgy a Vállalkozó
jogosult az ebből eredően felmerült egyéb költségeket a Megrendelőre hárítani. A
dokumentumok hiányos, téves átadásából fakadó kárt minden körülmények között a
Megrendelő viseli.
3.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozó kérésére a Vállalkozó nevét, elérhetőségét és logóját
feltüntetni minden olyan esemény, kiadvány és tevékenység kapcsán, amelyben a
Vállalkozó a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően közreműködik.
3.4. A Megrendelő elfogadja, hogy a Vállalkozónak jogában áll a Megrendelőt ügyfeleként
megnevezni ajánlataiban, marketing anyagaiban és harmadik felekkel történő hasonló
tartalmú levelezésében. A Vállalkozó a Megrendelőről egyéb információt nem közölhet.
4.

Vállalkozó nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei

4.1. A Vállalkozó az 1.1. pont alatt részletezett tevékenységéért vállalkozói átalánydíjra
jogosult, jelen Szerződés 5. pontjában meghatározottak szerint.
4.2. A Vállalkozó köteles az általa havonta elvégzett feladatokról írásbeli összefoglalót
készíteni, amelyet a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározott módon a számlával
egyidejűleg ad át a Megrendelő részére.
4.3. A Vállalkozó a fentebb meghatározott feladatainak ellátása során vállalja, hogy szükség
esetén a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 0,08 napon belül - a felmerülő részfeladat
jellegének megfelelő módon (pl.: személyesen, telefonon, telefaxon, e-mailen stb.) – a
Megrendelő rendelkezésére áll.
4.4. A Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során a Megrendelő érdekeinek megfelelően, a
tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. A Megrendelő részéről utasítási
joggal a Megrendelő képviselője vagy az általa meghatalmazott személy rendelkezik. A
Megrendelő szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó köteles erre a Megrendelő
figyelmét írásban felhívni. Amennyiben a Megrendelő az utasítást továbbra is fenntartja,
úgy a Vállalkozó köteles azt a Megrendelő kockázatára végrehajtani azzal, hogy az abból
eredő károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.
4.5. A Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott tevékenysége során fokozott
gondossággal, a legjobb tudása szerint jár el.
4.6. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok ellátásához
szükséges, megfelelő tapasztalattal és szaktudással rendelkezik.

5.

Vállalkozói díj

5.1. A folyamatos pályázati tanácsadás, pályázatfigyelés, forrás feltérképezés díja havi nettó
300.000.-Ft + ÁFA = bruttó 375.000.-Ft, azaz háromszázhetvenötezer 00/100 Ft;
5.2. A Megrendelő az 5.1. pont szerinti havi díjat a tárgyhónap utolsó napjáig kiállított
számla átvételét követő 30 napon belül fizeti meg.
5.3. A legfeljebb nettó 50.000.000.-Ft bekerülési összegű pályázatok esetén a pályázatírás és
projektmenedzsment díja pályázatonként 0,9%;
5.4. A nettó 50.000.001.-Ft – 300.000.000.-Ft bekerülési összegű pályázatok esetén a
pályázatírás és projektmenedzsment díja pályázatonként 3,8%;
5.5. A nettó 300.000.000.-Ft-ot meghaladó bekerülési összegű pályázatok esetén a
pályázatírás és projektmenedzsment díja pályázatonként 2,7%;
5.6. A Vállalkozó az 5.2.-5.5. pontok szerinti pályázatírásra és projektmenedzsmentre
projektenként 2 db részszámla és a pénzügyi elszámolás elfogadását követően végszámla
benyújtására jogosult. A projektenkénti végszámla értékének el kell érnie az
ellenszolgáltatás 20%-át.
5.7. A pályázat előkészítés tárgykörébe nem tartozó dokumentumkészítés - amennyiben az
adott pályázatokban a Megrendelőnek szükséges a pályázat beadásához – díja legfeljebb
pályázatonként 1,9%, melyet a teljesítést követően kiállított számla átvételét követő 30
napon belül fizeti meg a Megrendelő.
5.8. A Megrendelő az ellenszolgáltatást az általa kiállított teljesítés igazolás és a Vállalkozó
által benyújtott számlák alapján banki átutalással, a Kbt. 305.§ (3) bekezdésében, illetve
az Art. 36/A. §-ban foglaltaknak megfelelően teljesíti.
5.9. A késedelmes fizetés esetére Felek a Ptk. 301/ A. § alapulvételével számítják a
késedelmi kamat összegét.
5.10. Amennyiben a Vállalkozó érdekkörébe eső, neki felróható okból utasítanak el
pályázatot, azonban ha újra benyújtható, akkor az új, vagy átdolgozott pályázatot a
Vállalkozó külön díjazás nélkül köteles elkészíteni.
6. A Szerződés hatálya
6.1.

Jelen Szerződést Felek 2009. év október hó 8. napjától 2011. év december hó 31.
napjáig tartó határozott időtartamra kötik. Megszűnik a szerződés ezen az időtartamon
belül is, ha a Vállalkozónak kifizetett, illetve az őt megillető díjak összeszámítva elérik
a közbeszerzésekről szóló törvény alapján megállapított közösségi szolgáltatásokra
érvényes értékhatárt. Ez esetben a szerződés 1.1. pontja szerinti feladatok végzésének
kötelezettsége az adott hónap végén, míg az 1.2. pontja szerinti feladatellátási
kötelezettség a Vállalkozó teljesítésével, illetve a Megrendelő általi díjkifizetéssel
egyidejűleg szűnik meg.
7. Kárátalány

7.1. A Vállalkozó kárátalány megtérítésre kötelezett a Megrendelő részére - amely a
Vállalkozó érdekkörébe eső, felróható okból véglegesen elutasított pályázatok
(projektek) esetén a Megrendelőt megillető összeg, melynek mértéke a sikeres pályázat
(projekt)
esetére
a
Vállalkozót
megillető
pályázatírási
díj
30%-a.
8. Egyéb rendelkezések
8.1 Jelen Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.
8.2 A Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni
egymással; a jelen Szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek

