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mint V6llalkoz6 (tov6bbiakban:,,Vf llalkoz6")

(tov6bbiakban egytitt :,,Felek")

kozott amai napon az alftbbt tartalommal ds felt6telek szerint:

1. SZERZODES TARGYA

Y6Ilalkoz6 kotelezetts6get v6llal ana; hogy az ezen pontban meghatirozott, TOP-5.2.1-15-BO1-

2016-00010 azonosit6 szttmu,,Ozd UjtelepKiserdoalja v6rosresz szoci|lis rehabilitaci6ifit kis6ro

helyi szintu komplex programok" cimu projekt keret6ben nyilv6nossfry biztosit6s6ra ir6nyul6

kotelezo PR feladatokat, a 8. pontban feltiintetett v6llal6si dij6rt eredm6nyesen elv6gzi.

Szerzod6sszeni teljesit6s eset6n Megrendelo kdteles a teljesit6s jelen szerzod6sben meghatdrozott

ellen6rt6ket megfi zetni.

2. RESZLETESVALLALKOZOIFELADAT-MEGHATANOZAS

2.I. Szerzodo felekrogzitik,hogy a szerzodds teljesit6se sor6n TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00010

azonosit6 sztmtt ,,OzdlJjtelepKiserd6alja v6rosrdsz szociillis rehabilitdci6jfit kis6ro helyi

szirrtikomplex programok" elnevez6snpilyazatban foglalt feladatokat a2.2. pont szerint.

2.2. A T6mogathsi Szerzod6s rendelkez6seivel osszhangban a V6llalkoz6 feladatdt kepezrk az

al6bbi tev6kenys6gek:

PR pelaonr MEGNEvEZESE
MnNNvrsfc
(DB. AI,KAI,OM)

FnL.q.nATLEiRAs

Kommunikdci6s terv

k6szit6se
I

R6szletes szabfiy ozits a Sz6chenyi 2020

Ke dv ezmdnye zettek T 6i 6koztat6si

K<itelezettsdgei ftmutat6 6s arculati

k6zikonyv,,KTK 2020* szoveges resz 3.2.I
ponti6ban



A kedvezm eny ezett muko do

honlapj6n a projekthez

kapc s ol 6 d6 tdj 6koztat6

aloldal megj elenit6se 6s

folyamatos frissit6se a

oroi ekt frzlkai ztn 6sdrs.

folyamatos

Reszletes szab|ly oztts a Sz6chenyi 2020

Ke dve zm6 ny ezettek T aj eko ztatdsi

Ktjtelezetts6gei ritmutat6 6s arculati

kdzikonyv,,KTK 2020" szoveges resz 3.2.3 
"

pontj6ban

S aj t6kozlemdny kikrild6se a

projekt indit6s6r6l 6s a

sajt6megjelen6sek

osszegytijt6se

Reszletes szab|ly oz6s a Sz6chenyi 2020

Ke dv e zm6nyez ettek T 6j eko ztatdsi

Kotelezetts6 gei ritmutat6 6s arculati

kdzikonyv ,,KTK 2020* szciveges resz 3.3.I

Ponti6ban

A b eruhinils helyszf n6 n,,C"
tipusri til ekoztato tihla

elkdszftdse 6s elhelyez6se

(r6szletes szabilly ozds a

szoveses resz T . ponti6ban)

ldb

R6szletes szabttlyozhs a Szdchenyi 2020

Ke dve zm6nye zettek T ftj eko ztatisi

Kotelezetts6gei ritmutat6 6s arculati

k6zikonyv ,,KTK 2020* szoveges resz 3 "3 "3

ponti6ban

Kommunik6ci6s c6lra

alkalmas fot6dokument6ci6

k6szitdse

folyamatos

Infrastruktur6lis beruh6z6sok eset6n a

kedvezm6nyezett koteles a projekt

megkezd6se el6tti 6llapot6rol, a

megval6sit6s egyes ftzisatSl, a

megval6sitott beruh6z6sr6l, illetve a

projekthez kapcsol6d6 esem6nyek

alkalm6val legal6bb 5-5 darab j6 minosdgri,

300 dpi felbont6sri vagy minimum 1 MB

mdretti, nyomdai felhaszn6l6sra alkalmas

fdnvkdoet k6sziteni.

