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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Budapest XXI. Kerület, Csepel Önkormányzatához tartozó intézmények jelentős hányadában 
pazarló, elavult, balesetveszélyes világítási rendszerek üzemelnek, azaz a szolgáltatás rossz 
minőségű és drága. Ezek karbantartása irreálisan magas költséget igényel, valamint az alacsony 
hatékonyságú működés következtében a megfelelő látási körülmények, csak feleslegesen magas 
energiafelhasználással biztosíthatók. A felmerült világítási problémák megoldása korszerű, 
energiatakarékos lámpatestek és fényforrások beépítésével lehetséges. 
 
Ezen feladat segítésére az Oktatási Minisztérium a 190/2005. (IX.17.) sz. Kormányrendelet 
alapján „Szemünk Fénye Program” megnevezéssel központosított közbeszerzési eljárást 
folytatott le.  
Ennek nyertese, a CAMINUS Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) vezette konzorcium (tagjai még: 
GE Hungary Kft., OTP Bank Nyrt., Viessmann Fűtéstechnika Kft., Rátherm Kft.) a Program 
keretében árajánlatot adott intézményeink világítás korszerűsítésének elvégzésére.  
 
A korszerűsítendő intézmények a 2. sz. mellékletben kerültek kimutatásra. 
  
Az ajánlat lényege, hogy a korábbi rendszerek, jó minőségű és takarékos rendszerekkel történő 
kiváltása a szabványoknak megfelelő szolgáltatási színvonalat, másfelől olyan mértékű 
megtakarítást eredményez, melyből a korszerűsítés teljes egészében finanszírozható. Az ajánlat a 
KEOP-2009-5.2.0/A pályázathoz kötődő 20 % mértékű vissza nem térítendő támogatást is 
magában foglal. Az önkormányzat részéről a korszerűsítés megindításához önerő biztosítása 
nem szükséges. A kivitelezés során új lámpatestek kerülnek beépítésre, és az elektromos hálózat 
cseréje a kötődobozig megtörténik. 
 
A felmérés adatai szerint, összességében a világításra lekötött teljesítményből jelentős 
teljesítmény csökkenés érhető el a kijelölt intézményekben. 
Ez a mennyiség az elvégzett számítások alapján, bruttó 41 029 741 Ft/év megtakarítást hoz, 
mellyel szemben 10 éves futamidő választása esetén, a 20%-os KEOP támogatással csökkentett 
bérleti díj, bruttó 41 013 656 Ft/év, azaz a korszerűsítésre az elért megtakarítás fedezetet 
biztosít, évi 820 üzemóra működési idő esetén. Erre való tekintettel a 10 éves futamidő választása 
esetén nyújthat fedezetet a bérleti díjra a megtakarítás. A bérleti díj tartalmazza a 
finanszírozási, kezelési költségeket is, ezen túlmenően a mindenkori éves infláció mértéke növeli 
a bérleti díjat, valamint a támogatás összegét. 
 
Az éves megtakarítás számítási metódusa a következő: a 2. sz. mellékletben felsorolt 
intézményekben meglévő, jelenleg működő világítástechnikai eszközök névleges teljesítményének 
és a EU szabványoknak megfelelő, beépítendő új eszközök névleges teljesítményének 
különbözetét szorozzák az éves üzemórával, és az érvényes, jogszabályok által meghatározott 
villamos energia egységárral. 
 
A kivitelezés és finanszírozás egy személyben a „Caminus” Zrt. révén biztosított, akivel 
bármely fenntartó, így önkormányzatunk is – a 190/2005. (IX.17.) Kormányrendelet 5.§ (3) 
bekezdése értelmében – közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül köthet megállapodást a Szemünk 
Fénye program keretein belül.  
 
Az ajánlat elfogadása esetén, Budapest XXI. Kerület, Csepel Önkormányzata bérleti szerződést 
köt az ajánlattevő által képviselt konzorciummal, amely a szükséges korszerűsítési munkákat 
elvégzi.  
Az ajánlat szerinti teljes bekerülési költség összesen bruttó 344 583 075 Ft. A műszaki átadás-
átvételt követően a létrehozott új berendezéseket bérbe adja az önkormányzat részére min. 5, max. 
15 éves időtartamra.  



 
A megállapodás időbeli hatályának megszűnésekor a bérbeadó a bérlet tárgyát képező 
berendezéseket kiselejtezi, azokat – az amortizációval csökkentett jelképes értéken – eladja. Ez az 
érték a szerződés aláírásakor írásban rögzíthető, a nettó bekerülési összeg 1%-a. Az értékesítés 
során a bérlő részére elővásárlási jogot biztosít.  
 
Az ajánlattevő a felszerelt lámpatestekre a konstrukció bérleti jellegére való tekintettel teljes 
futamidőre vonatkozó, a fényforrásokra pedig terméktípusonként meghatározott (5 és 10 év 
közötti) szavatossági időt vállal, melynek következtében a futamidő alatt az energia-
megtakarításon túl, jelentős karbantartási költséget is megtakaríthatunk. Ez azt jelenti, hogy a 
futamidő alatt a beépített anyagokat, fénycsöveket – meghibásodás esetén – a vállalkozó teljes 
körűen cseréli. 
 
A rekonstrukció megvalósításával csökkenthető a folyamatosan változó energiaáraknak való 
kiszolgáltatottság, miközben az elavult világítási rendszerek természetes avulásával együtt járó 
tetemes kiadásoktól az intézmények hosszú időre megszabadulhatnak.  
Mindezek mellett jelentősen javítható az intézményeinkben tanuló - dolgozó gyermekeink, 
munkatársaink komfortérzete, valamint nem utolsó sorban a korszerűsítés végrehajtásával 
hozzájárulhatunk környezetünk tisztaságának megóvásához, hiszen a villamos energia 
megtakarítás, CO2 kibocsátás csökkenést eredményez. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslat megvitatására és elfogadására. 
 
 
 
 
 
 
 Orosz Ferenc 
 alpolgármester 
    
 
Mellékletek: 
1. sz. Egyeztetés  
2 .sz. Az ajánlat által érintett intézmények listája 
3. sz. Bérleti díj, és realizálható költségcsökkentés 
4. sz. Az Oktatási Minisztérium és a CAMINUS Zrt. között létrejött szerződés 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Határozati javaslat 
 

1. Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 2. 
számú mellékletben szereplő, az Önkormányzat által fenntartott intézmények világítás 
korszerűsítését célzó „Szemünk Fénye Programban” részt vesz, továbbá felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a CAMINUS Zrt. –vel kötendő bérleti szerződést 10 évre megkösse. 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
 
Határidő: elfogadásra: azonnal 
  végrehajtásra: 2010. december 31. 
 
Végrehajtásért felelős:  Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató 
    Kiss István Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgató 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségű támogató 
szavazata szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. számú melléklet 
 

Az előterjesztés egyeztetve:  
 

1.  Halmos Istvánné, Városgazdálkodási ágazatvezetővel.  
 
 Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok: 
 

Az előterjesztés alapján az önkormány hosszú távú kötelezettséget vállal. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban tett további észrevételei beépítésre kerültek.  

 
 
 

Halmos Istvánné 
városgazdálkodási ágazatvezető  
      

2.  Kernné dr. Kulcsár Dóra, igazgatási irodavezetővel.  
 
 Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok: 

 
Az előterjesztéssel kapcsoltban észrevételem nincs. 
 
   

 
    Kernné dr. Kulcsár Dóra 
      igazgatási irodavezető  
 

 
3.  Vukovich Zoltán Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport mb. ágazatvezetőjével.  
 
 Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok: 
 

Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, elfogadását javaslom. 
 
 
 

Vukovich Zoltán 
mb. ágazatvezető  

 
 
4.  Kiss István, Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgatójával.  
 
 Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok: 
 

Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek, elfogadását javaslom. 
     

 
  Kiss István 
    igazgató  

 
 
 
 



 

2. számú melléklet 

Az ajánlat által érintett intézmények listája 
 

 
S. 
sz. Intézmény megnevezése Irányító

-szám Település Közterület (utca, tér stb), 
házszám 

1 Aprajafalva Óvoda 1214 Budapest Völgy u. 8. 
2 Béke tér 13. /tagóvoda/ 1214 Budapest Béke tér 13. 

3 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató Intézmény 

1215 Budapest Csete Balázs u. 13. 

4 Radnóti Miklós Művelődési Ház 1214  Vénusz u. 2. 
5 Karácsony Sándor Általános Iskola 1211 Budapest II. Rákóczi F. u. 106-108. 

6 Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ 1214 Budapest Simon Bolivár sétány 4-8. 

7 Nevelési Tanácsadó 1211 Budapest Kiss János altb. u. 10-12. 
8 Hétszínvirág Óvoda 1211 Budapest Kiss J. Alt. u. 10-12. 

9 Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat Központi Műhely 1215 Budapest Vágóhíd u. 68. 

10 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat Csepeli Szociális 
Szolgálat 

1211 Budapest 
Kiss János altb. u. 54. 
Táncsics Mihály u. 69 
Völgy u. 82. 

11 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat Csepeli Gondozási 
Központ 

1212 Budapest Völgy u. 82. 

12 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat Csepeli 
Gyermekjóléti Központ 

1211 Budapest Táncsics Mihály u. 69 

13 Csete Balázs, Gimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola 1215 Budapest Csete Balázs u. 6-8. 

14 Csepel Galéria és Művészetek Háza 1215 Budapest Csete Balázs u. 15. 

15 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat Egyesített 
Bölcsődék, Kertvárosi részleg 

1212 Budapest Rákóczi tér 32. 

16 Erdei Óvodák  1213 Budapest Szúnyog u. 2-4. 

17 Gróf Széchenyi István Általános és 
Kéttannyelvű Iskola 1212 Budapest Széchenyi u. 93. 

18 Gyermekláncfű Óvoda 1213 Budapest Csalitos u. 22-26. 
19 Játéksziget Óvoda 1214 Budapest Jupiter u. 24/A. 

20 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Oktatási Szolgáltató 
Intézmény 

1211 Budapest Bajcsy Zs. u. 59/a. 

21 Csepeli Művelődési Központ, 
Rákóczi kert 1212 Budapest Rákóczi tér 34. 

22 Egyesített Bölcsődék, Belvárosi 
részleg 1211 Budapest Karácsony Sándor u. 17. 

23 Egyesített Bölcsődék, Erdősori 
részleg 1213 Budapest Mázoló u. 72-74 

24 Eötvös József Általános Iskola 1213 Budapest Szent István u. 232. 

25 Erdei Óvodák tagóvodája, Repkény 
u. 1213 Budapest Repkény u. 82-84 



26 Erdősor-Festő utcai Óvoda, Festő u-i 
tagóvoda 1214 Budapest Festő u. 33. 

27 Fasang Árpád Zenei Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 1211 Budapest Posztógyár u. 2 

28 Füstifecskék Óvoda /tagóvoda/ 1214 Budapest Iskola tér 45. 

29 Gyermekláncfű Óvoda, Szarka u-i 
tagóvoda,  1214 Budapest Szarka u. 8-10. 

30 Gyermekláncfű Óvoda, Fenyves u-i 
tagóvoda 1213 Budapest Fenyves u. 30. 

31 Herman Ottó Általános Iskola 1214 Budapest Gombos tér 1. 
32 Hétszínvirág Óvoda tagóvoda 1211 Budapest Kiss János alt. u. 22-26. 
33 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1211 Budapest II. Rákóczi F. u. 88-90. 

34 Játéksziget Óvoda, Bordás u. -i 
tagóvoda 1214 Budapest Bordás u. 11. 

35 Jedlik Ányos Gimnázium 1212 Budapest Táncsics M. u. 92. 
36 Kádár Katalin Óvoda 1212 Budapest Széchenyi u. 92/A. 
37 Katona József Általános Iskola 1215 Budapest Katona József u. 60. 

38 Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola 1215 Budapest Vágóhíd u. 68-74. 

39 Kék Általános Iskola 1213 Budapest Szent László u. 84. 
40 Kerek Világ Óvoda 1211 Budapest Posztógyár u. 3. 
41 Kerek Világ Óvoda, tagóvoda 1211 Budapest Posztógyár u. 4. 
42 Lajtha László Általános Iskola 1215 Budapest Csete Balázs u. 1-11. 
43 Mátyás Király Általános Iskola 1212 Budapest Kolozsvári u. 61. 

