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Y 6llalkoz6s

'(h

-e-r-l2ofi

szerz6 d 6s

amely ldtrej <itt egyrdszr6l

Ndv:
Szdkhely:
Kdpvisel6:
telefon:
fax:

6zd V:iros Onkormdnvzata
3600 Ozd,ydroshinter 7.
Janiczak Drivid polg6rmester
481574-100
481574-198

mint Megrendelo (a tov6bbiakban:,,Megrendel6")
miisr6sz16l

Ndv:
Sz6khely:

Ozdi Kommunikfci6s Nonprofit Kft
3600 Ozd, Brass6i rit 2.

Cdgtregyzekszfrm: 05-09-017018
Ad6sz6m:

18422780-2-0s

Banksziimlaszftm: 11734121-20035585 OTp Ozdi Fi6k

K6pviselo:

Bukovinszki Zsolt igyvezeto
mint Vrillalko z6 (tovribbi akban :,,Vrillalkozrf ")
(tovSbbiakban e gyiitt :,,Felek")
kcizcitt amai napon az alf'ft.bi tartalommal 6s feltdtelek szerint:

1.

SZERZODES TARGYA

Y|llalkozo kcitelezettsdget v6llal arra, hogy az

ezen pontban meghathrozott, TOp-4.2.1-15-BO12016-00011 azonosit6 szftmu,,szoci6lis alapszolg6ltat6sok infrastruktrirfijanakbovitdse, fejlesztdse
Ozdvfutosfrban" cimiiprojekt keretdben nyilviinoss ilgbiztositdsiira iriinyul6 kcitelezo pR feladatokat,
a 8. pontban felttintetett vfilalitsi dijdrt eredmdnyesen elvdgzi. Szirz(jddsszeli teljesites esetdn
Megrendelo kciteles a teljesitds jelen szerzoddsben meghattrozott ellendrtdket megfizeini.

)

RESZLETES VALLA LKOZOI FELADAT-ME GHATANOZAS

2.t.

Szetz6d6 felek rcigzitik, hogy a szerzodes teljesft6se soriin TOP-4.2.I-15-BOl-2016-00011
azonosito szitmu,,Szoci6lis alapszolgfitatrisok infrastruktrirajanak bovit6se, fejlesztdse Ozd
v6ro s6ban" elnevez6 s ii p aly dzatban fo glalt fel adatokat a 2.2. p ont szerint.

2.2.

A T6mogatdsi

Szerzod6s rendelkezdseivel dsszhangban a V6llalkoz6 feladatfit k1pezik az
alflbbi tev6kenys6gek:

PR

rnr,allr

MEGNEVEZEsE

A kedvezm 6ny ezett mrikod6
honlapj6n a projekthez
kapc sol6 d6 tftj ek<>ztato
aloldal megjelenit6se 6s
folyamatos frissitdse a
proi ekt fizikai zin itsfiis.

MnNNyrsfc
(DB,ALKALOM)

Frr,aoATr-EiRAs

folyamatos

Rdszletes szabiiyoz6s a Szdchenyi 2020
Kedvezm6nyezettek T 6j ekoztatisi
Kotelezetts6gei ritmutat6 ds arculati
kdzikdnyv,,KTK 2020" szoveges resz 3.2.3.
pontjriban

A beruhlzfts helyszind n,,C"
tipusri thj ekoztatS tabla
elk6szit6se 6s elhelyez6se
(rdszletes szabflly ozhs a

ldb

szciveges resz 7 . ponti6ban)

R6szletes szabftly oztts a Szdchenyi 2020
Ke dve zm6nyezettek T 6j ekoztatfsi
Kritelezetts6gei ritmutat6 6s arculati
k6zikonyv,,KTK 2020* szciveges rcsz 3.3.3
Ponti6ban