Sajt6kozlem6ny kiktild6se a

projekt zfnisdrol es a

sajt6megjelen6sek

osszegyrijt6se

1db

R6szletes szabhly ozds a Sz6chenyi 2020

Ke dvezmdnye z ettek T ttj eko ztatfsi

K<itelezetts6gei ritmutat6 6s arculati

k6zikonyv,,KTK 2020* szoveges ftsz 3.4.2.

Pontia szerint

TERKEPTER feltoltdse a

projekthez kapcsol6do

tartalommal

folyamatos

R6szletes szabtiy ozds a Sz6chenyi 2020

Ke dv ezm6nye z ettek T ftj eko ztatilsi

Kotelezetts6gei ritmutat6 6s arculati

kdzik6nyv,,KTK 2020" szoveges rdsz 3.4.4.

oontia szerint

3. ASZF;F(Z;OUNS TOOTNRTAMA

A szerzodo felek kozotti szerzod6ses jogviszony ezen szerzodds alttirilsinak napj6t6l kezd6doen a

j elen szer z6 d6 sb en me ghathr o zott fe I adato k te lj e s ko ni be fej e ze s 6ig tart.

V6llalkoz6 teljesitdsdnek v6ghat6rideje: 2020.06.30., de legk6s6bb a projekt zitr6besz6mol6j6nak

elfogad6sa.

4. JOGOKESKoTELEZETTSEGEK

4.I" Megrendelo jogai 6s kdtelezettsdgei

4.IJ" Megrendel6 jogosult Y6llalkoz6 tevdkenysdgdt 6s a feladat elvdgz6s6nek folyamat6t



4.2.

ellenorizni. V6llalkoz6 nem mentesiil a feleiossdg alol, ha a Megrendelo az ellen6rzdst

elmulaszto tta v agy nem me gfel elo en v 6 gezte el.

4.1.2. Megrendelo v6llalkoz6i dijat a jelen meg6llapod6sban foglaltak szerint koteles

me gf,rzetni a Y illlalko z6nak.

4.I.3. Megrendelo kotelezi magdt arca, hogy a jelen szerzodds teljesit6se 6rdekdben

Yfllalkozoval folyamatosan egytittmrikodik. Megrendel6 halad6ktalanul koteles

minden olyan inform6ci6t Vrillalkoz6 tudom6s6ra hozni, amely a Projekt

megval6sit6s6t, illetve ajelen szerzodesteljesit6sdt 6rinti vagy drintheti. Atdjekoztatils

elmarad6s6b6l eredS kovetkezm6nyek Megrendelot terhelik.

4.1.4. Megrendelo koteles V6llalkoz6nak a teljesitds sor6n 6s a teljesit6ssel kapcsolatban

felmeriilo k6rd6seire a V6llalkoz6 altal esetileg igdnyelt hat6ridon beltil, ennek

hrdnyhban legk6sobb a k6rd6s kozl6s6t kdveto <it munkanapon beli.il 6rdemi vfiaszt

adni.

4.1.5. Megrendelo koteles gondoskodni an6l,hogy az ttltala biztositott, illetve a Projekt

megval6sitisfrhoz, kivitelez6s6hez igdnybe vett szemelyzet V6llalkoz6val

folyamatosan egyiittmukodjon, a kdzottiik sztiks6ges kapcsolattart6s 6s

inform6ci6csere folyamatosan biztositott legyen.

4.1.6. Szerzodo Felek kijelentik, hogy a Szerzodes teljesft6se sord"n - frgyelemmel a

kornyezetv6delmi-fenntarlhat6s6gi szempontokra - szerzoddses viszonl'uk soriin a

papirtakar6kos kapcsolattartiist (elektronikus riton, telefonon) rdszesitik elonyben,

tovihbit irilsba foglalt kapcsolatukat k6toldalas nyomtat6ssal, valamint

rijrahasznositott papir hasznftlatixal biztositj6k. V6llalkozS villalja, hogy teljesitdse

sor6n a kdrnyezetv6delmi szempontokat figyelembe veszi. Ennek megfelelSen v6llalja,

hogy munk6ja sor6n papirtakar6kos m6don (elektronikus formriban) folytatja a

kommunikdciot, kiildi meg a munkaanyagokat. Teljesit6se sor6n rijrahasznositott

papirt alkalmaz, nyomtat6sait pedig k6toldalasan vegzi.