44 Mészáros Jenő Speciális Általános 
Iskola 1215 Budapest Ív. u. 8-12. 

45 Móra Ferenc Általános Iskola 1214 Budapest Tejút u. 10. 
46 Csodakút Óvoda 1211 Budapest Rákóczi u. 110. 
47 Vénusz u-i tagóvoda 1214 Budapest Vénusz u. 17/A. 
48 Erdősor-Festő u-i Óvoda 1214 Budapest Erdősor u. 110.-112. 
49 Csillagtelepi Óvoda 1214 Budapest Szabadság u. 14./A. 
50 Gyermeksziget Óvoda 1214 Budapest Kossuth u. 140. 
51 Napsugár tagóvoda 1215 Budapest Vágóhíd u. 55-57. 
52 Népművészeti és Kézműves Óvoda 1215 Budapest Árpád u. 2. 
53 Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest Szárcsa u. 9-11. 

54 Szárcsa Általános Iskola, Szúnyog 
u-i tagintézmény 1213 Budapest Szúnyog u. 6-8. 

55 Szivárvány Óvoda 1212 Budapest Rákóczi tér 31 
56 Tátika - Napsugár Óvoda 1211 Budapest Kiss J. Alt. u. 52. 
57 Vermes Miklós Általános Iskola 1214 Budapest Tejút u. 2. 

A felmérés nem tartalmazza a Királyerdei Művelődési Házat, mert ott a világítótestek cseréje az 
álmennyezet megbontásával járna. A Caminus Zrt. a felmérés kapcsán jelezte, hogy ennél az 
intézménynél lévő álmennyezet jelenlegi állapotában nem alkalmas a világító testek cseréjére. 
Mindezek alapján javasoljuk ennek az intézménynek a világításkorszerűsítését az álmennyezet 
átépítésével együtt, külön felújítás keretében elvégezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. számú melléklet 
 

BÉRLETI DÍJ, ÉS REALIZÁLHATÓ KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS A  KEOP-2009-5.2.0/A 
SZERINTI TÁMOGATÁS ELNYERÉSE ESETÉN 

 

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

5 év 41 029 741 67 869 082 -26 839 341 205 148 705 339 345 412 - 134 196 707 

       

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

6 év 41 029 741 58 808 845 -17 779 104 246 178 446 352 853 069 - 106 674 623 

       

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

7 év 41 029 741 52 388 442 -11 358 701 287 208 187 366 719 092 -79 510 905 

       

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

8 év 41 029 741 47 607 598 -6 577 857 328 237 928 380 860 781 -52 622 853 

       

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

9 év 41 029 741 43 928 982 -2 899 241 369 267 669 395 360 837 -26 093 168 

       

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

10 év 41 029 741 41 013 656 16 085 410 297 410 410 136 559 160 851 

       

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

11 év 41 029 741 38 658 462 2 371 279 451 327 151 425 243 081 26 084 069 

       

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

12 év 41 029 741 36 721 070 4 308 671 492 356 892 440 652 836 51 704 055 

       



Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

13 év 41 029 741 35 102 943 5 926 798 533 386 633 456 338 258 77 048 375 

       

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

14 év 41 029 741 33 739 606 7 290 135 574 416 374 472 354 479 102 061 894 

       

Ha a 
válasz-

tott 
futamidő 

Energiaköltség-
megtakarítás  bruttó 

Ft/év 
 

Bérleti díj bruttó 
Ft/év 

 

Különbözet bruttó 
Ft/év 

 
 

Energiaköltség-
megtakarítás  a 
futamidő alatt 

bruttó Ft 
 
 

Bérleti díj a 
futamidő  alatt 

bruttó Ft 
 
 

Különbözet a 
futamidő alatt 

bruttó  Ft 
 
 

15 év 41 029 741 32 574 587 8 455 154 615 446 115 488 618 800 126 827 314 

 



1 .  K E R E T S z E R z 6 D E S

amely a mai napon az alfubbi felek kozottl a lentebb irt tartalommal joft letre2:

OxrnrAs t  M t t t  t sz rERt  u  H, t

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

k6pviseli Dr. Magyar B6lint

a tovdbbiakban Miniszt6rium

N6v:CAMINUS RT.

sz6khely: 8800 Nagykanizsa, Teleki [t 116.

postai levelez6si cim: 8800 Nagykanizsa, Teleki 0t 1 16.

k6pviseli: Szadeczki J6nos

c6 gje gyze ksz 6m: 20 - 1 0 -0 40221

N6v: GE Hunornv Rr.

sz6khely: 1340 Budapest, V6ci 0t 77,

postai levelez6si cim: 1340 Budapest, Vaci 0t 77.

k6pviseli: Kovdcs P6ter 6s Gyuris G6za

cegjegyzekszSm: 01 -1 0-040970

N6v: OTP BANK Rr.

sz6khely: 1051 Budapest, N6dor utca 16.

postai levelez6si cim: 1051 Budapest, N6dor utca '16.

k6pviseli: Zelen6k R6bert 6s Csom6sn6 Balla Jol5n

c6gjegyz6ksz6m: 01 -1 0-041 585

N6v: VressunNN FUrEsrEcHrutxn Krr.

sz6khely: 2045 Torokbalint, Stissen utca 3.

1 A FELEK K|JELENT|K, Hocy A FENT MEGADoTT ADATATKBAN T0RTEN6 BARI/ELY vAlrozAsr HALADEKTALANUL, DE

LEGKESOBB HARoM NAPoN BELUL KOZLIK A TOBBI SZERZOOc TEIIEL,

2 A MEGALLApoDAs OM UcvrnnrszArvn: 406-1 112006.

Y



postai levelez6si cim: 2045 TorokbSlint, Stissen utca 3.

k6pviseli:T6th Zsolt

c6gjegyz6kszam: 1 3-09-079029,

N6v: RArnenv Krr.

sz6khely: 9023 Gy6r, Feherv6ri (tt22.

postai levelez6si cim: 9023 Gy6r, Feh€rvan'i|22.

k6pviseli: Burkus Ldszl6

c6gjegyz6ksz6m: 08-09-001 426

a tovdbbiakban egytitt Sz5llit6 - melyek kozos k6pviselet6t Szadeczki J5nos l6tja el.

A /  E 1 6 z m 6 n y e k

A Korm6ny 'szemiink F6nye' megnevez6ssel vilagitdsi-, es f0t6skorszer0sit6si programot (tov6bbiakban:

program) inditott 0tj6ra. A Program megval6sit6sdval kapcsolatos alapvet6 szabdlyokat a 190/2005' (lX' 17')

korm6nyrendelet hatdrozza meg, mely a Program megval6sitds6nak kcitelezettjekent a Miniszt6riumot nevesiti' A

korm6nyrendelet 3.g (2) bekezd6s6ben meghat6rozott kozbeszez6si elj5r6s aj6nlatker6jek6nt a Miniszt6rium

kozpontositott kozbeszez6si etj6r6st folytatott le (2005/5 214-211541), melynek nyertes aj6nlattev6je Sz6llit6' A

Miniszt6rium 2005. 6v m6sodik fel6ben el6zetes ig6nyfelmer6st folytatott le - a fenti kormdnyrendelet 3.$ (2)

bekezd6s6ben meghat6rozottak szerint.

A program alapvet6 c6lja, hogy az abban r6szt venni jogosult int6zm6nyek lehet6 legsz6lesebb kore, anyagi

hetyzettikt6t, fenntartotfpust6l, tertiteti elhelyezked6st6l, epitm6nyi sajdtoss6gaitol ftiggetleniil' saj6t dont6suk

alapjan, teljes korfi ffit6s-, 6s vil6git5skorszer0sit6si beruhdz6st val6sitsanak meg, kozvetlen 6llamh6ztartdsi

forr6sok ig6nybev6tele n6lktil.

Fentiek 6rtelmeben a Miniszt6rium 6s Sz6llit6 kozott letrejov6 keretszea6d6s c6lja, hogy a 'szemrink Fenye'

program c6lkitflz6seivel, a hatSlyos jogszab6lyokkal, valamint a lefolytatott kozpontositott kozbeszez6si

elj6rdssal osszhangban meghatdrozza a program megval6sit5s6nak felt6telrendszer6t, definialja a Miniszt6rium

6s a Szdllit6 jogait 6s kotelezetts6geit, valamint a Fenntart6k csatlakoz6s6nak szabalyait.

B /  E r t e l m e z 6  r e n d e l k e z 6 s e k

1. Korm6nyrendelet: a Szemrink Fenye iskolavilagit6si 6s ffiteskorszerfisit6si Program megval6sft6s6val

kapcsolatos kozbeszez6sielj6rds felt6teleir6lsz6l6 190/2005. (lX' 17.) Korm. rendelet;

2. Kozpontositott kcizbeszez6sieljdr6s: a Korm6nyrendelet 3. $ (2) bekezd6se alapj5n lefolytatott eljaras

3. Fenntart6: aki a Magyar Kozt6rsasdg tertilet6n a kozoktat6sr6l sz6l6 1993' 6vi LXXIX. torv6nyben

meghat6rozott kozoktat6si int6zmenyt tart fenn, 6s amely a csatlakoz6s 6v6ben az illtala fenntartott k6zoktat6si

int6zm6ny mfikod6s6hez - a gyermek 6s tanul6i l6tszdmot, valamint az ellatott feladatot figyelembe v6ve -

kolts6gvet6si hozz6jarul6sban r6szestil;

se



4. lnt6zm6ny: a fenntart6 tulajdon6ban, kezel6s6ben, tizemeltet6s6ben dll6 int6zm6ny, valamint azon

int6zm6ny, melynek ffit6si 6s/vagy vi169it6si kdlts6geit a fenntart6 finansztrozza',

5. Aj6nlat: Sz6llit6 6ltal a jelen keretszez6d6s alapjaul szolgdl6 kcizpontositott kozbeszerz6si eljar6sban

tett nyertes ajdnlat;

6. Megkeres6s: Fenntart6 azon jogosults6ga, amely alapj6n jogosult a SzSllit6t felhivni arra, hogy a

fenntart6 6ltal megjeldlt int6zmenyeiben helyszini felm6rest v6gezzen. A megkeres6s csak jelen megdllapodas

hat6lyba l6p6s6t kovet6en 6s csak elektronikus riton tortenhet, a 13. pontban meghatdrozott Informatikai

rendszeren keresztiil.

7. Helyszini felm6r6s: a megkeres6sben megjelcilt int6zmeny vagy int6zm6nyek mfiszaki 6llapotanak

Sz6llit6 dltali felm6r6se - mely lehet az int6zm6ny f0t6si jellemz6inek felmer6se, lehet az int6zm6ny vil6gft6si

jellemz6inek felm6r6se, valamint mag6ban foglalhatja az im6nt emlitett k6t felm6r6stipust a fenntart6

megkeres6s6nek megfelel6en ;

8. Egyediesitett aj6nlat: Szallit6 a helyszini felm6r6s alapj6n a kozpontositott kozbeszez6si eljdr5sban

meghat5rozottak szerint egyediesitett ajdnlatot tesz fenntart6nak (intezm6nyenk6nt kiilon-kiilon), mely mag6ban

foglalja a) a helyszini felm6r6ssel erintett int6zm6nyekben - a vilagitSsi-, 6s/vagy a f0t6si szakmai szinvonal

szabvdnyoknak folyamatos biztositdsa erdek6ben - elldtand6 feladatokat; b) a bedpitend6 term6keket, javasolt

kapcsol6d6 szolgdltat5sokat; c) az a) 6s b) pontban rogzitettek ellenert6k6t (az 6venkenti rendelkez6sre dllSsi

dijat); valamint d) az egyedi meg6llapodds tervezet6t.

g. Csatlakozds: azon elj6r5s, melyet fenntart6 az egyediesitett aj6nlat(ok) elfogad6sa 6rdekeben

kezdem6nyezhet a - Miniszt6rium hivatalos honlapjdn - kozz6tett regisztr6ci6s firlap kittjlt6s6vel 6s annak a

Miniszt6rium r6sz6re (azEllendzs Testiilet cim6re) tort6n6 megk0ld6s6vel. Ennek megfelel6en a csatlakoz6sr6l

sz6lo dont6st a Fenntart6 az egyediesitett aj6nlat ismeret6ben hozza meg. A csatlakozds elektronikus titon

td(6nik - a 13. pontban meghat6rozott Informatikai rendszeren keresztiil. A csatlakozSsr6l sz6l6 dont6st a

Miniszt6rium nev6ben elj516 Ellen6z6 Testiilet hozza meg'

10. Kedvezm6nyezett: azon fenntarto, melynek csatlakoz6sdt vagy a Miniszt6rium, vagy a Miniszt6rium

kepviseleteben elj6ro Ellendz6 Testillet a jelen keretszezdd6sben meghat6rozott feltetelek alapjdn elfogadta' A

csalakozds elfogadasa elektronikus 0ton tort6nik - a 13. pontban meghatdrozott Informatikai rendszeren

kereszttil.