Infrastrukturiilis beruh6z6sok esetdn a
kedvezmdnyezett koteles a projekt
Kommunik6ci6s cdlra
alkalmas fot6dokument6ci6

folyamatos

k6szit6se

megkezddse el6tti filapotfirol,
megval6sit6s egyes flzisairSl,
megval6sitott beruh6zdsr61, illetve

projekthez kapcsol6d6

a
a
a

esem6nyek

alkalm6val legal6bb 5-5 darab j6 minos6gu,
300 dpi felbont6sri vagy minimum 1 MB

m6retri, nyomdai felhaszn6l6sra alkalmas
Sajt6kozlemdny kiktlddse a

projekt zfrfsdrol6s

a

sajt6megjelendsek
<isszegylijt6se

TERKEPTER feltoltdse a
projekthez kapcsolod6
tartalommal

3.

ldb

folyamatos

f6nvkdpet k6sziteni.
R6szletes szabtiyozls a Szdchenyr 2020
Ke dve zm6nye zettek T 6j eko ztathsi
Kotelezettsdgei ritmutat6 ds arculati
k6zikonyv,,KTK 2020* szoveges resz 3 "4.2.
Pontia szerint
Rdszletes szab|Iyozfts a Sz6chenyi 2020
Ke dve zm6nye z ettek T itj eko ztatasi
K<itelezetts6gei ftmutat6 6s arculati
k6zikonyv,,KTK 2020* sz<iveges resz 3.4 "4.
Pontia szerint

ASZF,P(Z6DES ID6TARTAMA

szerzldo felek kozotti szerzoddses jogviszony ezen szerzodes alfirilsinak napjdt6I kezdodoen a
jelen szerzod6sben meghatSrozott feladatok teljes k<irti befejez6,seigtatt.
Yillalkoz6 teljesit6s6nek v6ghat6rideje: 2018.12.31., de legk6s6bb a projekt zftr6beszSmol6jrinak

A

elfogaddsa.

4.

JOGOKESKOTELEZETTSEGEK

4.1.

Megrendelo jo gai 6s kotelezettsdgei
4.1J. Megrendelo jogosult V6llalkoz6 tev6kenys6gdt 6s a feladat elv6gz6s6nek folyamat6t
ellenorizni. V6llalkoz6 nem mentesiil a feleloss6g al6l, ha a Megrendelo az ellenorzlst
elmulaszto tta v agy nem me gfeleloen v6 gezte el.

4.L2. Megrendel6 v6llalkozSi dijat a jelen meg6llapod6sban foglaltak szerint
me gfi

kdteles

zetni a Y itllalko z6nak.

4.1"3" Megrendel6 kcitelezi magifi arra, hogy a jelen szeruodds teljesit6se 6rdek6ben
V6llalkoz6val folyamatosan egyiittmukodik. Megrendelo haladdktalanul koteles
minden olyan informiici6t Yallalkoz6 tudom6s6ra hozni, amely a Projekt
megval6sit6s6t, illetve a jelen szerzodds teljesitdsdt drinti vagy drintheti. Atfijekoztatds
elmarad6s6b6l ered5 k6vetkezm6nyek Megrendel6t terhelik.

4.1.4. Megrendelo koteles V6llalkoz6nak a teljesit6s sor6n 6s a teljesitdssel kapcsolatban
felmeriilo kdrddseire a V6llalkoz6 fltal esetileg igdnyelt hatdridon beliil, ennek

hifinyitban legkdsobb a kdrd6s kozl6s6t kdveto ot munkanapon bellil drdemi vtiaszt
adni.

4.1.5" Megrendel6 kdteles gondoskodni arr61, hogy az iltala biztositott, illetve a Projekt
megval6sit6sithoz, kivitelezds6hez igdnybe vett szemllyzet Vrillalkoz6val
folyamatosan egyiittmtikodjon, a kcizritti.ik sztiks6ges kapcsolattartiis 6s
informrici6csere folyamatosan biztositott legyen.

4.I.6"

4.2.

