ELŐZETES EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
a Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP – 2 Projektiroda
székhely: 1067 Budapest, Szobi u. 3.
adószám: 18018521-1-42
bírósági nyilvántartási szám: 3104
képviseli: Varga Péter igazgató
mint az RSZTOP-2 programon támogatást igénylő szervezet (a továbbiakban: RSZTOP–2 Projektiroda)
másrészről
szervezet neve:
székhelye:
adószám:
bírósági nyilvántartási szám:
számlavezető pénzintézet neve:
bankszámlaszám:
mint együttműködő partner, a továbbiakban: Együttműködő Partner
a továbbiakban a RSZTOP–2 Projektiroda és Együttműködő Partner együttesen: Felek
között alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.
ELŐZMÉNYEK
(A) Felek rögzítik, hogy a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénységben,
társadalmi kirekesztettségben élők számának csökkentését, a szegénység újratermelődésének
megakadályozását, a közszolgáltatások, társadalmi-gazdasági javak egyenlő esélyű hozzáférésének
javítását, a társadalmi összetartozás erősítését. Összhangban a Partnerségi Megállapodásban
foglaltakkal, a cél elérését a Kormány az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból megvalósítani
tervezett beavatkozások mellett a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében
tervezi elősegíteni a Közalapítvány bevonásával.
(B) Az RSZTOP-2 program célja megfelelő minőségű, tápláló és vitaminokban gazdag élelem biztosítása
napi rendszerességgel hajléktalan emberek (hajléktalanok átmeneti szállásán élők, éjjeli
menedékhelyen alvók, nappali melegedőt használók, utcán, közterületen vagy nem lakás céljára
szolgáló helyen élők, elsőként lakhatásban élők) részére.
(C) A Közalapítvány a 1119/2015. (III. 6.) Korm. határozat alapján vesz részt a program végrehajtásában,
és ennek megfelelően támogatási kérelmet nyújtott be a „Közterületen élők számára természetbeni
juttatás biztosítása” elnevezésű, RSZTOP-2 kódszámú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása
érdekében a közzétett felhívásra. Eredményes támogatási kérelem esetén a Közalapítvány 2016.
november 1. és 2020. december 31. között heti öt napon át (munkanapokon), országosan 4.000
hajléktalan ember részére biztosít napi egyszeri étkezést a Projekt keretében.
(D) A felhívás értelmében az RSZTOP-2 Projektiroda a projektet együttműködő partnerekkel valósítja
meg, amely szervezetek intézményeiben megvalósul az élelmiszerek kiosztása a közterületen élők
csoportja részére és/vagy helyszínt biztosítanak a kísérő intézkedések megvalósításához. Az
együttműködő partnerek kötelesek a beszerzésre került élelmiszerek szükség szerinti raktározására és
1

szétosztására, valamint a projekt megvalósításához kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása.
(E) A fentekre tekintettel az RSZTOP-2 Projektiroda 2016. március 23. napján nyílt ajánlattételi felhívást
tett közzé együttműködő partnerek kiválasztására hajléktalan emberek részére történő élelmiszer
biztosításhoz. A felhívásra Együttműködő Partner érvényes együttműködési ajánlatot nyújtott be,
amely ajánlatot az RSZTOP-2 Projektiroda elfogadott, így Együttműködő Partner a Projekt
lebonyolításában történő együttműködésre kiválasztásra került. Az RSZTOP-2 Projektiroda az
ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint döntést hozott az Együttműködő Partnerrel történő jelen
előzetes együttműködési megállapodás megkötéséről.
(F) Felek rögzítik továbbá, hogy az RSZTOP-2 Projektiroda a Projektben részt vevő Együttműködő
Partnerek kiválasztását és az előzetes együttműködési megállapodások megkötését követően a
megállapodások adatai – így különösen az Együttműködő Partner közvetítésével biztosítandó
élelmiszer adagszám és osztási helyszín – alapján közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési
eljárás) folytat le az élelmiszer előállítási és szállítási szolgáltatások beszerzésére.
