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Név: Ózd Város Önkormányzata
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Név: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
§zékhely: 3600 Ózd,Brassói út 2.
Adószám: 184227 80 -2-0 5
l]ankszáml aszám: I |7 3 4 I21 -2003 5 5 85
Képviselő : Bukovinszki Zsolt ügyv ezető
tnint Vállalkozó (továbbiakban:,,Vállalkozó'')

(továbbiakban együtt:,,Felek'')

között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételek szerint:

l. SZERZőDEs rÁncyn

Vállalkozó kÖtelezettséget vállal arra, hogy a TOP-2.1 .3- 16-80 l - 2017 -00034 azonositőszámű, ,,ózd:
KÖrnYezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" megnevezésű projekt keretében a
marketing, kommunikációs feladatokat biztosída. Szerződéssréní te1.j"sítés esetén Megrendelő
k.Öteles a teljesítés jelen szerződésben meghatározott ellenértékét megfi rőtni.

1. vÁLLALKozóI FELADAT_MEGHATÁnozÁs

Szerződő felek rögzítik, hogy aszeruődésteljesítése során Vállalkozó feladata aTop_21 3_16_801_
2017-00034 azonosítószámÚ, ,,Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások,,
nregnevezésű Projekt marketing, kommunikációs feladatainak elvégzésére jelen szerződés l. számu
ntellékletében foglaltak szerint.

3. AsZER.Zőons nÓraRTAMA

Aszerződő felek kÖzÖtti szerződéses jogviszony a szerződés aláfuásénaknapjától kezdődően a projekt
flzikai befej ezés éi g tart.

4* TELJESÍTnsr rrarÁRIDÓK, TELJESÍTEs Hrr-yn

4.1. A szerződéshez kapcsolódó egyes részfeladatok teljesítésének határideje: a szerződés
aláírásának naPjától kezdődően a mindenkori hatályos Támogatási Szerződés szerintl a projekt fizikai
befejezéséi g tart.

4.2. Aszerződés teljesítésének helye: Ózd Város Önkormányzata Ózd,,Városház tér l.
l



8. FELBLóSsnc .t tnl.rnsírnsnnr

8.1. Vállalkozó felel azért, hogy a jelen szerződésben részletezett feladatokat a vállalt határidőre,
eredményesen elvégzi.

8.2. A Vállalkozó hibásan teljesít amennyiben szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, vagy
me g sze gi a szerző désben fo gl alt feltéte leket.

E.3. Vállalkozó felel minden olyan káíért, amely abból ered, hogy nem vagy nem
szer ző désszerűen telj e síti j elen szerződésből eredő kötelezettsé geit.

9. ASZrJRZŐDES MEGSZÚNESE

9.1. Jelen szerződés megszűnik:

9.1.1. a szerződő felek kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan és szerződésszerű
teljesítésével;

9.I.2. a Felek közös megegyezésével;
9.I.3. bármelyik fel súlyos szerződésszegése,vagy aProjekt megvalósításának

lehetetlenülése esetén rendkívüli felmondáss al, vagy
9.1.4. bármelyik fel jogutód nélküli megszűnésével.

9.2. Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha

9.2.1. a Vállalkoző által kiállított, és általa 5 napon belül nem vitatott, esedékessé vált
számlát a késedelembe esés napjától számitott l5 napon belül nem fizeti meg;

9.2.2. kötelezettségeinek teljesítésével hét naptári napot meghaladó késedelembe esik;

9,3. Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, hakizárólag neki felróható okból-
azáltalavállalt szolgáltatást írásbeli felszólítás ellenére sem, vagy sorozatosan (legalább három
alkalommal) hibásan, illetve késedelmesen teljesíti;

A felek az azonnali hatályú rendkívüli felmondás jogát kizárőlag a felmondási okról való
tudomásszerzést követő 3 napon belül, a másik féthez cimzett írásbeli nyilatkozatukkal
gYakorolhatják. A rendkívüli felmondás közlése előtt a szerződésszegő fe|et 8 napos
határidőt kitűzésével fel kell szólítani a szeruődésszerű teljesítésére, a ,.nákíuüli felmondás
kizarőlag ennek a határidőnek az eredménytelen eltelte után közölhető.

NYILATKOZATOK

Ivlindkét szerződő fél kijelenti, hogy

l0.1. kellő felhatalmazással és jogkönel rendelkezik a jelen szetződés alákásáraés teljesítésére;

I0.2. a jelen szeruődést a szerződő íél nevében aláírő személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabályok álta| megkívánt aláírási joggal rendelkezik, igy iészéről a szerződés
aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
me g sze gés ét, amelybe n szerző dő felként szerepe l ;

10.3. nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére ,rágy ,u.iát
teljesítési készségére, illetve teljesítési képességére.
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