11. Egyedi megdllapodds: a Kedvezm6nyezett jogosult arra, hogy int6zm6nyei egy r6sze, vagy valamennyi

int6zm6nye tekintet6ben a jelen keretszez6d6sben rogzitett felt6telekkel, f[t6s- 6s/vagy vil6git6skorszerfisftesi

beruhdz6s v6grehajtatds6ra 6s a kapcsol6d6 szolgdltat6sok megrendel6s6re kozbeszez6si elj6r6s lefolytat6sa

n6lk0l meg6llapod6s(oka)t krisson a Sz5llitoval - ezen meg5llapod6st felek egyedi meg6llapod6snak nevezik.

12. Ellen6rz6 Test0let: a Szdllit6 ellen6z6s6vel, valamint a csatlakoz6si elj6r6sban a Miniszt6rium

k6pviselet6vel a Miniszt6rium 6ltal megbizott jogi szem6ly vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdasdgi

t5rsas6g. Az ellen6rz6 testtilet gyakorolja a kozpontositott kozbeszez6si eljdr6s sor6n tett SzSllit6i ajanlatban

vSllalt, valamint a keretszez6d6sben rogzitett Sz6llit6i kotelezettsegek teljesit6s6nek ellen6z6s6nek a jog6t, 6s

Sttapitja meg Szdllit6 szez6d6sszeg6s6nek a teny6t, a Sz6llit6 6s a Testulet kdzott l6trejott jogviszony alapj6n.

Az Ellen6z6 Testirlet ul6sein tan6cskozdsijoggal Szallit6 k6pvisel6je r6szt vehet.
'1 3. Informatikai rendszer: a 'szemiink F6nye' Program lebonyolitds6t koordinSl6 informatikai rendszer.

Megnevez6se a tovdbbiakban SzFP-lR. Az SzFP-lR megval6sit6sa, folyamatos tizemeltet6se, 6s a Szak6rt6

Testtilet munkfjdnak ell6t6s6ra a Miniszt6rium OM 30025 sz. pAlyAzatot irt ki, melynek nyertes p6lyAz6ja koteles

Szdll(t6val szez6dest kdtni.

\-X\\
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14. Szak6rt6 Testtilet: a program kozponti feladatait feliigyel6, koordin6l6, 6s j6v6hagy6 szervezet. A

Szakert6 Testtllet feladatak6nt meghat6rozott feladatok elldt6s6nak kotelezettje az OM 30025 sz. alatt

m e g h i rd etett p6ly 6zat nye rtes aj 6 n I attev6je.

15. sz6llit6:2005/s 214-211541 kozbeszez6sieljSr5s nyertesajSnlatev6je.

C /  A  k e r e t s z e r z d d 6 , s  t 6 r g y a ,  c 6 l j a ,  a  m e g 6 l l a p o d 6 s  s z e r k e z e t e :

1. A jelen keretszez6des alapj6ul szolgSl6 kozpontositott kozbeszez6si elj6r6s nyertes ajdnlattev6jek6nt

Sz6tlit6 kizdr6lagos jogot szezett arra, hogy jelen meg6llapodas id6beli hat5lya alatt a 190/2005' (lX'17')

Kormdnyrendeletben meghatdrozottak szerint a Kedvezm6nyezettekkel kozbeszez6si elj6r6s lefolytatdsa n6lktil

- a jelen keretszez6d6sben meghatSrozott felt6telekkel - egyedi meg6llapod6st kosson, azaz a Miniszt6rium

nem folytat le 6jabb krizbeszez6si elj6r6st a korm6nyrendelet megvalosit6s6ra a jelen meg6llapod6s teljes

id6belihat5lya alatt.

2. A Sz5ilit6 kijelenti, hogy jelen keretszez6des id6beli hat6lya alaft, a Szemunk F6nye Programban

r6sztvev6 fenntart6k 6s az int6zm6nyek 6rdekeinek szem el6ft tart6sa v6gett k6pes 6s k6sz:

2.1. a jelen keretszez6d6s alapj6ul szolg6l6 kozpontositott kdzbeszez6si elj6rdsban tett kijelent6seinek' 6s

6rdemi v6llal6sainak megfelelni, azok6rt felel6ss6get v6llalni;

2.2. a jelen keretszez6d6sben rogzitett jogosultsdgait hat6konyan megval6sitani, tevekenys6g6t 0gy

szervezni, hogy a keretszez6d6s al6ir6s6nak napjdt6l szdmitoft ot napt6ri evben belul 6vente (az alabbi

iitemez6s szerint)

2006 6vben 11,1 Mrd Forint

2007 6vben 11,1 Mrd Forint

2008 6vben 11,1 Mrd Forint

2009 6vben 11,1 Mrd Forint

2010 6vben 11'1 Mrd Forint

(az ajanlatt6teli dokumentaci6 ll. 8. B/ pontja szerinti >Hitelkeret nagysdga< Sz6llit6i v6llal5s 0temez6sben

rdgzitett m6rtekket egyez6) 6rt6kben adjon 6t egyedi meg6llapodds alapj5n teljesitett korszer0sit6si munk6t' mig

a 2011 . es a 2012.6vekben valamennyi fennmarad6, illetve 0jonnan be6rkezett ig6nyt k6pes legyen kiel6giteni.

2.3. A program megvat6sit6sdt Szall(t6 koteles (6vente) a v6llalt hitel-keret nagys6gdnak m6rt6k6ig, a

megkeres6sek be6rkez6si sorrendj6ben vegrehajtani, azzal, hogy amennyiben a megval6sitand6 beavatkoz5s

enged6lykoteles, akkor a beavatkoz6s az enged6ly kiadds6tol szSmitott egy 6ven beli.il, nem enged6lykoteles

beavatkoz6s eset6ben pedig az egyedi aj6nlat elfogaddsa 6v6ben keriiljon megval6sit6sra.

3. A Miniszt6rium kijelenti, hogy jelen keretszez6d6s id6beli hat6lya alatt, a 'Szemi.lnk F6nye' Programban

r6sztvev6 fenntart6knak, a Programban r6sztvev6 int6zm6nyeknek, valamint a Sz6ll(t6 6rdekeinek szem el6tt

tart6sa v6gett k6pes 6s k6sz:

3. 1. a jelen keretszerz6d6sben v6llalt valamennyi feladat6nak magas szlnvonalon eleget tenni, Sz6llitoval a

program sikere 6rdek6ben hat6konyan egyiittm0kodni, a Szdllit6i megkeres6sekre 6rdemben legfeljebb 3

munkanapon beltil v6laszolni;

v,o.



3.2. a SzSllit6 feladat6t a fenntartok irdnydba tort6n6 akt(v tdjekoztat6 szerep felv5llalasdval segiteni;

4. Jelen keretszez6d6sben felek rogzitik a fenntart6i megkeres6s, illetve a csatlakoz6s, tov6bb5 az egyedi

megallapodas megkot6s6nek szab6lyait, 6s az egyedi meg6llapodas alapj6n feleket megillet6 kotelezetts6gek

teljesit6s6nek alapvet6 szabSlyait. Felek rogzitik tovdbbd az egyedi megdllapodasok tartalm6t meghat6roz6

kozponti feladatokat, a feladattok jogosultjait 6s kotelezettjeit, valamint a teljesit6s szab6lyait.

D /  A  f e l e k  k o z o t t  l e t r e j 6 v 6  j o g v i s z o n y

1. Felek rogzitik, hogy a D/ 2. pontban foglalt kotelezetts6gek teljesit6se 6s az ott rogzitett folyamatok

t6mogat6sa 6rdek6ben meghat6rozzak azokat a kozponti feladatokat, amelyek elv6gz6s biztositja azt, hogy a

Fenntart6 az egyedi meg6llapodSsok jogosultjak6nt mindig a legmagasabb szolg6ltat6si tartalmat kaphassa, a

Szem0nk F6nye Program c6lkitfiz6seinek megfelel6en el6rhet6 legkedvez6bb rendelkez6sre alldsi dijmert6k

megfizet6se mellett. Ezen kcizponti feladatok a kovetkez6k:

1 .1 . Fenntart6i adattozs karbantartdsa , az 1. sz. mell6klet szerint.
'1 .2. Int6zmenyi adattozs karbantartdsa, a 2. sz. mell6klet szerint.

1.3. Termeklista karbantartdsa, a 3. sz. mell6klet szerint.

1.4. Az ajdnlati dokument6cio 11.6. pontj6ban meghatdrozott felt6telek karbantartdsa, a 4. sz. melleklet

szerint.

1.5. Az aj6nlati dokumentdci6 ll. 7. Cl pontj6ban meghat6rozott felt6telek karbantart6sa, az 5. sz. mell6klet

szerint.

1.6. Az egyedi megSllapod6s kotelez6 tartalmi elemeinek m6dosit6sa a 6. sz. mell6klet szerint

2. Felek meghallrozz6k azokat az egyedi feladatokat, melyek a Dl1. pontban r<igzitett adattozsekb6l

taplalkoznak, 6s amelyek szabdlyozott keretek k6zott tort6n6 v6gigvitelevel az int6zmenyek sz6les kor6ben

megval6sulhat a Szemtink F6nye Program 6ltal kitrlzott c6l. A feladatok a kovetkez6k:

2.1 . Megkeres6s, a7. sz. mell6klet szerint.

2.2. Helyszini felmer6s, egyediesitett ajdnlat k6szft6s, a 8. sz. mell6klet szerint.

2.3 Csatlakoz6s, szerz6d6skot6s a 9. sz. mell6klet szerint.

2.4. Atad6s-6tvetel, karbantart6s a 10. sz. mell6klet szerint.

2.5. A csatlakoz6s elfogad6sdnak, il letve elutasit6s5nak szab6lyai a 11. sz. melleklet szerint

2.6. Az egyedi meg6llapodds megkrit6sekor kotelez6en megtartand6 felt6telek a 12. sz. mell6klet szerint

2.7 . A kock6zatok visel6se a 13. sz. mell6klet szerint

3. Felek rogzitik, hogy Sz6llit6 mind a D/ 1., mind a Dl 2. pontban foglalt feladatokat a hivatkozott

mell6kletekben rdgzitettek szerint koteles megvalositani.

E /  J o g o k ,  k o t e l e z e t t s 6 g e k

1. A Miniszt6rium jogosult arra, hogy

1 . 1 . az Allala megbizott Ellen6z6 Test0leten keresztiil ellen6rizze a Sz6llito keretszez6d6sben rogzitett 6s a

krizbeszez6si eljSr6s sor6n tett aj6nlat5ban v5l lalt kotelezettsegeit;
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1 . 2. az EllenSrzS Testrilet jelent6se alapjdn (amennyiben a jelent6s 5z6llft6 szea6d6sszeg6s6rSl t6jekoztatja

a Miniszt6riumot) jelen keretszez6d6s H/ pontjdban meghat6rozott szankci6lalkalmazza 5z6llitovalszemben;

1. 3. j6vdhagyja a Szdllit6 5ltal a Fenntartokkal kotend6 kiindul6 egyedi meg6llapod6s-mint6t, melyet jelen

szez6d6s 12. sz. mell6klete alapjSn kotnek (6s amelynek m6dosftdsara a 6. sz. mell6klet alapjan keriilhet sor).

2. A Miniszt6rium koteles

2.1. jelen meg6llapodas hat6lyba lep6s6t k<ivet6 10 munkanapon beltil valamennyi Fenntart6t - mind

irfsban, mind elektronikus formdban - tdj6koztatni jelen megdllapodas hat6lyba l6p6s6r6l, a jelen megSllapodas

Fenntart6kat 6rint6 l6nyeges elemei16l, valamint a 'szemi.ink F6nye' Programot 6rint6 minden 16nyeges

kdrfilmeny16l;

2.2. gondoskodni az SzFP-lR fel6llit6s6r6l, 6s annak biztons6gos iizemeltet6s6r6l legk6s6bb jelen

megdllapod6s hatdlyba16p6set kovet6 10 munkanapon belill;

2. 3. azEllendrzSTesti.lletet kijelolni.

2.4. a Sz5llit6i kotelezetts6gszeg6s miatti szankci6 alkalmazasSt megel6z6en legalSbb egy alkalommal

egyeztet6 megbesz6lesen tiszt6zni Sz6llit6val a felmerillt probl6m5kat, 6s megtal6lni a probldma megoldds6nak

lehets6ges m6dj6t.

2.5. a kozoktat6si informSci6s - a fenntart6kat 6s a hozzAjuk tartoz6 int6zm6nyeket azonosithat6 m6don

tartalmazo - adatb6zist ingyenesen Szdllit6 es a Szakdrt6 Testtilet rendelkez6s6re bocs6tani;

2.6. A Szdllit6 Sltal a 3.2. pont alapjan k6rt inform6ci6kat ingyenesen legfeljebb 15 munkanapon bel0l

megadni.