A FELEK MEGÁLLAPODÁSA
1. Felek rögzítik, hogy jelen előzetes együttműködési megállapodás alapján Együttműködő Partner –
az ajánlatában részletesen meghatározottak szerint – az alábbiakban meghatározott szolgáltatás
nyújtására vállal kötelezettséget a Projekt lebonyolítása során:
Helyszín:
Intézmény típus:
Kapacitás 2016. november 1 – 2017. április 30. között:
Kapacitás 2017. május 1 – 2017. október 31. között:
Megvalósítás kezdete: 2016.11.01.
Megvalósítás végső határideje: 2017.10.31.
2. Az RSZTOP-2 Projektiroda vállalja, hogy az Együttműködő Partner intézményeiben szolgáltatást
igénybe vevő hajléktalan emberek részére biztosítja a jelen megállapodásban meghatározott
adagszámú ételt, mint természetbeni támogatást munkanapokon naponta egyszer 2016. november 1
– 2017. október 31 között.
3. Együttműködő Partner a Projekt sikeres megvalósítása érdekében az alábbi kötelezettségeket
vállalja az együttműködés teljes időtartama alatt:
a) az ajánlattételi felhívásban foglaltaknak folyamatosan megfelel, eleget tesz a jelen
együttműködési megállapodásban vállaltaknak, és folyamatosan biztosítja a jelen
együttműködési megállapodásban meghatározott szolgáltatásokat,
b) folyamatosan együttműködik az RSZTOP-2 Projektirodával és a Közbeszerzési Eljárás során
kiválasztott szolgáltatóval/szolgáltatókkal,
c) az RSZTOP-2 Projektiroda részére lehetővé teszi a megállapodásban foglaltak folyamatos
ellenőrzését,
d) saját forrásból biztosítja a program sikeres lebonyolításához szükséges valamennyi, nála
felmerülő költséget (így különösen: humánerőforrás, étkeztetéshez szükséges eszközök, stb.),
e) biztosítja az RSZTOP-2 Projektiroda által a megállapodás szerint támogatott kapacitásnak
megfelelő napi létszám elérését,
f) biztosítja, hogy a rendelkezésre álló adagszámnak megfelelő számú hajléktalan ember
részesüljön a szolgáltatásban, azaz egy személy egy adott napon egyetlen alkalommal vegye
igénybe a programban biztosított étkezési szolgáltatást,
g) biztosít egy fő programkoordinátort, aki felelős a program megvalósításáért, és folyamatosan
kapcsolatot tart az RSZTOP-2 Projektirodával,
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h) vezeti a projekt keretében kidolgozott adminisztrációs rendszer használatával a program napi
szintű dokumentációját. Ennek keretében a szolgáltatások igénybe vevőit folyamatosan napi
szinten nyilván kell tartani a helyszínen és országos adatbázisban is, napi szintű adatot
szolgáltat az RSZTOP-1-2 Projektiroda által meghatározott formában, illetve napi szinten vezeti
az országos adatbázis rendszerét is,
i) a jelen megállapodással kapcsolatos minden szerződést, és más okiratot legalább a program
zárásától számított 10 évig megőriz, és lehetővé teszi, hogy az RSZTOP-2 Projektiroda, a
közalapítvány, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve az Európai Bizottság, és
ezen szervek képviselői azokba betekintsenek,
j) haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül írásban bejelenti az RSZTOP-2 Projektirodának,
ha új pénzforgalmi számlát nyit, a számlavezető pénzintézet által záradékolt felhatalmazó levél
megküldésével egyidejűleg,
k) az együttműködés keretében a Projekttel és a Projektben végzett tevékenységeivel
kapcsolatos minden nyilvános kommunikációban (nyomtatott-, vagy elektronikus kiadvány,
prezentáció, adatbázis, írott-, vagy elektronikus sajtó, média megjelenés, stb.) megnevezi a
támogatást biztosító Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP-2 Projektirodáját, az Emberi
Erőforrások Minisztériumát, valamint a támogatást biztosító Európai Strukturális és Beruházási
Alapokat, illetve az ételosztás helyszínein feltünteti a projekt nevét és logóját,
l) a jelen megállapodásban foglaltak szerint eleget tesz dokumentálási kötelezettségeinek
m) Az élelmiszerosztás helyszínein az élelmiszer osztás idején keletkezett hulladékokat szelektíven
gyűjti, és szelektív hulladéktárolókba juttatja el.
