
VALhLKoZISI KERETSZERZ6DT,S

amelv l6treidtt
eryrdszr6l 

- 
a Legf6bb tigy6szs6g nev6ben elj6r6 Bdcs-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000

Kecskemet, R6k6czi ft 7 ..; ad6sz6m: 15300148-2-41, tdrzskdnyvi azonosit6ja: 300146000) k€pviseli:
Dr. N6nfui Ldszl6 f6iigy6sz) tovdbbiakban Megrendel6

m6sr6szr6l
Tengrikdn Szolgdltat6 Kft. (6ff)0 Kecskemdt, Klapka u. 9-11.)
c€gegyzlkszdmlbejegyzlsszim: 03 -09 -121926
szimlavezet6 bank: Lakiteleki Takardksz6vetkezet
banksz6mlasz6m: 52000018-11026819
ad6sz6m: 237807 7 O -2 -O3

k6pviseli: Sz6ll6sin6 Mrirta EdiQ tovribbiakban V6llalkoz6, illetve egyiittesen: Sz€tzdd6 Felek kdzdtt

az aj6nlati felhivdsban 6s dokumenti4ci6ban, az ajinlatban rdgzitettek alapjSn az al6bbi tartalommal 6s

feltetelek mellett.
PREAMBULAM

A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogr Megrendel6 a Kdzbeszerz6sekrdl sz6l6 2011. 6vi CVll. tOrvdnyben

foglaltak szerinl ,Fordittisi tevCkenysig Bdcs-Kiskun megrc ligltiszi szervei rCszire" t6rgy6ban,

hirdetmCny k<izz6t6tele n6lkiili trirgyaldsos krizbeszerz6si elj6r6st folytatott le.

Ezen kiizbeszerz1si elj6r:ls eredm6nyekdppen a V6llalkoz6 - mint az eljArds nyertese - jogosult a

Megendel6vel a jelen szerz6d6s megkOtdsdre. A szerzhdb felek rOgzitik azt is, hogy a forditasi
tevdkenysdg speciflis eljflis (biintet6 eljfu6s) sor6n meriil fel, ez6rt az adott elj6r6sra vonatkoz6
jogszab6lyi rendelkez6sek is ir6nyad6k a feladat ell6t6sa sonin.

I. A szerz6d6s tdrgya:

1. A szerzddd felek a jelen szerz6d€ssel ana v6llalnak ktttelezetts6get, hogy Megrendel6
megrendeli, V6llalkoz6 vr4llatja, hogy eseti megrendelds alapj6n forditdsi, szerkeszt6si 6s

lektorfl6si munkrlkat v6gez magyarr6l idegen nyelvre 6s idegen nyelvr6l magrarra.

2. Y6llalkoz6 az eryes forditrisi, illewe lektor6l6si munkiikat a jelen szerzdd6s alapj6n kCsziilt eseti

megrendel6seknek (a tov6bbiakban: Megrendel4s) megfelel6en kdsziti el. Megrendeldsen az

alapul szolg6l6 eljrirr4sra ir6nyad6 szab6lyok szerinti kirendel6s is €rtend6.

IL Felek jogai 6s kiitelezetts6gei

1. Vdllalkozf jogai is kAtulezeftCgei:

1.1. V6llalkoz6 kdteles a Megrendel6 6ltal rd;szdre Atadott dokumentumokat a Megendeldsben
meghat6rozott m6don 6s hat6rid6ben az aj6nlatnak megfelel6en pontosan, szdveghfien, a

szakma szabdlyai szerint elk6sziteni. Abban az esetben, ha egy tdmakdrbe tartoz6 anyag

fordit6set tdbb fordit6 v'gzi, Y6llalkoz6 koteles az egyes r6szek stilisztikai, szakterminol6giai
koherencidjdt biztositani.

1.2. Viillalkoz6 szavatolja a Megrendeldsek tdrgyet kepez6 forditrisi rnunk6k szakszerfi elv6gzfs6t.

1.3. Abban az esetben, ha a teljesit6sbe a V6llalkozo az aj nlatban nem szerepl6 szakembert is be

kivdn vonni, a teljesitdsbe bevont szakembernek meg kell felelnie a kiirds kdvetelm6nyeinek.

1,4, V6llalkoz6 az ig6,nybe vett harmadik szem6ly6rt fgy felel, mintha a munk6t maga v6gezte

volna.

