MEGBiZASI SZERZODES
PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLATASARA
1. Amely letrejott

Nev: Ozd Varos Onkormanyzata
Szekhely: 3600 Ozd, Varoshaz ter 1.
Kepviselo: Flirjes Pal polgarmester
telefon: 48/57 4-100
fax: 48/574-198
mint megbizo (a tovabbiakban: Megbiz6)

es
Nev: Aditus Tanacsado es Szolgaltato Zartkoriien Miikodo Reszvenytarsasag
Szekhely: 1054 Budapest, Bathori u. 3.
Ad6szam: 14206728-2-41
Bankszamlaszam: 10918001-00000033-43090002
Kepviselo: Gombi Attila vezerigazgat6
telefon: 1/354-1638
fax: 11354-1639
mint megbizott (a tovabbiakban: Megbizott)

kozott (szerzodo felek egytitt: Felek) a mai napon az alabbi feltetelekkel (a tovabbiakban:
Szerzodes).
Szerzodes targya: Megbiz6 megbizza Megbizottat a Svajci - Magyar Egylittmiikodesi
Program kereteben tamogatott ,Ozd varos iv6viz-ellatasi infrastruktura es elosztasi rendszer
fejlesztese es fenntarthat6 iranyitasa (SH/3/13.)" ClffiU projekthez kapcsol6d6
projektmenedzsment (projektmenedzseri-, a penztigyi menedzseri- , illetve a jogi szakertoi)
feladatok ellatasa.
A projekt megval6sitasa soran a Megbizott feladata a sztikseges projektmenedzseri feladatok
ellatasa, technikai segitsegnyujtas, szakmai koordinaci6, illetve tamogatas biztositasa a
projekt elokeszito szakaszara a megval6sitasi egyseg reszere, annak erdekeben, hogy a
projekt a rendelkezesre a116 ido alatt es a rendelkezesre a116 koltsegvetes keretein beltil
zokkenomentesen megval6sulhasson. Ennek kereteben a Megbizott feladatat kepezi:
•
•

•
•
•

projektmenedzsment szervezet felallitasa,
a projektmenedzsment tagjai, a projektgazda, a projekt egyeb resztvevoi,- ktilonosen a
kivitelezo es a memok - es a Kozremiikodo Szervezet kozotti dokumentaci6s rend es
kommunikaci6 kialakitasa,
a kivitelezo es a memok (miiszaki ellenor) munkajanak folyamatos figyelemmel
kiserese,
a projekt adminisztraci6s es nyilvantartasi rendszerenek tervezese, kialakitasa es
miikodtetese a tamogatasi szerzodes elOirasai szerint,
projektdokmnentaci6 rendszerezese, kezelese, reszvetel a helyszini ellenorzeseken,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

javaslattetel a munkafolyamatok es az i.itemtervek kialakitasara,
egyeztetesek szervezese, lebonyolitasa es reszvetel az egyezteteseken,
projekt-jelentesek osszeallitasa,
kifizetesi kerelem osszeallitasa,
kapcsolattartas az ajanlatker6 egyeb szakert6ivel,
a felel6s hat6sagok altai a projekt vegrehajtasa soran megkovetelt feladatok megfelel6
teljesitesenek a biztositasa,
a projekt szakmai es penzi.igyi feli.igyelete,
monitoring tevekenyseg,
kockazatok kezelesenek tamogatasa, valtoztatas es valtozas menedzsment,
segitsegnylijtas a valtozasok es kapcsol6d6 problemak menedzseleseben: a projekt
hat6koret, hataridejet, koltsegveteset erint6 valtoztatasok adminisztraci6ja, min6sitese,
elbiraltatasa,
tamogatasi szerz6des esetleges m6dositasaval kapcsolatos el6keszitesi es e16terjesztesi
feladatok ellatasa,
a projekt marketing es nyilvanossagi kotelezettsegeinek koordinalasa
jogi feladatok ellatasa

A megbizott kijelenti, hogy a fenti feladatok teljesitesehez szi.ikseges szakertelemmel es
szakmai gyakorlattal rendelkezik es a megbizast a megbiz6 erdekeinek megfelel6en teljesiti.