3. A Sz6llit6 jogosult

3. '1. Kedvezm6nyezettekkel egyedi meg6llapod6st, il letve egyedi megdllapod6sokat ktjtni a kozbeszez6si

eljdrSs tSrgy6nak megval6sit6s6ra;
g.2. minden olyan informdci6 rendelkez6sre bocs6t6s6t k6rni a Miniszt6riumtol, melynek ismerete sztiks6ges

a keretszez6d6s, illetue a Fenntart6kkal kotott egyedi meg6llapod6sok el6k6szit6s6hez, illetve teljesit6s6hez.

Ezen inform5ci6kat a Miniszt6rium csak abban az esetben kdteles szolg6ltatni, ha az adatok nem min6stilnek

hivatali, vagy szolgdlati titoknak;

4. A SzSllit6 koteles

4.1. a fenntartok megkeres6s6nek - be6rkez6sirk sorrendj6ben - (Cl 2.2. pontban rogzftett mennyis6gben)

efeget tenni, azaz a Ct 2.2. pontban rogzitetteknek megfelel6en a helyszini felm6r6seket ingyenesen elv6gezni:

4.2. a helyszini felm6r6sek elv6gz6set kovet6en a 8. szdm0 mell6kletben meghat6rozott id6tartam alatt

koteles Fenntart6nak egyediesitett ajdnlatot tenni Sz6llit6.

4.3. a Kedvezm6nyezettek mindegyik6vel - a 1't. sz. mell6kletben foglalt kiv6tel6vel - az egyedi

meg6llapod6sokat megkcitni,

4. 4. a Kedvezm6nyezettekkel kdtott egyedi megrillapoddsokban foglalt iitemez6s szerint a kiviteli tervek

elk6szites6t, valamint a kivitelez6st - figyelembe v6ve a kozbeszez6s tdrgydnak 6ghajlatfttgg6 jelleg6t -

megkezdeni, 6s megval6sitani;

4.5. t0rni azt, hogy mind a Szak6rt6 Testiilet, mind az Ellen6z6 Testtilet a feladat5nak ell6t6sa 6rdek6ben

sztiks6ges adatokhoz az SzFP-lR rendszerben hozz6l6ri

4.6. kiemelt gondoss6ggal elj5rni az egyedi megdllapodds megkot6sekor annak megit6l6s6ben, hogy az

adott szem6ly fenntart6nak min6siJl-e? A gondoss6gi kotelemnek Sz6llit6 eleget tesz azzal, ha az 6rintett



szem6lyt6l az erre vonatkoz6 nyilatkozatot beszerzi.

4.7. az SzFP-lR - rendszert biztosft6 gazd6lkod6 szervezettel megSllapodast kotni a 8.113. pontban

hivatkozott p6ly6zatban meghaldrozott felt6telek kozott. Az SzFP-lR 6ves SzSllito dltalfizetend6 dija2006-2012

kozott legfeljebb netto 27.200.000 forint.

4. 8. az EllenSrzS Testrllettel fokozottan egyiittm0kodni. Az ellen6z6s sordn SzSllit6 nem hivatkozhat arra,

hogy az Ellen6z6 Testrllet Sltal - a 'Szemtlnk F6nye' program teljesit6sevel kapcsolatban - megismerni kiv6nt

adat szolgdlati titoknak, vagy banktitoknak min6sill.

4.9. Valamennyi fenntartoval, mely csatlakozasi szandekdt jelen meg5llapoddsban rogzitett m6don jelzi -

megSllapod6st kotni, azaz jelen keretszez6d6sben rogzitik felek, hogy az Oktat5si Miniszt6rium eljar6 Ellen6z6

Test0let a csatlakozdst - jelen meg6llapodds 11. sz. melleklet6ben foglalt eseteket kiv6ve - nem utasitja vissza.

F l  A  s z e r z d d e s  i d 6 b e l i  h a t d l v a

1. Jelen keretszerz6d 6s az al6ir6s napj6t6l szdmitott 20 6vre jon l6tre, ennek megfelel6en a

keretszez6d6s alapj6n megkotott barmely egyedi meg6llapod6s id6beli hat6lya legk6sSbb a jelen keretszez6d6s

hat6lyba lep6s6nek napjdtol szdmitott 20 6vig terjedhet.

2. A Szdllit6 Fenntartokkal egyedi meg6llapoddst legfeljebb 2012. december 31. napj6ig kcithet, ezen

hatarid6t kovet6en az egyedi meg6llapodds megkdtes6hez sziiks6ges, azt megel6z6 cselekm6nyeket (helyszini

felm6r6s, egyedi ajdnlatt6tel) Sz6llit6 nem jogosult elv6gezni a Szemiink F6nye Program keretein bel0l.

G /  E l l e n s z o l g 6 l t a t d s

1. Tekintettel arra, hogy a jelen meg6llapod6s alapj6ul szolgSl6 kozpontositott kozbeszez6si eljSr6s

alapj6n egyedi meg6llapodds Sz6llito 6s a Kedvezm6nyezettek kozott jon l6tre - azaz a'Szemilnk F6nye'

program keret6ben tort6n6 vi16gitas-, es/vagy f0t6skorszer0sit6s megval6sit6s5ra a Kedvezm6nyezettek

int6zm6nyeiben kerril sor - Felek a jelen meg6llapodSsban egymassal szemben v6llalt kotelezetts6geiket

ingyenesen, saj6t kolts6gtikdn teljesitik. A Kedvezm6nyezettek 6s a 5z6llit6 kozott l6trejov6 egyedi

meg6llapoddsok alapjan ny0jtott szolg6ltat6sok ellen6rt6ke az aj6nlatt6teli dokumentdci6ban rogzitettek szerint

keriif meg hat{roz6sra.

2. Az egyedi ajdnlatban szerepl6 beruhSzds brutt6 cisszeg6t a mindenkor hat6lyos term6klist6ban szerepl6

- 6s be6piteni javasolt - term6kek term6klista 6rahallrozza meg. Ez a forintban kifejezett clsszeg szolg6l az 6ves

rendelkez6sre dll6si dij m6rt6k6nek meghatdroz5sa alapj6ul. Sz6llit6 a kozpontositott kozbeszez6si elj6rdsban

tett ajdnlatdban meghat6roAa az 1 kW illetve 1 kWh megtakarftdsra jut6 6ves rendelkez6sre 6ll6si dij m6rt6ket,

az 6llala alkalmazni javasolt futamid6re. Az 6ves rendelkez6sre dlldsi dij meghatdrozdsakor haszndlt implik6lt

p6nzi.igyi felt6telek alapjdn (sz5molt bels6 megt6riil6si r6ta, kamatl6b) az Oktatdsi Miniszt6rium dltal biztositott

SzFP-lR az egyedi ajdnlatban szerepl6 (SzFP-lR dltal a term6klista 6rak osszeg6b6l k6pzett) brutt6 beruh6zasi

cisszegb6l sz6molja - a sz6mit6s id6pontj6ban 6rv6nyes BUBOR - t alapul v6ve - az elk6rhet6 6ves

rendelkez6sre all6si dij maximumat (lRR). Ac.az Szitllito elt6r6 futamid6 mellett is kindlhatja a szolg6ltatast,

hiszen a bels6 megt6rtil6si r6ta alapjan az SzFP-lR elt6r6 futamid6re is meg tudja hat6rozni az elk6rhet6 6ves

rendelkez6sre dll6si d ijat.



A rendelkez6sre 6ll5si dij 6venk6nti index6l6sdt (az el6zd 6vi KSH fogyasztoi 6rindex v6ltozds6val egyez6

mert6kben)a SzFP-lR v6gzi el az egyediesitett ajdnlat k6szit6sekor. Az SzFP-lR a ffit6sre vonatkozo dijakat kett6

tizedesjegy pontoss6ggal engedi meg szerepeltetni.

H l  A  S z e r z 6 d e s s z e g 6 s  j o g k c i v e t k e z m 6 n y e i

L A Szdllit6 szez6d6sszeg6se

Felek szez6d6sszeg6snek tekintik SzSllit6 azon magatart6sSt, mellyel vagy a jelen keretszez6d6sben, vagy az

annak alapj6n letrejovd egyedi megdllapoddsokban foglalt valamely kotelezetts6g6t megs6rti. A 5z6llito

magatartds6nak vizsg6latdra 6s a szez6d6sszeg6s t6ny6nek meg6llapitas6ra kizir6lag az EllenSrzS Test|let

jogosult, mely meg6llapit5sair6l minden negyed6v els6 het6ben t6j6koztatja a Miniszt6riumot, A Miniszt6rium

kiz6r6lag azEllenlnd Testulet megdllapit6sa alapj6n jogosult szankci6t alkalmazni.

2. Egyesszez6d6sszeg6magatart6sok6sjogkovetkezm6nyeik

2.1. Amennyiben az Ellen6z6 Test0let meg6llapitdsa alapj6n SzSll(t6 a keretszez6d6s C/ 2.2. pontjdban

foglalt kotelezetts6g6nek nem tesz eleget, a Miniszt6rium a kovetkezd sz6mitdssal meghat5rozott hib5s teljesit6si

k6tb6r megfizet6s6re kotelezheti Sz6llit6t: (ahol ,,A" az 6ves 6tlagban a teljesiteni v6llalt volumen (C12.2. pont), de

legfeljebb az elfogadott csatlakoz6sok keret6ben megval6sithat6 volumen; 6s ahol ,,2 B" az adott 6vben a

fenntart6 Sltal a m0szaki 5tad6s-6tv6telijegyz6kdnyv 6ltal igazoltan megval6sitott korszerfisit6si munkSlat):

A
x 1.OOO.OOO.- Ft

E E

2.2. Amennyiben az Ellenlrzd Testrjlet megSllapitdsa alapj6n - jelen meg6llapodds 11. sz. mell6klet6ben

foglaltaktol elte16 m6don - Szallit6 valamely Kedvezm6nyezettel nem kot meg6llapoddst, akkor

Kedvezm6nyezettenk6nt 1.500.000,- lonnt (azaz egymilli6 olsz6zezer forint) hib6s teljesit6si kotb6rt koteles a

Miniszt6riumnak megfizetni. A kotb6r megfizet6se eset6ben mentesril Sz6llit6 az adott fenntartoval torten6

szez6d6skot6si kotelezetts69 al6l.

2.3. Sz6llit6 v6llalja, hogy abban az esetben, ha az 6vente ttibb mint 30 darab b6k6ltet6 testilleti elilrAs (12.

sz6mu melleklet) kertil lefolytat6sra, akkorminden 0jabb esetben nett6 100.000, -Ft elj5rasidijat el6legez meg az

elj5r6s megindul6saval az Ellen6z6 Testiiletnek. Az elj6r6s di6t az viseli (Sz6llit6 vagy Fenntart6), akinek

elj6r5sa - az Ellen6z6 Testtilet illetve k6s6bbi bir6sdgi hat6rozat alapj6n nem felelt meg az egyedi

meg6llapod6sban (illetve Szdllit6 eset6ben a keretszez6d6sben) foglalt kovetelm6nyeknek.

2.4. Sz6llit6 v6llalja, hogy az Ellen6z6 Testillettel kdtend6 szez6d6sben (8.112. pont) rdgziti, hogy

amennyiben a keretszez6d6sben - az egyedi meg6llapodds l6trehoz6sa 6s teljesit6se 6rdek6ben -

meghat6rozoft valamely hat6rid6t 20 nappal trlll6pi, az Ellendzl Testriletnek esetenk6nt nett6 50.000,- Ft elj6r6si

dijat fizet.
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l /  F e l m o n d d s i  j o g  g y a k o r l S s a

1. Tekintettel arra, hogy a Felek jelen keretszez6d6st hat5rozott id6re kotik, 6s arra, hogy jelen jogviszony

id6beli hat6lydnak m6dosulSsa kezelhetetlen kovetkezm6nyekkel jlrna a megallapodds kizSrolag a hat6rozott id6

(20 6v) lejdrtdval veszitheti hat6lydt. Felek kijelentik, hogy jelen meg5llapod6st annak tudat6ban kotcittek meg,

hogy a szez6d6s aldirdsdnak aktus6val a szez6d6sben rrigzitett teljes id6beli hatSly alatt egym5ssal

egyiittmOkodnek, kozosen valositj6k meg a'Szemiink F6nye' programot.

2. Felek kijelentik, hogy 2012. december 31. napj6t kdvetSen bdrmelyik f6l jogosult jelen szerz6d6st,

ir6sban, 6 h6napos felmond6si id6vel megszrintetni, azonban a felmondds a jelen szez6d6s alapj5n megkotott

egyedi meg6llapoddsok hatdlydt, tartalmdt, az azokb6l sz6rmaz6 jogokat 6s kcitelezetts6geket nem 6rinti.

3. Amennyiben a beruh6z6s brutt6 osszege nem 6ri el napt6ri 6venk6nt a brutt6 'l Mrd forintot, akkor

3z6llit6 jogosult jelen keretszez6d6st felmondan i.