V6llalkoz6 iogai 6s kotelezettsdgei

4.2.I. Yillalkoz6 kotelezetts6get v611al ana, hogy Megrendelo szftmfna a jelen

me g 6l I ap o d6sb an me ghatdr o zott s z o I g61t at6st elv e gzi.

4.2.2. Y6llalkoz6 a megk<itdtt szerz6d6s, illetve Megrendelo utasit6sai szerint koteles elj6mi.

Az utasit6s nem terjedhet ki a munka megszervezdsdre, illet6leg nem teheti a teljesit6st

terhesebb6.

4.2.3. YiilalkozS a jelen szeruodls teljesit6se 6rdek6ben Megrendelovel folyamatosan

egyiittmrikodik. Vrillalkozo a jelen szerzod6s teljesit6se sor6n a Megrendelo 6ltal

kij elolt Proj ektvezet6 utasit6sai szerint kotele s elj 6rni.

4.2.4. Y6llalkoz6 k<jteles a Megrendelot minden olyan kdrtilm6nyr6l halad6ktalanul

6rdesiteni, amely a teljesit6s eredmdnyess6gdt, vagy kello idore val6 elv6gzdsdt

veszelyezteti vagy gdtolja. Az ertesitls elmulaszt6s6b6l eredo kar6ft a V6llalkoz6

felelo ssd ggel tarlozik.

4.2.5. Y6,Ila\koz6 kotelezettseget v|llal ana, hogy a dokument6ci6k, rekldmanyagok,



tf$ekoztatdsi anyagok megfelelnek a Szdchenyi 2020 Kedvezmdnyezettek

Tdjekoztatasi Kotelezettsdgei ritmutat6 ds arculati k6zikonyv ,,KTK
2020* k6zikonyvben szereplo eloirdsoknak,

4.2.6. V6llalkoz6 k<ltelezettsdget v6llal arra, hogy a dokumentumokon, anyagokon megjeloli,

hogy a tftmogatls az Eur6pai RegionSlis Fejlesztdsi Alap 6s Magyarorszig

kd lts 6 gvetd s e t6rs finan szir o zhsdb an val 6 sul me g.

5. ALVALLALKOZoK

V6llalkoz6 az iltala bevont alvSllalkoz6k teljesit6s66rt akkdnt felel, mintha tev6kenysdget maga

vegezte volna el. K6teles az alv|llalkoz6k tev6kenysdgdt rigy koordin6lni, hogy az a tevdkenys6g

hat6rid6ben valo elvegz6s6t ne veszdlyeztesse, g6tolja vagy akadLlyozza.

6. TELJESiTNST HATARIDOT, TNUIESiTES HELYE

6.1. Aszerzoddshez kapcsol6d6 feladatok teljesit6s6nek hat6ridej e:2020.06.30., illetve a projekt

zdr 6b e szfrmo I 6j 6nak e lfo gad6s a.

6.2. Aszerzodes teljesitdsdnek helye: Ozd V6ros OnkormanyzataOzd,Yfuoshlzter L

7" TELJESiTNS,TNITNSjTNSTCAZOLAS

Y6llalkoz6 kotelezi magffi a szerzodeses feladat teljesit6sdre, a szerzoddsben foglaltak alapj6n. A

szerzodes 6s az egyes rdszfeladatok teljesit6sdt koveto 8 napon beliil Megrendelo teljesitdsigazolilst

rillit ki"

vALLALKOZASI Ui.T NS FIZETESI FELTETELEK

V6llalkoz6t a jelen szerzod6sben meghatfurozott feladatok, tev6kenys6gek hirinytalan

teljesit6se eset6n, v6llalkoz6si dij illeti meg. A vfllalkozfsi dij iisszege: brutt6 315"000,-

F o rin t, azaz br uttri h 6 ro m s z fuztlzendt eze r fo rin t

Vrillalkozrisi dij bontrlsa:

8.