2. Szerzodes hatarideje

Felek a szerz6dest a szerz6desk6test61 kezd6d6en, 2015. november 10. napjaig terjed6
hatallyal kotik meg. Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy amennyiben a Projekt
tamogatasar61 sz616 Vegrehajtasi Megallapodas a Proj ekt Zar6j elentes leadasanak
veghatarideje vonatkozasaban m6dosul, Megbizott jelen szerz6des szerinti feladatait ezen
m6dosult hatarid6ig koteles ellatni, ki.ilon dijazas nelki.il.
3. A teljesites helye: Ozd
4. A megbizasi dij: 16.000.000.-Ft + AFA. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a
fenti megbizasi dij tartalmazza a megbizott valamennyi, jelen szerz6des teljesitesehez
szlikseges koltseget, dijat beleertve a 2. pontban irt veghatarid6 m6dosulas esetet is, igy a
fentieken kivlil egyeb teritesi igenye a megbizottnak a megbiz6 fele nincsen.
A megbizott reszszamlak benylijtasara jogosult az alabbi szamlazasi i.itemezes szerint. A

reszszamlak kifizetesenek feltetele a teljesitett feladatokr61
telj esitesigazolas kiallitasa.
•

•

es szolgaltatasokr61

Reszszamhik bocsathat6ak ki a szerz6deskotest kovet6 minden h6nap utols6 napjaval
mint teljesitessel 266.667.- Ft nett6 osszeg ertekben az adott h6napban teljesitett
szolgaltatasok elleneben.
Vegszamla a Projekt Zar6jelentes leadasat kovet6en nyujthat6 be 3.200.000.- Ft nett6
osszeg ertekben.

A Megbiz6 a megbizasi dijat a Kbt. 305. § (3) bekezdeseben foglaltak szerint fizeti meg.
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5. A szerzodest biztosito mellekkotelezettsegek
Megbizott kOteies jeien szerz6desben valiait feiadatait foiyamatosan elhitni. Megbizott koteles
feiadatait a projekt Kozremiikod6 Szervezete, a megbiz6 es a Vegrehajtlisi megallapodas altai
szabott hatarid6ben elvegezni, feleves jelentesteteii kOteiezettseget teljesiteni. Amennyiben
megbizott vaiamely kotelezettseget hatarid6ben nem teljesiti a kesedelem minden napja utan a
kesedelemmei erintett nett6 szerz6deses ellenertek 1%-nak megfelei6 mertekii kesedelmi
kotber megfizetesere koteles.
Megbizott koteles jelen szerz6desben vallalt feladatait a projekt celjanak es a megbiz6
erdekeinek figyelembevetelevel gazdalkod6 szervezett61 elvarhat6 gondossaggal ellatni.
Megbizott a hibas teljesitessel erintett nett6 szerz6deses ellenertek 1%-nak megfelel6 mertekii
hibas teljesitesi kotber megfizetesere koteles, amennyiben valamely koteiezettseget nem
szerz6desszeriien vagy nem a projekt megval6suiasat el6segit6 m6don teijesiti.
Ha a Megbizottnak felr6hat6 a szerz6des meghiusuiasa koteles a teljes, nett6 szerz6deses
ertek 20%-at eier6 azaz 3.200.000.-Ft kotbert fizetni. A teljesites 60 napot meghaiad6
kesedeime a szerz6des meghiusuiasat eredmenyezi.
6. A szerzodes megsziinese
Megbizott a megbizasi szerz6des megszunese utan atveteii elismerveny elleneben atadja
Megbiz6nak a megbizas hatalya aiatt keietkezett iratokat.
Feiek a szerz6dest annak teijesitese ei6tt kozos megegyezessei barmikor megsztintethetik.
Feiek mindegyike jogosult a masik felhez intezett irasbeli jognyiiatkozattal 30 napos
feimondasi id6 aikaimazasaval indokoias neiktil felmondani. Megbizott a felmondasi hatarid6
Ietelteig koteies a megbizas keretebe tartoz6 vaiamennyi sztikseges feiadatot ellatni, tovabba a
jeien szerz6des kapcsan a Megbiz6 altai rendeikezesre bocsatott es a megbizas ellatasa soran
keietkezett iratanyagot teteles iratjegyzekkei ellatva a Megbiz6 reszere atadni. Megbizott a
feimondasi hatarid6 vegeig eivegzett tevekenysege ellenerteket vegszamlaban jogosult
ervenyesiteni.

A szerz6dest barmeiyik fel suiyos szerz6desszeges eseten azonnaii hataliyai felmondhatja.
Suiyos szerz6desszegesnek min6stil ktilonosen a megbizotti kotelezettsegek irasbeli
feisz6litas ellenere tOrten6 elmulasztasa, illetve ha Megbizott a feiadatainak nem vagy nem
megfeiei6 teijesitesevei vagy a teljesitessel osszefugg6 magatartassal a Megbiz6nak
kimutathat6an- kell6 indok es kimentes nelktil - erdekserelmet okoz.
7. Felelosseg
Megbizott felel6ssege kiterjed az altala adott es dokumentalt tanacsok, valamint az altaia
kiallitott dokumentumok tartalmara.
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Aki a szerz6dest megszegi, karteritesi felel6sseggel is tartozik, kiveve, ha bizonyitja, hogy a
szerz6des teljesitese erdekeben ugy jart el, ahogy a gazdalkod6 szervezett61 az adott
helyzetben altalaban elvarhat6.
8. Egyeb feltetelek

