Szerződés nyilvántartási ~

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633
Adó szám: 10585560-2-44
Bankszámlaszám: K&H 10403239-00027183-00000001
Képviseletében eljár: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő
másrészről
MELÓ-]MÁK Országos Diákvállalkozásszervező Kft.
Székhely: 2724 Ujlengyel, Kossuth u. 136.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-095454
Adószám: 10486870-2-13
Bankszámlaszám: OTP 11705008-20502690
Faktorálási bankszánilaszám: OTP 11780809-20002664
Képviseletében eljár: Kuti Ferenc ügyvezető igazgató, Vállalkozó képviselője
valamint
MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Székhely: 2724 Ujlengyel, Kossuth utca 136.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-02-051119
Adószám: 11915214-2-13
Bankszámlaszám: OTP 11705008-20502683
Képviseletében eljár: Kun István elnök
valamint
STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft.
Székhely: 2724 Ujlengyel, Kossuth utca 136.
Nyilvántartási szám: 17253-4/2005-1300
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-100398
Adószám: 12642870-2-13
Bankszámlaszám: OTP 1175008-20502669
Képviseletében eljár: Megyeri Péter ügyvezető igazgató
MELO-DIAK Országos Diákvállalkozásszervező Kft., MELO-DIAK Universitas Szolgáltató Is
kolaszövetkezet és STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató KR. együttesen mint Vállalkozó,
a továbbiakban: Vállalkozó,
együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen az alábbi feltételekkel

~ I
jogtafláchct>

NISZZÍt.

:

Előzmények
1.1

Megrendelő „Diák- és kölcsönzött munkaerő biztosítása a NISZ Zrt. számára” tárgyában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) második része sze
rinti tárgyalásos közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. A
közbeszerzési eljárásban Vállalkozó, mint Ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt megje
lenítő ajánlatot, Így Megrendelő 2018. június 7-én megküldött összegezésében Vállalkozót
nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek ajelen vállalkozási szerződést
kötik.

1.2

A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés rendelkezései határozzák meg. Ameny
nyiben Felek közötti vitás kérdésre jelen szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket, sorrend
ben elsősorban Vállalkozó ajánlatában, másodsorban Felek között 2018, február 22-én és
2018. február 26-án megtartott tárgyalás(ok) jegyzőkönyveiben, harmadsorban Megrendelő
végleges ajánlattételi felhívásában, illetve ajánlatkérési dokumentációjában (ideértve a köz
beszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában adott kiegészítő tájékoztatásokat is), negyedsor
ban Megrendelő részvételi felhívásában és dokumentációjában (ideértve a közbeszerzési el
járás részvételi szakaszában adott kiegészítő tájékoztatásokat is) foglaltak az irányadóak. Je
len pontban felsorolt dokumentumok jelen szerződés mellékletét képezik, azonban jelen
szerződéshez Rzikailag nem kerülnek csatolásra.

1.3

A Vállalkozó kijelenti, hogy komoly tapasztalatokkal rendelkezik diákmunkaerő és kölcsön
zött munkaerő biztosítással, valamint az ezekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati kérdések
területén.

1.4

A MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervező KR., MELÓ-DIÁK Universitas Szolgál
tató Iskolaszövetkezet és STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató KR. a közbeszerzési
eljárásban közös részvételi jelentkezést és ajánlatot nyújtottak be, melyre valamint a közbe
szerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltakra tekintettel jelen szerződés telje
sítésért
egyetemleges
felelősséget
vállalnak.
A
MELO-DIAK
Országos
Diákválla]kozásszervező KR, MELÓ-DIAK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet és
STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató KR. együttműködési megállapodása jelen
szerződéshez 6. számú mellékletként került csatolásra.

2.

A szerződés tárgya, hatálya

2.1

Vállalkozó diákmunkaerő valamint kölcsönzött munkaerő (továbbiakban együtt: munkaerő
vagy igényelt munkaerő Vagy foglalkoztatottak) Megrendelő igénye szerinti biztosítására
vállalkozik jelen szerződésben részletezettek szerint. A Vállalkozó jelen szerződésben
foglalt feladatait a Megrendelővel egyeztetett módon, a Megrendelő utasításainak
megfelelően köteles teljesíteni.

2.1

Megrendelő diákmunkaerőt az alábbi feladatok ellátására Vehet igénybe:
ügyfélszolgálati feladatok,
irodai adminisztratív feladatok,
informatikai feladatok,
gyakornoki feladatok.
-

-
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2.2

Megrendelő kölcsönzött munkaerőt az alábbi feladatok ellátására vehet igénybe:
ügyfélszo Igálati feladatok,
irodai adminisztratív feladatok,
informatikai feladatok.
-

-

2.3

A jelen szerződés annak hatálybalépésétől számított 36 hónap határozott időtartamig tart.
Amennyiben a jelen szerződés 3.11 pontjában meghatározott összeg az előzőekben
meghatározott időtartam előtt kimerül, a jelen szerződés a keretösszeg kimerülésének
időpontjában megszűnik.

2.4

Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015 (X.30) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a
320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tartúsítvány
(továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása. A 320/2015. Korm. rendelet 13. * (3) bekezdése
szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a 320/20t5. Korm.
rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő napon. Megrendelő
haladéktalanul köteles Vállalkozót tájékoztatni a jelen pontban meghatározott feltételek
teljesüléséről.

3.

A szolgáltatás díjazása, a szerződés értéke

3.1

A foglalkoztatott diákok után járó vállalkozói díj alapja:

Megnevezés

A) díjkategória

B) dijkategória

[

C) díjkategória
‚.

.

Feladattípusok

Bruttó óradíj (Vállalkozó által a
diák részére fizetendő bruttó
óradíj)

Ügyfélszolgálati
feladatok

A mindenkor hatályos
jogszabályban a legalább
középfokú iskolai
végzettséget, illetve
középfokú szakképzettséget
igénylő munkakörben
foglalkoztatott
munkavállalóra megállapított
garantált bérminimumnak
megfelelő órabér

Ügyfélszolgálati
feladatok
Ügyfélszolgálati
feladatok

Vállalkozót megillető
nettó dij

diák részére fizetendő
bruttó óradíja x 117,80

diák részére fizetendő
bruttó óradíjax 116,15

A) típusú óradíj x 1,100
A) típusú óradíj X 1,250

[

Ügyfélszolgálati

.

D) dijkategoria

feladatok

A) típusú óradíj X

2,000

diák részére fizetendő
bruttó óradíja x 108,90

_____

Ügyfélszolgálati
feladatok

E) díjkateg6ria

[
IA) díjkategória
‚.

‚

.

IF) dijkategoria

Irodai
adminisztratív
feladatok
Informatikai
feladatok

[

A) típusú óradíj X 1,300

f[
[

A) típusú óradíj
‚‚‚‚.

A) tipusu oradij X 1,150

diák részére fizetendő
bruttó óradíja x 114,25

diák részére
bruttó
óradíjafizetendő
x 113,70
diák részére fizetendő
bruttó óradíja x 117,80
diák részére fizetendő
brutto oradija x 115,50
‚

.

..
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3.2

Gyakornok

A) típusú óradíj X

F

1,300

diákrészére fizetendő
bruttó óradíja x 113,70

A diákok részére ügyfélszolgálati feladatok esetében fizetendő órabérek megállapítására
vonatkozó speciális szabályok:
a diákokat Megrendelő szaktudás, szakmai tapasztalat, Megrendelőnél ügyfélszolgálati
feladatkörben eltöltött foglalkoztatási idő, és a Megrendelőnél ügyfélszolgálati felada
tok teljesítésében ledolgozott óraszám, a diák egyéni teljesítménye, valamint munká
jának minősége alapján A), B) vagy C) díjkategóriába sorolja az ügyfélszolgálati fela
datokra vonatkozó besorolási szabályzat alapján. Megrendelő a besorolásra vonatkozó
konkrét szabályokat félévente felülvizsgálja (amelyről a módosított szabályzat megküldésével tájékoztatja Vállalkozót).
munkaszüneti napokra besorolástól függetlenül D típusú órabér fizetendő a diákok
számára (kivéve, ha a Munka Törvénykönyve szerinti bérpótlék alkalmazása kötelező
lesz a diák foglalkoztatás esetén is).
Megrendelő egyedi döntése alapján, meghatározott időszakokra meghatározott felada
tok végzésére (p1. kritikus időszakokban) E típusú órabért fizet.
-

-

—

—

-

3.3

A kölcsönzött munkaerő részére fizetendő bruttó havibér a Toborzási megrendelésben a
betöltendő munkakörhöz illeszkedő, elvárt szaktudás, szakmai tapasztalat, személyes
kompetencia alapján kerül meghatározásra.

3.4

A kölcsönzött munkaerőt megilletik továbbá
a)
jogszabály alapján a munkavállalónak kötelezően biztosítandó béren kívüli juttatások
a Megrendelőnél történő foglalkoztatás első napjától,
b)
Megrendelő által munkavállalói részére
a mindenkor hatályos béren kívüli
juttatásokra (ide értve a később bevezetni tervezett Cafetéria elemeket is) vonatkozó
szabályzata alapján biztosítandó és az a) pontban szabályozott körbe nem tartozó
béren kívüli juttatások a Megrendelőnél történő foglalkoztatás negyedik hónapjának
első napjától.
—

—

3.5

A kölcsönzött munkaerő részére a 3.4 pontban szabályozottak szerint biztosított béren kívüli
juttatást és annak adó- és járulékvonzatát Vállalkozó jogosult továbbszámlázni Megrendelő
felé, azonban a további, Vállalkozónál ezzel kapcsolatban felmerülő költségeket Megrendelő
nem téríti meg. A jelen pont szerinti költségek továbbszámlázása során a 3.7. b) pont szerinti
szorzószám nem alkalmazható, azaz Vállalkozó a jelen pont szerinti költségek tényleges
összegét jogosult továbbszámlázni Megrendelő felé. Jelen pont szerinti költségek a 3.11 a)
pont szerinti díjból kerül elszámolásra.

3.6

A kölcsönzött munkaerő munkabérét, valamint az egyéb juttatásait a Megrendelőnél történő
foglalkoztatás száznyolcvannegyedik napjától, az MT 219. ~ (3) bekezdésében
meghatározottak szerint kell megállapítani az MT. 219. ~ (3) bekezdésében meghatározott
feltétel valamelyikének fennállása esetén. Vállalkozó a kölcsönzött munkaerő
foglalkoztatása kezdetén tájékoztatja Megrendelőt, hogy a kölcsönzött munkaerő a
Megrendelőnél történő foglalkoztatás hiányában részesül-e dijazásban, illetve, hogy a
kölcsönzött munkaerő határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban áll-e. Szerződő
Felek kijelentik, hogy a jelen pontban meghatározottak teljesítése érdekében fokozottan
együttműködnek és átadják egymásnak a rendelkezésükre álló, jelen pontban
meghatározottak teljesítéséhez szükséges valamennyi dokumentumot, adatot és információt.
4
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3.7

Vállalkozót a foglalkoztatottak után az alábbiak szerint illeti meg díjazás:
a)
adott diákmunkaerő foglakoztatása esetén Vállalkozót megillető nettó díj a
foglalkoztatott után a 3.2 pont negyedik oszlopában meghatározottak szerint
megállapított Vállalkozót megillető nettó óradíj és a foglalkoztatott által teljesített órák
számának szorzata,
b)
adott kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása esetén Vállalkozót megillető nettó díj:
kölcsönzött munkaerő tárgyhavi bruttó bére X 1,36
c)
tárgyhavi vállalkozói díj: a tárgyhónapban foglalkozattak után Vállalkozót megillető,
az a) és b) pontban rögzítettek szerint megállapított díjak összege,
d)
a kölcsönzött munkavállalók részére biztosított béren kívüli juttatás és annak
adóvonzata a 3.4-3.5 pontban szabályozottak szerint.

3.8

A 3.3-3.6 pont alapján megállapított tárgyhavi díj tartalmazza mindazon díjak, költségek,
ráfordítások ellentételezését, amelyek Vállalkozót jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben a foglalkoztatottak vonatkozásában megilletik, továbbá tartalmazzák a
munkáltatót terhelő munkabérhez kapcsolódó és egyéb valamennyi költséget, ezért
Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért más jogcímen további ellenérték felszámítására nem
jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. A tárgyhavi
vállalkozói díj tartalmazza továbbá
a kölcsönzött munkaerő vonatkozásában
a
Magyarországon a munkáltatót terhelő, munkabérhez kapcsolódó és egyéb valamennyi
költséget.
—

3.9

—

Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés hatálya alatt az
iskolaszövetkezetek, diákmunkaerő illetőleg a kölcsönzött munkaerő részére fizetendő
díjakra vonatkozó jogszabályok, munkaadókat terhelő, a kölcsönzött munkavállalók
munkabéréhez kapcsolódó járulékok változnak, és emiatt jelen szerződés módosítása válik
szükségessé, azt a Kbt. 141. ~ (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződésmódosításnak
minősítik. A szerződésmódosítást követően, amennyiben ez indokolt Vállalkozó korrekciós
számlát állíthat ki a jogszabályváltozás(ok) hatályba lépésének napjától kalkulált
Megrendelő által ki nem fizetett ellenérték tekintetében. A számla kiállítására, valamint a
számla ellenértékének megfizetésére jelen szerződés 6. pontjának rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

3.10 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 3.9 pontban szabályozott esetek kivételével
Vállalkozó az őt megillető díj mértékének módosítását nem kérheti. Szerződő Felek rögzítik
továbbá, hogy a vállalkozói díj mértéke a jelen szerződésben rögzített feltételekre
figyelemmel került megállapításra.
3.11 Jelen vállalkozási szerződés értéke 408 700 000,- Ft ± ÁFA, azaz négyszáznyolcmillió
hétszázezer forint ± általános forgalmi adó, melyből
a)
b)

245 220 000- Ft ± ÁFA, azaz kettő száznegyvenötmillió-kettőszázhúszezer forint ±
általános forgalmi adó összeg fordítható munkaerő kölcsönzésre, és
163 480 000,- Ft ± AFA, azaz százhatvanhárommillió-négyszáznyolcvanezer forint ±
általános forgalmi adó összeg fordítható diákmunkára.
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4.

