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$'*'Villalkozrlsi szerz6d6s

amely letrejOtt egyreszrol

Nev: 6zd Vrlros Onkorm:lnYzata
Szdkhely: 3600 Ozd, V6roshfz tdr 1.

Ad6sz6m: 15726487-2-05
KSH statisztikaisz6mjel: 15726487'8411-321-05
Telefon: 481574-100

Fax: 481574-198

Kepviselo: Janiczak D6vid polgarmester

mint Megrendelo (a tov6bbiakban:,,Megrendel6")

m6sr6szrol

Ndv: 6zdi Kommunik6ci6s Nonprofit Kft.
Szdkhely: 3600 Ozd, Brass6i [t 2.

C6gjegyzdkszdm'. 05-09-017018
Ad6sz6m: 18422780-2-05
Banksz6mlaszdm: 11734121-20035585 OTP Ozdi Fiok
Kepviselo: Bukovinszki Zsolt i.igyvezeto

mint V 6llalkozo (tov6bbiakban :,,Vr[llalkoz6")

(tov6bbiakban egyiitt:,,Felek")

kozott a mai napon az alihbi taftalommal es feltdtelek szerint:

I. SZERZoDES TARGYA

Vallalkoz6 kotelezettseget v6llal ara, hogy a TOP-3.2.1-16-BOI-2017-00045 azonosit6 szimri

,,Energetikai korszeriisit6sek: Polgirmesteri Hivatal 6s Sportcsarnok" cimu projekt kereteberl

nyilv6noss6g biztosit6s6ra ir6nyulo kotelezo PR feladatokat, a 8. pontban feltiintetett v6llalasi diiert
eredmenyesen elvegzi. Szerzodesszerui teljesites eseten Megrendelo koteles a jelen szerzodesben

meghat6rozott ellenerteket megfi zetni.

2. RESZLETESVALLALKOZOIFELADAT-MEGHATANOZAS

2.1. Szerzodo felek rogzitik, hogy a szerzodes teljesit6se sor6n a Vfllalkozo kdteles a TOP-3.2.1-

l6-BOl-2017-00045 azonosit6 szrlmri ,,Energetikai korszeriisit6sek: Polgiirmesteri
Hivatal 6s Sportcsarnok" elnevezesti piiyitzatban foglalt feladatokat a 2.2. pont sz.erint

elvegezni.

2.2. A T6mogat6si Szerzod6s rendelkezeseivel dsszhangban a V6llalkozo feladatitt kepezik az

al6bbi tevekenysegek:

PR rol,torr
MEGNEVEZESE

MenNyrsec
(uu, ,rt-x,lt-ou)

FelrulrLrinAs

1

Kommunik6ci6s terv
k6szitese

1 alkalon-r
Reszletes szabiiyozirs a Szechenyi 2020

Kedvezmdnyezettek Tf i 6koztat6si



Kotelezettsegei ftmutato es arculati
kezikonyv .,KTK 2020" szdveges r6sz

3.2.1 .pontia szerint

2.

Sajt6kozlemeny kiktildese
a projekt indit6s6r6l 6s a

sajt6megjelenesek
osszegyrijtese

rdb

Reszletes szab|lyoztts a Szechenyi 2020
Kedvezmenyezettek T6j ekoztat6si

KOtelezettsdgei irtmutat6 es arculati
kezikcinyv ,,KTK 2020" szoveges resz 3.3.1

pontia szerint

J.

A kedvezmenyezett
mukddo honlap.i6n a

projekthez kapcsol6d6
tdjekoztato [j oldal

megjelenit6se ds

folyamatos frissit6se a
proi ekt ftzikai z6r t$6is

folyamatos

Reszletes szabiiyoztts a Szdchenyi 2020
Kedvezmdnyezettek T6j ekoztat6si

Kotelezettsegei ritmutat6 es arculati
kezikonyv,,KTK 2020" szoveges resz 3.2.3.

pond6ban

1.