4. Felek kijelentik, hogy jelen keretszez6d6s hat6ly6nak - a fentiek ellen6re m6gis bekovetkez6 -

b5rmilyen v6ltoz6sa sem vonhatja maga utdn a jelen jogviszony alapjdn megkotott egyedi meg6llapoddsok

hatSly6nak, tartalmSnak, az azokb6l szfirmaz6jogoknak 6s kritelezetts6geknek a v6ltoz6s6t.

J /  E g y 6 b  r e n d e l k e z 6 s e k

1. Sz6llit6 koteles jelen keretszez6d6s rendelkez6seit alkalmazottaival, a teljesit6sbe bevont

kozremfikod6ivel megismertetni, bels6 iigyint6z6si folyamatait, saj6t maga valamint kozrem0kod6i teljesit6si

gyakorlat6t 0gy osszehangolni, hogy a 'szemi.ink F6nye' Program a magas szinvonalon menjen teljesed6sbe.

2. Felek tudomdsul veszik, hogy a keretszez6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos inform6ci6kat, egyeb adatokat

- 'kiv6ve a kciz6rdekfi adatnak min6siil6 inform5ciot 6s egy6b, a vonatkoz6 jogszabSlyokban meghat6rozott

eseteket - csak a m6sik f6l el6zetes ir5sbeli hozzAjlrulitsilal lehet nyilvdnoss6gra hozni. Szdllit6 hozzi4Arul

ahhoz, hogy a Miniszt6rium honlapj6n, Szdllit6 minden nyilvdnos eler6si adat6t, 0gyf6lszolgSlati

kapcsolattart6j6nak a nev6t, el6r6si adatdt, valamint a kozbeszez6si elj6r6s tdrgydt, annak m0szaki mutat6it,

szerviz kozrem [kod6it, jelsz6 v6delem n6lki.tl - nyilv6nossd g ra hozza.

3. A felek tudom6sul veszik, hogy a kozp6nzek felhasznSlSsdval, a koztulajdon haszn5latdnak

nyilvdnossdg6val, 6tl6that6bba t6tel6vel 6s ellen6z6s6nek b6vit6s6vel osszeftigg6 egyes tcirv6nyek

m6dosit6sdr6l sz6l6 2003. 6vi XXIV. tdrv6ny rendelkez6sei ir6nyad6k jogviszonyukra.

4. A Sz6llit6 vSllalja, hogy a kozp6nzek felhaszn6l6s6val, a koztulajdon haszndlat6nak nyilv5noss6g6val,

6tl6that6bb5 tetelevel 6s ellen6z6s6nek b6vites6vel osszefu996 egyes torvenyek m6dositds6r6l sz6l6 2003. 6vi

XXIV. torveny rendelkez6seinek megfelel6en rizleti titokra hivatkoz6ssal nem tagadja meg a tdj6koztat6st a jelen

szez6d6s l6nyeges tartalm516l.

5. A Szdllit6 hib6jdn kiviil bekovetkezett, rendkivlili, elhdrfthatatlan esem6nyek (pl.: term6szeti katasztr6f6k,

hdbor0, blok6d, export- 6s importtilalom, 6rdekszf6r6n kivirli sztrdjk) eset6n a teljesit6s elmarad6sa miatt a

Miniszt6rium nem jogosult a k6sedelmes teljesit6s vagy nemteljesit6s eset6n alkalmazhat6 jogkovetkezm6nyek

6rv6nyesit6s6re.

6. A felek minden, a keretszez6d6s megkot6se utdn felmerult vagy beallott, a keretszerz6d6s teljesit6s6t

befolydsol6 l6nyeges kortilm6nyr6l kotelesek egym6st halad6ktalanul irdsban t6j6koztatni.



7. A Sz6llit6, illefue a Miniszt6rium a keretszea6d6ssel, illetve az annak alapj6n megkotott szez6d6sekkel

kapcsolatban felmer0lt vitds k6rd6seket els6sorban kolcsrin6s egyeztet6s ritjdn rendezik. Jelen szez6d6sb6l

fakado jogvita eset6re a pertdrgy 6rt6k6tol f0gg6en a felek kikotik Pesti Kozponti Kertileti Bir6sag, illetve a

F6v6rosi Bi16sag kiz616lagos illetekess6g6t.

8. A jelen keretszez6d6sben nem szabalyozott k6rd6sek tekintet6ben a Polgari Torvenykonyvr6l sz6l6

1959. evi lV. torv6ny 6s magyar jog egy6b rendelkez6sei az irdnyadoak.

9. Jelen keretszenddes tcizsszrivege, annak valamennyi mell6klet6vel, illetve a Sz6llit6 6ltal - a

kozpontositott krizbeszea6si elj6r6sban tett - aj5nlattal egyritt k6pezi a felek teljes meg6llapod6s6t.

Budapest, 2006. m5rcius .tc,
,^' f  

n* ' ,  n
---h!i-E ii: ll-ls 

- -'--'
Energeracionai;zl,d:,i Sz:'gi .l:o es fOuattatfoffi

8800 Nagykanizsi, Teleki u. ile.- 
--'-'

:
I

,..1---,

" " " " " i
. l

Szadeczky J6nosDr. Magyar Balint 1

oktatdsiminiszter i SzSllit6 k6pviselet6ben

Mell6kletek:

Fenntart6i adattrirzs karbantart6sa (1. sz. mell6klet)

Int6zm6nyi adatttizs karbantartdsa (2. sz. mell6klet)

Term6klista karbanlart5sa (3. sz. mell6klet)

Az ajanlati dokument6cio ll. 6. pontj6ban meghatdrozott feltetelek karbantart5sa (4. sz. mell6klet)

Ac. aj6nlali dokument6ci6 ll.7 . Cl pontj6ban meghat6rozott felt6telek karbantartdsa (5. sz. mell6klet)

Az egyedi meg6llapod6s kcitelez6 tartalmi elemeinek m6dositasa (6. sz. mell6klet)

Megkeres6s (7. sz. melleklet)

Helyszini felmer6s, egyediesitett ajanlat k6szit6s (8. sz. mell6klet)

Csatlakoz6s. szez6d6skot6s a 9. sz. mell6klet szerint.

Atadas-atv6tel, karbantart6s (1 0. sz. mell6klet)

A csatlakoz6s elfogadds6nak, il letve elutasit6s6nak szab6lyai (11. sz. melleklet)

Az egyedi meg6llapod6s megkrit6sekor kcjtelez6en megtartand6 felt6telek (12. sz. mell6klet)

A kockSzatok visel6se (13. sz. mell6klet)

A Caminus Rt., GE Hungary Rt., az OTP Bank Rt., a Viessmann F0t6stechnika Kft., es a Rdtherm Kft.

kdzott l6trejott megallapod6s

Nyertes ajdnlat 6s a kozpontositott kozbeszerzlsi eljdr6s sorSn tett nyilatkozatok



2 .  M e I U E T L E T E K
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1. SZAMO MELLEKLET

Feru IrnRrOI ADA]-TORZS KARBANTARTASA

1. A fenntart6i adattozsben tal6lhat6 szervezetek birnak rendelkez6sijogosults6ggal a 190/2005. (lX. 17.)

Korm6nyrendelet alapj6n a SzSllit6val tort6n6 szez6d6skcit6sre, es az annak 6rdek6ben, valamint az annak

alapjdn 6ket megillet6 jogok gyakorl6sdra 6s kotelezetts6gek teljesit6s6re. A mindenkor aktu6lis els6dleges

fe n nta rt6 i ad attozset az Sz F P-l R lartalmazza.

2. A fenntart6i adattozs kiindul6 6llapotdt az Oktatdsi Miniszt6rium hal1rozza meg, a keretszez6d6sben

rogzitett - a csatlakoz6s elfogad6sdnak 6s elutasitds6nak esetei ko16ben meghat6rozott - felt6telek

figyelembev6tel6vel. A fenntart6i adattorzs adatmodosulSs6nak hSrom csoportj6t kiil<jnbdztetjilk meg, melyek

2.1. a fenntart6k kor6nek m6dosulasa (3.)

2.2. a fenntartoi adattozsben tal6lhat6 fenntart6i ism6rvek m6dosulasa (4')

2.3. a fenntartdkat leir6 ismervek szerinti adattartalom m6dosul6sa (5.)

3 .

3 . 1 .

A fenntart6k ko16nek m6dosul6sa

Annak terh6t, hogy Sz6llit6 nem fenntart6val kot egyedi meg6llapoddst, a Szdllit6 koteles viselni,

tekintettel arra, hogy jelen keretszez6dds alapjSn Sz6llit6 kotelezetts6ge valamennyi - a keretszez6d6s

5-7. sziimrl mell6klet6ben meghat6rozott - eljdrdsi cselekm6ny sor5n az erintett fenntart6 'fenntart6i

stdtusz6nak' vizsgSlata, 6s az SzFP-lR-ben tal5lhat6 fenntart6k kor6nek m6dosul6s6t (fenntartonak az

adattrizsbSl tort6n6 kikeriil6se 6rdek6ben) az SzFP-lR-ben azonnali bejelenteni.

A fenntart6i adattdzsben talSlhat6 fenntart6i ism6rvek m6dosul6sa

A fenntart6kat jellemz6 ism6rvek kor6t a Szak6rt6 TestUlet hallrozza meg, azok m6dositdsa eset6ben

adatszolgaltatds, bejelent6s az rij ismervek teljes kor6nek megad6sdval tdrt6nhet.

A fenntart6kat leir6 ism6rvek szerinti adattartalom m6dosul5sa

Fenntart6 kotelezetts6ge a 16 vonatkoz6 adat-m6dosul6s SzFP-lR-ben torten6 bejelent6se, az SzFP-lR

fe[ileten kereszti]L

4 .

4 . 1 .

6

5 . 1 .

6. A 3, illetue 5. pontban rogziteft kotelezetts6g tdmogat5s5ra az Oktat5si Miniszt6rium a Szak6rt6

Testiiletet bizta meg, mely a fenntart6i kdrt,6s azaztleir6 adatok kor6tdltalSnos jelleggelciklikus id6koztink6nt

is frissiti.

KN



2. szAMO MELLEKLET

I NTEzUEI.IYI ADATTORzS KARBANTARTASA

1, Az int6zm6nyi adattozsben talSlhat6 szervezetek tekintet6ben keresheti meg Fenntart6 Szdllft6t, illetve

kezdem6nyezheti a csatlakoz6st. A mindenkor aktu5lis els6dleges int6zm6nyi adattcizset az SzFP-lR

larlalmazza, i n t6zm 6 ny - fe n nta rt6 re | 6ci6 ba n.

2. Az int6zm6nyiadattcizs kiindul6 dllapotdt az OktatdsiMiniszt6rium hal6rozza meg, a keretszez6d6sben

rdgzitett - a csatlakoz6s elfogad6s6nak 6s elutasitds6nak esetei kri16ben meghatdrozott - felt6telek

figyelembev6lelevel. Az int6zm6nyi adattozs adatm6dosul6s6nak h6rom csoportjdt ktildnboztetjiik meg, melyek

2.1. az int6zm6nyek kor6nek, int6zm6ny-fenntart6 reldci6nak a m6dosulasa (3.)

2.2. azintdzm6,nyi adattcizsben tal6lhat6 int6zm6nyi ism6rvek m6dosul6sa (4.)

2.3. az int6zm6nyeket leir6 ism6rvek szerinti adattartalom modosuldsa (5.)

J .

3 . 1 .

4 .

4 . 1  ,

E

5 . 1 .

Az int6zm6nyek kor6nek, int6zm6ny-fenntart6 reldci6nak a m6dosul6sa

A fenntart6 viseli annak terh6t, ha az int6zm6nyi krir, illetve int6zmeny-fenntart6 rel6ci6 m6dosul6sa az

SzFP-lR-ben nem jelenik meg, ennek megfelel6en az SzFP-lR-ben a fenntart6 jogosult a hozz6 kapcsolt

int6zm6nyek kor6t m6dositani.

A int6zm6nyi adattozsben ta16lhat6 int6zm6nyi ism6rvek m6dosul6sa

Az int6zm6nyeket jellemz6 ism6rvek kor6t a Szak6rt6 Test0let hallrozza meg, azok m6dosit6sa

eset6ben adatszolg6ltatds, bejelent6s az rij ism6rvek teljes kor6nek megadds6val tort6nhet.

Az int6zm6nyeket leir6 ismSrvek szerinti adattartalom m6dosul6sa

Az int6zmeny viseli annak a terh6t, ha a rd vonatkoz6 adatokat az SzFP-lR nem megfelel6en

larlalmazza, igy a leir6 ism6rvek szerinti adattartalom m6dosul6s SzFP-lR-be ttjrt6n6 bejelent6se az

intezm6ny kotelezetts69e.