A teljesítés helye, a szerződés teljesítésével kapcsolatos szabályok

4.1

A szerződés teljesítésével kapcsolatos általános előírások

4.1.1 Vállalkozónak Jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő által kijelölt hely
színeken kell teljesítenie azzal, hogy a főbb teljesítési helyek az alábbiak:
1097 Budapest, Vaskapu u. 30/B (ügyfélszolgálati feladatok)
1135 Budapest, Csatau. 8.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
1148 Budapest, Róna u. 54-56.
1106 Budapest, Maglódi út 6
Megrendelő vidéki feladatellátási helyszínei.
4.1.2 Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi olyan
feltétel biztosítása illetőleg kötelezettség teljesítése, amelyet jogszabály vagy jelen szerződés
nem tesz kifejezetten Megrendelő kötelezettségévé, Vállalkozót terheli saját költségére és
kockázatára.
4.1.3 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesíté
séhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
4.1.4 Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségé
ért, szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a szerződés szerinti köte
lezettségeit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas színvonalon, a hatályos jogszabályokban és szakmai előírásokban foglaltaknak megfelelően teljesíteni. Vállalkozó fele
lős ajelen pontban szabályozott kötelezettsége megszegéséből eredő valamennyi kárért.
4.1.5 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és ér
dekeinek érvényesítésével, megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos egyeztetés
mellett köteles ellátni. Vállalkozó köteles minden olyan egyeztetésen, megbeszélésen részt
venni, melyen Megrendelő a jelenlétét igényli.
4.1.6 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Meg
rendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő
kárért Vállalkozó felelős.
4.1.7 Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen szerződésben meghatározott kötele
zettsége teljesítését, Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a jelen
szerződés teljesítésére gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó
egyidejű késedelmét kizárja.
4.1.8 Alvállalkozók igénybevételére vonatkozó előírások
4.1.8.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 3. számú melléklete 1. pontjá
ban megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 3. számú melléklete
2. pontjában megnevezett alvállalkozókat (az alkalmasság igazolásában részt vett szerveze
tek) köteles igénybe venni.
4.1.8.2 Ajelen szerződés 3. számú melléklete 2. pontjában megnevezett szervezetek helyett akkor
6

vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit
is), illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az esetben szüntethető
meg, ha Vállalkozó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel
azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljá
rásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
4.1.8.3 A 4.1.8.2 pont szerinti új szervezet bevonására irányuló, hozzájárulásra vonatkozó igényt
írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni és (alvállalkozó nevé
nek, székhelyének vagy lakeímének, az alvállalkozó által a szerződés teljesítése során ellá
tandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg nyilatkozni kell arról, bogy a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya
alatt. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell a 4.1.8.2 pont szerinti
elvárások teljesülését.
4.1.8.4 Vállalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 3. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 4.1.8. pont előírá
sainak betartása mellett. További a 4.1.8.2 pont által szabályozott körbe nem tartozó
alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó teljesí
tésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoz
tatni (alvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcmniének, az alvállalkozó által a szerző
dés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyi
latkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alatt.
—

—

4.1.8.5 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét,
székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezé
sének az időpontját. Az olyan alvállalkozó esetében, amikor az alvállalkozó közreműködé
se a szerződés teljesítésében a 4.1.8.2 pont, a Kbt. 138. * (2) bekezdésében meghatáro
zottak szerint kötelező, a szerződés teljesítésében való közreműködése megszűnése ese
tén Vállalkozó jelen pont szerinti bejelentésével együtt köteles benyújtani a 4.1.8.3 pont
szerinti dokumentumokat.
—

—

4.1.8.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalko
zókban bekövetkező, jelen (4.1.8) pontban szabályozott változások nem igényelnek szer
ződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni.
4.1.9 Vállalkozó fokozott felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt
fizetési kötelezettség jelen szerződésben szabályozottak szerint kizárólag Vállalkozó irá
nyába terheli.
—

—

4.1.10 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett személyekért, alvállalkozóért, egyéb köz
reműködöért úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó a jelen szerződésben szabá
lyozottak megsértésével von be a szerződés teljesítésébe valamely személyt, alvállalkozót,
felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, alvállalkozó igénybevétele nélkül nem kö
vetkeztek volna be.
4.1.11 Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követő 2 munkanapon belül hozzáférést bizto
sít vállalkozó számára Effector folyamattámogató és tudásbázis rendszeréhez, mely az ügy7

a

félszolgálati feladatok vonatkozásában tartalmazza a feladatellátáshoz szükséges aktuális
előírásokat, szabályzatokat, belső utasításokat és tudásanyagot. Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy az Effector folyamattámogató és tudásbázis rendszer kizárólag az ügyfélszolgálati fe
ladatellátás helyszíneiről érhető el a foglalkoztatottak és Vállalkozó számára.
4.1.12 A teljesítéshez szükséges előírásokat, dokumentumokat, szabályzatokat, belső utasításokat
a foglalkoztatottak munkavégzésével, díjazásával kapcsolatos, jelen szerződés szempontjá
ból releváns előírásokat (továbbiakban együtt: előírások) Megrendelő köteles átadni a Vál
lalkozónak, első alkalommal jelen szerződés hatálybalépését következő 2 munkanapon be
lül, ide nem értve az Effector által tárolt előírásokat. Amennyiben a teljesítéshez szükséges
jelen pont szerinti körbe tartozó előírások változnak (új előírások kerülnek kiadásra, meglé
vő előírások módosulnak, vagy lesznek hatályon kívül helyezve), Megrendelő a változást
követő 5 munkanapon belül köteles Vállalkozót tájékoztatni a változás tényéről (adott eset
ben ezzel egyidejűleg átadva a megváltozott előírást is). A Vállalkozónak Megrendelő által
M nem adott előírások be nem tartásából eredő káreseményekhez kapcsolódó helytállási és
felelősségvállalási kötelezettség Megrendelőt terheli.
4.1.13 Amennyiben Vállalkozónak a Megrendelő által a 4.1.11 pont szerint átadott előírásokon
kívül jelen szerződésben meghatározott valamely feladata teljesítéséhez további előírásra
van szüksége, Megrendelő amennyiben rendelkezésére áll köteles azt Vállalkozó erre
vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 3 munkanapon belül Vállalkozó rendelkezésére
bocsátani. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon elő
írásoknak a körét, amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó szerződéssze
rűen tudjon teljesíteni.
—

—

4.1.14 Vállalkozó köteles Megrendelő biztonsági előírásait betartani, illetőleg a jelen szerződés
teljesítésében közreműködő személyekkel (ideértve a foglalkoztatottakat is) betartatni. Vál
lalkozó köteles betartani, illetőleg a jelen szerződés teljesítésében közreműködő személyek
kel (ideértve a foglalkoztatottakat is) betartatni a Megrendelőnél érvényes, a munkavégzésre
vonatkozó belső szabályzatokat, utasításokat. Vállalkozó köteles a jelen pontban szabályo
zott kötelezettsége megszegéséből eredő minden olyan kárt megtéríteni, amelyért felelős.
4.1.15 Megrendelő jogosult Vállalkozó teljesítését Vállalkozó zavarása nélkül bármikor akár
személyesen, akár általa megbízott harmadik személlyel ellenőrizni, az ellenőrzés során
Vállalkozó jelen szerződés teljesítését érintő dokumentumaiba betekinteni. Megrendelő jo
gosult továbbá Vállalkozótól a jelen szerződés teljesítésével összeMggésben információt
kérni. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelővel jelen pontban szabályozottak telje
sítése során. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő jelen pont szerinti
ellenőrzését nem vagy nem megfelelően végezte el.
—

—

4.1.16 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a késedelem okáról valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés
nélkül is ismernie kell.
4.2

Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt hala
déktalanul értesíteni.
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4.1.17 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot, amely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

4.2 Foglalkoztatással kapcsolatos előírások
4.2.1 Jelen szerződés keretében nyújtandó szolgáltatás részletezését, Feleknek annak teljesítésével
kapcsolatos jogait és kötelezettségét jelen szerződés I. számú melléklete tartalmazza.
4.2.2 Megrendelőnél kizárólag olyan foglalkoztatottak végezhetnek munkát, akiket Megrendelő
adott feladattípusra személyes interjú keretében kiválasztott. A foglalkoztatottak kiválasztá
sát Megrendelő végzi a Toborzási megrendelésben meghatározott időpontban és helyszínen.
Megrendelőnél korábban már foglalkoztatott diákok esetében (kivéve, ha a foglalkoztatás
Megrendelő kezdeményezése alapján szűnt meg) Megrendelő eltekint a kiválasztástól.
4.2.3 Megrendelő a kiválasztásról 2 munkanappal korábban Toborzási megrendelést küld Vállal
kozónak. A Toborzási megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) kiválasztás helye és ideje,
b) annak/azoknak a feladattípus(ok)nak a meghatározásra, amelyekre vonatkozóan a kivá
lasztást Megrendelő le kívánja folytatni,
c) az a minimum létszám, amit Megrendelő ki kíván választani (feladattípusonként és fog
lalkoztatottanként (diák-kölcsönzött munkaerő) megadva,
d) a foglalkoztatottak bruttó órabére, illetve bruttó havibére (feladattípusonként, munka
körönként megadva),
e) azok az adatok, melyek a kiválasztás helyszínére történő belépéshez szükségesek,
f) azoknak a feltételeknek, kompetenciáknak a meghatározása, amelyeknek a kiválasztá
son megjelenteknek meg kell felelnie.
4.2.4 Vállalkozónak a kiválasztás időpontja előtt legalább egy munkanappal tájékoztatnia kell
Megrendelőt a kiválasztáson megjelenő létszámról, a kiválasztáson megjelenő személyeknek
a kiválasztás helyszínére történő belépéséhez szükséges adatairól. Vállalkozónak a tájékoz
tatással egyidejűleg meg kell küldenie a kiválasztáson megjelenő személyek szakmai önélet
rajzát.
4.2.5 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vállalkozót, valamint foglalkoztatottat a kiválasztáson
történő megjelenéséért valamint az ott töltött időért díjazás, költségtérítés nem illeti meg.
4.2.6 Megrendelő legkésőbb a személyes kiválasztást követő munkanapon tájékoztatja Vállalko
zót az alábbiakról:
kiválasztáson megfelelt személyek neve, és kölcsönzött munkaerő esetében a
foglalkoztatásának kezdő időpontja,
kiválasztáson nem megfelelt személyek neve és személyenként megadva a meg nem
felelés indoka.
-

-

4.2.7 Megrendelő a kiválasztáson megjelenő személy megfelelőségéről kizárólag a Toborzási
megrendelésben illetőleg jelen szerződés I. számú mellékletének 4. pontjában adott feladat
típusra meghatározott kiválasztási feltételek, kompetenciák alapján dönt és valamely sze
mély nem megfelelősége esetén is kizárólag ezekre hivatkozhat. Megrendelő kiválasztással
kapcsolatos döntését Vállalkozó köteles tudomásul venni.
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4.2.8 Megrendelő a foglalkoztatottak biztosítására vonatkozó igényét tarta]mazó megrendelését
(Megrendelés) az alábbiak szerint küldi meg Vállalkozónak:
ügyfélszolgálati feladatok esetében: első alkalommal jelen szerződés hatálybalépését
követő munkanapon (a szerződés hatályba lépésének hónapjára vonatkozóan, annak
utolsó napjáig), azt követően a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó előtti
munkanapjáig egy hónapos időszakra (tárgyhónap 1 -jétől hónap utolsó napjáig),
egyéb (nem ügyfélszolgálati) feladattípus esetében: a feladatellátásra vonatkozó igény
felmerülésekor, de legkésőbb a feladatellátás megkezdése előtt két munkanappal. A
megrendelés vagy megrendelések maximum egy hónapos időszakra vonatkozhat
(tárgyhónap 1 -jétől hónap utolsó napjáig).
-

-

4.2.9 A 4.2.8 pont szerinti Megrendeléseknek legalább az alábbiakat kell tartalmazni:
feladattípus meghatározása, melyekre Megrendelő a foglalkoztatottakat igénybe kívánja
venni,
létszámigény (ügyfélszolgálati feladatok esetén napokra és azon Belül órákra bontva
kerül meghatározásra, egyéb feladatok esetében óraszámban kerül meghatározásra),
amelyre Vállalkozónak foglalkoztatottat kell biztosítania,
a feladat ellátásának időtartama (gyakornokok, informatikai feladatok és irodai
adminisztratív feladatok esetében, feladattípusonként megadva),
a teljesítés helyszíne,
E) típusú órabér fizetésére vonatkozó tájékoztatás (megadva azokat a napokat,
időszakokat és feladatokat, amelyekre Megrendelő E) típusú órabért fizet, kizárólag
ügyfélszo lgálati feladatok esetében).
-

..