Szerzodo Felek kijelentik, hogy a Szerzodds teljesit6se soriin - figyelemmel a
ktimyezetv6delmi-fenntarthat6s6gi szempontol<ra - szerz6ddses viszonluk sor6n a
papirtakarekos kapcsolattartfst (elektronikus irton, telefonon) rdszesitik elonyben,
tovitbbd irilsba foglalt kapcsolatukat kdtoldalas nyomtat6ssal, valamint
rijrahasznositott papir haszntiatfryal biztositj6k. V6llalkozo villlalja, hogy teljesit6se
sor6n a kdmyezetvddelmi szempontokat figyelembe veszi. Ennek megfelel6envtilalja,
hogy munk6ja sor6n papirtakarckos m6don (elektronikus formriban) folyatja a
kommunikfrciot, kiildi meg a munkaanyagokat. Teljesitdse sor6n rijrahasznosftott
papirt alkalmaz, nyomtat6sait pedig kdtoldalasan vegzi.

V6llalkoz6 jogai 6s kdtelezetts6gei

4"2.1. Yilllalkozo kdtelezetts6get v611al an.a, hogy Megrendelo sz\mfra
me

g 6l I ap o d

4.2.2. Y6llaIkoz6

6sb an me

ghattr o zott

s

zo I g 6lt

a

jelen

at6st elv e gzi.

megkotdtt szerzodds, illetve Megrendelo utasitSsai szerint k<iteles eljrirni.
Az utasit6s nem terjedhet ki a munka megszervez6sdre, illetoleg nem teheti a teljesit6st
terhesebb6.
a

4.2.3. V6llalkoz6 a jelen szerzodes teljesit6se 6rdek6ben Megrendelovel folyamatosan
egyiittmtik<jdik. V6llalkozo a jelen szerzodes teljesitdse sor6n a Megrendell itltal
kij el<ilt Proj ektvezet6 utasit6sai szerint kdteles elj 6rni.

4.2.4. Yallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan konilmdnyrol halad6ktalanul
drdesiteni, amely a teljesit6s eredm6nyess6g6t, vagy kell6 idore va16 elv6gz6s6t
veszllyezteti vagy gdtolja. Az ertesites elmulaszt6srib6l eredo k6r6rt a Yiilalkoz6
feleloss6ggel tartozik.

4.2.5" V6llalkoz6 kdtelezettsdget v6llal afta, hogy a dokument6ci6k, rekl6manyagok,
tdjekoztathsi anyagok megfelelnek a Szdchenyi 2020 Kedvezm6nyezettek
T6j6koztat6si Kotelezetts6gei ritmutat6 6s arculati kdzikonyv ,,KTK
2020" k6zikonyvben szerepl6 eloir6soknak,
4.2.6. V6llalkoz6 k<itelezetts6get vrillal arra,hogy a dokumentumokon, anyagokon megjel6li,
hogy a t6mogat6s az Eur6pai Region6lis Fejleszt6si Alap 6s Magyarorszftg
ko lts 6 gvet6 s e tdr s fi n an szir o zfts ftb an val 6 sul me g.

5.

ALVALLALKOZOK

Yallalkoz5 az fltala bevont alvfillalkoz6k teljesit6s66rt akk6nt felel, mintha tevdkenys6get maga
vlgezle volna el. Koteles az alvfilalkoz6k tev6kenysdgdt rigy koordiniilni, hogy az a tevdkenys6g
hat6ridoben valo elvegz6s6t ne veszllyeztesse, g6tolja vagy akadttlyozza.

6.

TELJESiTnsI nnrAruDOK, rnr-.rnsirEs HELYE

5.1. A szeruodeshez

kapcsol6d6 feladatok teljesitdsdnek hat6ridej e: 2018.12.31., illetve a projekt
zdr 6b eszlmo I 6j 6nak e I fo g ad 6s a.

6.2.

Aszerzodds teljesit6sdnek helye: Ozd V6ros Onkorm6nyzab6zd.,Y6rosh6zter

7.

TELJESiTES.rnr,.rnsirnsrc.l'ZolAs

I.