6. A 3. illetve 5. pontban rdgzitett kotelezettsegek tdmogat6sAra az OktatSsi Miniszterium megbizta a

Szak6rtd Testiiletet az int6zm6nyeket leir6 adatok, illetue az int6zm6nyi kor (fenntart6i rel6ci6) meghat6roz6s6ra

szolg6l6 adatok dltal6nos jelleggel torten6 ciklikus id6kozonkenti frissit6sevel.

u.a



3. SZAMU MELLEKLET

A TERMEKLISTA KARBANTARTASA

1. Az SzFP-lR-en tal6lhato termeklistdn szerepl6 termdkek szerepelhetnek egyediesitett ajdnlatban. A

term6klista k6t f6 csoportb6l 6ll: vil6git6s - ffit6s term6klista. A csoportokon beltll megktilonboztettink tipusokat

(vil6gitds eset6ben p6ld6ul: f6nyforr6s 6s l6mpatest). A tlpusokon beli.il tovdbbi altipusokat (egyes szintek). Az

altipusokban term6kek tal5lhat6ak. A term6kek azonositdsa jellemz6k segits6g6vel tort6nik. A term6klista kiindulo

adatait Sz6llit6 nyertes ajdnlata tartalmazza. A term6klista kiindul6 adatb6zis6nak SzFP-lR-be tortend feltcjlt6se

az OktatSsi Miniszt6rium kotelezettsege - melyet a keretszez6d6s megkotes6nek napj6t kovet6 5 munkanapon

beltil v6grehajt.

2. A term6klistdban taldlhato term6kek kor6t a Szak6rt6 Testiilet 6ltal k6szitett mriszaki leirls hat{rozza

meg. A kiindul6 m0szaki leir6st az aj6nlati felhivds ll. 4. 6s ll. 5. pontja larlalmazza. A kiindul6 mfiszaki leir5s

modositds6ra a Szakert6 Test0let jogosult. Amennyiben a mfiszaki leir6s m6dosit5sa kovetkezt6ben olyan

term6k tal6lhat6 a term6klist6n, amely nem felel meg a m0szaki kovetelm6nyeknek, akkor annak term6klist5r6l

torten6 kivezet6s6re a Szak6rt6 Testillet jogosult.

3. A term6klista m6dosit6sSt Sz6llit6 az SzFP-lR-en minden 6v janu6r 1.6s janu6r 30.-a kozott

kezdem6nyezheti. M6dositdsi k6relem tdrgya lehet 0j term6k term6klistara t<jrt6n6 kertil6se, 6s onnan tort6nd

kivezet6se. A Szakertd Testtilet jogosult a term6k kivezet6si 6s 0j term6k aj6nl6si kerelmeket a k6relem SzFP-lR-

be torten6 bejelent6set kovet6 30 munkanapon belul a program celjaival tisszhangban elbir5lni, 6s indokolSs

n6lktil donteni azok elfogad5sSr6l, illetve elutasitdsdr6l. A term6kvdltdsi k6relem elutasit6sa eset6ben a Sz6llito

nem t6maszthat ig6nyt sem a Szak6rt6 Testillettel, sem a Miniszt6riummal szemben.

4.

4 . 1 .

4.2.

A Szak6rt6 Testtllet - Sz6llit6 egyidej0 tSj6koztat6sa mellett - jogosult

Szdllit6 k6relm6re kivdtelesen rendkiv0li (a fenti id6intervallumon kiviil id6pontra es6) term6kvaltdst

en ged6lyezn i, me ghat5rozva a rend klvti li term6kvdlt6s szabalya it.

a term6kszerkezet m6dositds6ra (csoportot, tipust, altipust bevezetni, kivezetni, a term6keket lefr6

m0szaki ism6rvek kor6t b6viteni, szflkiteni).

5. Sz6llit6 az SzFP-lR-ben valamennyi term6k elerhet6s6g6t koteles biztositani, azaz mindenkor a teljes

term6klista alapulv6tel6vel koteles egyedies itett aj6n latot k6sz ite n i.



4. SZAMU MELLEKLET

Aza;Aruw FELHIVAS II. 6, poNTenN MEGHATARozoTT KAPCSOLODO SZOLGALTATASOK KARBANTARTASA

1. Az SzFP-lR-en ta16lhat6 kapcsol6d6 szolgdltatds listdban szerepl6 szolg5ltat6sok szerepelhetnek

egyediesitett aj6nlatban. Ket f6 csoportb6l 5ll: egyediesitett aj6nlathoz kotelez6en kapcsolod6 szolg5ltatds -

egyediesitett aj6nlathoz fenntart6 k6relm6re csatlakoz6 szolg6ltatas. A kapcsolod6 szolg6ltatSs ktilonboz6

term6kszerkezeti szinthez kapcsol6dhat (azaz mindenhez, egy csoporthoz, egy tipushoz, altipushoz, konkr6t

term6khez). A kapcsol6d6 szolg5ltatas lista kiindul6 adatait Szdllito nyertes aj5nlata lartalmazza' A kiindul6

adatb6zis feltolt6se az Oktat6si Miniszt6rium kotelezettsege - melyet a keretszez6d6s megkot6s6nek napjSt

kovet6 5 munkanapon beliil v6grehajt.

2. A kapcsol6d6 szolg5ltat6si lista m6dositdsSt Sz6llit6 az SzFP-lR-en minden 6v janudr 1. 6s janudr 30.-a

krjzott kezdem6nyezheti. M6dositdsi k6relem tdrgya lehet 0j kapcsol6d6 szolgdltat6s list6ra tort6n6 kertil6se, 6s

onnan t6rt6n6 kivezet6se, fdcsoport m6dositdsa. A Szak6rt6 Testiilet jogosult a kapcsol6d6 szolgdltat6si lista

m6dosit6si k6relmeket a k6relem SzFP-lR-be torten6 bejelent6s6t kovet5 30 munkanapon bel0l a program

c6ljaival osszhangban elbirSlni, 6s indokol6s n6lktil donteni azok elfogad6sd16l, il letve elutas(t6sa16l. A

kapcsol6d6 szolgdltatdsi k6relem elutasitdsa eset6ben a Sz6llit6 nem t6maszthat ig6nyt sem a Szak6rt6

Testiilettel, sem a Miniszt6riummal szemben.

3 .

3 . 1 .

A Szak6rt6 Testiilet - SzSllito egyidejO t6j6koztat6sa mellett - jogosult

Sz5llit6 k6relm6re kiv6telesen rendkivtili (a fenti id6intervallumon kivul id6pontra es6) kapcsol6d6

szolgdltatds m6dosit6st enged6lyezni, meghatdrozva a rendkivi.ili kapcsol6d6 szolg6ltat6s m6dosit6s

szab6lyait.

a kapcsol6d6 szolg6ltat6s szerkezet6nek m6dositasdra (f6csoportot, tipust, altipust bevezetni, kivezetni,

a term6keket leir6 mfiszaki ism6rvek kor6t b6viteni, szfrkiteni)'

3 .2 .

4. Sz6llit6 az SzFP-lR-ben valamennyi kapcsol6d6 szolg5ltat6s el6rhet6s6g6t ktiteles biztositani, azaz

mindenkor a teljes kapcsol6d6 szolg6ltatdsi lista alapulv6tel6vel koteles egyediesitett ajSnlatot k6sziteni'

\ , ' - \
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5, SZAMU MELLEKLET

Az n;AruuI FELHIVAS II.7 . CI PoNTBAN MEGHATARozon FELTETELEK KARBANTARTASA

1. A csatlakoz5s elfogad6sdnak 6s visszautasitds6nak felteteleit a keretszezldfs tartalmazza, mely

feltetelek alapjan gyakorolja az EllenSrzd Testiilet a Miniszt6rium k6pvisel6jek6nt a csatlakoz6s elutasitds6nak

illetve elfogaddsdnak a jogdt. A csatlakoz6s elfogad6s6nak illetve visszautasitdsdnak felt6teleit SzSllit6 nyertes

ajdnlata larlalmazza. A kiindul6 adatbdzis SzFP-lR-be t<jrt6n6 feltolt6se az Oktat5si Miniszt6rium kotelezetts6ge -

melyet a keretszez6d6s megkot6s6nek napj6t kovet6 5 munkanapon belul v6grehajt.

2. A csatlakoz6s elfogaddsdnak 6s visszautasitds6nak felt6telei m6dosit6s6t Sz6llit6 az SzFP-lR-en

minden ev janu6r 1. 6s janu6r 30.-a kozdtt kezdem6nyezheti, A Szak6rt6 Testiilet jogosult a m6dosit6si

k6relmeket a k6relem SzFP-lR-be tort6n6 bejelent6set k<ivet6 30 munkanapon beliil - a Szemiink F6nye

Program c6ljaival 6s fenntart6k 6rdek6t szem el6tt tartva - elbir6lni, 6s indokolds nelkill donteni azok

elfogad6sdr6l, illetve elutas(t5sdr6l. A k6relem elutasit6sa eset6ben a Szallit6 nem tdmaszthat igenyt sem a

Szak6rt6 Testillettel, sem a Miniszt6riummal szemben.

3 .

3 . 1 .

A Szak6rt6 Testrilet - Sz6llit6 egyidej0 tdjekoztatdsa mellett - jogosult

Sz5llit6 k6relmere kiv6telesen rendkiviili (a fenti id6intervallumon kivtil id6pontra es6) m6dositast

enged6lyezni, meghatdrozva a rendkivuli m6dositds szabdlyait.

v*&



6. SZAMU MELLEKLET

Az ecyEoI IVEGALLAPoDAS KOTELEZO TARTALMI ELEMEINEK MODOSITASA

Sz6llit6 az SzFP-lR - rendszerben taldlhat6 egyedi meg6llapod6s-mint6val egyez6 tartalommal jogosult

Fenntart6val meg6llapoddst kotni, Az egyedi meg5llapodds mint6j6t Sz6llit6 SzFP-lR-en bejelentett k6relm6re 6s

a fenntart6k, es i vagy az intdzmlnyek 6rdek6ben a Szak6rt6 Testtilet jogosult m6dositani. A m6dosit6s hatdlyba

16p6set kovet6en egyedi megSllapod6s csak a m6dositott egyedi megSllapod6s mint6nak meg{elel6 tartalommal

johet l6tre.

x



7. SzAI',I tJI MELLEKLET

MEGKERESES

A korm6nyrendelet szerinti megkeres6sre az SzFP-lR-ben keriil sor. A megkeres6s c6lja, hogy valamely SzFP-

lR-ben szerepl6 fenntart6 a relaci6ba rendelt int6zm6nye, vagy int6zm6nyei helyszini felmer6s6re hivja fel

Sz6llit6t. A megkeres6s targya lehet f0t6skorszer0sit6sre vonatkoz6 felm6r6s elk6szittet6s6re sz6l6 felhivas'

vagy vil6git6skorszerfisit6sre vonatkoz6 felm6r6s elk6szittet6s6re sz6l6 felhiv6s, es lehet egyiitt az el6bbi kett6.

Amennyiben a megkeres6s 6rinti a csatlakozds visszautasit6s5nak keretszez6d6sben meghatdrozott (illetve az

5. sz6mrl melleklet alapjdn modositott) felt6teleit, akkor az Ellen6z6 Testtilet visszautaslthatja a megkeres6st,

azaz mentesiti Sz6llit6t a helyszini felm6r6s elv6gz6s6nek kritelezettsdge al6l. A visszautasit6s eset6ben sz6llito

nem jogosult a helyszini felm6r6st elv6gezni.

Szdilit6 legfetjebb 8 munkanapon betiit kijeloti a megkeres6s teljesit6s6ert felel6s szem6lyt (alvSllalkoz6t) es

visszaigazolja a megkeres6st. A feladat elv6gz6s6re kijelolt szem6ly 5ltal felajdnlott felm6r6si id6intervallumok

kozrjl int6zm6ny kiv6lasztja a felm6r6s elv6gz6se 6rdek6ben sziiks6ges id6tartamot, egy(ttal kitolti a rendszer

dftal megkovetelend6 - azinl6zm6nyt leir6 legfontosabb szem6lyi adatokat. Az int6zm6ny az SzFP-lR-ben rogziti

azon alapvet6 mgszaki ismerveit, melyek sztks6gesek ahhoz, hogy a felm6r6s teljesit6s6nek id6tartama'

id6ig6nye becsiilhetd legyen. Ennek int6zm6ny Sltali teljesit6se hiSnydban sem tagadhat6 meg a felm6r6s

teljesit6se,

'xil



8. szAM0 MELLEKLET

HeIvszII.II FELMERES. EGYEDIESITETT AJANLAT KESZITES

Sz6llit6 az inl6zm6ny m0szaki alapadatait helyszini felm6r6s 0tj6n veszi fel. A felm6res vonatkozhat a Fenntart6

dltal a megkeres6sben meghatdrozottak szerint a ffit6si-, 6s/vagy a vildglt6si rendszerre is. SzSllit6 a helyszlni

felm6r6seket a megkeres6sek sorrendj6ben koteles v6gezni, a SzFP-lR-ben taldlhato felm6r6 adatlap (off-line

modul) helyszinen tort6n6 elektronikus kitolt6s6vel. A helyszinen tort6n6 adatfelv6telt kcivet6en az int6zm6ny dltal

kijelolt szemely az adatokat j6v6hagyja, melyeket vSltozatlan formdban koteles Szdlllt6 a SzFP-lR-be legfeljebb

30 munkanapon beltil feltolteni.