-

-

4.2.10 Vállalkozónak a jelen szerződés hatálybalépését követő tizedik munkanaptól kell Megren
delő számára a Megrendelésekben meghatározott létszámú fogla]koztatottat biztosítani.
4.2.11 Megrendelő a 4.2.8 pont szerinti kiadott Megrendelését jogosult módosítani. A módosított
feltételek a módosítás kiadásától számított második munkanapot követő időszakra vonat
kozhatnak. Vállalkozó vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a módosított
Megrendelésben foglaltakat teljesíteni tudja.
4.2.12 Vállalkozónak a Megrendelés teljesítése során figyelemmel kell lennie a jelen szerződés
3.11 pontjában foglaltakra.
4.2.13 Amennyiben a Vállalkozó jelen szerződés tárgyát képező feladatát a Megrendelő által kije
lölt helyszínen teljesíti, úgy azt az ott irányadó munkarend, és a Megrendelőnél érvényben
lévő üzembiztonsági, technológiai, adatvédelmi és minőségi előírások szerint köteles végez
ni. Megrendelő a szerződés teljesítéséhez szükséges in&astruktúrát biztosítja a foglalkozta
tottak részére jelen szerződés I. számú mellékletének 6) pontjában részletezettek szerint.
4.2.14 Megrendelő jelen szerződés teljesítése során térítésmentesen biztosítja a foglalkoztatottak
részére a Megrendelőnél történő munkavégzésükhöz szükséges balesetvédelmi, munkavé
delmi, tűzvédelmi oktatást.
4.2.15 Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a foglalkoztatottak rendelkezzenek érvényes egés
zségügyi alkalmassági igazolással.
4.2.16 Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a teljesítés során eljáró személyek a Megren
delő által átadott előírásokat megismerjék és elsajátítsák. A Megrendelő által Vállalkozónak
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átadott előírások be nem tartásából eredő káreseményekhez kapcsolódó helytállási és fele
lősségvállalási kötelezettség Vállalkozót terheli.
4.2.17 Megrendelő a napi feladatvégzés során, annak szakmai színvonalának folyamatos magas
szintű biztosítása érdekében jogosult a szolgáltatás teljesítésében eljáró személyeket közvet
lenül utasítani. Megrendelő a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban annak megkezdését
követően felmerülő igényeit, elvárásait a Vállalkozó szakmai kapcsolattartójával ismerteti,
aki köteles a teljesítést ezek figyelembevételével szervezni.
4.2.18 A diákmunkaerő harmadik személynek okozott károkozása vagy személyiségi jog megsér
tése esetén az alkalmazott károkozásáért való felelősség polgári jogi szabályait kell alkal
mazni azzal, hogy a harmadik személy felé Megrendelő és Vállalkozó egyetemlegesen felel
nek a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 10/B. ~ (9) bekezdésével összhangban.
Kölcsönzött munkaerő harmadik személynek okozott károkozása vagy személyiségi jog
megsértése esetén az MT 221. ~ (I) bekezdése alkalmazandó.
4.2.19 Vállalkozó köteles Megrendelő erre vonatkozó igénye esetén a foglalkoztatottak részé
re jelen szerződés alapján ellátandó feladataikkal összernggő témákban oktatást szervezni a
jelen szerződés 3.7 pontjában meghatározott keretösszeg terhére, melynek díja az azon részt
vett foglalkoztatottak arányában kerül a 3.7 pont a) és b) pontjában meghatározott összegek
ből megfizetésre.
—

—

4.2.20 Megrendelő a 4.2.19 pont szerinti oktatásra vonatkozó igénye esetén ajánlatkérést küld
Vállalkozónak megadva az alábbiakat:
oktatás témája és időtartama,
az oktatásban részesítendők köre valamint létszámuk,
teljesítés határideje,
teljesítéssel kapcsolatos megrendelői elvárások,
teljesítésigazolás kiállításának a feltételét,
ajánlatkérés megküldésének az időpontja.
-

-

-

-

4.2.21 Vállalkozónak az ajánlatkérés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül kell megadnia
ajánlatát, melynek tartalmaznia kell az oktatás teljesítésének pontos feltételeit, árajánlatát és
az árajánlatot megalapozó költségvetést. Amennyiben Vállalkozónak az ajánlatkérésben fog
laltakkal kapcsolatban észrevétele van, az ajánlatadásra rendelkezésére álló időn belül azt
köteles indokai megadásával a Megrendelőnek jelezni. Vállalkozó észrevételével kap
csolatban a Felek 2 munkanapon belül egyeztetést tartanak.
—

—

4.2.22 Megrendelő az ajánlat kézhezvételét követő 2 munkanapon belül írásban köteles nyilat
kozni arról, hogy az abban foglaltakat elfogadja-e vagy sem. Amennyiben Megrendelő az
ajánlatban megadott díja(ka)t vagy egyéb feltételeket nem fogadja el, Felek a vitás kér
dés(ek)ről 2 munkanapon belül egyeztetést tartanak. Amennyiben Vállalkozó ajánlatát Meg
rendelő elfogadja, egyedi megrendelést küld részére.
4.2.23 Felek megállapoclnak, hogy az egyedi megrendelésben meghatározott díj (egyedi megren
delés ellenértéke) fix összeg, amely Vállalkozót az egyedi megrendelés teljesítéséért megil
leti. Vállalkozó ezen fix díjon felül az egyedi megrendelésben meghatározott feladatai telje
sítéséért további díjazásra nem tarthat igényt.
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4.124 Az ajánlatkérést, az ajánlatot, valamint a 4.2.22 illetőleg a 4.2.23 pont szerinti egyezteté
sekről készült jegyzőkönyve(ke)t az egyedi megrendeléshez kell csatolni előzményként.

4.3

Munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó speciáHs szabályok

4.3.1 Vállalkozó legkésőbb az adott feladatkörben munkaerő kölcsönzés keretében első alkalom
mal történő foglalkoztatás előtti munkanapon tájékoztatja a kölcsönzött munkaerőt az aláb
biakról:
Megrendelő azonosító adatairól,
a kikölcsönzés kezdetéről,
a munkavégzés helyéről,
Megrendelőnél irányadó munkarendrő 1,
Megrendelő részéről a munkáltatói jogkört gyakorlóról,
a munkába járás, a szállás és az étkezés feltételeiről,
a fentieken kívül minden, a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása szempontjából lénye
ges adatról, információról.
-

-

-

4.3.2 Amennyiben a 4.3.2 pont szerinti tájékoztatásban magadott adatokban változás következik
be, a változásról valamint a megváltozott adatokról Megrendelő legkésőbb a változás napjá
ig tájékoztatja Vállalkozót.
4.3.3 Szerződő felek megállapodnak, hogy a kölcsönzött munkaerő tekintetében a munkáltatói
jogok gyakorlása közöttük a 4.3.5-4.3.6 pontban szabályozottak szerint oszlik meg:
4.3.4 Vállalkozó gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat:
a munkaviszony létesítése és megszüntetése,
munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás,
munkaszerződés módosítása,
fegyelmi felelősség megállapítása,
a munkavállalók 4.3.2 pont szerinti előzetes tájékoztatása,
a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos előzetes tájékoztatása (p1. beteglapok le
adásával, utazási költségtérítéssel kapcsolatos tájékoztatás), amely nem jelenti a mun
kaviszony szakmai irányítását,
a munkaviszomiyal kapcsolatos kifizetések teljesítése,
a munkaviszonnyal összefűggő valamennyi, a munkáltatót terhelő bevallási, adatszol
gáltatási, levonási, befizetési kötelezettség teljesítése,
tájékoztatás a munkaköri feladatokról a Megrendelő által átadott, adott feladattípusra
vonatkozó munkaköri leírás alapján,
írásbeli tájékoztatás a munkarendről,
a kölcsönzött munkaerő munkarendjének és megváltoztatásának a dokumentálása Meg
rendelő által megadott információk alapján.
-

-

-

-

-

-

-

-

4.3.5 Megrendelő gyakorolja az alábbi munkáltatói jogokat:
utasítás joga,
a munkavégzés feltételeinek biztosítása az MT és a vonatkozó további jogszabályok
alapján,
rendkívüli munkavégzés elrendelése,
szabadság kiadása,
munkaidő nyilvántartás, szabadság nyilvántartás vezetése,
-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

munkakör átadás-átvétele,
a szakmai feladatok meghatározása,
az egyenlő bánásmód követelményeinek betartása,
a nők, a fiatal munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására vo
natkozó szabályok betartása,
írásbeli tájékoztatás a beosztás szerinti munkaidőről,
a kölcsönzött munkaerő munkaidő-beosztásának, ennek megváltoztatásának a dokumen
tálása Megrendelő által megadott információk alapján,
kölcsönzött munkaerő vétkes kötelezettségszegése esetén jegyzőkönyv felvétele,
kölcsönzött munkaerő károkozása esetén jegyzőkönyv felvétele.

4.3.6 Megrendelő köteles Vállalkozó 4.3.5 pont szerinti feladata teljesítéséhez szükséges minden
rendelkezésére álló adatot és tájékoztatást megadni olyan határidőben, mely lehetővé teszi
Vállalkozó számára feladatainak határidőre történő ellátását.
4.3.7 Megrendelő kizárólag Vállalkozó előzetes hozzájárulása esetén jogosult a munkaidőre és a
pihenőidőre vonatkozó bármely kérdésben a kölcsönzött munkaerővel megállapodni.
4.3.8 Amennyiben a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása nem a hónap utolsó napján szűnik
meg, Megrendelő a kölcsönzött munkaerőre vonatkozó 5.2 pont szerinti adatokat,
dokumentumokat az utolsó munkában töltött napot követő első munkanapon köteles
Vállalkozónak átadni.
4.3.9 Megrendelő a kölcsönzött munkaerő részleges vagy teljes leépítéséről köteles Vállalkozót
tájékoztatni legalább 5 munkanappal a foglalkoztatás megszűnése előtt,
4.3.10 Megrendelő az Art. 17. ~ (17) bekezdésének megfelelően köteles az állami adó- ás
vámhatósághoz bejelenti a munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatás
a)
megkezdése napját megelőző napon, de legkésőbb a foglalkoztatás megkezdésének
napján a kölcsönzött munkaerő nevét és adóazonosító jelét ennek hiányában termé
szetes személyazonosító adatait és lakcímét valamint Vállalkozó nevét és adószá
mát, és a foglalkoztatás megkezdésének napját,
b)
befejezése napját követő napon a kölcsönzött munkaerő nevét és adóazonosító jelét,
valamint Vállalkozó nevét ás adószámát, és a foglalkoztatás befejezésének napját.
—

—

-

-‚

4.3.11 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a kölcsönzött munkaerőt Megrendelőnél történő köl
csönzésük időtartama alatt a rehabilitációs hozzájárulás alapjául szolgáló statisztikai lét
szám számítása során a Vállalkozónál kell figyelembe venni.
—

4.3.12 A kölcsönzött munkaerőt a felmondási időre megillető juttatások megfizetésére és a kap
csolódó közterhek viselésére kizárólagosan Vállalkozó köteles, ezen költségek semmilyen
jogcímen nem háríthatók át Megrendelőre.
4.3.13 Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult a kölcsönzött munkaerőt Saját
állományba venni mely körülményről Vállalkozót tájékoztatnia kell. Amennyiben a köl
csönzött munkaerő átvételére a munkaerő Megrendelőnél történő foglalkoztatásának első 8
hónapjában kerül sor, Megrendelő a kölcsönzött munkaerő egy havi bruttó bérének megfele
lő közvetítői díjat köteles Vállalkozónak fizetni. A foglalkoztatás 8. hónapját követő átvétel
esetén Megrendelő közvetítői díjat nem fizet. Vállalkozó egyedi esetben az előzőekben
meghatározott közvetítői díjtól jogosult eltekinteni.
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5.

Teljesítésigazolás

5.1

Vállalkozót a diákmunkaerő valamint a kölcsönzött munkaerő biztosításáért megillető díj
alapja diákmunkaerő esetén a ténylegesen teljesített órák száma, míg kölcsönzött munkaerő
esetében a havi jelenléti ív, amely:
c)
az ügyfélszolgálati feladatok tekintetében a contact center rendszerből lehívott adatok
alapján készített jelenléti ív és az oktatások során vagy egyéb esetben vezetett jelenléti
ív,
d)
irodai adminisztratív feladatok, informatikai feladatok és gyakomoki feladatok eseté
benjelenléti ív
alapján kerül megállapításra.