A beruh6z6s helyszinen
.,B" tfpusir t6jekoztato t6bla
elkeszitese es elhelyezese
(reszletes szabiiy ozis a

szoveses resz 7 . ponti6ban)

2 c]b

Rdszletes szabiiyozits a Szechenyi 2020
Kedvezm6nyezettek T6j dkoztatdsi

Kotelezettsegei irtmutat6 es arculati
kdzikdnyv,,KTK 2020" szciveges resz 3.3.3

Ponti6ban

5.

Kommunik6ci6s celra
alkalmas fot6dokument6cio

keszit6se
folyamatos

Infrastrukturdlis beruhdzasok eseten a

kedvezmdnyezett kdteles a projekt
megkezd6se elotti 6llapot6rol, a

megvalositas egyes f6zisairol. a

megval6sitott beruh6zasr6l. illetve a

projekthez kapcsolod6 esemdnyek
alkalm6val legal6bb 5-5 darab j6 minosegu.
300 dpi felbont6sir vagy minimum I MB
mdretli, nyomdai felhasznil6sra alkalmas
fdnykdpet k6sziteni.

6.

Sajtokdzlemeny kiktilddse
a projekt zirisdrol es a

sajt6megjelen6sek
osszegytijtese

rdb

R6szletes szabdlyozirs a Sz6chenyi 2020
Kedvezm6nyezettek T6j dkoztatdsi

Kotelezettsegei fitmutat6 ds arculati
kezikonyv,,KTK 2020" szoveges resz 3.4.2.

pontia szerint

7.

TERKEPTER feltdltese a

projekthez kapcsolod6
tartalommal

folyamatos

R6szletes szabiiy ozits a Szechenyi 2020
Kedvezm6nyezettek T6j dkoztat6si

Kotelezettsegei irtmutat6 es arculati
kdzikdnyv,,KTK 2020" szdveges resz 3.4.4.

Pontia szerint

8.

A beruh6z6s helyszin6n

,,D" tipusu tdjekoztato
tdbla elkeszit6se es

elhelyez6se (rdszletes

szabdly ozits a szove ge s

resz7. ponti6ban)

2db

Rdszletes szabilly ozits a Szechenyi 2020
Kedvezmdnyezettek T6j ekoztat6si

Kotelezettsegei ritmutat6 es arculati
k6zikdnyv,,KTK 2020" szoveges resz 3.4.5

pond6ban

3. A SZERZoDES IDoTARTAMA

A szerzodo felek kozotti szerzod6ses jogviszony ezen szerzodes al6ir6s6nak napj6t6l kezdodoen a

.ielen szerzoddsben meghatdrozott feladatok teljes koni befejezeseig tart.



v6l lalkoz6 telj esites6nek veghatdridej e a projekt fi zikai befej ezese.

4. JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK

4.1. Megrendelo jogai es kotelezettsdgei
4.1.1. Megrendelo jogosult V6llalkoz6 tev6kenyseget es a feladat elvegzdsenek folyamatat

ellenorizni. V6llalkoz6 nem mentesiil a feleloss6g al6l, ha a Megrendelo az ellenorzest
elmulasztotta vagy nem megfeleloen vegezte el.

4.1.2. Megrendelo vdllalkozoi dijat a jelen meg6llapod6sban foglaltak szerinr koteles
megfizetni a V6llalkoz6nak.

4.1.3. Megrendelo kcitelezi magdt arra, hogy a jelen szerzodes teljesitdse erdekeben
V6llalkoz6val folyamatosan egyiittmtikodik. Megrendelo haladektalanul k6teles
minden olyan inform6ci6t Vdllalkoz6 tudom6siira hozni, amely a pro.iekt
megvalositas6t, illetve a jelen szerzod6s teljesitesdt erinti vagy erintheti. A t6jekoztatas
elmarad6s6b6l eredo kdvetkezmenyek Megrendelot terhelik.

4.1.4. Megrendelo kdteles V6llalkozonak a teljesitds sor6n ds a teljesitessel kapcsolatban
felmertilo kerdeseire a V6llalkozo 6ltal esetileg igenyelt hatdridon beltil. ennek
hi6ny6ban legkesobb a kerdds kdzl6set kdveto ot munkanapon beliil erdemi v1laszr
adni.