8.1 .

{npq7'aNl PRrnr,aoar
MEGNEVEZESE

MnNNvrsfc
(DB,ALKALOM)

Bnurro vAr,r,lr-xozAsl oi.l

1 Kommunik6ci6s terv

k6szit6se
I 100.000,- Ft

2" A kedvezmdnyezett

mukodo honlapj6n a

projekthez kapcsol6d6

ti\ekoztat6 aloldal

megjelenit6se ds

folyamatos frissit6se a

nroi ekt frzlkai zin f$iis.

folyamatos 60.000,- Ft

a
J. Sait6kozlemdnv kikiild6se I 45.000,- Ft



a projekt inditiis6r6l 6s a

sajt6megjelen6sek

osszesvriit6se

4. Aberuhlzds helyszindn

,,C" tipusri tf\ekoztato Iitbla

elk6szit6se 6s elhelyez6se

(r6szletes szabhly ozfs a

szoveses rdsz 7 . pontiriban)

ldb 10.000,-

5" Kommunik6ci6s c6lra

alkalmas fot6dokumentdci6

keszit6se

folyamatos 50.000,- Ft

6. S aj t6kdzlem6ny kikiilddse

a projekt zfrts6rol es a

sajt6megjelendsek

<isszegyriit6se

ldb 45.000,- Ft

TERKEPTER feltolt6se a

projekthez kapcsol6d6

tartalommal

folyamatos 5.000,. Ft

8.2. V6llalkoz6 a teljesit6ssel ardnyosan I db rdszsz6mla 6s 1 db v6gsz6mla benyrijt6s6ra jogosult.

S.2.L Areszszirmla ki6llitds6ra az I-4. sorsz6m alatti feladatok teljesitdse ut6n keriilhet sor, brutt6

215.000,- Ft, azaz brutt6 kettoszfztizendtezer forint dsszegre vonatkoz6an.

8.2.2. Av6gsziimlakirillit6sdnak d6tuma aprojekt fizikaibefejez6s6nek idopontja. Azajfinlatkdro az

ellenszolgriltat6s iisszegdt, teljesit6sigazol6s alapjin, szitmla ellen6ben, a szerzoddsben

meghatfnozott m6don 6s tartalommal va16 teljesit6stol szftmitott legk6s6bb 30 napon beliil

6tutal6ssal telj esiti.

8.3. A fizet6st a Vrillalkoz6 fent megjelolt banksz6mlajarakell teljesiteni, azzal, hogy ha ezen

adatokban v6ltoz6s 6ll be, rigy enol a Vdllalkozo haladektalanul 6s ir6sban koteles a

Megrendelot 6rtesiteni. V6llalkoz6 minden szdmlSjfin koteles fenti banksz6ml6jSnak szftmffi

felttintetni. Felek kikotik, hogy V6llalkoz6 banksz6mlasztmhr6l sz6lo igazolt 6rtesit6se jelen

szerzodes m6do sit6s6n ak hatilly 6v al bir a banksz6ml aszdm vonatkoz6s6ban.

8.4. A v61lalkoz6si dij teljes m6rl6kben tartalmazza a felmertilo dijakat 6s a felmertilo

valamennyi kolts6get.

8.5. Amennyiben Megrendelo a v6llalkoz6si dij megfizetds6vel kdsedelembe esik, a k6sedelme

idej6re az esed6kes osszeg utin a Polg6ri Torv6nykdnyvrol szol6 2013. 6vi V. tcirvdny (a

tovSbbiakban: Ptk.) 6:155.$ (1) 6s (2) bekezd6sei szerinti k6sedelmi kamatot kdteles

megfizetni.

g. A FELEK EGYUTTMUTOONSN

9"I. A jelen szerzodes teljesit6se sor6n felmeriilt operativ feladatokkal dsszeftigg6sben a Felek

kozotti hivatalos kapcsolattart6s az 6ltaluk kijelolt kapcsolattart6k (,,Megrendeloi

kap c s o I attart6 " i I I etve,,Y illlalko z6 i kap c s o I att art5" ) ritj 6n tdrtdnik.