5.2

Megrendelő a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig átadja Vállalkozónak a tárgyhónapra
vonatkozó, 5.1 pont szerinti dokumentumok alapján Megrendelő által készített kimutatást,
amely tartalmazza legalább a következő adatokat: tárgyhónapban Megrendelőnél teljesített
órák száma feladatkörönként, díjkategóriánként, foglalkoztatottanként és összesítve, azokat
az adatokat, amelyek a foglalkoztatottak részére Vállalkozó által fizetendő bruttó díj
megállapításához szükségesek (foglalkoztatottankénti bontásban), valamint azokat az
adatokat, amelyek a foglalkoztatottakkal összefiuggő, Vállalkozót terhelő bevallási,
adatszolgáltatási fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Jelen pont szerinti
dokumentum formai elemeit Felek jelen szerződés hatálybalépését követő 2 munkanapon
belül egyeztetik. Megrendelő havonta két kimutatást készít: egyet az ügyfélszolgálati
feladatkör teljesítéséről és egyet a további (irodai adminisztratív, inforniatikai és
gyakornoki) feladatkörök teljesítéséről feladattípusonként részletezve.

5.3

Vállalkozónak az 5.2 pont szerinti dokumentummal kapcsolatos észrevételét 3 napon belül
jeleznie kell és Felek a kérdésről egyeztetést tartanak. Megrendelő az 5.2 pont szerinti
dokumentumok megküldését követő 3 napon belül (amennyiben Vállalkozó ezzel
kapcsolatban észrevételt nem tett) vagy az előzőek szerinti egyeztetés lezárását követően
haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kiállítja a
tárgyhónapra vonatkozó teljesítést igazoló bizonylatokat (melynek mintáját jelen szerződés
2. számú melléklete tartalmazza). A teljesítést igazoló bizonylathoz az ahhoz tartozó 5.2
pont szerinti dokumentumot mellékletként csatolni kell.

5.4

A jelen szerződés 4.2.20-4.2.25 pontja alapján megrendelt oktatás teljesítését követően
Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállítása érdekében köteles benyújtani az egyedi
megrendelésben a teljesítésigazo lás kiállítás feltételeként meghatározott dokumentumo(ka)t,
mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Megrendelő kiállítja az egyedi megrendeléssel
megrendelt oktatás teljesítésére vonatkozó teljesítést igazoló bizonylatot (melynek mintáját
jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza).

5.5

A teljesítést igazoló bizonylatot 3 példányban kell kiállítani, melyből egy példány marad a
Megrendelő képviselőjénél, két példány pedig Vállalkozót illeti meg, amelyből egy példányt
a vonatkozó számlához rnellékletként kell csatolni.

M

6.

Fizetési feltételek

6.1

Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

6.2

Vállalkozó a foglalkoztatottak biztosításáért havonta két számla benyújtására jogosult oly
módon, bogy egy számla kerül kiállításra az ügyfélszolgálati feladatok teljesítéséről és egy
számla a további (irodai adminisztratív, informatikai és gyakornoki) feladatok teljesítéséről.
Vállalkozó a jelen szerződés 4.2.20-4.2.25 pontja alapján megrendelt oktatás teljesítéséről
egyedi megrendelésenként egy számla benyújtására jogosult.

6.3

Vállalkozó tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. g-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi azt, bogy a Megrendelő a
számlákat kizárólag az Art. 36/A. *-ban foglalt feltételek teljesítése esetén jogosult kifizetni.
—

—

6.4

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy adott számla értéke a Kbt. 135. ~ (1) bekezdésében
valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a számla
Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre.
Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési
határidő a befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. A számla kötelező
melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt, adott számlához tartozó teljesítést
igazoló bizonylat.

6.5

A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1189 Budapest, Pf.: 133.) küldi.

6.6

A számlákat az alábbiak szerint kell kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását, SZJ számát,
a Megrendelő által megadott, belső azonosításra szolgáló szerződés számot,
fizetési határidőként a 30 napot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Afatv.) 58. ~ és 169. ~-a szerinti előírásoknak,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „szánila” elnevezést.
A számlát tevékenységenként (feladattípusonként) meg kell bontani, külön kell szerepeltetni
a diákmunkaerő és a kölcsönzött munkaerő után fizetendő díjakat és külön szerepeltetni kell
a továbbszámlázott tételeket is.
-

-

-

6.7

Vállalkozó a számla késedelmes kiegyenlítés esetén a késedelem idejére a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

6.8

Vállalkozó a számlaszámában
haladéktalanul értesíteni.

6.9

Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

bekövetkezett

változásról

köteles

a

Megrendelőt

6.10 Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó
a számlát nem a 6.5 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen
szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—
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6.11 Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, Úgy a számlát
a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
6.12 Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefhggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7.

Kapcsolattartás

7.1

Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:
a) Megrendelő részéről:
aa) Szerződéses kérdésekben:
Név: Fazekas Csaba
Beosztás: igazgató
Telefon szám: ±361 550 1710
Mobiltelefon szám: ±30 70 932 5061
E-mail cím: fazekas.csaba~nisz.hu
Név: Bertényi Réka
Beosztás: igazgató
Telefon szám: ±36 1 795 7308
Mobiltelefon szám: ±36 20 579 7914
E-mail cím: Bertenyi.Reka@nisz.hu
‘

ab) Szakmai kérdésekben:
Név: Willing Mariaima
Beosztás: osztályvezető
Telefon szám: ± 36 1 550 1712
Mobiltelefon szám: ±36 30 692 6206
E-mail cím: willing.marianna~nisz.hu
Név: Kabai Bernadette
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefon szám: ±36 1896 0312
Mobiltelefon szám: ±36 30 459 3477
E-mail cím: Kabai.Bernadett@nisz.hu
b) Vállalkozó részéről:
ba) Szerződéses kérdésekben:
Név: Kuti Ferenc
Beosztás: ügyvezető igazgató
Telefon szám: ±36 1 3232133
Mobiltelefon szám: ±36209311910
E-mail cím: kuti.ferenc@melodialc.hu
16
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bb) Szakmai kérdésekben: (fehőtt kölcsönzés)
Név: Megyeri Péter
Beosztás: ügyvezető igazgató
Telefon szám: ±36 1 4560700
Mobiltelefon szám: +36 20 9407761
B-mail cím: megyeri.peter~starjobs.hu
bc) Szakmai kérdésekben: (diák kölcsönzés)
Név: Kornya József
Beosztás: cégvezető
Telefon szám: ±36 1 3232133
Mobiltelefon szám: +36 70 5712502
B-mail cím: kornya.jozsef@melodiak.hu
c) Megrendelés kibocsátására jogosult személyek:
Név: Fazekas Csaba
Beosztás: igazgató
Telefon szám: ±36 1 550 1710
Mobiltelefon szám: ±36 70 9325061
B-mail cím: fazekes.csaba@nisz.hu
vagy
Név: Utasi Ildikó
Beosztás: folyamatszabályzó és szolgáltatásfejlesztő munkatárs
Telefon szám: ±36 1 550 1793
Mobiltelefon szám:±36 30 312 2037
B-mail cím: utasi.ildiko@nisz.hu
vagy
Név: Kabai Bernadette
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefon szám: ±36 1 896 0312
Mobiltelefon szám: ±36 30 459 3477
B-mail cím: Kabai.Bernadett@nisz.hu
7.2

Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy(ek) együtte
sen:
Ügyfélszolgálati feladatok esetében:
Név: Nagy Lajos
Beosztás: ágazati igazgató
Telefon szám: ± 36 1 896 6986
Mobiltelefon szám± 36 70 702 8656
B-mail cím: nagy.lajos~nisz.bu
ás
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Név: Fazekas Csaba
Beosztás: igazgató
Telefon szám: +361 550 1710
Mobiltelefon szám: ±30 70 932 5061
E-mail cím: fazekas.csaba@nisz.hu
Irodai adminisztratív, informatikai és gyakomoki feladatok esetében:
Név: Bertényi Réka
Beosztás: igazgató
Telefon szám: +36 1 795 7308
Mobiltelefon szám: +36 20 579 7914
E-mail cím: Bertenyi.Reka®nisz.hu
és
Név: Kabai Bernadette
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefon szám: ±36 1 896 0312
Mobiltelefon szám: ±36 30 459 3477
E-mail cím: Kabai.Bemadett@nisz.hu
7.3

Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 7.1-7.2 pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő Felek megáflapodnak, hogy a 6.16.2 pontban meghatározott kapcsolattartók/teljesítésigazoló személyében bekövetkező válto
zás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szer
ződésszerű közléstől hatályos.

7.4

Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkoza
tot Vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymás
nak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az Írásban és
írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
visszaigazolt e-mailben vagy
visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
-

-

7.5

—

Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás
érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második megki
sérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

7.6

—

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel valamint
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Je
len pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevé
nyes ajánlott levélben) vagy írásban igazolt személyes átadással történhet.

8.

Munkavédelmi intézkedések

8.1

Megrendelő gondoskodik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek biztosításáról, valamint biztosítja az elsősegélynyújtás feltételeit.

8.2

Üzemi balesetek esetében (továbbiakban: baleset) a Megrendelő kötelessége a baleset
bejelentése, nyilvántartása és kivizsgálása. A balesetek kivizsgálásában szükség szerint
Vállalkozó is részt vesz. Megrendelő minden tudomására jutott balesetről köteles
haladéktalanul írásban értesíteni Vállalkozót és részére a munkabaleseti jegyzőkönyvet és
határozatot azok elkészülésétől számított S munkanapon belül megküldeni.

8.3

A Megrendelő baleset esetén a Vállalkozó részéről a szolgáltatás teljesítésében eljáró
balesetet szenvedett személy szükség szerinti baleseti orvosi ellátását saját
foglalkoztatottjaival azonos módon biztosítja.

8.4

Vállalkozó köteles gondoskodni a Munkavédelemről szóló törvény (1993. évi XCIII.
törvény) által meghatározott munkáltatói kötelezettségek biztosításáról, biztosítja továbbá a
munkavégzés személyi feltételeit: gondoskodik a foglalkoztatottak foglalkozás-egészségügyi
orvosi vizsgálatának, munkaköri alkalmassági vizsgálatának elvégeztetéséről, a
munkavédelmi, tűzvédelmi alapoktatásáról. Mindezek teljesítéséről Vállalkozó elkülönített
nyilvántartást vezet.

8.5

Vállalkozó köteles
külön jogszabály által Megrendelő, mint a szolgáltatás fogadója
feladataként meghatározott esetek kivételévek a szükséges utasításokat és tájékoztatást a
munkavégzést megelőzően a foglalkoztatottaknak megadni és a munkabiztonsági, illetve
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok
szakember általi
ellátásáról gondoskodni. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő
munkaeszközeinek, felszereléseinek rendeltetésszerű használatát előírja a foglalkoztatottak
részére, és ezt nyilatkozat formájában rögzíti, amelyet Megrendelő részére a munkavégzés
megkezdése előtt eredetben, vagy hitelesített másolat formájában Vállalkozó köteles átadni.
—

—

—

—

9.

Kötbér és kártérítés

9.1

Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős a kiválasztás
során valamely feladattípus esetében Megrendelő 4.2.3 pont szerinti Toborzási
megrendelésében megadott létszámnál kevesebb foglalkoztatott felel meg adott
feladattípusra vonatkozóan Megrendelő által meghatározott kompetenciáknak, feltételeknek.
A kötbér mértéke, ha a’
Toborzási megrendelésben
A nem teljesített létszámra
meghatározott létszám
vonatkozóan a kötbér mértéke (Ft/fő)
1-5 fő közötti
40.000,- Ft/fó
6-15 ItS közötti
40.000,- Ft/fő
16-30 fó közötti
80.000,- Ft/fő
30 fó fölött
80.000,- Ft/ItS
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9.2

Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, amennyiben Olyan okból, amelyért felelős a
tárgyhónapban valamely nap adott órájában a ténylegesen teljesített órák száma kevesebb,
mint a az adott órára megrendelt óraszám 90 %-a. A kötbér számítása szempontjából nem
teljesített órának minősül minden olyan megkezdett óra, amelyre vonatkozóan Megrendelő
megrendelést adott ki és amely esetében a foglalkoztatott a munkavégzést nem vagy nem a
megrendelésben megadott napon, órában kezdte meg vagy fejezte be. A kötbér mértéke
Vállalkozót a 3.1. pontban rögzített A) díjkategória esetén megillető nettó óradíj és a nem
teljesített órák számának szorzata.

9.3

Vállalkozó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles,
melynek mértéke jelen szerződés nettó értékéből (jelen szerződés 3.4 pontja) a
meghiúsulásig meg nem fizetett rész értékének 20 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó
súlyos szerződésszegése miatt eláll. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi illetőleg
a hibás teljesítési kőtbér érvényesítését kizárja.

9.4

Megrendelő a kötbérigényről kőtbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult Vállalkozót
megillető adott díjba a Kbt. szabályainak betartása mellett beszámítani.