4.1.5. Megrendelo koteles gondoskodni arr6l, hogy az illtala biztositott, illetve a projekt
megval6sititsirhoz, kivitelez6sdhez igenybe vett szemelyzet Vallalkozoval
folyamatosan egytittmrikddjdn, a kdzritttik szi.iks6ges kapcsolattartiis es
inform6ci 6csere folyamatosan bizto sitott legyen.

4.2. V6llalkoz6 joeai 6s kdtelezettsesei

4'2.1. Vallalkoz6 kotelezettseget vallal arra. hogy Megrendelo szamara a .jelen
megal I apodasban me ghatdr ozott szo I gdltatast e lve gzi.

4.2.2. V6llalkoz6 a megkdtott szerzod6s. illetve Megrendelo utasit6sai szerint koteles elj6rni.
Az utasit6s nem terjedhet ki a munka megszervezdsdre, illetoleg nem teheti a teljesftest
terhesebbe.

4.2.3. Vallalkoz6 a jelen szerzodes teliesitdse drdekeben Megrendelovel folyarnatosan
egytittmtikddik. V6llalkoz6 a jelen szerzodes teljesitese sor6n a Megrendelo 6ltal
kij e 16 lt Proj ektvezeto utasitiisai szerint koteles elj 6rni.

4.2.4. V6llalkoz6 kdteles a Megrendelot minden olyan kortilmenyrol haladektalanul
6rdesiteni, amely a teljesit6s eredm6nyessdg6t, vagy kello idore val6 elvdgzeset
veszelyezteti vagy gdtolja. Az 6rtesit6s elmulaszt6s6bol eredo krir6rt a V6llalkozo
felelosseggel tartozik.

4.2.5. V6llalkoz6 kotelezettseget v6llal arra, hogy a dokumentaci6k, rekl6manyagok.
t6jdkoztat6si anyagok megfelelnek a Szdchenyi 2020 Kedvezmenyezeltek
T6jdkoztat6si Kdtelezettsegei irtmutat6 es arculati kezik6nyv .,Kl'K
2020" k6zikdnyvben szereplo eloir6soknak.

4.2.6. Vrillalkozo kotelezettseget v6llal arra, hogy a dokumentumokon, anyagokon rnegleldli.



hogy a t6mogat6s az Eur6pai Region6lis Fejlesztesi Alap es Magyarorszag

ko ltse gvetd se t6rs fl nan szir ozasaban val 6 s ul me g.

5. ALVALLALKOZOK

Vallalkozo az itltala bevont alv6llalkozok teljesftesddrt akkent felel. mintha a tevdkenyseget maga

vdgezte volna el. Koteles az alvirllalkoz6k tevekenyseget rigy koordin6lni, hogy az a tevekeny'seg

hataridoben valo elvdgzesdt ne veszelyeztesse. g6tolja vagy akad6lyozza.

6. TELJESITESI HATARIDoK, TELJESITES HELYE

6.1 . Aszerzodeshez kapcsolodo feladatok teljesit6sdnek hat6rideje a projekt fizikai befejezdse'

6.2. A szerzodes teljesitesdnek helye: Ozd V6ros Onkorm6nyzata Ozd, V6rosh6z t6r I .

7. VALLALKOZASI Oi"I BS FIZETESI FELTETELEK

7.1. V6llalkoz6t a jelen szerzodesben meghat6rozott feladatok, tevekenysegek hiSnytalan

teljesitese esetdn vdllalkozdsi dij illeti meg. A villalkozrlsi dij iisszege: trrutt6 251.272'-

Forint, azaz brutt6 kett6szriziitvenegyezer-kett6szdzhetvenkett6 forint.