Sz6llit6 az egyediesitett aj6nlat k6szit6se keret6ben halilrozza meg a vil6git6s 6s/vagy a ffit6skorszerfisitesi

szolgdltatas alapvetd mfiszaki adatait. Az egyediesitett aj5nlatban foglalt 6raj6nlatot az SzFP-lR sz6mitja. Az

egyediesitett aj6nlat elk6szit6s6re - a felm6r6s adatainak int6zm6ny dltali elfogad5sdt kovet6

vil6git6skorszerfisit6s eset6ben 30 munkanap, fr]t6skorszer0sit6s eset6ben 3 honap 5ll Sz5llit6 rendelkez6s6re'

Az egyediesitett aj6nlat mag6ban foglalja a megval6sit6s tervezett id6pontj5t is,

Amennyiben az egyediesitett ajdnlat elk6szit6se 6rinti a csatlakozds visszautasit5sdnak keretszez6d6sben

meghat6rozott (illetve az 5. szlmrl mell6klet alapjdn m6dositott) felt6teleit, vagy a keretszez6d6sben

meghat6rozott megtakarit6si modell 6rvenyess6g6t, vagy a keretszez6d6sben meghat6rozott aj6nlat

levezethet6s6gi modell 6rv6nyess6g6t, akkor az EllendzS Testtilet megtilthatja egyediesitett ajdnlat k6szit6s6t.

Tiltds eset6ben egyediesitett aj5nlat nem k6szithet6. Tilt6s eset6ben a Szdllit6 nem t6maszthat ig6nyt sem az

Ellen6z6 Testiilettel, sem a Miniszt6riummal szemben.

Az egyediesitett aj6nlatot az int6zm6ny az SzFP-lR-en v6lem6nyezheti, 6s a fenntart6ja 0tjdn 6s hozzitj{rul{s

eset6n k6rheti annak m6dosit6s6t. Amennyiben a m6dosit6ssal az el6z6 bekezd6sben meghat6rozott

szempontok s6rrilnek, akkor nem koteles az aj6nlatot m6dositani Sz6llit6, illetue az egyediesitett ajanlat

m6dositasat az Ellen6zS Testrilet megtilthatja. Tiltds eseteben a Sz5llit6 nem t5maszthat ig6nyt sem az

Ellen6z6 TestUlettel, sem a Miniszt6riummal szemben.

Az egyediesitett aj5nlatr6l Fenntart6 dont.

\  , ,A
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9. SZAMU MELLEKLET

CSnTHXOZAS, SZERZo DESKOTES

A Fenntart6 a csatlakoz6si eljdr6st az6rt inditja meg, hogy a kozbeszerzesi elj5r6s nyertes aj6nlattev6jevel

(Sz6llit6val) kozbeszez6si eljdr6s lefolytat6sa n6lkiil meg6llapod6st kosson a f0t6si-, 6s/vagy a vildgitdsi

rendszer6nek a korszerfisit6s6re. Ennek a megdllapod6snak a tdrgya a Sz6ll(t6 6ltal tett ajdnlat elfogad6sa -

azaz a Fenntart6 az6rt indftja meg a csatlakozSsi elj6rdst, hogy elfogadhassa a helyszini felm6r6s alapj6n Szallit6

dltal elk6szitett egyediesitett aj6nlatot. Ennek megfelel6en a Fenntart6 egyediesitett aj6nlatonk6nt kdt

megdllapoddst Szallit6val, ami nem zirja ki, hogy egyszerre tobb meg6llapod6st foglaljanak egy szea6d6sbe a

szenlddfelek. Az Ellen6z6 Testi.ilet - az Oktat6si Miniszt6rium kepvisel6jek6nt - visszautasitja a csatlakozSst a

11. sz6mf mell6kletben meghat6rozott esetekben. Szdllit6 az egyedi megdllapod6st annak k6zhezv6tel6t6l

sz6mitott 5 munt<anapon beli.il aliiwa koteles visszakr.ildeni a Fenntart6nak. Sz6llit6 a megkotott meg6llapod6s

alapjdn koteles a teljesit6st megval6sitani'

A csalakozdsi elj6ras megindit6s6nak a pillanata az az id6pont, amikor egy adott int6zm6ny tekintet6ben fenn6ll6

valamely egyediesifett aj6nlatot a fenntart6 - saj5t bels6 dont6shozatali mechanizmus6ban meghatdrozottak

szerint - elfogadta. A csalakozasi elj6rds ennek az elfogad6 aktusnak a Sz5llit6 tudom6s6ra hozatala' Fenntart6

a szez6d6s megk0t€s6re ir6nyul6 szandekSt (azaz valamely egyediesitett aj6nlat elfogaddsdt) v6lhet6leg tobb

int6zm6nye tekintet6ben fogja kifejezni.

Az adminisztr6ci6s tobbtetterhek etkertil6se v6gett (ak5r sz6z egyediesitett aj6nlat elfogad6s6r6l is nyilatkozik

egy id6ben a fenntart6) - a kozbeszez6si eljdr6sban kialakitott fenntart6-sz6llit6 szez6d6s mell6klet6k k6pezi

egy felsorolds az erintett int6zm6nyekr6l - utalva az elfogadott egyediesitett ajdnlatok azonosit6 sz6maira'

A kinyomtatas t6ny6vet az SzFP-lR rendszer jelzi Sz6llit6nak, hogy mely intezm6nyekben kell vegrehajtani

beruh6z6st, ugyanagor a szez6d6st 3 peld6nyban a fenntart6nak papir alapon is vissza kell kiildenie

Sz6ilit6nak. Sz6ilit6 a megkotott megdllapod5s alapjSn ktiteles a teljesit6st megval6sitani.

Sz6tfit6 - jelen szez6d6s 11. sz. mell6klet6ben foglaltak kiv6tel6vel - semelyik fenntart6 csatlakoz6sdt nem

jogosuft visszautasita ni, azazFelek rdgzitik, hogy Sz6llft6 kdteles valamennyi fenntart6val meg6llapoddst kdtni'

a
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10. sz,AMU MELLEKLET

ArnoAs-AwEreL, KRnanNrnRtAs

A funkci6 c6lja, hogy a fenntart6r6l - mint p6nzi.igyi kotelezettr6l - leemeljtik a m0szaki 6tadds-5tv6tel

dokumental6sdnak terh6t. lgy az 6tad6s - 6tv6teli eljdras dokumentumait - a bej6r6st kovet6en - a SzSllit6 k6sziti

el, 6s a Fenntart6 hagyja j6v6. A j6v5hagydssal a szez6d6s teljesitettnek min6siil a Sz6llit6 r6sz6r6l.

Term6szetesen a bej6r6st kcivet6en lefrt, 6s a rendszerben rogziteil adatok elt6rhetnek, ennek megfelel6en az

int6zm6ny jelezhet fenntart6st, hogy az Stadds 6tu6tel sor6n nem ebben a tartalomban 6llapodtak meg. Az

6tad5s-6tv6telt ugyanakkor papir alapon jegyz6konyv is kis6ri, amit mindk6t fel al6ir, ennek megfelel6en a vita

konnyed6n eldonthet6. A jegyz6konyv egy-egy p6lddny6nak 6z6s6re a Sz6llit6, a fenntart6, 6s az int6zm6ny is

koteles.

Az dtad6s-Stveteli feliiletb6l kell tudnia nyomtatnia a Sz6llit6 munkat6rs6nak a papir alapti jegyz6konyvet. A

sablon, (gy a rendszer, tartalmazza a kijavftits eseteit, az 6rintett eszkcizok megjelol6s6nek lehet6s6g6vel'

tovdbbd szabad szavas mez6t is.

Szdllit6 jogosult Fenntart6 szdmdra meghatdrozni azon kotelezettsdgeket, amelyek megfelel6 teliesit6se

sztlks6ges ahhoz, hogy a Fenntart6 a be1pitdsre kertilt eszkdzzel kapcsolatos szavatossdgi igdnyt

1rvdnyesitsen. Ezek a feltdtelek nem lehetnek sem terhesebbek, sem specidlisabbak att6l, mint amilyet a termdk

gy6rt6ja a Sziillft6vat szemben meghatdrozott. Szdllit6 nem alkalmazhat otyan kikcitdst, amelyben egyoldaUan

meghatdrozza, hogy a Fenntartdnak kivel kell szerzddnie az eszkoztik karbantartdsa Ardekdben.

A kivitelezdsi hatdriddk az egyedi megdllapoddsban foglaltak szeint alakulnak.

A Fenntart6 szavatoss6gi jogainak gyakorlasdra, a SzSllit6 hibaelh6ritSsi kotelezetts6g6re a Szdllit6 aj6nlat6ban

v5llalt feltetelek 6rv6nyesek. A SzSllit6nak a szavatoss6gi id6n tril is rendelkez6sre kell 6llnia a Fenntarto r6szere

a szavatoss6gnak megfelel6 tartalmri szolg6ltatds nyijt6s6ra, de ekkor kotelezetts6get mdr nem kell ingyenesen

ellatnia.



1 1. SZAMIJ MELLEKLET

A csATLAKozAs ELFoGADASANAK, ILLETVE ELUTASITASANAK SZABALYAI - KORMANYRENDELET 5. S (2) BEKEZDES

A csalakozdsi k6retem - SzSllito k6relm6re - elutas(t6sra keri.il, amennyiben Szdllit6 k6r6s6re a Fenntart6 8

napon belill nem cdfolja, hogy 10 6ven bekll meg kiv6nja szr.lntetni a megkeres6ssel 6s az egyedi

megdllapod6ssal 6rintett intezm6ny m0kod6set.

A csaflakozdsi kerelem - Sz6llit6 k6relm6re - elutasit6sra kerril, amennyiben a hitelbirdlat sor6n Szallft6

meg6llapitja, hogy a Fenntart6nak - az 1990.6vi LXV. torveny 88. paragrafusa szerinti - teherrel nem 6rintett

6ves on6ll6 bev6tele nem 6ri el a SzSllitonak fizetend6 6ves rendelkez6sre all6si dij 1/10-61.

Az ajdnlatt6teli dokument6ci6 ll. 1. A,/ valamint ll. 1. B/ fejezetben meghatdrozott,,K'6rt6k a keretszezdd6s

alkalmaz6sa sordn az egyedi ajdnlatok ellen6z6s6re haszn6lt 6rtek' pz- SzFP-lR az ajdnlatt6teli

dokument6ci6ban meghatdrozott krit6rium vizsg5lat6t az 500. Fenntart6 csatlakoz6s6t kovet6 minden egyes

Fenntart6 csatlakoz6sdn6l vizsg6lja, igy 0jabb Fenntarto csak akkor csatlakozhat a Szemilnk F6nye programhoz'

amennyiben a csalakoz6sa alapj6ul szolg6l6 egyedies(tett ajdnlat tartalma vagy on6ll6an' vagy az el6tte

csalakozott valamennyi Fenntart6val kotott egyedi meg5llapod6sok osszess6g6vel egyiitt kiel6giti az alSbbi

krit6riumot: [Di] nem nagyobb, rnint a ,,K' 6rt6k. Amennyiben a feltetel nem el6githet6 ki, akkor a csatlakoz6si

k6relem visszautasit6sra keriil. Abban az esetben, ha az adott egyediesitett aj6nlatban az szFP-lR 6ltal sz6molt

FVkW 6rtek k6tszer rosszabb, mint az ajanlatban meghat6rozott FUkW 6rt6k, akkor az adott egyedi ajdnlat a ,,K"

6rt6knek megfelel6s szempontj6b6l nem kerril figyelembev6telre'

\3\ \
AU



12. SZAMTJ MELLEKLET

Az eCveot ueeAlupOOAS MEcKOTESEKOR rorctezoeN MEGTARTANDO rElrErelex

Az al6bbiakban rogzitett szab6lyokat Sz6llit6 valamennyi egyedi megdllapod6sban ktiteles megtartani:

. 5z6llit6 6s a Fenntart6 az egyedi megdllapod6sban meghatlrozza a Sz5llit6 6ltal- a szabvdny szerinti

allapot el66llitas mellett - megval6sitand6 energia-megtakarit6s m6rtek6t (kW). Amennyiben a beavatkoz6st

kovet6en - azonos feltetelek kdzott - vizsg5lt megtakaritds elmarad az egyedi meg6llapodasban Sz6llit6 altal

ig6rt mert6kt6l (kW), akkor Sz6llit6 az elmarad6s arSnydban koteles az 6ves rendelkez6sre 5ll6si dijat

csokkenteni.

o A 'szemilnk F6nye Program' teljesit6se kapcs6n a Fenntart6val a finansziroz6 nem l6phet kiilon6ll6

jogviszonyba.