9.5

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő
a Ptk. 6:187.
figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére.
—

*

(3) bekezdésére

—

9.6

Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatti teljesítések során a Megrendelő tulajdonát
képező, vagy birtokában lévő vagyontárgyakban kár keletkezik, úgy Megrendelő a
káresemény észlelésekor a káreseményről köteles jegyzőkönyvet felvenni, melyben
egyértelműen rögzíti a káreseményt, annak okát, körülményeit, valamint értékét.
Amennyiben a káresemény a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból következett be, és
Megrendelő kárigényét a káreseményről készült jegyzőkönyv VállaUcozóhoz történő
eljuttatásával a káreseményt követő egy hónapon belül bejelentette, úgy a Vállalkozó köteles
a teljes kárérték megtérítésére.

10.

Szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése

10.1 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizáró
lag Írásban módosíthatják.
10.2 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írás
beli értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek
minősül, ha:
a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) Vállalkozó a MT. 215. ~ (1) bekezdése szerinti, a munkaerő-kölcsönzési tevékenységre
jogosító nyilvántartásból törlésre kerül,
c) Vállalkozó legalább két alkalommal nem vagy nem szerződésszerűen teljesít,
d) Vállalkozó valamely az a)-c) pontban nem nevesített jelen szerződésben meghatáro
zott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre vonatkozó fel
szólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—
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10.3 Megrendelő jogosult választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elálini a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekö
vetkezése esetén.
—

—

10.4 Megrendelő köteles választása szerint jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. * (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.
—

—

10.5 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondos
kodni tudjon a Kbt. 143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyikének bekö
vetkezése esetén.
—

—

10.6 Bármelyik Fél jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszá
molással történő megszűnését határozta el.
10.7 Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelő
höz intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést kö
vet el Megrendelő, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.
10.8 Az azonnali hatályá felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszü
nésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja

11.

Titoktartás

11.1 Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.
11.2 Felek kötelesek Jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra
nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal,
hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet
valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
11.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes Írásos
hozzájárulásával teheti meg.
11.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók,
feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot Írnak
alá és adnak át Megrendelőnek.
11.5 Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén
a Megrendelő jogosult választása szerint a jelen szerződéstől elállni Vagy jelen szerződést
azonnali hatállyal felmondani.
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12.

Vis Major

12.1 Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.
12.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek olyan okból amelyért Vállalkozó nem felelős, Vállalkozó részéről
elháríthatatlanul következnek be és amelyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítését
akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset,
árvíz, járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen
összefüggésben kell állnia az Vállalkozó tevékenységével, mely összefüggést Vállalkozónak
írásban igazolnia szükséges.
12.3 Amennyiben vis major miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek
kötelesek egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie
szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.
12.4 Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek
jogában áll
választása szerint
a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy a
szerződés nem teljesített részétől elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior
miatt felmerült kárát.
—

13.

—

Egyéb rendelkezések

13.1 Jelen szerződés föszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés tő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
13.2 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az
adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.
13.3 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.
13.4 Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely
közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó
körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
13.5 Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
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megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a
jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
13.6 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.
13.7 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni
gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből
fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
13.8 Jelen szerződés 13 számozott pontból és 6 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban
készült, melyből 4 példányt Megrendelő, 1 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek
elolvastak, megértenek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Szolgáltatás részletezése (Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat TIB (minta)
3. számú melléklet: Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói
4. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól
5. számú melléklet: Vállalkozó kiválasztási és toborzási módszertana
6. számú melléklet: MELO-DIAK Országos Diákvállalkozásszervező Kft., MELO-DIAK
Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet és STARJOB S Magyarország Humánszo Igáltató Kit.
együttműködési megállapodása
-
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nyilvántartási számú szerződés 1. számú melléklete

Szolgáltatás részletezése
(Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása)
1)

A beszerzés tárgya

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) részére munkaerő
kölcsönzés és diákfoglalkoztatás keretében munkaerő (továbbiakban munkaerő vagy igényelt
munkaerő vagy foglalkoztatottak) biztosítása az alábbi tevékenységek (feladattípusok) ellátására:
munkaerő -kölcsönzés és diákfoglalkoztatás keretében:
. ügyfélszo Igálati feladatok
. irodai adminisztratív feladatok
. informatikai feladatok
továbbá diákfoglalkoztatás keretében:
.
gyakornok (IT szakmai területen).
2)

Ajánlattevő feladatai

A hatékony együttműködés érdekében az Ajánlattevő feladata a kapcsolattartásért felelős egy ál
landó személy kinevezése.
Az Ajánlattevő feladata a munkaerő-kölcsönzés és diák foglalkoztatás törvényes kereteinek betar
tása, a jogszabályi környezet változásainak követése, ill. az ezzel kapcsolatos Ajánlatkérői felada
tokról és követelményekről az Ajánlatkérő folyamatos, naprakész tájékoztatása.
Az Ajánlattevő feladata az igényfelmérés, azaz az Ajánlatkérő elvárásainak, preferenciáinak fel
térképezése, továbbá a munkaerővel szemben támasztott követelmények, illetve a feladatok vég
zéséhez szükséges készségekl képességek és egyéb elvárások megismerése.
Az Ajánlatkérő által ellátandó feladatok szigorú költséggazdálkodás mellett kritikus szolgáltatási
mutatók és határidők betartását igénylik, a feladatok ellátásához szükséges humánerőforrás-igény
jelentős havi-, napi- é~ napon belüli (óránkénti) ingadozással jár, a szükséges munkaerő biztosítása
rugalmas létszámkezelést igényel, Így az Ajánlattevő feladata gyorsan reagálni a folyamatosan
változó Ajánlatkérői igényekre.
Az Ajánlattevő feladata
‘ Ügyfélszolgálati feladatok esetén az ügyfelek hívásszokásaihoz (havi, heti, napi, napon belü
li) igazodva,
. Irodai adminisztratív feladatok esetében az időszakos és átmeneti időre nagy munkaerő
igényhez igazodva,
. Informatikai feladatok tekintetében az Ajánlatkérő által 0-24 órában működtetett Országos
informatikai szolgáltatások életciklusához és folyamatos működésének biztosításához iga
zodva
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• Gyakomok esetében Ajánlatkérő gyakornoki programjában foglaltakhoz igazodva (mely
esetben kizárólag diákmunkaerő kerül igénybevételre)
a költséghatékonyság érdekében a teljes szerződéses keretösszeg 40%-ban diákok, 60%-ban köl
csönzött munkaerő biztosítása a feladatok ellátására, de folyamatos átjárhatóságot biztosítva a két
foglalkoztatási forma között oly módon, hogy ha nem áll rendelkezésre elég diák erőforrás, akkor
helyette kölcsönzött munkaerőt biztosít, illetve fordítva, amikor nincs elég kölcsönzött munkaerő,
akkor diák erőforrást biztosít a feladatok ellátására. Az átjárhatóság az alapja az Ajánlatkérő jelen
tős havi-, heti-, napi- és napon belüli (óránkénti) ingadozással járó munkaerő igényének való meg
felelésnek, rnggetlenül attól, hogy
• az év mely időszakáról, évszakáró1, hónapjáról,
• tanulmányi- vagy vizsgaidőszakról,
.
hó eleji vagy hó végi időszakról,
. munkanapról, hétvégi- vagy munkaszüneti napról,
.
nappali, esti vagy éjszakai feladatellátásról, munkavégzésről beszélünk.
Az Ajánlattevőtől elvárt rugalmas erőforrás allokációval lehetővé válik az Ügyfélszolgálati felada
tok esetében Igen szigorú 85%-os kiszolgálási szint teljesítése, mivel ha az egyik típusú munkaerő
(pl. diák) az adott órában kisebb létszámban áll rendelkezésre, akkor a másik típusú munkaerő (Pl.
kölcsönzött munkaerő) képes a munkaerő igényt biztosítani.
Az Ajánlatkérő elvárja, hogy a két foglalkoztatási forma tekintetében a munkaerő biztosítása fo
lyamatosan a fenti arányban történjen a szerződés teljes időtartama alatt, de átmeneti jelleggel
maximum 15 %-os eltérést az egyik vagy a másik foglalkoztatási forma javára megengedhető a
megrendelések teljesítése, a kritikus szolgáltatási mutatók és határidők betartása érdekében.
Toborzás
Az Ajánlattevő feladata rendszeresen hetente egyeztetni az Ajánlatkérővel az igényelt munkaerő
létszániról, az igényelt munkaerő által lefedendő időszakokról és ellátandó feladatról, az igényelt
munkaerő elvárt összetételéről, illetve a fenti egyeztetések alapján az Ajánlattevő feladata a szük
séges létszámban a munkaerő toborzása a szerződés 5. számú melléklete szerinti kiválasztási és
toborzási módszerta& alapján. Az egyeztetéseket követően az Ajánlatkérő az ügyfélszolgálati
feladatok kivételével feladattípusonként határozza meg a biztosítandó létszámot (azt a minimum
létszámot, amelynek az előírt feltételeknek, kompetenciáknak meg kell felehiie), az igényelt mun
kaerővel kapcsolatos elvárásokat, az elvárt és a kiválasztás során előnyként értékelendő kompe
tenciákat, a foglalkoztatás kizáró eseteket, a feladatellátás helyét, amely Írásban Toborzási meg
rendelésként rögzítésre kerül. Ugyfélszolgálati feladatok esetében a szükséges kompetenciákat,
feltételeket a 4. pont tartalmazza, amely feltételeket Ajánlatkérő a Toborzási megrendelésben jo
gosult kiegészíteni.
—

—

Az Ajánlattevő feladata feladattípusonként az Ajánlatkérővel egyeztetett álláshirdetések elkészíté
se és publikálása, a proaktív toborzás, valamint az álláshirdetésekre jelentkezők előszűrése, elővá
logatása a szerződés 5. számú melléklete szerinti kiválasztási és toborzási módszertan2 alapján.

‘Vállalkozó ajánlata részeként benyújtott dokumentum.
‘Vállalkozó ajánlata részeként benyújtott dokumentum.
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Ajánlattevő egyszeri feladata a szerződés hatálybalépését követő 10. munkanapig a Jelenleg Aján
latkérőnek diákfoglalkoztatás keretében munkát végző diákok (kb. 120-150 Fó) átvétele.
Az Ajánlattevő által alkalmasnak ítélt jelöltek általános tájékoztatása az alábbi, feladatellátást
meghatározó információkról:
‘
az Ajánlatkérő tevékenységének bemutatása
.
az ellátandó feladatok, szükséges kompetenciák meghatározása
• tájékoztatás a bérezési rendszerről
.
munkarend megismertetése
.
Ajánlatkérő képzési tematikája, a betanítás rendje.
Kiválasztással kapcsolatos feladatok
Az Ajánlattevő által alkalmasnak ítélt jelöltek bemutatása, az Ajánlatkérő általi kiválasztás szemé
lyes interjú keretében történik előre egyeztetett időpontban és helyszínen.
Az Ajánlattevő feladata annak biztosítása, hogy a Toborzási megrendelésben meghatározott felté
teleknek megfelelő munkaerő, a Toborzási megrendelésben meghatározott létszámban a szemé
lyes interjúra megjelenjen.
Az interjúkra az Ajánlatkérő által megnevezett helyszínen kerül sor. Az Ajánlattevő az interjúra
kijelölt napok előtt legalább 1 munkanappal írásban köteles tájékoztatni az Ajánlatkérő által kije
lölt személy(eke)t az interjúra érkezők létszámáról, az Ajánlatkérő épületeibe szükséges belépés
hez szükséges adatokról. Az Ajánlattevő feladat az alkalmasnak ítélt jelöltek szakmai önéletrajzá
nak átküldése az interjút megelőző munkanapon az Ajánlatkérő által kijelölt személy(ek) részére.
Az interjú során az Ajánlatkérő vizsgálja a jelöltek szakmai megfelelését, a végső döntést a foglal
koztatásról az Ajánlatkérő hozza meg. Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő döntését elfogadni.
Amennyiben az Ajánlatkérő nem tudja az interjún megjelent jelöltet az adott feladattípusba foglal
koztatni, úgy az Ajánlattevő feladata a Toborzási megrendelés teljesítéséhez szükséges további
munkaerő toborzása.
Munkajogi, bérügyi és adminisztratív feladatok
Az Ajánlattevő feladata az interjú során kiválasztott munkaerő esetében a teljes munkaügyi admi
nisztráció elvégzése, a teljesítés ideje alatt a teljes körű munkaügyi ügyintézés, kivéve a jogsza
bályok által Ajánlatkérő feladataként meghatározott ügyeket. Továbbá az Ajánlattevő feladata a
havi bérszámfejtés, bérügyi adminisztráció és a havi bérfizetés is.
Napi munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
Az Ajánlatkérő feladattípusonként meghatározza a feladatellátáshoz szükséges pontos létszámigé
nyét (ügyfélszolgálati feladatok esetén napokra és azon belül órákra bontva kerül meghatározásra),
amely Írásban Megrendelésként rögzítésre kerül. Az Ajánlattevő feladata, hogy a kiválasztási eljá
ráson megfelelt és az Ajánlatkérő által betanított munkaerő az adott hónapra vonatkozó Megrende
lésben meghatározott óraszámnak megfelelően (ügyfélszolgálati feladatok esetén pontosan megha
tározott kezdő időpontban) a munkavégzésre megjelenjen.
Statisztikák készítése
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Az Ajánlattevő feladata a működést meghatározó jelentések elkészítése az alábbi témákat illetően:
.
létszámadat statisztikák
. betegszabadsági ráta meghatározása
‘
fluktuációs riport készítése
.
exit interjúk elemzése.