1.5, V6llalkoz6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a szerzddds teljesit6se sor6n birtok6ba kerillt
inform6ci6kat nem hozza harmadik szem6ly tudomdsera. A titoktartesi kdtelezettsdg kiterjed a

Vdllalkoz6 6ltal ig6nybe vett harmadik szem6lyre is.

Titoktart6si kOtelezetts6ge tekintet6ben V6llalkoz6 a teljesit6s sorrln k0teles a lehetd legnaglobb
gondoss6ggal 6s krirtiltekint6ssel elj6rni.



1.6. Vfllalkoz6 kdteles a Megrendel6 iltal itadott fon6sanyag illetve az elk6sziilt fordit6s
biztonsigos, illet€ktelen szemdlyek szim6ra nem hozz|ffrhetl helyen ttirt6n6 t6rol6s6r6l
gondoskodni,

2. Megrendelf jogai ds kdtelezettsigei:

2.1. Megrendel6 villalja, hogy a Megrendel6sben meghatirozott munka elv6gz6sdhez sziiks6ges
dokumentumokat V6llalkoz6 r€sz|re egy p6ld6nyban kinyomtatva 6slvagy elektronikus
form6ban (virusmentes CD-n, DVD-n, e-mailben) 6tadja.

2.2. Megrendel6 jogosult a teljesitdst min6sdgileg 6s mennyis6gileg 15 napon beliil megvizsg6lni,
dszreveteleit jegyz6kiinyvben rdgziteni, a teljesftdsbe bevont szakemberek munkdj6t 6rint6
sflyos kifog6sok esetdn az 6rintett szem6ly teljesitdsb6l val6 kizir6sit k6rni.

2.3. Megrendel6 kitteles a hibitlan teljesitdst k6vet6en Villalkoz6 r6sz6re a jelen szerz6d6s III.
pontj6ban meghat arczott dijat megfizetni.

2.4. Megrendel6 jogosult a szerz6dds teljesitdse sor6n a fordihisi munkiik min6s6g€r6l folyamatosan
t6jdkoz6dni, azokat folyamatosan ellen6rizni, siirg6s vagy azonnali forditis eset6n a lefordftoft
anyagot szakmai 6s nyelvi lektorflfs n6lkiil - munkap6ld6nyk6nt - megtekinteni, tapasztalatait
jelezni a V{llalkoz6nak.

III. A munka dijazisa

1. Felek a vfllalkoz6i dijat ajelen szerz6dds elvilaszthatatlan rdsz5t k5pez6 l. sz6mri melldkletdben
szerepl6 dijtdtelek alapulv€teldvel hattuozzil< meg. A v6llalkoz6i dij magirban foglalja
valamennyi szem6lyi 6s tdrgyi szolg6ltatas kcilts6geit 6s j6rul6kait.

2. A Megrendel6sben kiilOn is rdgzitdsre keriilnek a v6llalkoz6i dij alapj6ul szolg6l6 dijt6telek.

3. Y6llalkoz6 az egyes megrendel6sek alapj6n elv6gzett szolglltat6sok vdllalkoz6i dij6t a
megrendelt szolg6ltat6s hirinytalan is szerz6ddsszerii elv6gz6s6nek teljesit€sigazolisat k0vet6en
jogosult leszi'rnlSzni a Megrende16 feli.

4. Megrendel6 a teljesitdsigazolAs kiadfs6t mindaddig megtagadhatja, amig a Vrillalkoz6
teljesitisdvel kapcsolatban brirmilyen mennyisdgi vagy min6s6gi kifogris ill fenn.

5. Megrendef6 az atvetelt kdvet6en a Vfllalkoz6 6ltal - a teljesltdsigazolds kitillitdsdt kdvetden -
kiallitott ds Megrendel6 kdpvisel6je 6ltal igazolt szhmla k'zhezvdteldtol szimitott 30 napon beliil
kdteles a v6llalkoz6i dij teljes tisszegdt dtutalni Vdllalkoz6nak a Lakiteleki Takarekszdvetkezet-
n6l vezetett 52000018-11026819 sz6nt szdml{jira. A sz6ml6hoz Y6llalkoz6 csatolni kciteles a
fordlt6si feladatokra vonatkoz6 megrendel6lap m6solat6t.