4. Együttműködő Partner jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy
a) a természetbeni támogatás biztosításával és ellenőrzésével kapcsolatos adatokat az RSZTOP-2
Projektiroda és megbízottja nyilvántartsa,
b) az RSZTOP-2 Projektiroda és/vagy megbízottja helyszíni szakmai ellenőrzést végezzen.
5. Együttműködő Partner tudomásul veszi, hogy:
a) az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervei, valamint az Állami
Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a támogatás jogszerű és szerződésszerű
felhasználását ellenőrizheti,
b) köteles a projekt megvalósításával kapcsolatos ellenőrzés során az Európai Számvevőszék és az
Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Magyar
Államkincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság és
az RSZTOP-2 Projektiroda képviselőit ellenőrzési munkájukban a helyszínen is – a megfelelő
dokumentumok, a program megvalósítását igazoló okmányok rendelkezésre bocsátásával,
illetve a fizikai teljesítés vizsgálatában – segíteni, az RSZTOP-2 projekt lezárásának napját követő
5 év elteltéig
6. Együttműködő Partner jelen megállapodás aláírásával kijelenti és nyilatkozik arról, hogy adó-,
járulék-, illeték- és vámtartozása nincs. Ha 60 napon túli tartozása a jelen megállapodás teljesítésének
időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon
belül adatszolgáltatási kötelezettsége áll be.
7. Együttműködő Partner – a tudomására jutástól számított nyolc napon belül - írásbeli bejelentési
kötelezettséggel tartozik minden olyan, a jelen megállapodásban szereplő adatban, illetőleg egyéb
körülményben, az ajánlattételi felhívásban meghatározott vagy a jogszabályban, jelen megállapodásban
rögzített feltételeiben bekövetkezett változás esetén, amely érdemben érinti a megállapodás
teljesítését, eredeti céljának megvalósulását, Együttműködő Partner jogállását.
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8. Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodásban meghatározott kapacitás nem teljesítése
esetén Együttműködő Partner a természetbeni támogatás pénzbeli megfizetésére kötelezi magát az
RSZTOP-2 Projektiroda felé. A megfizetés alapját a közbeszerzési eljárás során kialakított – az osztási
helyszínre és tervezett adagszámokra vonatkozó - szolgáltatási ár képezi. A megfizetési kötelezettség
valamennyi olyan napra vonatkozik, amikor Együttműködő Partner dokumentáltan nem használta fel
a kiszállított élelmiszert.
9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Együttműködő Partner a jelen megállapodásában
meghatározott vállalásai bármelyikét nem tudja a megállapodás szerint folytatni, illetve a feladat
meghiúsul, akadályba ütközik, úgy azt köteles haladéktalanul az RSZTOP-2 Projektirodának írásban
bejelenteni. A bejelentés során Együttműködő Partner a módosítás részleteit és indoklását tartalmazó
kérelem benyújtásával kezdeményezheti a megállapodás módosítását. A kérelem alapján – amennyiben
a módosítás lehetséges – Felek közösen döntenek a megállapodás megfelelő módosításáról.