3)

Az igényelt munkaerő feladatainak leírása

Az Ajánlatkérőnél az igényelt munkaerő által végzendő feladatok az alábbiakban kerülnek bemu
tatásra:
Ügyfélszolgálati feladatok
Az Ajánlatkérő működteti az év minden napján 0-24 órában az Országos telefonos ügyfélszolgála
tot. Az igényelt munkaerő az országos telefonos ügyfélszolgálat alábbi 5 szakmai csoportjának
feladatellátásába kerül bevonásra:
1. Közigazgatási tájékoztatás csoport
Jellemző a jogi és igazgatásszervezői érdeklődésű/ismeretekkel rendelkező munkaerő fog
lalkoztatása. Főbb feladatok:
‘ telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása (hívásfogadás és átkapcsolás)
‘ elektronikus ügyfélszolgálati feladatok ellátása (e-mail-ek, chat-ek megválaszolása)
‘ közigazgatási kérdésekben tájékoztatás nyújtása
. kormányablak ügyekben tájékoztatás nyújtása
‘ megkeresésekkel kapcsolatos adminisztráció
. panaszkezelés
2. Okmányügyek csoport
Jellemző az igazgatásszervezői érdeklődésű/ismeretekkel rendelkező munkaerő foglalkoz
tatása. Főbb feladatok:
. telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása (hívásfogadás, átkapcsolás, stb.)
‘ elektronikus ügyfélszolgálati feladatok ellátása (e-mail-ek, chat-ek megválaszolása)
. okmányügyekben, adatszolgáltatási kérdésekben szakmai tájékoztatás nyújtása
. időpontfoglalás
‘ megkeresésekkel kapcsolatos adminisztráció
‘ panaszkezelés
3. Elektronikus közigazgatást támogató csoport
Jellemző az informatikai érdeklődésű/ismeretekkel rendelkező munkaerő foglalkoztatása.
Főbb feladatok:
. telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása (hívásfogadás, átkapcsolás, stb.)
. elektronikus ügyfélszolgálati feladatok ellátása (e-rnail-ek, chat-ek megválaszolása)
. elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatában segítség nyújtása
. azonosítási szolgáltatások használatának segítése (belépés, jelszómódosítás, stb.)
‘ helpdesk jellegű feladatok ellátása (hibabejelentések fogadása, hibabehatárolás, hibael
hárítás)
. megkeresésekkel kapcsolatos adminisztráció
. panaszkezelés
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4. Online kapcsolatok csoport
Jellemző a jogi, igazgatásszervezői ismeretekkel rendelkező, és informatikai érdeklődésű
munkaerő foglalkoztatása. Főbb feladatok:
• elektronikus ügyfélszolgálati feladatok ellátása valamennyi csoport szakmai felada
taival kapcsolatban (e-mail-ek, chat-ek megválaszolása)
• ügyfelek visszahívásával kapcsolatos feladatok ellátása
.
megkeresésekkel kapcsolatos adminisztráció
.
írásos panaszok kezelése
5. Foglalkoztatás bejelentés csoport
Jellemző az adatrögzítői érdeklődésű munkaerő foglalkoztatása. Főbb feladatok:
. telefonos ügyfélszolgálati feladatok ellátása (hívásfogadás, átkapcsolás, stb.)
. adatrögzítés, űrlapok kitöltése
. hívásokkal kapcsolatos adminisztráció
. panaszkezelés
A feladatellátás időtartama: folyamatos, cél az igényelt munkaerő hosszútávon történő foglalkoz
tatása
A feladatellátás helye: Budapest
Irodai adminisztratív feladatok
Az Ajánlatkérő feladatellátásának helyszínein rövidebb-hosszabb időszakokra felmerülő előzetes
szakértelmet nem igénylő adminisztratív feladatok ellátásába kerül az igényelt munkaerő bevonás
ra. Főbb feladatok:
‘ fénymásolás
‘ adatrögzítés, adatfeltöltés,
‘ adattisztítás
. borítékolás, etikettek felragasztása
‘ leltározás
‘ irattárazás
‘ egyéb adminisztratív feladatok
A feladatellátás időtartama: időszakos, jellemzően néhány hét, vagy néhány hónap
A feladatellátás helye: budapesti ill. vidéki helyszínek
Informatikai feladatok
Az Ajánlatkérő több különböző informatikai rendszert/szolgáltatást működtet, melyek feladatellá
tásába kerülnek az informatikai érdeklődésűlismeretekkel rendelkező munkaerő bevonásra. Főbb
feladatok:
. informatikai rendszerekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai feladatok
‘ informatikai rendszerek fejlesztése
‘ informatikai rendszerek, hálózatok, ini±astruktúra üzemeltetése
‘ telefonos megkeresések fogadása, továbbkapcsolása
‘ e-mail-ek fogadása, megválaszolása
. hibabejelentések fogadása, adminisztrációja
‘ hibák behatárolása és elhárítása
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megkeresésekkel kapcsolatos adminisztráció
. panaszkezelés
A feladatellátás időtartama: folyamatos, cél az igényelt munkaerő hosszútávon történő foglalkoz
tatása
A feladatellátás helyszíne: Budapest
.

Gyakornok (IT szakmai területen)
Az Ajánlatkérő gyakornoki programjába keres informatikai, villamosmérnök tanulmányokat foly
tató, harmadik féléves tanulmányait befejezett diákokat szakirányuknak megfelelő informatikai
fejlesztési és üzemeltetési szakmai területekre (informatikai fejlesztés, programozás, informatikai
rendszerüzemeltetés, alap- és géptermi in&astruktúra-üzemeltetés, hálózat üzemeltetés, adatköz
pont üzemeltetés, kliens üzemeltetés). Főbb feladatok:
‘
a gyakornoki progranmak megfelelően, a szakterület által kijelölt mentor és a gyakornok
által közösen kerülnek meghatározásra.
A feladatellátás időtartama: folyamatos, cél a diákok hosszútávon a gyakomoki program terve
zetten, minimum két féléves időtartama alatt, ill. azt követően történő foglalkoztatása
A feladatellátás helyszíne: budapesti ill. vidéki helyszmnek
—

—

4)

Az igényelt munkaerővel kapcsolatos elvárások

Ügyfélszolgálati feladatok tekintetében
az igényelt munkaerővel szembeni elvárások, tulajdonságok, kompetenciák:
‘
18. életév betöltése
o
érettségi bizonyítvány megléte
. megfelelő szóbeli és írásbeli konmiunikációs készség
‘
problémamegoldó és konfliktuskezelő készség
O
pontosság, precizitás,
.
rugalmasság, felelősségtudat,
‘
titoktartás, kiemelt adatvédelem
.
monotonitástűrés (teszt alapján)
‘
empátia, elköteleződés (telefonos interjú alapján)
.
informatikai jártasság (MS Ornce irodai alkalmazások felhasználói szintű használata)
a kiválasztás során előnyt jelent:
.
élő angol nyelvtudás szóban és írásban
.
közigazgatási vagy ügyfélszolgálati (munka)tapasztalat
‘ jogi, igazgatás szervezői, műszaki tanulmányok
a kiválasztás során kizáró ok:
‘ beszédhiba
továbbá a diákfoglalkoztatás minimális feltétele:
.
főiskolailegyetemi aktív hallgatói jogviszony
.
passzív (25 éves kor alatti) hallgatói jogviszony
Az Ajánlatkérő aktuális
ügyfélszolgálati feladatokra vonatkozó
célból az alábbi linken érhető el: http://1 81 8.hu!karrier.
—
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—

álláshirdetése tájékoztatási

Az Irodai adminisztratív feladatok, Informatikai feladatok és a Gyakomok tekintetében Ajánlatké
rő egyedileg, Toborzási megrendelésenként határozza meg és a Toborzási megrendelésben rögzíti
a foglalkoztatás feltételeit, az elvárt kompetenciákat, a kizáró okokat. A Gyakomok esetében elvá
rás az informatikai vagy villamosmérnöki tanulmányok folytatása.
Az igényelt munkaerő az adatvédelmi szabályok betartása érdekében titoktartási nyilatkozat tételé
re köteles.

5)

Az igényelt munkaerő létszáma, munkaideje

Ügyfélszolgálati feladatok
Az országos telefonos ügyfélszolgálat az év minden napján 0-24 órában működik, Így elvárás az
Ajánlattevőtől az ügyfélmegkeresések várható számához igazodó mennyiségben az Ajánlatkérő
által betanított munkaerő folyamatos biztosítása a munkavégzéshez.
Az Ajánlatkérő havonta megtervezi a várható ügyfélmegkeresések számát, napi ill. óraszintű be
osztástervet készít, ezzel óránkénti bontásban meghatározza a munkavégzéshez mindenkor szük
séges munkaerő nagyságát/létszámát.
A foglalkoztatott munkaerő elvárt heti munkaideje 20-40 óra/hét.
Az elmúlt év tapasztalata alapján az Ugyfélszolgálati feladatokhoz az Ajánlattevő által biztosítan
dó munkaerő várható létszáma éves szinten (az ügyfélszolgálatra jellemző fluktuációt és a diákok
által vállalt átlagos munkaidőt is figyelembe véve) meghaladja a 300 Rít.
Az elmúlt év tapasztalata alapján egy időben (adott órában) akár 80-100 tő az Ajánlattevő által
biztosítandó munkaerő foglakoztatására is szükség lehet az ügyfélmegkeresések várható számá
tól rnggően.
—

—

Irodai adminisztratív feladatok, Informatikai feladatok
Irodai adminisztratív feladatok, Informatikai feladatok esetében a munkaerő pontos létszámát és
munkaidejét az Ajánlatkérő egyedileg Toborzási megrendelésenként határozza meg.
Irodai adminisztratív feladatok és Infonnatikai feladatok tekintetében éves szinten együttesen 50
tő a várható létszámigény.
Gyakornokok
A Gyakornokok esetében foglalkoztatni tervezett informatikai, villamosmérnök tanulmányokat
folytató diákok száma 20-25 fá.
A diákok foglalkoztatása jellemzően normál munkarendben történik.
A foglalkoztatott diákok várható heti munkaideje 16-32 óra/hét.
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6)

Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

Az Ajánlatkérő a munkába állást követően és a munkavégzés folyamán meghatározott időközön
ként szakmai és kommunikációs oktatást biztosít az igénybe vett munkaerő számra. Az oktatások
anyagát az Ajánlatkérő bocsátja a munkaerő rendelkezésére, mely az Ajánlatkérő tulajdonát képe
zi.
Az Ajánlattevő feladata a jogszabályok által előírt szükséges oktatások megtartása az igényelt
munkaerő számára, amennyiben jogszabály kifejezetten nem Ajánlatkérő feladatává teszi.
Amennyiben a munkaerő nem tud megjelenni az előre egyeztetett időpontban Ajánlatkérőnél dol
gozni, úgy ennek tényéről és okáról köteles értesíteni az Ajánlatkérőt munkakezdés előtt min. 1
munkanappal.
Igazolatlan távollét vagy rendszeres késés esetén a foglalkoztatásban résztvevő munkaerő először
szóbeli, később írásbeli figyelmeztetésben részesül az Ajánlatkérő részéről. Amennyiben a mun
kaerő többszöri figyelmeztetés ellenére a munkavégzés nem tesz eleget, az Ajánlatkérő által ellá
tandó feladatok határidőben vagy megfelelő színvonalon történő elvégzését akadályozza, vagy
más módon veszélyezteti, az Ajánlatkérő Írásban indoklással ellátva kérheti az Ajánlattevőt, hogy
az érintett személy a teljesítés további szakaszában ne működjön közre. Az Ajánlatkérő csak ala
pos okkal kérheti az érintett személy közreműködésének megszüntetését, de az Ajánlattevő a dön
tést köteles elfogadni.
Igazolatlan távollétről valamint rendszeres késésről (havonta többször előforduló késéről) Ajánlatkérő haladéktalanul tájékoztatja Ajánlattevőt.
Az Ajánlatkérő biztosítja a munkavégzéshez szükséges eszközöket, melyeket az igénybe vett
munkaerő rendelkezésére bocsájt a munkavégzés idejére.
A foglalkoztatottak felelősséggel tartoznak az Ajánlatkérő által személyes használatra átadásra
kerülő, munkavégzéshez szükséges eszközökért (p1. headset, szekrénydoboz, belépőkártya). Az
utolsó munkával töltött napon kötelesek a munkavégzéshez szükséges személyes használatra át
vett eszközöket az Ajánlatkérő kijelölt munkatársának átadni.
A foglalkoztatottak kötelesek soron kívül jelezni az Ajánlatkérő felé
.
a belépőkártya elvesztését vagy eltulajdonítását,
.
a munkavégzéshez szükséges személyes használatra kapott vagy egyéb, a munkavégzéshez
biztosított eszközök (Pl. számítógép) bármelyikének megrongálódását, elvesztését.
7)

