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Amely létrejött egyrészr őI

y Ózo vÁnos ÖNxonvtÁNyzarA

(sz.h.: 3600 Ózd, yárosház tér
adószám:
1,5726487-2-05, KSH statisztikai számjel: 15726487-8411-321,-05, törzskönyvi azonosító
szárn: 726489, bankszámla: OTP Bank Nyrt. Ózd 11734121-1,5350088), képviseli
,1,.,

Janiczak Dávid polgármester, mint rnegbizó, a továbbiakban, mint Megrendelő,
másrészrőI

IY EDARNO Kft. (székhely: 3600 Ózd, Baranyai út 72., adószárn: 12434130-2-05,
bankszámlaszám:10400353-5052668-788],],003, képviseli: Barta Csilla ijgyvezető),
mint megbizott, a továbbiakban, mint Vállalkoző között az alulírott helyen és napory
a

következő feltételek mellett:

1.)

Megrendelő megbízza YáIlalkozót a TOP-5,2.1.-1,5-B01,-2016-00010 azonosító
számú,,Ózd Újtelep-Kiserdóalja v ár osr ész szociális rehabilitációját kísérőhelyi
sztntű komplex programok" megnevezésű projekt keretében a jelen szerződés
].. melléklete szerinti tartalommal 3 db ,A.1 méretű molinó iII. a 2. melléklet
szerinti tartalommal2 db roll up elkészítésével.

2.)

Yállalkozó feladatai:

- a molinó és a ro1l up íóIia graílkájának elkészítésea ,,Kedvezményezettek
tájékoztatási kötelezettségei" útmutató előírásainak megfelelően.

Megrendelő részérőItorténő jóváhagyást követóen a 3 db moiinó elkészítése4
db ringlivel i11. a 2 db ro11 up elkészítéseállványzattal.

-

Vállalkozó kötelezettséget vállal a fenti feiadatoknak e
me ghatár o zott időp onti g v al ó
3.)

4.)

s

szerződésben

zaks zerű elv é gzésére,

YáIlalkozó váIIaIja, hogy a 3 db molinót és a 2 db ro11 up-ot jelen vállalkozási
szer ző dés aláír ásának napj ától számitott 7 nap on belül elkés zíti.

Felek megállapodnak abban, hogy az 1-2. pontban meghatározott feladatok
végrehajtásáért Vállalkozó a teljesítésigazolását követő 5. napig
nettó 30.290 r't + Ár'A =bruttó 38.468Ft
v állalko zási díjat íizet.

5.) Vállalkozó kötelezettséget vállal a tevékenysége során tudomására jutott
információk megőrzésére, E kötelezettsége megszegésévela Megrendelónek
okozott kárért kártérítésifelelősség terheli.

6.) Felek kapcsolattartói:
Me grende |ő r észétő1 : Kristonné Sipos Ágnes proj ektmenedzser

Válialkozó részérőI: Barta Csilla igyvezető

7.) Jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Ptk. szabáLyai az irányadók.

A jelen szetződés 4, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült,
melyből 1 péidány Vállalkozót, 3 példány Megrendelőt illeti meg és amelyet a
szerződ,ő feiek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyezőtjóváhagyólag

aláittak.
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Melléklet:
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