6. A szdmfa abban az id6pontban tekintend6 kiegyenlitettnek, amikor a Megrendel6 szhmlavezet6
bankja a VAllalkozn banksz{rnlfjit a kifizetdsre keriil6 vdtehir dsszeg6vel megterheli.

7. V6llalkoz6 til9koztalja a Megrendel6t, hory a jelen keretmeg6llapodiis alapj6n a Megrendel6
6ltal teljesitend6 kifizet6seke - tekintettel arra, hog;i a szerz6dds kOzbeszerz6si elj6r6s alapjriLn
keriil megkdtdsre - az ad6zAs rendjdr6l sz6l6 2003. dvi XCII. tdrvdny (a tov6bbiakban: Art.)
36/A.$-5nak rendelkez6sei alkalmazand6k.

8. A Megrendel6 til9konatja a V6llalkozot, hogy a jelen Szerz6dds alapjrin a Megrendel6 6ltal
teljesitend6 kifizet6sekre tekintettel arra, hogy a szerzbd's kd,zbeszerz6si elj6r6s alapjrin kerill
megkdt6sre - az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. dvi XCII. tdrveny (a tovi4bbiakban: tut.) 36/A.9-
6nak rendelkez6sei alkalrnazand6k.

9. A Megrendel1 t6i6kod^tja tov6bbd a Villalkoz6t, hogy az Art. 36/4. g-6ban meghaterozott
ktitelezetts6gek - igy a tdj'koztatdsi kdtelezetts6g - 6t is terhelhetik a Kbt. ds a Ptk. szerinti
esetleges alv6llalkoz6i ir6ny6ban.

10. A Felek meg6llapodnak, hogy nem alkalmazhat6ak a k6sedelmes fizetds szab6lyai,
jogkOvetkezmdnyei, ha a Megrendel6 az Art. 361A. $-6ban el6irtaknak megfelel$ felt6telek
teljesiil6se hi6nyrlban visszatartja a kifizetdst. Amennyiben a Villalkoz6 nem teljesiti hat6rid6ben



a kifizet6s jogszab6ly szerinti el6feltdteleit, a Megrendel6 fizetdsi hattuideje a V6llalkoz6
k6sedelm6nek idej6vel meghosszabbodik.

11. Villalkozo nem fizet, illetve szimol el a szerz6d6s teljesitdsdvel dsszefiiggdsben olyan

k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfelel6

tfrsasdg tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a nyertes aj6nlattev6 ad6ktiteles jovedelm6nek

csokkent6s6re alkalmasak.

12. Y6llalkoz6 koteles a szerz6dds teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szetkezet't a

Megrendel6 szimira megismerhet6vd tenni 6s a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti iigrletekdl az

aj rin latk6r6t halad6ktalanul 6rtesiteni.

IV. Megrendel6sek

1. Megrendel6 az egres fordlt6si, lektordlisi munk6kat jelen szerz6dds alapjin, irisban rendeli meg

V6llalkoz6t6l.

2. Megrendel6 ktiteles gondoskodni a Megrendelds tdrgyit k€pez6 dokumentumok euuttatesir6l a

Vdlialkoz6hoz. Ez a felek eseti megdllapodisat6l ftigg6en tdrtdnhet faxon, elektronikus

fton(virusmentes cD-n, DVD-n, e-mailben), posta vagy futer dtji{n, de minden esetben iri4sban.

3. V6llalkoz6 kdteles a Megrendel6st legkds6bb 5 munkanapon beliil a kirendeld iiry6szsdg hivatali

e-rnail cimfre megkiildott elektronikus lev6llel visszaigazolni. A megrendel6st6l elter6 tartalmf
visszaigazolas esetdn felek egyeztetni kdtelesek.

V. Teljesit6s

1. A teljesitds helye: ellenkez6 meg6llapod6s hiinydban Megrendel6 szdkhelye.

2. A teljesit6s m6dja: felek eseti megillapod6sft6l {ligg6en faxon, elektronikus riton, postan vagy

futrdr 6tj6n.

3. A teljesit6s id6pontja: a Megrendel6sben megielolt id6pont szerint az elk6sz0lt dokumentAci6

6tad6s-itvetele.