A diákok bére

Az Ajánlatkérő által foglalkoztatott diákok bruttó órabérét, az arra vonatkozó speciális előírásokat,
továbbá az Ajánlattevő részére fizetendő vállalkozói díjakat a szerződés 3. pontja tartalmazza.
Az Ugyfélszolgálati feladatok esetében az egyes díjkategóriákba történő besorolásra vonatkozó
szabályokat Ajánlatkérő félévente felülvizsgálja. Ajánlatkérő jelenlegi besorolási szabályzata:
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Kormányzati Ügyfélvonal
diákok aktuális besorolási szabályzata
A típusú bért kapnak:
.
új belépő diák munkatársak
B és C típusú bért kaphatnak:
.
azok a diák munkatársak, akik speciális tudást igénylő feladatot látnak el, ide értve a
mentori feladatokat ellátó diákokat is.
B típusú órabért kap az a diák munkatárs’
.
aki legalább 12 hónapot (1000 munkaórát) dolgozott már a Kormányzati Ugyfélvo
nalnál, és
.
a karrierútján legalább a haladó szintet elérte, és
.
akinek az utolsó hat ledolgozott hónap átlagolt minőségi mutatója legalább 85 %-os.
C típusú órabért kaphat az a diák munkatárs,
.
aki legalább 24 hónapot (2000 munkaórát) dolgozott már a Kormányzati Ugyfélvo
nalnál, és
.
a karrierútján legalább a gyakorlott szintet elérte, és
.
akinek az utolsó hat ledolgozott hónap átlagolt minőségi mutatója legalább 85 %-os.
A diúkbér emeléshez kapcsolódó feltételek teljesülése negyedévente kerül vizsgálatra, és az
Új bérkategóriák január l-jével, április l-jével, július l-jével, illetve október l-jével kerülnek
bevezetésre. Ugyanebben az időszakban a B és C típusú órabérek felülvizsgálatra kerülnek,
és az a diák munkatárs, akinek az utolsó hat ledolgozott hónap átlagolt minőségi mutatója
nem érte el a 85 %-os szintet, visszasorolásra kerül az alacsonyabb bérkategóriába.

8)

A kölcsönzött munkaerő bére

A kölcsönzött munkaerő részére fizetendő bruttó bért az Ajánlatkérő feladattípusonként határozza
meg, amely a Toborzási megrendelésekben Írásban rögzítésre kerül.
Az Ajánlatkérő által foglalkoztatott kölcsönzött munkaerő bérére vonatkozó speciális előírásokat,
továbbá az Ajánlattevő részére fizetendő vállalkozói díjakat a szerződés 3. pontja tartalmazza.
Az Ajánlatkérő az ajánlattételhez szükséges információ biztosítása érdekében az alábbiakban
tájékoztatja az Ajánlattevőt a nála alkalmazásban lévő
ajánlattétel szempontjából releváns
munkavállalóinak bérezésére, juttatásaira vonatkozó infonnációkról:
—

Munkabér:
.
Ügyfélszolgálati feladatok: bruttó 250.000-290.000 Ft/hó
.
Informatikai feladatok: bruttó 310 000-340 000 Ft/hó
.
Irodai adminisztratív feladatok: bruttó 280 000-320 000 Ft/hó
Béren kívüli juttatás: egységesen
.
Pénzbeli juttatás: 6.000 Ft/hó
.
havi RICK bérlet
.
OW SZEP kártya: nettó 160.000 Ft/év
Béren kívüli juttatás továbbszámlázás alapján
.
Iskolakezdési támogatás 38.000 Ft/gyermek
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—

•

.

Munkába járással kapcsolatos költségtérítés:
V
vidéken bejelentett lakcímmel rendelkezőnek jogszabályban előírtak szerint vagy
V
gépkocsi használat költségtérítés jogszabályban előirtak szerint vagy
Temetési segély: 150.000,- Ft

Jutalom, bónusz, stb.: nincs
Cafetéria: nincs, Ajánlatkérő 2018 évben tervezi a cafetéria bevezetését
Műszakpótlék: Mt. szerint
Munkaidő: 4, 6 vagy 8 órás
Munkarend:
. Ügyfélszolgálati feladatok: megszakítás nélküli
.
Informatikai feladatok: normál
.
Irodai adminisztratív feladatok: normál
Uzemorvos biztosítása: foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat évente
Munkaruha: nincs

9)

Egyéb

A Vállalkozási szerződés hatályba lépését követő munkanapon az Ajánlatkérő megküldi az Aján
lattevő részére az első Megrendelést, mely tartalmazza a szerződés hatályba lépését követő maxi
mum 10. munkanaptól biztosítandó munkaerő igényét Ajánlatkérőnek diákfoglalkoztatás kereté
ben munkát végző diákok átvételére tekintettel egyszeri alkalommal csak diák foglalkoztatottak
tekintetében.
—

—

Az Ajánlatkérőnél korábban más diákszerződés keretében már foglalkoztatott diákok esetében
(kivéve, ha a foglalkoztatás az Ajánlatkérő kezdeményezése alapján szűnt meg) az Ajánlatkérő
eltekint a Kiválasztástól.
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nyilvántartási Számú szerződés 2. számú melléklete

MIE-75913/5

NISZ
te(jesítést igazoló bizonylat
Készült
Hely:

Dátum:
Jelen vannak:
Képviselő neve, beosztása:

Vállalkozót Szállító cég neve:
Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokomínunikációs Szol
gáltató Zrt.

Képviselő (1) neve, beosztása:
(a TIB aláírója)

Képviselő (2) neve, beosztása:
(a T~ jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:
Szerződés tárgya:
Szerződés száma:
Teljesítés igazolás tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglal
tak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi
jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
)a
teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és
minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület
visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizanem:
Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Megrendelő képviselője (1)

Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (2)
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nyilvántartási Számú szerződés 3. számú melléklete

Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alváflalkozói

1.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a szerződéskötéskor ismert

—

a 2. pontban meghatározott

körbe nem tartozó alvállalkozók:
Alvállalkozó neveS
Alvállalkozó székheIye/eíme~
Alvállalkozó feladatw
—

Nyilatkozom, hogy ajelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~ (1)(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2.

A közbeszerzési
alváHalkozó(k):

eljárásban

nevesített,

az

alkalmasság

igazolásába

bevont

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett:
-

-

-

-

Eladó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a Jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó(ka)t.

Budapest, 2018

Kuti Ferenc
..

„

.

...

.

Megyeri Péter
Kun Istvan
elnök MELÓ-DIÁK ugyvezeto igazgato
STARJOBS Ma
Umversitas Szolgaltagyarorszag Huto Iskolaszovetkezet
manszolgaltato Kit
.

.

ugyvezeto igazgato
Meló-Diák Országos
Diakvallalkozasszervezo
KR.
..

..

.

.

‚.

.

‚

.

.

‚

..

‚

Vállalkozó
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nyilvántartási számú szerződés 4. számú

•~
tN IS Z
S S

melléklete
MIE-759 101A15

NEMZETI INFOMOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

~

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosito adatok
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően):
Meló-Diák Országos Diákvállalkozásszervező
Korlátolt felelősségű társaság

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Meló-Diák KR.

CéEieevzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó):
13-09-095454
Adószám:10486870-2-13

Uniós adószám:HU

Kapcsolattartó adatai
‚

Beosztás: ügyvezető Igazgató

.

Nev: Kuti Ferenc

E-mail cím: kuti.ferenc@melodiak.hu

‚

Telefonszam: ±36209311910

Cím
Székhely (ország, irányítószám, vái os, utca, házszám): 2724 Újlengyel, Kossuth utca 136.
Levelezési cím, amennyiben eltér a széklielytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1093
Budapest, Czuczor utca 6. 1 .emelet
Megrendelő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószánL város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve:OTP
Bankszámla száma: 11705008-20502690

Bankszámla devizaneme: HUE

Kulonos adozasra vonatkozo mformaciok (adozasra vonatkozotorvenyek alapian, az irrelevans sorban
NEM-et kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partne; re ott IGEN-t)
Pénzforgalmi elszámolás
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv.
[áfa tv. XIIIIA. fejezet,
elszámolás [áfa N. XV.-XVII.
169.~.(l)]: NEM
169.*.(h)]: NEM
fejezet, 169.~.(p,gj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv.
Alanyi mentesség [áfa tv.
Tevékenység alapján men
169.*.(n)]: IGEN
XIII. fejezet]: NEM
tes[áfa tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
NEM
Iskolaszövetkezeti tevékenyMilyen tevékenység alapján:
ség és munkaerőkölcsönzés
KATA [2012. évi CXLVH.
KIVA [2012. évi CXLVII.
EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: NEM
törvény]: NEM
törvény]: NEM
Dátum’
Cégszerű aláírás’
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nyilvántartúsi számú szerződés 5. számú melléklete

VálJalkozó Idválasztási és toborzásl módszertan
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11. sz. melléklet
A feladatellátús során alkalmazandó toborzási ős kiválasztási mődszertan részletes bemutatása
1.

Diák munkaerőnél alkalmazott toborzásl módszerek

A MELÓ-DLkK Univeristas lskolaszövetkezet Magyarország elsó Iskolaszövetkezete. Az I 983-ban
megalapított vállalkozás a Corvinus Egyetemen, az akkori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetern-en jött létre ás indult útjának, mára Magyarország legnagyobb diákvállalkozási hálózata, országosan
38 irodával, több mint [5.000 aktív dolgozni akaró diák tagjával ás több mint 60.000 hírleválre feliratko
zott diákkal.
Jrodáink természetesen rendelkeznek megfelelően képzett menedzserekkel ás adminisztrációs munkatár
sakkal, profi informatikai rendszerrel, stabil és megtervezett gazdasági háttérrel, Igy a toborzási
kiválasztási feladatokat profin el tudjuk végezni a NISZ Zn. mindenkori igényeinek megfelelően, rugal
masan alkalmazkodva a változó igényekhez.
Budapesten kívül van még irodánk Gödöllőn és Vácon, továbbá Érden egy kirendeltségünk. Ezen felül
egy nagyobb létszámú megrendelés esetén kömyezö nagyvárosokban található irodáink is be tudnak segí
teni a toborzásban: Székesfehérvár, Kecskemét, Dunaújváros, Szolnok, Jászberény, Gyöngyös, Hatvan,
Esztergom.

1.1. Online toborzási módszerek
-

Jelenleg a weboldalunkon (www.melodiak.hu) hírlevélre feliratkozott tagok száma több mint
60.000 fó. Őket a megadott e-mail címük által azonnal cl tudjuk érni elektronikus levél formájá
ban.

-

A budapesti Facebook oldalunknak (MELÓ-DIÁK Iiniversistas Iskolaszövetkezet) jelenleg 9482
kedvelője van, ebből 9210 követője is az oldalnak. A 9210 követő azonnal értesül a Faeebook
okostelefon applikáció elindításakor vagy számítógép webböngészőben a Facebookra bejelentke
zéskor az oldalunkon megjelenő új hírekről, munkalehetőségekről.

-

MELÓ-DIÁK applikáció elérhető android és ios rendszerekre is. Ezzel az applikációval minden
információról gyakorlatilag azonnal értesülnek a hírlevélre feliratkozott diákok illetve az aktív
tagjaink.

a
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1.2.Offline toborzási módszerek
A MBLÓ-DLkK Hálózat kapcsolatban áll gyakorlatilag az Összes közép- és felsőoktatási intézménnyel
közvetlen és közvetett módon is. Minden oktatási intézményben van egy olyan tagunk, aki gyakorlatilag
azonnal támogatni, segíteni tudja aktív közreműködésével az adott intézményben tanuló diákok elérhető.
ségét, egy esetleges nagyobb Számú toborzási akciónál.
Stratégiai együttmüködést kötöttünk 2017. novemberében a FIÖOK Nonprofit K~.-vel, aminek eredmé
nyeképpen 2018-tál 3 éven keresztül azalábbi lehetőségeket használhatjuk:
-

A Neptun rendszerben Üzeneteket küldhetünk minden felhasználónak

-

Posztolhatunk a HÖOK Facebook oldalán

-

Posztothatunk az EFOTT Facebook oldalán

-

Posztolhatunk az Educatio Facebook oldalán

-

Önálló reklámlevelet küldhetünk a HÖOK cimlistára

-

Önálló reklámlevelet küldhetünk a HÖOK Sport címlistájára

-

Hirdetési felllletünk van a l-IÖOK felsőoktatási kampányainál, rendezvényeinél

A felsorolt lehetőségeket kizárólagosan nekünk biztosítja a HÖOK, ez a kizárólagosság természetesen a
szerződésben is szabályozva vaal
Fentiek jól mutatják, hogy a MEL’Ó-IJIÁK Hálózat előtt nincs lehetetlenl Menedzsereink gyakorlatilag
bármilyen létszámú megrendelést (az ésszerűség határain belül, illetve a tőlünk független külső befolyá
soló tényezőkön belül) le tudunk szervezni.
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2.