V6llalkoz6 kotelezi magti a szeruodeses feladat teljesitds6re, a szerzod6sben foglaltak alapj6n" A
szerzodes 6s az egyes rdszfeladatok teljesit6sdt kovet6 8 napon beltil Megrendelo teljesitdsigazolist
6llit ki.

8.

VALLALKOZASI

8.1.

V6llalkoz6t a jelen szerz6d6sben meghatdrozott feladatok, tev6kenysdgek hi6nytalan
teljesit6se esetdn, v6llalkoz6si dij illeti meg. A vf,llalkozilsi dij iisszege: brutt6 170.000'Forint, azaz brutt| szinhetv enezer forint
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MEGNEVEZESE

(DB,ALKALOM)

A kedvezmenyezett
mrikod6 honlapj6n a
projekthez kapcsol6d6
tdjekoztat6 aloldal
megjelenitdse 6s
folyamatos frissitdse a
oroi ekt frzikar zifi 6s5rs.
A b eruhf.zfts he lys zin6n
,,C" tipusri tftjekoztat6 tabla
elk6szitdse 6s elhelyez6se
(rdszletes szabiiy ozds a
szciveses rdsz 7 . ponti6ban)
Kommunik6ci6s c6lra
alkalmas fotodokument6cio
keszitdse
S

aj

Bnurro vALLALKozAst ni.l

folyamatos

60.000,- Ft

ldb

10.000,- Ft

folyamatos

50.000,- Ft

1db

45.000,- Ft

folyamatos

5.000,. Ft

t6kiizlem6ny kikillddse

aprojekt zdrfisinolesa
sajt6megjelen6sek
osszegyuitdse
TERKEPTER feltoltdse a
projekthez kapcsol6d6
tartalommal

8.2.

FIZETESI FELTETELEK

V6llalkoz6 a teljesitdssel ar6nyosan 1 db vegszitmla benyrijtris6ra jogosult. A vdgsz6mla

kirillftris6nak diltuma

a projekt fizlkai befejez6s6nek

idopontja. Az ajanlatkero az
ellenszolg6ltat6s cisszegdt, teljesit6sigazoliis alapjiin, sztrmla ellendben, a szerzod6sben
meghatdrozott m6don 6s tartalommal val6 teljesitdstol szitmitott legkdsobb
30 napon beltil
dtutalissal telj esiti "
8.3.

A fizet6st aY6llalkoz6 fent megielcilt banksziimlajdrakell teljesiteni, azzal, hogy ha ezen
adatokban viltozds iill be, rigy enol a Yaltalkiz6 haladdktalanul 6s ir6sban
kcjteles a

Megrendelot drtesfteni. V6llalkoz6 minden szamlSjhn krjteles fenti banks ztmlajfnak
szitmffi
felttintetni' Felek kikdtik, hogy v6llalkoz6 bankszriml aszirmhtol szol6 igazolt ertesitdse jelen
szeruodds m6do sit6siin ak hatlly av aI bir a bankszriml aszdm vonatkoz6s6ban.
8.4.

A

8.5.

Amennyiben Megrendelo avfilalkozdsi dij megfizetdsdvel kdsedelembe esik, a kdsedelme
idejdre az eseddkes cisszeg ut6n a Poigdri Tdrvdnykonyvrol szolo 2013. 6vi V. t6rvdny (a
tov6bbiakban: Ptk") 6:155.$ (1) ds (2) bekezdesei szerinti kdsedelmi kamatot kciteles
megfizetni.

9.

A FELEK EGYUTTMUXoNNSN

9.r.