V6llalkozrlsi dij bontfsa:

SonszArt PIL pEI-ro,u'
NIEGN EVEZESE

Mrlxr rsEc
(Dli,,-\l.t\.\1.o\t)

BRur lo r ilt. rt.xttz.isl lli,t

1 Kommunik6ci6s terv
keszit6se

1 alkalom

2 Sa.itokozlemeny kiktilddse
a projekt inditds6rol es a

sajt6megf elenesek
osszegyuitdse

rdb

J A kedvezmenyezett
mukodo honlapj6n a

projekthez kapcsol6do
t6iekoztat6 irj oldal

meglelenitdse es

folyamatos frissitese a
proi ekt flzikai ziilirsaie

folyamatos 63.2 1 8"- Ft

4 A beruh6z6s helyszin6n

,,B" tipusir tilekoztat6 titbla
elkeszit6se 6s elhelyezdse
(reszletes szabdly oz6s a

szoveges resz T . ponti6ban)

2db 128.780.- Ft

5 Kommunik6cios c6lra
alkalmas fot6dokument6ci6

keszitese
folyamatos 50.000.- Ft

6 Sa.i tokozlemeny kiki.ild6se
a projekt zdrdsirol es a

sait6megielenesek
ldb



riitdse
7 TERKEPTER feltoltese a

projekthez kapcsol6d6
tartalommal

folyamatos

8 A beruh6z6s helyszfnen

".D" tipus[r t6jekoztat6
t6bla elkeszitese es

elhelyezdse (rdszletes
szabtiy ozits a szdveges

resz 7 . ponti6ban)

2db 9.274.- Ft

7.2

LJ.

7 .4.

7 .5.

7.6.

V6llalkoz6 a teljesitessel ardnyosan 1 db reszszdnrlaes I db vegsz6mla kiallftasara.jogosult.
A reszsziimla ki6llit6sanak feltdtele aT.l pontban szereplo 1..2. ds 4. sorszdmil tevekenl,segek
maradektalan elvegzese. A vdgszdn-rla ki6llitasanak dituma a projekt fizikai befb.iezdseiek
idopontja.

A szerzldes es az egyes reszfeladatok teljesiteset koveto 8 napon beli.il Megrendelo
telj esitesiga zollst 6ll it ki.

A Megrendelo az ellenszolg6ltat6s 6sszeg6t, teljesitesigazol6s alapjan. szirmla elleneben. a
szerzodesben meghatdrozott modon es tartalommal val6 teljesitestbi sz6mitott legkesobb 30
napon beliil 6tutal6ssal teljesiti.

A fizetest a V6llalkozo fent megjeldlt banksz6ml6j6ra kell teljesfteni, azzal, hogy ha ezen
adatokban viitozits 6ll be, rigy enol a V6llalkoz6 haladdkialanul es ir6sban krjteles a
Megrendelot ertesiteni. V6llalkoz6 minden szitmli$in kiiteles banksz6ml6j 6nak szitn(t
felttintetni. Felek kikcitik, hogy v6llalkoz6 banksz6mla szitmtrol szolo igazolt drresitese.ielen
szerzod6s m6dositas6nak hat6ly6val bir a banksz6m laszdm vonatkozds6ban.

A v6llalkoz6si dij teljes mertekben tartalntazza a felmertilo dijakat es valamennyi koltseget.

Amennyiben Megrendelo a vdllalkoz6si dij megfizetesevel kesedelembe esik. a kesedelme
idejdre az esed6kes osszeg ut6n a Polg6ri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013. evi V. t6rr,dnr,(ii
tov6bbiakban: Ptk.) 6:155.$ (1) es (2) bekezdesei izerinti kesedelmi kamatot korelcs
megfizetni.

A FELEK EGYI]TTMUXOOBSB

A jelen szerzodds teljesitdse sor6n felmeri.ilt operativ feladatokkal osszefi.iggesben a Felek
kcizotti hivatalos kapcsolattart6s az 6ltaluk kijel6lt kapcsolattart6k (,,Megrendeloi
kapcso l attart6" i l l etve,,v6l l alkoz6 i kapcsolattart6") rid an t<irteni k.

A felek kotelesek biztositani, hogy kapcsolattart6nak 6ltaluk ki.iel6lt szemely a masik fel
szdmdra lblyamatosan (minden munkanapon 8-16 6r6ig) elerhet6 legyen. illeive rartos (ker
munkanapon meghalad6) akadalyoztatdsaesetdn kOtelesek helyettesii=dserol gondoskodni. es
a helyettes szemdlyerol a m6sik felet haladektalanul t6jdkoztatni.