Felek kotelesek valamennyi, projekttel kapcsolatban naluk keletkezett vagy hozzajuk
beerkezett dokumentumot haladektalanul, de legkes6bb 3 munkanapon beltil egymas reszere
eljuttatni. A tovabbitas kesedelme vagy elmaradasa folytan esetlegesen felmeriil6 barmilyen
kovetkezmeny azt a felet terheli, akinel a dokumentum keletkezett vagy akihez erkezett.
Barmelyik fel szerz6desszegest kovet el, ha a megallapodasban foglaltakat nem, vagy nem
megfeleloen teljesiti. A szerzodesszeges eseten az igenyervenyesitesre a Ptk. szabalyai az
iranyad6k.
Amennyiben a Megbizott a hatalyos szerzodes elnyerese erdekeben, vagy annak teljesitese
soran vesztegeteshez, csalashoz, kenyszerhez, vagy versenykorlatozashoz folyamodik vagy
ezek gyanuja meriil fel, a Projekt Vegrehajt6/Partner a tudomasara jutast61 szamitott 1 even
beltil elallhat a szerz6dest61, ezzel egyidejuleg ertesiti a magyar hat6sagokat. A Megbizott
tudomasul veszi, hogy reszere a gyanu kivizsgalasanak lezarasaig nem tOrtenik kifizetes.
Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Megbizott vesztegeteshez, csalashoz, kenyszerhez, vagy
versenykorlatozashoz folyamodott, a szerz6des ellenerteke nem kertil reszere kifizetesre,
tovabba a SECO dontese alapjan meghatarozott vagy hatarozatlan id6re kizarhat6 a SECO
altai finanszirozott projektek kapcsan torteno Megrendeh~sekbol.
Jelen szerz6desben nem meghatarozott kerdesben a Polgari Torvenykonyvr61 sz616 1959. evi
IV. tv. rendelkezesei az ininyad6ak.
Felek a szerz6dest elolvasas utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, j6vahagy6lag
irjak ala.

Ozd, 2011. okt6ber 3.

ADITUSZRT.
1054 Bp., Bathori u. 3. L em .
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l.suimu melliklet

MUSZAKI SPECIFIKACIO

A projekt eredmenyes megval6sitasa erdekeben az ajanlattev6 az alabbiakban felsorolt - a
felallitani kivant szervezet es az utemezes szempontjainak figyelembevetelevel rendszerezettfeladatok teljesiteset vallalja:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

projektmenedzsment szervezet felallitasa,
a projektmenedzsment tagjai, a projektgazda, a projekt egyeb resztvev6i,- kUlonosen a
kivitelez6 es a mernok - es a Kozremukod6 Szervezet kozotti dokumentaci6s rend es
kommunikaci6 kialakitasa,
a kivitelez6 es a mernok (muszaki ellen6r) munkajanak folyamatos figyelemmel
kiserese,
a projekt adminisztraci6s es nyilvantartasi rendszerenek tervezese, kialakitasa es
miikodtetese a tamogatasi szerz6des el6irasai szerint,
projektdokumentaci6 rendszerezese, kezelese, reszvetel a helyszini ellen6rzeseken,
javaslattetel a munkafolyamatok es az litemtervek kialakitasara,
egyeztetesek szervezese, lebonyolitasa es reszvetel az egyezteteseken,
projekt-jelentesek osszeallitasa,
kifizetesi kerelem osszeallitasa,
kapcsolattartas az ajanlatker6 egyeb szakert6ivel,
a felel6s hat6sagok altai a projekt vegrehajtasa soran megkovetelt feladatok megfelel6
teljesitesenek a biztositasa,
a projekt szakmai es penzugyi felugyelete,
monitoring tevekenyseg,
kockazatok kezelesenek tamogatasa, valtoztatas es valtozas menedzsment,
segitsegnyujtas a valtozasok es kapcsol6d6 problemak menedzseleseben: a projekt
hat6k6ret, hataridejet, koltsegveteset erint6 valtoztatasok adminisztraci6ja, min6sitese,
elbiraltatasa,
tamogatasi szerz6des esetleges m6dositasaval kapcsolatos el6keszitesi es el6terjesztesi
feladatok ellatasa,
a projekt marketing es nyilvanossagi kotelezettsegeinek koordinalasa.