A jelen szerzSdls teljesftdse sor6n felmeriilt operatfv feladatokkal osszeftigg6sben a Felek
kcizcitti hivatalos kapcsolattart6s az riltaluk kijeldlt kapcsolattart6k
l,,Megrendeloi
kap c s o I attart6 " ill etve,,Y illlalko z6 i kap c s o r att art6" ttj 6n td rt6nik.
)

9.2"

A felek kdtelesek biztositani, hogy kapcsolattart6nak riltaluk kijelcilt szem6ly a m6sik fel

dij teljes mdrt6kben tartalmazza a felmenil (5 dijakat 6s a felmertilo
valamennyi kdltsdget.
vrillaikoz6si

szftmfta folyamatosan (minden munkanapon 8-16 6rhig) el6rhet6 legyen, illeive tart6s (kdt
munkanapon meghalad6 akad6lyoztatisa esetdn k<itelesek helyettesites6r6l gondoskodni,
6s
a helyettes szemdlydr6l a m6sik felet halad6ktalanul tttjekoztatni.
9.3.

A Felek kcjzotti hivatalos kapcsolattart6s iriisban tcirtdnik, elektronikus, hagyomiinyos postai
lev6l, illetve fax level form6j6ban. Az elektronikus levelet akkor tcett tezUesitettnek
tekinteni, ha a cimzett email szeryere 6ltal kiildcitt k6zbesit6si jelentds a kiildo f6l
elektronikus postafi6kjdba meg6rkezett. Postai riton elktildott lev6lndl ikezbesites t6ny6t
a
t6rtivevdny, fax lev6l esetdn az elkiilddst igazol6, a krildo faxkdsziil6k6b6l szirmazbjelent6s
igazolja.

9.4.

A Me grendel<i riltal a kap c solatt arhlsr a kii el<jlt szem6lv :
Ndv: Friklyrin6 K0rti Eva
Tel.: 481574-10014230
E -mail : frklyane_@pzilhu

9.5.

A V6llalkozo Sltal kapcsolattartrisra kijelolt szemdly:
N6v: Bukovinszki Zsolt
Tel.:481572-lI4
E-mail : bukovinszky@ozdimedia.hu

10. FELEL6SSEG A rnr,.rnsirnsnRT
10.1" V6llalkoz6 felelazert,hogyajelenszerzoddsbenr6szlelezellfeladatokatav6llalthathtidore,
eredm6nyesen elv6gzi'

10.2" A V6llalkozo hlb1san teljesit, amennyiben
meg sze

szerzodeses kotelezetts6gdt nem

teljesii, vagy

gi a szerzo d6'sben fo glalt felt6teleket.

10.3. Y6Ilalkoz6 felel minden olyan k6r6fi, amely abb6l eted, hogy nem vagy nem
szerzod6ss zerien telj esiti j elen szerz6d6sb6l eredo kotelezettsdgeit.

10"4. Ha a V6llalkoz6nak felr6hat6 a

szerzodds meghirisuldsa, koteles a teljes, netto szerz6ddses

6fi6k 20%-6t el6ro kotbdrt fizetni. A teljesit6s 60 napot meghalad6 kdsedelme a szerzodls
meghirisulds6t eredm6 nY ezi.

11.

A SZERZODES MEGSZUNESE

11.1.

Jelen szerzod6s megszunik:

11.i.1 " aszerzodo felek kolesonos kotelezetts6geinek maraddktalan 6s szerzoddsszeri
teljesitds6vel;
11.L2" a Felek kozos megegyezes6vel;
11.1.3. b6rmelyik fdl sirlyos szerzodesszegdse, vagy aProjekt megval6sit6s6nak
lehetetlemil6 se eseten rendkivtili felmond6s s aI, v agy
IL"I.4. b6rmelyik f6l jogut6d ndlkiili megszunds6vel'

11"2" A felek az azosnalihattiyi rendkiviili felmondris jogatkizlrolag a felmond6si okrol val6
tudom6ssz erz1st koveto 3 napon beliil, a m6sik felhez cimzett ir6sbeli nyilatkozatukkal
gyakorolhatj6k" A rendkivtili felmondSs kozl6se elott a szerzodesszego felet 8 napos
iat6rid6t kitrizdsdvel fel kell sz6litani a szerzodesszeni teljesitds6re, a rendkivi.ili felmond6s
krzfff6las.ennek a hat6ridonek az eredm6nltelen eltelte ut6n kdzolhet6.