A Felek kozcitti hivatalos kapcsolattart6s irdsban tiirt6nik, elektronikus, hagyom6nyos postai
levdl. illetve fax level form6jriban. Az elektronikus levelet akkor kell kdzbesitettnek
tekinteni. ha a cimzett email szervere altal kiild6tt kezbesitesi .jelentes a krildo fdl

7.7.

8.

8.1.

8.2.

8.3.



8.4

elektronikus postafiokj6ba meg6rkezett. Postai riton elkiild<jtt levelndl a k6zbesites tenydt a

tdrtiveveny, fax lev6l esetdn az elktilddst igazol6, a ktildo faxkesziil6k6bol szirmazojelentds
igazolja.

Szerzodo Felek kijelentik, hogy a Szerzodes teljesitese sor6n figyelemmel a

kornyezetvddelmi-fenntarthatos6gi szempontokra - szerzodeses viszonyuk sor6rn a

papirtakardkos kapcsolattart6st (elektronikus [ton, telefonon) reszesitik elonyben, tov6bb6

ir6sba foglalt kapcsolatukat k6toldalas nyomtatSssal, valamint tijrahasznositott papir

haszn6lat6val biztositj6k. V6llalkoz6 v6llalja, hogy teljesitese sor6n a kdrnyezetvedelmi

szempontokat figyelembe veszi. Ennek megf'eleloen vdllalia. hogy munkaja soran

papirtakardkos m6don (elektronikus form6ban) folytatja a kommunikdci6t. ktildi meg a

munkaanyagokat. Teljesitese soran frjrahasznositott papirt alkalmaz, nyomtat6sait pedig

ketoldalasan vegzi.

A Megrendelo 6ltal kapcsolattart6sra kijelolt szem6ly:

Nev: F6kly6nd Ktirti Eva
Tel.: 481574-10014230
E-mail: I ,l',.i',;'; ;-',; ''',. 1 i;,,

A V6llalkozo iital kapcsolattart6sra kijelolt szemely:

N6v: Bukovinszki Zsolt i.igyvezeto

Tel.:06-48/472-347
E-mai I : | 11 1. 1 y-1 i I 

1 ;lrlq) :.,riry1i| i LUu-ii ;.; .] r11

FELEL6SSEG A TELJESiTESERT

V6llalkoz6 felel azert, hogy a jelen szerzodesben reszletezett feladatokat a v6llalt hataridore"

eredm6nyesen elvegzi.

9.2. A V6llalkozo hib6san teljesit, amennyiben szerzodeses kotelezettseget nem teljesfti, vagy

megsze gi a szerzo desben fo glalt felt6tel eket.

V6llalkoz6 felel minden olyan kdrert, amely abbol ered. hogy nem vagy nem

szerzodesszenien teljesiti jelen szerzodesbol eredo kotelezettsdgeit.

Ha a V6llalkozonak felr6hato a szerzodes meghiirsul6sa, koteles a telies. netto szerzodeses

ertdk 20%-6t elero kotbdrt ftzetnl A teljesites 60 napot meghalado kdsedelme a szerzodes

meghirisul6rs6t eredme ny ezi.

A SZERZoDES MEGSZUNESE

Jelen szerzodes megsztinik:

1 I .1 . L a szerzodo felek kdlcsonos kotelezetts6geinek maradektalan es szerzod6sszerti

teljesitesevel;
ll.l.2. a Felek kdz<is megegyezdsevel;
l1.l.3. b6rmelyik f6l srilyos szerzodesszegdse, vagy a Projekt megval6sitds6nak

lehetetleni.il ese eseten rendk i vti I i fel mond6ss al, v agy

I 1.1 .4. barmelyik 16l.iogut6d ndlktili megszundsevel.

8.5.

8.6.

10.

10. r

(),

9.1 .

9.3.

9.4.