Kölcsönzött munkaerőnél alkalmazott toborzási módszerek

A Starjobs Magyarország JUt, a 34 éve működő, piacvezető diákmunka szolgáltat6 MELÓ-DL4K
Univez-sitas Iskoiaszövetkezet kizárólagos partnere, mely a Meló-Diák Országos Diákvállalkozási
Hálózat tagja.
Cégünk alapításalcor célunk az volt, bogy partuereink minőségi diákmunkával kiszolgálásán túl komp
lex humán szolgáltatást nyújtva kielégítsük felmerülő hosszú távú munkaerőigényeiket is munkaerő
kölcsönzés ás munkaerő-kijzyetftés keretében.
Megalakulásunkkor az évente

10.000

főt foglalkoztató MELÓ-DIÁK Universitas Iskolaszövetkezet

munkaszervezésj gyakorlatát, toborzási ős kiválasztási szisztémáját továbbfejlesztettvk, melyet kiegészi
tetttlnk magas szintű munkaügyi- ás TB ügyintézői háttérrel.
Teljes körű szolgáltatáscsomagot nyújtva állunk megbizóink rendelkezésére.
2006-ban megalakitottuk a STARJOBS európai rendszerét, mely független munkaerő-közvetítő,- szolgál
tató cégek hálózata. Megalakulása óta már 10 országban képviseli magát saját irodával.

Így partnereink

egy szerződés keretén belül akár több országban egyidejűleg toborozhatnak, több százezres nemzetközi
adatbázisbót mentve. Cégcsoportunk árbevétele meghaladja a 10 milliárd forintot. Ezen felül alapítói
vagyunk a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országon Szövetségének (MMOSZ), mely többek között a
szféra tisztaságáént hivatott felelni.
2.1.

SZOLGÁLTATÁSAINK, SZERVEZÉS MENETE

A Megbízónk által adott megrendelések esetében niunkaerő-kölesönzés, -közvetítés keretében biztosítjuk
a kívánt munkaerőt.
Kiemelt kapcsolattartó biztosításávat a kiválasztás menetét ás a folyamatos kommunikáció, könnyebbé
téve kezdjük azonsial a kiválasztást.
2.2.

TOBORZÁSI MÓDSZEREK

Toborzási ás kiválasztási gyakorlatunk
Fályázatunkban igyekszünk a módszerek minél szélesebb körét felvázolni, de elengedhetetlen a szemé
lyes megbeszélés utáni

—

a helyi sajátosságok és a munkakör részletes megismerését követő

—

további

finomitás, illetve konkrétabb igényekhez történő igazítás. Kiválasztási eszközeinket ős módszercinket az
évek során fejlesztettük, finomitottuk, partiiereink igénye szerint, illetve megpróbáltuk előre felmérni a
lehetséges elvárásokat s az igényeknek elébe menni ás kidolgozni a legjobban hasznosítható eljárásokat,
eszközöket.

S’
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A toborzási folyamat
.

munkaköri prolilok felvétele és elemzése Ügyfelünkkel történő egyeztetés során (elvárások, fela
datok pontositása),

.

kompetenciák további részletezése, pontosítása,

.

együttműködés részleteinek egyeztetése (ütemterv pontosítása, dokumentációs és riportolási
igény megismerése)

.

toborzási csatornák meghatározása,

.

potenciális pályázók toborzása, kiválasztása

Az általános toborzási eszközökön tél, minden pozícióban törekszünk kreatív megoldások alkalmazására.
A passzív módszerek általában már nem nyújtanak elég hatékony eredményt, igy inkább az aktív, a mun
kavállalók általunk történő direkt megkeresését részesítjük előnyben, melyre több módszert is kidolgoz
tunk.
Általános eszközöl’:
-

nemzetközi ős hazai Starjobs adatbázis használata

-

a MELÓ-DL4K tJniversitas végzett tagjainak több tizezres adatbázisa (Budapest Összes oktatási
intézményéből)

-

hirdetések intemetes portálokon/szakmai portálokon. Bannerek, álláshirdetések kihelyezése

-

hirdetések nyomtatott sajtóban/szakmai kiadványokban

-

állásbörzéken történő megjelenés

Kreatív/direkt eszközök:
-

internetes szakmai fórumokon rendszeres megjelenés

-

internetes és személyes networking

-

direkt keresés (fejvadászat)
2.3.

.

Ki VÁLASZTÁS

A kiválasztás teljes folyamatában a legnagyobb felelősséggel járunk cl partnereink képviseleté
ben. Minden kiválasztást végző kollégánk magas szintű ismereteket szerez megbizóink tevékeny
ségéről, történetéről, piaci helyzetéről, munkakörülményekről. Így a munkavállalókat megfelelő
módon tudjuk tájékoztatni, elősegítve ezzel a bizalom megteremtését a munkavállalók irányában.

.

Long list megküldése Parti~erünk részére

a
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.

Az email-es, telefonos első kapcsolatfelvételt az előszűrt jelöltek esetében személyes Interjú kö
vet. A kiválasztás az előre definiált szempontok alapján történik. Igény szerint saját, illetve part
nereink által biztosított kérdőívek, tesztek felhasználásával.

.

Szükség esetén pszichológus) grafológus szakvélemónyét is alkalmazzuk.

.

Bizonyos esetekben Assessment Center alkalmazását ajánljuk.

.

Short list alapján döntés-előkészítés, pályázó bemutatása,

.

Referenda ellenőrzése (opcionális)

.

A közvetftettjelöltekj-ől részletes, az elvárt kritériumoknak megfelelő véleménylapot készittlnk

.

Jelöltek bemutatása partnerünknek

.

Elutasító levelek elkészítése, elküldése, kiértesitések (a keresés során folyamatosan)

.

Utánkővetés — garancia

14.

ADMINISZTRACIÓS TEENDŐK, ESETLEGES ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTS~GEK

Partnereink megrendelései email-en vagy faxon, illetvejelen esetben akár az on-site menedzseren keresz
tül történnek. Ezek alapján minden további adminisztrációt cégünk végez. A munkavállalók jelenléti ívei
nek összesítése után, havonta teljesítésigazolást készítünk a Megrendelőnk által kívánt bontásban, ás
amennyiben partnerünk elégedett volt, akkor az elfogadott teljesítésigazolás alapján számlázunk.

25.

RIP0Rr SZOLGÁLTATÁSA AZ ARTULALISAN KÖLCSÖNZÖTT MUNKAVÁLLALÓKRÓL

Partnereink számára minden,jogilag szabályszerűen kiadható információt rendelkezésre bocsátunk, bár
milyen riport formájában, ehhez akár online felületet tudunk biztosítani, ahol mindig az aktuális állapot
hozzáférhető.

Budapest, 2018. február 14.

4_.z.!
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cégszerű aláírás

nyilvántartási Számú szerződés 6. számú melléklete

MELÓ-DIÁK Országos DiákváHalkozásszervező Kft., MELÓ-DL&K Universitas Szolgáltató
Iskolaszövetkezet és STARJOBS Magyarország Humánszolgáltató Kft. együttműködési
megállapodása
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Szindikátusi szerződés
Jelen szindikátusi szerződés (a továbbiakban: »Szerződés”) Budapesten, 2017. december 6. napján jött létre sz alábbi
felek között és a következő feltételekkel:

MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervező Kit.
2724 Újlengyel, Kossuth u. 139.
Képviseli: Kud Ferenc ügyvezető

MELÓ-DIÁK Universitas ískojaszövetkezet
2724 Újlengyel, Kossuela u. 136.
Képviseli: Kost Zoltán igazgatósági tag

Starjobs Magyarország Kit.
2724 Újlengyel, Kossuth u. 136.
Képviseli: Megyeri Péter ügyvezető

a továbbiakban külön-külön: »Fél”, együttesen: »Felek”.
TEKINTEnEL ARRA, HOGY:

(A)

A NISZ Nemzeti Infokommunihációs Szolgáltató Zrr. (s továbbiakban: „Ajánlatkérő”) ‚Diák’ ér kíYrtó>sr~b1t
mun&zserűbk~fosiMjaaI\USZ Zn, szdmárd’ tárgyában közbeszerzési eljárást irt ri (a továbbiakban: ‚Pályázat”);

(B)

A jelen Szerződésben szereplő Felek kifejezték azon kölcsönös szándékukat, bogy konzorcium formájában (a
továbbiakban: „Pályázói Konzorcium’) egymással kizárólagos alapon együttműködve vegyenek részt s fent
jelzett Pályázaron, a szerződés megkötésekor és annak teljesítésében;

Mindezek ögyelembevételével a Felek a következőkben állapodnak meg:

1,

A Felek kötelesek Pályázat részvételi, ajánlattételi szakaszában, illetve a Pályázat megvalóaítási fázisában
együttműköd’si, ennek érdekében a kapcsolódó feladatok megvalósulásár minden tőlük tellaetó módon és
legjobb tudásuk szerint elősegíteni a megfelelő eszközök igénybe vételével.

2.

A Felek a Pályázat pályázati szakaszában, a szerződéskötéskor és annak teljesitésekor teljes konszenzus mellett
hozzák meg döntéseiket.

3.

Jelen Szerződés aláíráaával egyidejűleg Kott Zoltán, a MELÓ-DIÁK Universitas Islcolaszövetkezee
igazgatósági tagja és Megyeri Péter, a Starjobs Magyarország Kit, ügyvezetője meghatalmazzák K’ati
Ferencet, a MELÓ-DIÁK Országos Diákvállatkozásszervező Kit. ügyvezesójét, bogy a Felek által
összeállitore részvételi, ill. ajánlattiteli dokumentációs a Pályáaói Konzorcium nevében sz Ajánlaekéróhöz
benyűjtsa, valaeaaizat a Pályázat során a Pályázöi Konzorciumot önállóan képviselje.

4.

Felek rögzítik, bogy a Pályázat során, a szerződéskötéskor éa annak seljesíeésekor mindvégig egyetemlegesen
felelősek a Pályázói Konzorcium minden caelekedetéért,
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5.

Amennyiben a Felek által alakított Pályázói Konzorcium elnyeri a Pályázat tárgyát képező megbízást, úgy a
Felek a Pályázat megvalósítását is közösen végzik el

ő.

A Felek munkamegosztás tekintetében a köverkezókben egyeznek meg. Az ajánlattételi dokumentációban
részletezett feladatok ellátása az alábbiak szemit:

NÍELÖ-DJÁK Országos Diákvállalkozásszervezó Kft:

10

%

-

Ajánlatkéróvel

történő

napi

szintű

kapcsolattartás; egyéb adsaainisztráeiós tevékenység
z’mLÓDIÁIC Universitas Iskolaszöverkezet:

40 % - diákmusakaeró biztosítása

Starjobs Magyarorazág Kft.:

50 % - munkaeró.kölesönzési szolgáltatás

A számlák btnyújtására jogosult: MELÓ-DIÁK Országos Diákvállalkozásszervezó KIt. (2724 Újlengyel,
Kossuth u. 136,)

Felek rögzitik, bogy nyertességük esetén a vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi köeelezeeeaég
teljeaitéaéig a megállapodás ezen tartalmi elemrin és a tagok személyén nem változtatnak.

7.

A Pályázat során felmerült költségeket mindegyik Fél maga viseli.

8.

A Felek tudomásul veazik, hogy a jelen Szerződés ás a Pályázat teljesítése során a Felekre, leányvállalataiksa,
ügyeikre, üzleti tevékrnyaégeikse ás ügyleteikre, ügyfélkórükre, beszállítóikra, felszere!éaük, nyeraanyagaik és
szolgáltatásaik árán, a

únaoszíruzástak módján

és

feleáteleikte,

sz ellátásuk forrisaira, alkalaaaazási

dokuanentációkra, rerrnékeikre, gazdasági értékeléseikre és módszertataukra stb. vonatkozó Számos információ
és adat (együtteseo: „Adatok”) a Felek közótt kieaerélésre kerül vagy egymás tudomására jut.

A Felek mindegyike ezennel megerősíti, bogy tudatában van annak, hogy az Adatok szigorúan bizalmasak ás
annak a Félnek a kizárólagos tulajdonát képezik, amelyre sz Adatok vonatkoznak.

A Felek vállalják, bogy nem hozzák nyílvánosaágra sem az Adatokat, atm a jelen Szerzódést, vagy a Szerződés
bármelyik részének sartalanát, ezeket semasailyen harmadik személlyel nem közlik és srmnailyen egyéb módon
Sem továbbítják éa semanilyen személynek vagy szervnek oem engedélyezik sz Adatokhoz való hozzáférést vagy
azok lemásoláaát.

A másik Fél elózetes írásos hozzájánaláaa nélkül a Felek közötti együttműködés vagy annak tárgya oem kerülhet
a nyilvánosság elé éa nem kerülhet sor annak nyilvánosságra hozatalára.

V

—

45

9.

Jelen Szerződés a vonatkozó mag ar jogszalzá4okkal összhangban jött létre, és ezen jogszabályok irányadóak rá.

Jelen azerzódés sz aláérástól számÍtva 40 hónapi8 hatályos.

A FENTIEK TANÚSÍTÁSAKÉpP a Felek jelen Szerződést aláírásra jogostajt képviselőik útján a fent Írt
ádúpontban aiáíriák.

~
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Starjobs Magyarország KI’.
Név Megyeri Péter Pozíció: ügyvezető

STARJOBS
STARJOBS
.

Mtgyasor.ugKít.

2724 Űjleagyel,
Kossuth utca 136.
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