, Jelen szerz6d6sben r6gzitett szolgiltatrisok elv6gz6se akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha fordit6si

munkik az aj6nlati felhivfsban is dokument6ci6b an, az ajlnlatban 6sjelen szerz6ddsben rOgzitett

felt6telekkel elv6gz6sre keriilnek.

A Szerz6d6 Felek rogzftik, hogy a forditrisi feladatok teljesitdse sordn kele&ezett forditds, 6s az

6tadott dokument6ci6 felhaszn6l6si jogai Megrendel6t illetik.

Villalkoz6 a forditdsokat nyomtatott formdban, al6ir6ssal elldtva, a forditand6 anyag szerkezetet

megtartva Word 6.0, vagy enn6l magasabb verzi6szdmri Word-ben, Times New Roman 12

betiitipusban 6s/vagy viruimentesen CD-n, vagy DVD-n - .doc, docx., vagy rtf. form6tumban, a

megrendel6 6ltal megadott p6ld6nysz6mban koteles etadni Megrendel6 r6szdre. Nem .doc

form6tumri, speci6lis sierkesadsi ig6ny6t Megrende16 a megrendel6lapon jelzi, 6s ez Megrende16

6s V6llalkoz6 kdzdtt kiildn megellapodds tdrgy6t kdpezi.

5.



vI. Hibf s teljesit6s, k6sedelem

V6llalkozo k6sedelmes teljesit6s eset6n kdteles err6l Megrendel6t irisban 6rtesiteni. V6llalkoz6
k6sedelmes teljesitdse eseten Megrendel6 k6sedelmi k0tb6rre jogosulg melynek m6 6ke a
napokban meghatilrozott v6llalisi hatirid6 esetdn naponta az adott Megrendelds 6rt6kdnek 5%-a,
az 6rdkban meghat6rozott villal6si hati.rid6 esetdn 6riinkdnt az adott Megrendel6s 6rt6kdnek 5%-
a.

A vdllalisi hat6ridd kdtszeresdn trili kdsedelem eset6n Megrendel6 jogosult el6llni a
Megrendel6st6l 6s az adott Megrendel6s 50%-6nak megfele16 meghitlsul6si k0tb6ne jogosult.

A Megrendel6 6ltal 6szlelt €s jelzett hibikat (felreforditris, terminol6giai t6ved6s, inkonzisztencia
stb.) a Vilhkoz6 kdteles halad6ktalanul kijavitani. Amennyiben Megrendel6 a k6sz fordlt6son
Vrdllalkoz6val tdrt6nt egyeztet6s ndlkiil javit6st hajt v6gre, V6llalkoz6 az adott anyag6rt tovdbbi
felel6ss6get nem kiiteles v6llalni

Megrendel6 jogosult a teljesitdst mennyisdgileg 6s min6s6gileg megyizsg6lni, 6szrevdteleit
jegrz6kdnyvben r0gziteni ds a Vfllalkoz6nak legfeljebb kdt alkalommal kijavilisra visszaadni.
Abban az esetben, ha Megrendel6 a k6tszeri kifog6st kdvet6en sem teljesit hib6tlanul,
Megrendel6 jogosult a Megrendeldst6l el6llni ds a vdllalkoz6i dij 50%o-nak rnegfelel6
meghi0sulisi kdtbert kdvetelni.

V6llalkoz6 nem teljesit6se eset6n meghitisulAsi kdtb6rt kdteles fizetni, rnelynek mdrt€ke a
meghirisult Megrendel6s nett6 ellen6rt6k6nek 100 Vo-a. A Megrendelds meghirisuhisdnak
tekintend6 kiilOnOsen, ha a teljesit6s a VSllalkoz6 drdekkdrdben bek0vetkez6 okb6l 6s felr6hat6an
meghitisul. (Kiv6ve a vis maior esetdt.)

Amennyiben Megrendel6 a Megrendeldst a teljesit6si hat6rid6t megel6z6en lemondja"
Megrendel6 koteles a mfu elv6gzett, igazolt munka ellendrt6k6t megfizetni.