. A Fenntart6val jogviszonyban 6116 szem6lyt megillet6 - a 'Szemiink F6nye Programb6l' fakad6

krivetel6st, jogot engedm6nyezni, legfeljebb konzorciumi koron beltil lehets6ges.

. A 'Szemilnk F6nye Program' teljesit6se kapcsdn nincsen lehet6s6g a Sz6llit6t6l torten6 tartoz6s

6tv6llal5s6ra.

. A ,Szemgnk F6nye Program' teljesit6se kapcsdn be6pft6sre ker0l6 eszkcizokre opci6s v6teli jog nem

engedhet6.

, A 'Szemiink F6nye Program' teljesit6se kapcs6n Sz6llit6 sem kezess6ggel, sem foglaloval' sem

bankgaranci5val, sem 6vad6kkal nem biztosithatja a kcivetel6set.

. A 'Szemr.ink F6nye Program' teljesit6se kapcs5n a Sz6ll(t6 - Fenntart6 jogviszonyban Sz5ll1t6 legfeljebb

olyan tipusrl, 6s olyan m6rt6k0 szez6d6st biztosit6 mell6kkotelezetts6get kothet ki Fenntart6val szemben,

amilyet, 6s amilyen m6rtekfr kotelezetts6get maga is vSllal. Az el6z6kon t0lmen6en Fenntart6val szemben

kizdr6lag k6sedelmes teljesitesi kotb6rt kothet ki Sz6llit6, amelynek mert6ke azonban nem haladhatja meg a

mindenkori jegybanki alapkamat m6sf6lszeres6t.

r Fenntartot6l ellenszolg6ltatSst kizd16lag jegyz6konyvi 5tadds-6tv6teli elj6r6st kovet6en, a teljesit6s

marad6ktalan dtu6tele eset6ben kdvetelhet 5z6llit6.

. Szdllit6 k6rhet inkassz6 felhatalmaz6st a koveteles6nek biztosit6sdra a Fenntartot6l.

o A szdllito a Fenntart6val 6s az int6zm6nnyel az egyedi meg6llapod6sban egyezteti a kivitelezes 6s a

mfiszaki dtadas felt6teleit, amelyet koz0sen hagynak j6v6.

o Az Elten6z6 Testritet, mint b6k6ltet6 testtllet j6r el a felek jogvit6ja eset6ben els6 f6rumk6nt, abban az

esetben, ha a teljesit6s hib6s, 6s a felek (Sz6llit6, Fenntart6) ktizcitt nincsen konszenzus a hiba tartalm6t illetden'

vagy az egyedi meg6llapodds keret6ben keletkezett vita nem rendezhet6 a Sz6llit6 6s a Fenntart6 kozott. A dij

visel6s6r6l a keretszez6desnek megfelel6en (H. 2. 3. pont) Sz6llit6 az egyedi meg6llapodasban kciteles

meg5llapodni a Fenntart6val - ellenkez6 esetben a B6k6ltetes dij6t maga kdteles viselni.

. Szdllit6 egyedi ajanlat6ban rogzitett ajdnlati 6r (a G. 2. pontban r6szletezett drk6pz6s szerint) minden

esetben mag6ban foglalja a gydri szervizr6lttirten6 gondoskodds ellen6rt6k6t is.

. Szdllit6 - Fenntarto jogviszonyban felek jogosultak rendelkezni arr6l, hogy a vil6git6si-' 6s

fflt6srekonstrukciora ig6nybe vehet6 egy6b p6ly6zati stb. forr6sokat kcizosen kutatj6k fel, veszik ig6nybe.

. Szdllit6 - Fenntart6 jogviszonyban felek jogosultak rendelkezni arr6l, hogy az egyedi meg6llapodasnak -

az abban rogzitett hat6rozott id6 el6tt t0rt6n6 - rnegsz0ntet6se eset6n a SzSllit6 kovetel6se lej5rttd v6lik, 6s a

h6tral6kos - m6g meg nem fizetett - rendelkez6sre dlldsi dij egyidejfi, azonnali megfizet6s6re koteles a



Fenntart6.

, Az egyedi meg6llapod6sban rogzitett id6tartam lej5rt6val Sz6llit6 a b6rlet t6rgydt k6pez6 term6keket

kisefejtezi, azokat az aktu6lis piacijelen6rt6ken ert6kesiti. Az 6rtekesit6s sor6n a b6116 r6sz6re el6vds5rlasijogot

biztosit, A Berl6 az el6vds{rldsi jog gyakorl6sa sordn a berendez6sek haszn6lhat6sdgdt, 6lettartamat novel6

r6forditdsokat a Fenntart6 koveteles6vel szemben 6rv6nyesitheti (besz6mitSs). A 86116 6ltal 6rvenyesitett

raforditdsok osszege nem haladhatja meg a term6kek piaci jelen6rtek6nek osszeg6t. (Felek rogzitik' hogy

amennyiben jogszab6tyi, i l letve jogalkalmaz6i v6ltoz6s 5ll be, a felt6telt Sz6llit6 k6relm6re a Szak6rt6 Testillet

felii lvizsgalja, 6s szti ks6g eset6n m6dos itja.)

r A jelen mell6kletben nem 6rintett k6rd6sekben a Fenntart6 6s a SzSllit6 a megdllapodSs tartalmdt

szabadon alakithatja - term6szetesen a 5z6llit6 egyedi ajanlat6nak 6s a kozpontositott kozbeszez6si eljdr6sban

tett ajdnlatdnak keretei kozott.



,13. SZAMO MELLEKLET

A KocKAZATOK VISELESE

Sz6llit6 k'rjelenti, hogy az aldbbiakban rdgzitett kockdzat-megoszt6si elvre tekintettel tett a kozbeszez6si

eljdrdsban v6gs6 ajSnlatot. Sz6llft6 ennek megfelel6en sem a keretszez6d6s, sem az egyedi megdllapodas

megs6rt6se eset6n nem hivatkozhat - mint felel6ss6g6t korldtoz6, vagy kizlro t6nyez6 - az alSbbiakban rogzitett

kockSzatok valamelyik6nek, vagy ak6r osszess6g6nek a bekovetkez6s6re. Sz6llit6 ennek megfelel6en az al6bbi

kock6zatok valamelyik6nek, vagy akSr cisszess6g6nek bekovetkez6se eset6ben sem t5maszthat jogos igenyt'

sem az Oktat6si Miniszt6riummal, sem a Fenntart6kkal szemben az ebb6l fakadoan be6llott kdrSnak

megterit6s6re, kolts6geinek 6tu6llal6s5ra, a szezSdlsben foglalt kotelezetts6g aloli mentesul6sre.

A Felek nem tudjfk megbecsiilni az egyedi meg6llapod6sok jov6beni sz5m6t, az egyedi meg5llapoddsok alapjan

SzSllito 6ltal ell6tand6 feladatok mennyis6g6t, a feladatok fetmeriil6s6nek id6beli utemez6s6t - mivel a

csatlakozdsi elj6r6s Fenntart6i onk6ntess6gen alapul. A Felek rogzitik, hogy a kereslet ingadozSsdnak'

v6ltoz6sdnak, az el6zetes v5rakozdsokt6l val6 elmarad6sdnak, vagy azon tort6n6 trilhaladdsdnak kock6zat6t

kiz6r6lag Sz6llit6 viseli.

A Felek nem tudj6k megbecsulni az egyedi meg6llapod5sok alapj6n 5z6llit6 5ltal ellStand6 feladatok ellen6rt6ke

megt6riil6s6nek val6szin0s6g6t - mivel sem az egyedi megSllapod6sok alapj6n el6rhet6 megtakarit6s m6rteke'

sem az annak megval6sitds6hoz sztiks6ges beruh6z6s kolts6ge, sem az egyedi meg6llapoddssal 6rintett

Fenntart6i kor osszet6tele el6zetesen nem hatdrozhat6 meg. A Felek rogzitik, hogy a Szem0nk F6nye Program

fentebbi t6nyekb6l fakad6 jovedelmez6s6gi kockdzat6t kiz6r6lag SzSllit6 viseli.

A Oktatdsi Miniszt'rium a keretszez6dds 1/. szdmi melt6ktet1ben meghatdrozctt feltdtellel utasit csak vissza

csailakozdsi kdrelmet, ennek megfelelflen a Fenntart6k ,pdnztigyi helyzete" szempontidb6l heterogdn csoport

egyes tagjaival kot egyedi megdllapoddst a Szdltit1. A Kedvezmdnyezettek fizetdsi kdszs6gdben 6s

k6pess6g6ben rejt6 kocklzatokat kizdr6tag Szdilftf - az egyedi megdllapoddsban r1gzitett biztositdkok

fig ye I e m bev6te 16 ve | - v is e I i.

A Sz6llit6 valamennyi megkeres6snek koteles eleget tenni, ugyanakkor a megkeres6s alapj6n k6szitett

egyediesitett ajdnlat elfogadhat6s itgitr6l a Fenntart6 dont. Az el6z6ek ertelm6ben az ingyenes helyszini felm6r6st

kovet6en kizAr6lag Fenntarto igenl6 dont6se eset6ben jon letre egyedi meg6llapod6s' KizSr6lag Sz5llit6 viseli a

helyszini felm6r6s "hasztalan" elv6gz6s6nek kockdzatdt, a jogosulatlan felhaszn5l6s eset6t kiv6ve, mely esetben

a Miniszt6rium elismeri a Szallit6 azon ig6ny6t, hogy a Fenntart6 a beruh6z6s becstilt (EA) ossz6rt6k6nek 3%-dt

fizesse meg koltsegt6rit6skent a Sz5llit6nak - ennek kik6nyszerit6s6re azonban a Miniszt6riumnak nincsen

eszk6ze. A megkeres6s 6rv6nyess6gi felt6telek6nt v6llalja t6masztani a Miniszt6rium a jogellenes felhaszn6lds

fenti (3%) jogkovetkezm6nyenek Fenntarto altali elektronikus (SzFP-lR-en keresztlil tdrten6) elfogadasat.

Az egyedi meg6llapod6sban rogzitend6 feladatok ell6t6s6nak kotelezettjek6nt kizd16lag SzSllit6 viseli a

kotelezetts6g hib6s, k6sedelmes, illetve nem teljesit6se miatti valamennyi kock6zatot. A Miniszt6riumot e korben

semmif6le felel6ss6g nem terheli.



Szdllit6 koteles viselni a helyszlni felm6r6s hibajeb6l, valamint a helyszini felm6r6s alapj6n k6szitett egyediesftett

aj6nlat hibajab6l fakad6 kockdzatokat.

Az egyedi meg6llapoddsban rogzitett be6pitett teljesitm6ny megtakarit6si 6rt6kek es a t6nyleges megtakaritdsi

ert6kek elter6s6b6l fakad6 kock6zatot Sz6llit6 koteles viselni. Ennek megfelel6en amennyiben az egyedi

aj6nlatban ig6rt kiindul6 kW megtakaritds elmarad a m0szaki Stadds sor6n m6rt t6nyleges kW megtakarit6st6l,

Szdllit6 az elmaradds ar6nydban dijkompenzdci6t koteles a Fenntart6 r6sz6re nyujtani.

Tekintettel arra, hogy a helyszini felm6rest SzSllit6 v6gzi, ennek megfelel6en a felmert 6s a t6nyleges 6llapotok

elt6r5s6g6b6l fakad6 - a szabvdny szerinti h6technikai il letve f6nytechnikai 6llapot el6allitdsa 6rdek6ben

szriks6ges - valamennyi tobbletkolts6g, p6tmunka, il letve felmertilt k6r Szdllit6t terheli.

Felek rogzitik, hogy a kozpontositott kozbeszerzesi eljlrAsban megadott mintaint6zm6nyek 6s az egyedi

megdllapodassal 6rintett int6zmenyek elternek egym6st6l. 3z6llit6 terh6re esik azon kockdzat vSllal6sa, hogy az

aj5nlatt6teli felhiv6sban, az {ltala tett ajdnlatban, a keretszez6d6sben 6s az egyedi meg6llapod6sban rogzitett

keretek kcizott valamennyi int6zm6nyben v6grehajtsa a beavatkozdst.
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