12.

NYILATKOZATOK

Mindket szerzodo

L2.l.

f61

kijelenti, hogy

kello felhatalmazdssal

6s

jogkorrel rendelkezik a jelen szerzodds alttirilstra

6s teljesit6s6re;

szerzodo ftl nev6ben altirS szemlly megfelelo, a vonatkoz6
jogszabalyok 6ltal megkiv6nt regisztrtit al6ir6si joggal rendelkezik, igy reszer6l a szerzod6s
al6ir6sa 6s teljesit6se nem eredm6nyezi mhq olyan szerzodes vagy egyeb jognyilatkozat
megszeg6s6t, amelyben szerzodo f6lk6nt szerepel;

I2.2. a jelen szerzoddst a

12.3" nincs olyan fiiggoben 1ev6 k<itelezettsege vagy 6rdekkcjr6ben l6vo m6s koriilm6ny, amely
kedvezotleniil hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak 6rv6nyessdgdre, teljesitdsere vagy saj6t
teljesit6si k6szsdg6re, illetve teljesit6si kdpess6gdre.

13.

TITOKTARTAS

13.1"

A felek kcjtelesek a jelen

szerzod6s alapjfn vdgzett tev6kenys6giik sor6n, azzal
osszefiigg6sben tudom6s6ra jutott minden adatot, inform6ci6t, elj6r6st ijzletr titokkdnt

I3'2'

kezelni. Az ilyen adatot, informrici6tkizSr6lag atitokgazd,a
fltalmegjelcilt kdrben 6s ideig, a
jelen szerz6dds teljesitdse 6rdek6ben jogosulifelhaszndlni,es
harmaaik szem6ly szftmara a
tirokgazda el6zetes irrisbeli hozzdjarulisa hifunyihan nem
teheti hozz6f6rhetov6. A Felek
kdlcscintjs titoktartSsi kcitelezettsdggel tarto rnik ut egymSs szewezeter6l,
miikriddsdr<il,
term6keir6l 6s adatail<r6l tudom6sukra jutott minden, az 1a2leti titok
kcjrdbe tartoz6
inform6ci6 tekintet6ben
A Felek rogzitik, hogy kdtsdg eset6n egymrist6l bSrmikor jogosultak tiljekoztatast
k6mi arr6l,
hogy valamely informdci6t a mdsik fel az irzleti titkainak kcir6be tarrozonaktekint-e
vagy
sem' A jogosult f6i erre adott v6laszdt a mdsik fdl kcjtelez6en elfogadja.
Ilyen el6zetles
megkeresds hiriny6ban - ut6bb felmeriilt vita eset6n az informeci6t
titoknak keil tekinteni.
"

l3'3. Yfllalkoz6 alvilllalkozSi titokvddelmi kdtelezettsdgei6t igy felel, mint a
k6telezetts
egeiert"

14.

saj6t

JOGVITAKRENDEZfrISE

szetzodl felek megiillapodnak abban, hogy esetleges jogvitriikat els6dlegesen b6k6s
fton,
t6rgyal6sok ritjrin kivrinj 6k rendezni, csup6n ukko. fordulnak iirosfughoz,
ha at6rgyalisos rendez6s
nem vezetett eredm6nyre.

15.

ALKALMAZANDO JOGSZABAT,YOT

Ajelen szerz6d6sben nem szabillyozott k6rddsekre
rendelkez6 sei az irrinyad6k.

a

Ptk., valamint az egyebkapcsol6d6 jogszab6lyok

Jelen megrillapod6st a felek kdpviselSi, elolvasiis 6s koz<js 6rtelmez6s ut6n,
mint akaratukkaL
ge gyez6 t, 4 erc det p 6l d6nyb an j 6v ahagy 6lag
arfiirtdk.

mindenb en me
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