Projektmenedzser feladatai:

Operativ teend6k ellatasa
A projektmenedzsment szervezet alegysegeinek koordinalasa
Jelentesteteli kotelezettsegek teljesitese a projektvezet6 es a KSZ fele
Dokumentalas
Irattarazas
Esetleges ellen6rzesek eseten a Kedvezrnenyezett operativ segitese
Beszamolasi kotelezettsege a projektmenedzsment szervezet vezet6je fele van

Penzligyirnenedzser

Penzugyi-szamviteli feladatok: nyilvantartas es audit trail
a projekt koltsegvetesenek es cash-flow tervenek elkeszitese, aktualizalasa,
a penzugyi kotelezettsegek nyilvantartasa, kotelezettsegvallalas allomanyanak folyamatos
figyelemmel kiserese
vallalkoz6i szamlak tartalmai, formai ellenorzese, eloleg elszamolasanak nyomon
kovetese (ha van), koltsegek elszamolhat6saganak vizsgalata
jelentesek penziigyi fejezeteinek elkeszitese
Kifizetesek ellenorzese
Kifizetesek benylijtasa
Beszamolasi kotelezettsege a projektmenedzser fele van.
Egytittmiikodik Ozd v aros
Onkorrnanyzata Polgarmesteri
Hivatal Penzligyi,
Teleptilesfej lesztesi es Vagyongazdalkodasi osztalyaval.
Jogi terlilet felelOse

projekt kozbeszerzesi eljarasainak feliigyelete
szallit6i szerzodesek feltilvizsgalata
projekt soran keletkezo jogi problemak kezelese
uzemelteto megbizasara vonatkoz6 jogi feltetelek kialakitasa, uzemeltetoi struktfua es
szerzodeses keretek kialakitasa
A projektrnenedzsrnent szervezet:

dont a napi, operativ es strategiai kerdesekben, es adminisztrativ vegrehajt6 szervkent
funkcional,
tamogatast nyujt az onkormanyzat szamara a projekttel kapcsolatosan, ktilonos
tekintettel az adatszolgaltatasra, a velemenynyilvanitasra es a donteshozatal
elokeszitesere,
informaci6t biztosit az onkormanyzat szamara, ami segitheti a projekttel kapcsolatos
sajat feladatainak elvegzeseben,
biztositja, hogy a kulOnbozo szerzodeseken beliili munkak kozotti koordimici6
hatekonyan miikodjon, es az egyes szerzodesek integraltak legyenek a projektben,
megszervezi a tervezesi es harmonizaci6s folyamatokat, azokat folyamatosan
ellenorzi, koordinalja,
szakmai es technikai tamogatast nyujt a kozbeszerzesek soran, projektellenorzest,
feltigyeletet lat el, megelozo es helyesbito intezkedeseket javasol a projektgazda
reszere, ha a j6vahagyott61 eltero targyat, minoseget, koltseget, haladasi utemtervet
vagy teljesitmenyt eszlel, a szerzodeses kotelezettsegek betartasat folyamatos
ellenorzi, esszerii javaslatokat fogalmaz meg a szukseges intezkedesek illetve
dontesek kezdemenyezesere.
ellatja a projekttel kapcsolatosan tajekoztatasi, adatszolgaltatasi, dontes-elokeszitesi
feladatokat
a megval6sulasi szakaszban a FIDIC mernokjavaslata alapjan ellenorzi es ellenjegyzi,
valamint j6vahagyasra eloterjeszti a projekt vezetojenek a teljesitessel kapcsolatos
szamlakat.
A menedzsment az 6 vezetesevel es koordinalasaval tartja a kapcsolatot a
vallalkoz6kkal.
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El6segiti a horizontalis szempontok ervenyestileset, ezzel kapcsolatosan tamicsadast
nyujt a kedvezmenyezett reszere
Intezkedeseit a projektvezet6vel tOrtent egyeztetes alapjan es annak
egyetertesevel/j6vahagyasaval vegzi
A projekt menedzsment szervezet altalanos feladatai:
• A projekt, a beruhazasi program megismerese,
• Az eddig elkeszitett Projekt lebonyolitasi i.itemterv feltilvizsgalata:
feladat,
id6savok,
felel6sok,
vegrehajt6k,
hatarid6k,
merfoldkovek,
min6segbiztositas,
penzi.igyi teljesitesek tekinteteben.
• Szakert6i kozremiikodes a kozbeszerzesi eljarasok lefolytatasaban:
kozbeszerzesi dokumentaci6k osszeallitasanak iranyitasa, ellen6rzese,
hatarid6re biztositasa,
kozbeszerzesi miiszaki dokumentaci6k feli.ilvizsgalata, velemenyezese,
kivitelez6
vallalkozasi
szerz6desenek
szakmai
feli.ilvizsgalata,
velemenyezese
helyszini bejarasok soran szakert6i kozremiikodes,
ajanlatok miiszaki ertekelese,
kozremiikodes a V allalkozasi szerz6des megkoteseben,
a Kedvezmenyezett felkerese eseten tag delegalasa a Biral6 Bizottsagba.
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