9.2" A felek kotelesek biztositani, hogy kapcsolattarl6nak 6ltaluk kijelcllt szemdly a m6sik fel

szdmina folyamatosan (minden munkanapon 8-16 6r6ig) el6rheto legyen, illetve tart6s (kdt

munkanapon meghalad6 akad6lyoztatdsa eset6n kotelesek helyettesitdsdrol gondoskodni, ds

a helyettes szemelylrol a m6sik felet haladdktalanul tftjekoztatm.

9.3. A Felek kozotti hivatalos kapcsolattart6s frisban tort6nik, elektronikus, hagyom6nyos postai

lev6l, illetve fax lev6l formdj6ban. Az elektronikus levelet akkor kell kdzbesitettnek

tekinteni, ha a cimzett email szervere 6ltal kiildott k6zbesit6si jelentds a kiildS f61

elektronikus postafi6kj6ba meg6rkezett. Postai riton elkiildott lev6ln6l akezbesites t6nydt a

t6rtivevdny, fax 1ev61 esetdn az elktild6stigazolS, a ktild6 faxk6sziil6kdb6l szdrmaz6jelentds

igazolja"

9"4" A Megrendelo 6ltaI a kapcsolattart6sra kijelolt szem6ly:

N6v: Kristonn6 Sipos Agnes

Tel": 481574-10014230

E-mail : kri-stonne @ o*z-d. hu

9.5. A V6llalkoz6 6ltal kapcsolattart6sra kijeldlt szem6ly:

N6v: Bukovinszki Zsolt

TeI":481572-714

E-mail : bukovinszky@ozdimedia.hu

10. FELELoSSEG A TELJESITESERT

10.1. Y6llalkoz6 feIeI az6rt, hogy a jelen szerzodesben r6szletezett feladatokat avilllalt hatdridore,

eredm6nyesen elv6gzi.

I0.2. A V6llalkoz6 hib6san teljesit, amennyiben szerzoddses k6,telezetts6g6t nem teljesiti, vagy

me gsze gi a szerzo desben fo glalt felt6teleket.

10.3. Y6llalkoz6 felel minden olyan kiLrert, amely abb6l ered, hogy nem vagy nem

szerzoddsszertien telj esiti jelen szerzoddsbol eredo k<itelezetts6geit.

I0.4. Ha a V6llalkoz6nak felr6hat6 a szerzodls meghirisul6sa, koteles a teljes, neII6 szerz6d6ses

6rtek 20%-6t elero kdtbdrt frzetn| A teljesit6s 60 napot meghalad6 k6sedelme a szerzldds

me ghirisul6s 6t eredm6 ny ezi.

11. ASZFjP(ZODES MEGSZUNESE

11.1" Jelen szerz6dds megszrinik:

1 1 .1 .1 . a szerzodo felek kolcsdn<is kotelezetts6geinek marad6ktalan 6s szeruoddsszeri

teljesit6s6vel;

71.L2. a Felek kdzos megegyez6sdvel;

1 1 .1 .3. b6rmelyik f61 sirlyos szerzodesszeg6se, vagy a Proj ekt megval6sit6s6nak

lehetetlenril6 se e set6n rendkiviili felmond5s s al, v agy

Il"I"4" b6rmelyik f6l jogut6d n6lktili megszrin6sdvel.



12.

1I.2. A felek az azonnali hat6lyri rendkivtili felmond6s jogatkizarolag a felmond6si okr6l val6

tudomiisszerzdst k<iveto 3 napon beli.il, a m6sik felhez cimzelt irdsbeli nyrlatkozatukkal

gyakorolhatj6k. A rendkiviili felmond6s kdzl6se elott a szerzoddsszego felet 8 napos

hat6rid6t kitriz6sdvel fel kell szolitani a szeruodlsszeru teljesitds6re, a rendkivtili felmond6s

kiztrolas^ ennek ahathridonek az eredmdnl.telen eltelte ut6n kcizcilheto.