Megrendel6 ajelen szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondhatja" amennyiben a V6llalkoz6 srilyos
szerz6d6sszegdst kOvet el. Stlyos szerz6d6sszeg6snek min6sill ktilOnOsen:

a) Vri'llalkoz6 egym6st kdvet6 hrlrom alkalommal k6sedelmesen 6s hib6san teljesit;

b) V6llalkoz6 illetve a teljesit6sben rdsztvev6 szakemberek szdnddkos vagy gondatlan
magatart6s6nak kdvetkezm6nyek6nt az adatok, inform6ci6k illet6ktelenek tudom6s6ra
jutnak.

c) Jelen szerz6d6sben foglaltak szerint a Vfllalkozo el6zetesen nemjelenti be a teljesit6sbe
bevont - ford{t6st, szakmai lektor6l6st teljesit6 - szakemberek dsszetdteldben t0rt6nd
v6ltoz6f,t.

d) Jelen szerz6dCsben foglaltak szerint a teljesitdsbe bevont szakemberek szem€ly6t 6rint6
sflyos kifog6sok eset6n az 6rintett szakemberek cser6j6t V6llalkoz6 nem hajtja v€gre.

Ha a Megrendel6 a v6llalkoz6i dijat jelen szerz6dds III. 3. pontjdban meghatiirozott id6tartam
alatt nem frzeti meg, kdteles V6llalkoz6nak a jerybanki alapkamatnak megfelel6 mdrtdkii
k6sedelmi kamatot fizetni.

A kapcsolattaru{sra kijeldlt szem6lyek:

Megrendel6 r6sz6r6l: a szakmai kapcsolattart6 a fordit6st megrendel6 szem6ly.
P€nziigyi k6rd6sekben kijel6lt kapcsolattart6:
Ndv: Tomasovszkind D6r6 Edit gazdas6gi osztilyvezet6 Telefon: 76/514-607
Akaddlyoztat6sa esetdn: Brem Andrea tiszWise16 telefon 7 6/514-6OO/2029
e-mail: bac.fou@mku.hu

V{llalkozti resz6r6l: a Megrendel6s visszaigazoldsdban megjeldlt szem6ly.

5.

7.



VII. A szrrzfi6s rn6dositdsa 6s megszfin6se

Jelen szerz6dds m6dositisa {r6sban, a felek kdlcsdnds egyetdrtdsdvel a kdzbeszerzlsekr6l sz6l6
2011..6vi CVIII tv. 132. $-a 6s a Polg6ri TtirvdnykOnyvr6l sz6l6 2Ol3.6vi V. tiirv6ny alapjin
tdrt6nhet.

Jelen szerz6d6st b6rmely fdl egioldahi irisbeli nyilatkozat|val, 30 napos felmondesi iddvel,
indokoldsi kdtelezetts6g n6lkiil felmondhatja.

VIII. Mell6kletek:

A szerz6dis elv6laszthatatlan mell6klet6t kdpezik:

1. sz6m0 melldklet: A Vdllalkoz6 dltal nviitott szolsdltatdsok drdt tartalmaz6
drltibldzat

IX. Altalinos rendelkez6sek:

1. A szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekre a Polg6ri Ttiw6nykdnyv rendelkez6sei az

irdnyad6k.

2. Felek k6telezettsdget v6llalnak arra, hogy a szerz6d6s teljesitdse drdek6ben egytittmflkiidnek,
tajekoztatdsi kdtelezetts6giiknek eleget tesznek.

3. Felek kiielentik, hogl a felmertil6 vit6s k6rd6seket els6sorban bdkds titon rendezik.

4. Jelen szerz6ddst a felek hat6rozott id6re kdtik. Jelen szerz6d6s az al6.ir{s napjri.n l6p hatrilyba

2017. december 31-ig terjed6 id6tartamra, de legfeljebb az eljfrast megindit6 felhivdsban

megle16lt keretdsszeg kimeriil6s6ig. Amennyiben a keretiisszeg 2017. december 31. el6tt kimeriil,
ez a szerz.6d6s megszilndsdt eredm6nyezi.

Fefek a fenti szerz6d6st elolvastik, 6s mint akaratukkal mindenben megegez&t, kdlcsdntts drtelmez6s

uten helybenhagy 6lag a16irt6k.

Kecskem6t, 2016. janu6r 5.

i/ l=,'-
Megrendel6

Mell6klet: A V6llalkoz6 6ltal nyrijtott szolg6ltat5sok

V6llalkoz6

,,rif iiv.rs;r,,,o,*.lu*,iJ{tl"rrr.,.,*0,
' |U lXeislen,4l
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