10. Együttműködő Partner a visszafizetési kötelezettség biztosítására biztosítékként azonnali beszedési
megbízást köteles adni a végleges együttműködési megállapodás aláírásával egyidejűleg a visszafizetési
kötelezettség erejéig a bankszámlájáról történő azonnali beszedésre arra az esetre, ha a jelen
megállapodásban meghatározott kapacitást nem használja fel és ezért jelen megállapodás 8. pontja
szerinti visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Amennyiben Együttműködő Partner biztosíték nyújtási
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az RSZTOP-2 Projektiroda mentesül a végleges együttműködési
megállapodás megkötésének kötelezettsége alól.
11. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Közalapítvány a Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program – 2 keretében beadott támogatási igénye alapján támogatást nyer a
Projekt megvalósítására, és a Közbeszerzési Eljárás eredményes és sikeres lesz, a jelen előzetes
együttműködés alapján egymással végleges együttműködési megállapodást kötnek a Közbeszerzési
Eljárás lefolytatását követő legkésőbb 30 napon belül A végleges együttműködési megállapodás a jelen
előzetes együttműködési megállapodás feltételeivel egyező feltételekkel kerül megkötésre azzal, hogy
Felek a jelen megállapodás 1-10. pontjaitól nem térhetnek el, csak abban az esetben, ha bármelyik fél
hitelt érdemlően igazolja, hogy a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel a végleges
együttműködési megállapodás megkötésére előre nem látható okból nem képes – beleértve azt az
esetet is, amikor a Közbeszerzési Eljárás eredmény miatt szükséges a változtatás – de az ajánlattétel a
módosított feltételekkel is elfogadásra került volna.
12. Felek jelen megállapodást az aláírástól számítva a végleges együttműködési megállapodás
megkötéséig tartó határozott időtartamra kötik. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás hatályát
veszti, így a végleges együttműködési megállapodás megkötésére Felek között nem kerül sor,
amennyiben a Közalapítvány a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében
benyújtott támogatási kérelme nem nyer támogatást, illetve abban az esetben, ha a Közbeszerzési
Eljárás részben sikeres, sikertelen, vagy az Együttműködő Partner vonatkozásában sikertelen.
Amennyiben a Közbeszerzési eljárás során eltérés mutatkozik az együttműködésre beadott ajánlat
(felajánlott kapacitás), és a biztosítható adagszám között, az előzetes együttműködési megállapodás
újratárgyalása szükséges.
13. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás hatályát veszti továbbá amennyiben Felek a
végleges együttműködési megállapodást megkötik annak aláírásával egyidejűleg.
14. Felek megállapodnak abban, hogy az RSZTOP-2 Projektiroda jogosult jelen megállapodást azonnali
hatállyal felmondani, vagy a teljesítés megkezdése előtt attól elállni az alábbi esetekben:
a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy az Együttműködő Partner a jelen megállapodás megkötésére
vonatkozó döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott;
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b) Együttműködő Partnerrel szemben felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul;
c) Együttműködő Partner a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban a jelen megállapodásban a
megállapodás feltételeként előírt megkötésének feltételeként vagy egyébként előírt bármely
nyilatkozatot nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy bármely megtett nyilatkozatát
visszavonja;
d) Együttműködő Partner a tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik;
e) a Projekt, vagy annak Együttműködő Partnert érintő része meghiúsul vagy megvalósítása tartós
akadályba ütközik;
f) Együttműködő Partner a jelen megállapodásban foglalt, vagy jogszabályban előírt kötelezettségeit
neki felróhatóan megszegi,
g) a megállapodástól való elállásnak vagy annak felmondásának a megállapodásban vagy
jogszabályban meghatározott egyéb feltétele bekövetkezik,
15. Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás felmondására Együttműködő Partner
indokolt kérelem előterjesztésével abban az esetben is jogosult, ha a jelen megállapodás
megkötésekor előre nem látható körülmények miatt a megállapodás teljesítésére nem képes.
16. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak.
17. Jelen megállapodás egymással megegyező négy eredeti példányban készült.
Felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint befolyásmentes akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Hely, éé,hh, nn.

………………………………………………………….
aláírás

…………………………………………………………..
aláírás
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