NYILATKOZATOK

Mindk6t szerzodo f6l kijelenti, hogy

12"I. kello felhatalmaz6ssal6s jogkdrrel rendelkezik a jelen szerzodes altrirdstna 6s teljesit6s6re;

12"2. a jelen szerzoddst a szerzodo fdl nev6ben alairo szem6ly megfelel6, a vonatkoz6

jogszabalyok 6ltal megkiv6nt regisztr6lt alttirfsijoggal rendelkezik, igy rlszdrol a szeruodds

alftirasa 6s teljesit6se nem eredmdnyezi mf,s, olyan szerzodes vagy egyeb jognyilatkozat

me gsze gd s6t, amelybe n szeruo do f61k6nt szerepel ;

12.3. nincs olyan ftiggoben levo kotelezeltsege vagy 6rdekk6r6ben l6vo m6s kdriilm6ny, amely

kedvezotlenill hathat a jelen szeruoddsben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re vagy saj6t

telj esit6si k6szs6 g6re, illetve telj esit6si k6pess6 gdre.

13. TITOKTARTAS

13.1. A felek kdtelesek a jelen szerzodds alapjftn vegzett tev6kenys6gtik sor6n, azzal

osszefiigg6sben tudom6s6ra jutott minden adatot, inform6ciot, elj6r6st izletr titokk6nt

kezelni. Az ilyen adatot, inform6ci6tkizfrolag atitokgazda ftltal megjelolt korben 6s ideig, a

jelen szerzodds teljesit6se 6rdek6ben jogosult felhasznfini,6s harmadik szem6ly sz6mdra a

titokgazda elozetes ir6sbeli hozzfijftrulirsa hi6ny6ban nem teheti hozztferhet6v6. A Felek

kolcsdnos titoktart6si kotelezettsdggel tartoznak az egym6s szewezetdrol, mukcid6sdrol,

term6keirol 6s adataikr6l tudom6sukra jutott minden, az ijLzleti titok kor6be tartoz5

inform6ci6 tekintetdben.

13.2" A Felek rogzitik, hogy k6ts6g eset6n egym6st6l b6rmikor jogosultak tajlkoztatftst k6rni arr6l,

hogy valamely informilciot a mrisik feI az ij,zleti titkainak kor6be tart6z6nak tekint-e vagy

sem. A jogosult f6l erre adott v6laszffi a mdsik f6l kotelezoen elfogadja. Ilyen el6zetes

megkeres6s hi6ny6ban - ut6bb felmeriilt vita eset6n - az inform6ci6t titoknak kell tekinteni.

13.3. V6llalkoz6 alvtilalkozoi titokv6delmi kotelezetts6geidt irgy felel, mint a sajdt

kdtelezetts egeiert.

L4. JOGVITAK RE,NDEZESE

Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy esetleges jogvit6ikat elsodlegesen b6k6s fton,

t6rgyal6sok ftj6n kiv6nj6k rendezni, csup6n akkor fordulnak birSshghoz,ha a tfrgyal6sos rendezds

nem vezetett eredm6nyre.



15. ALKALMAZANDOJOGSZABALYOK

Ajelen szeruoddsbennem szabilIyozottk6rd6sekre aPtk., valamint azegyeb kapcsol6d6 jogszabdlyok

rendelkez6 sei az ir6nyad6k.

Jelen meg6llapod6st a felek kdpvisel6i, elolvas6s 6s kciz<is 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal

mindenb en me ge gy ezot, 4 er e det p 6 I d6nyb an j 6v 6hagy 6lag alfiirtftk.

Ozd, 2017. szeptember 1.

Ozdi Kommunikrici6s
Nonprofit Kft. l.

3600 6zd, Brass6i &t 2.

Ozdi Ko

k6pviseli: ukovinszki ZsoIt igyv ezeto

I

$a,hl- Lot|. 09. ol.
PEilJZUGYII"EC ELTTN IFGYTF$,4

munikfci6s Nonprofit Kft.
Y6llalkoz6

k6pviseli : J aniczak D6vid polgiirmester