10.2. A felek az azonnali hat6lyri rendkiviili felmond6s jogdtkrzirolag a felmond6si okr6l val6
tudom6sszerz6st kdveto 3 napon beliil, a m6sik iett., cimzetiir6sbeli nyilatkozatukkal
gyakorolhad6k. A rendkivtili felmond6s kcizlese elott a szerzbd,esszego felet 8 napos
hat6rido ttizdsevel fel kell szolitani a szerzodesszerti teljesit6sere. a rendkivtili felmondds
kizdrolag ennek a hat6ridonek az eredmdnytelen eltelte ut6n kciz6lheto.

II. NYILATKOZATOK

Mindket szerzodo f6l kijelenti, hogy

I I .1 . kello felhatalmaz6ssal ds jogkorrel rendelkezik a jelen szerzodds alilirtsdra es teljesitesere;

11.2. a jelen szerzod6st a szerzodo f6l nev6ben alfuiro szemdly megfelelo, a vonatkoz6
jogszabdlyok 6ltal megkiv6nt regisztr6lt al6fr6si joggal rendelkezik , i{y reszerol a szerzodes
alilirdsa es teljesitese nem eredmenyezi mix, olyan szerzodes ,ugy-.gy.b jognyilatkozat
megsze g6s6t, amelybe n szerz6do f6lk6nt szerepel ;

I1.3. nincs olyan fiiggoben levo kdtelezettsdge vagy erdekkdreben levo m6s kdrtilmeny, antely
kedvezotlentil hathat a jelen szerzodesben foglaltak ervenyessegere, teljesiteser. uagy sa.iat
teljesitesi kdszsegere, illetve teljesitesi kepessegdre.

12. JOGVITAK RENDEZESE

Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy esetleges jogvitiiikat elsodlegesen bekds riton.
t6rgyaldsok irt-i6n kiv6njiik rendezni. csup6n akkor fordulnak birosdghoz. ha a targyal6sos rendezds
nem vezetett eredmenyre.

13. ALKALMAZANDOJOGSZABAT,YOX

Ajelen szerzod6sben nem szabitlyozott k6rdesekre a Ptk., valamint azegyebkapcsol6d6 jogszab6lyok
rendelkezesei az ir6nyad6k.

Jelen meg6llapod6st a felek kepviseloi. elolvasiis es kozos drtelmezes
mindenben megegyezot, 4 eredet peld6nyban.i6v6hagy6r ag alilirtik.

()zd, 2018. tlecember I 9.

6zdi K ntu

: Buk

Pdnzi.igyi ellenjegyze s,3 ^-e*'J
L-o({. lL- t 9.

ut6:n. mint akaratukkal

"$:f;#H,'flf.T"
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Viillalkoziisi dij bontdsa :

Snpszrin,r PRrrr,ennr
MEGNEVEZESE

lVlpNNyrsrc
(on,arxerou) Bnurr6 vALLALKozAsr oir

1 Kommunikfci6s terv
k6szit6se 0

2 Saj t6kdzlemeny kikrild6se
a projekt indit6s6rol es a

sajtomegjelen6sek
6sszegytijt6se

0

3 A kedvezm6nyezett
mfikctd6 honlapj6n a

projekthez kapcsol5dd
tdj6koztat5 rij oldal

megjelenitese 6s
folyamatos frissit6se a
proj ekt fizikai zlrlsdis.

folyamatos 63 218

4 A beruhdzfs helyszfnen
,,B" tipusri tdj6koztat6 t6bla
elk6szit6se 6s elhelyez6se
(reszletes szab6iyozds a

szdveges r6sz 7. pontiSban)

2db I2B 7BO

5 Kommunikdci6s c6lra
alkalmas fot6dokumenr6cid

k6szit6se
folyamatos s0 000

6 Sajt6kOzlem6ny kiktildese
a projekt zdrds6r6l 6s a

sajtomegjelen6sek
osszegyfiit6se

0

7 TERKEPTER feltcilt6se a
projekthez kapcso15d6

tartalommal
0

B A beruhdz6s helyszinen
,,D" tipusti tfj 6koztat5

tdbla elk6szft6se 6s
elhelyezese (r6szletes

szabilyozSs a szdveges
r6sz 7. ponriSban)

2db I 274

(




