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vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről

Név: Ózd Város Önkormányzata
Székhely: 3600 Ózd,Városház tér 1.

Képviselő: Janiczak Dávid polgármester
telefon: 481514-100
fax: 481574-198
mint Megrendelő (a továbbiakban:,,Megrendelő")

másrészről

Név: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft.
Székhely: 3600 Ózd,,Brassói út 2.
Cégsegyzékszám: 05-09-017018
Adószám: 18422780-2-05
Bankszámlaszám: 11734121-20035585 OTP Ózdi Fiók
Képviselő: Bukovinszki Zsolt üglvezető
mint V állalkozó (tov ábbiakban :,, Váll alkoző"')

(továbbiakban együtt:,,Felek")

között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételek szerint:

l. SZEP.ZőDBs rÁncya

Vállalkozó kötelezettséget vállal ana, hogy az ezen pontban meghatározott, a TOP-1.3.I-|5-BO1-
2016-00014 azonosító számű ,,Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület
társadalmi integrációját célző komplex programhoz kapcsolódóan" című projekt keretében
nyilvánosság biztosítására irányuló kötelező PR feladatokat, a 8. pontban feltüntetett vállalási díjért
eredményesen elvégzi. Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő köteles a teljesítés jelen
szerződésben meghatározott ellenérléket megfi zetni.

2. RÉSZLETESVÁLLALKOZÓIFELADAT-MEGHATÁnOZÁS

2.1. Szerződő felek rögzítik, hogy aszerződés teljesítése során a TOP-4.3.1-15-BO1-2016-000l4
azonosító számú,.Ozd Ujtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akciőterület társadalmi
integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan'o elnevezésű páIyázatban foglalt
feladatok elvégzése szükséges a2.2. pont szerint.

2,2. A Támogatási Szerződés rendelkezéseivel összhangban a Vállalkoző feladatát képezik az
alábbi tevékenységek:

PR pplaoar
MEGNEVEZESE

MBNNyrsnc
(DB,ALKAL0M)

FBuoaTlnínÁs

I(ommunikációs terv
készítése

1

Részletes szabáIyozás a Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönlv,.KTK 2020" szöveges rész 3.2.7,
pontiában

A kedvezm ény ezett működő folyamatos Részletes szabályozás a Széchenvi 2020



honlapján a projekthez
kapcs o lódó táj éko ztatő
aloldal megjelenítése és
folyamatos frissítése a
pro i ekt ftzikai zár ásáis,

Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv,,KTK 2020* szöveges rész 3.2.3.
pontjában

Sajtóközlemény kiküldése a
projekt indításáról és a sajtó-
megj elenések összegyűjtése

folyamatos

Részletes szabá|yozás a Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv,,KTK 2020" szöveges rész3.3.I.
pontiában

Aberuházás helyszínéil,,B"
típusú tájékoztatő tábla

elkészítése és elhelvezése
1db

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv ,,KTK 2020* szöveges rész 7.
pontiában

kommunikációs célra
alkalmas fotódokumentáció

készítése
folyamatos

Ha a projekt keretében képzésltanácsadás
támogatása valósul meg, legalább 5 darab jó
minőségű, 300 dpi felbontású vagy
minimum 1 MB méretű, nyomdai
felhasznál4sra alkalmas fenyképet szükséges
készíteni

Sajtóközlemény kiktildése a
projekt zárásáről és a

sajtómegjelenések
összegyűjtése

ldb

Részletes szabá|yozás a Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv,,KTK 2020" szöveges rész 3.4.2.
pontia szerint

rÉnrÉprÉR feltoltése a
projekthez kapcsolódó

tartalomma1
folyamatos

Részletes szabáIyozás a Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv,,KTK 2020" szöveges rész3.4.4.
pontia szerint

A beruházás helyszínéil,,D"
típusú emlékeztető tábla el-

készítése és elhelyezése
1db

Részletes szabályozás a Széchenyi 2020
Kedvezményezettek Tájékoztatási
Kötelezettségei útmutató és arculati
kézikönyv,,KTK 2020* szöveges rész3.4.5.
pontia szerint

3. ASZERZőuns nŐraRTAMA

A szerződő felek közötti szerződéses jogviszony ezen szerződés aláirásának napjától kezdődően a
j elen szer ződé sben me ghatár o zott feladatok telj es körű b efej e zé séig tart,
Vállalkozó teljesítésének véghatarideje: 2019.12.31., de legkésőbb a projekt zárőbeszámolójanak
elfogadása.



4.

4.1.

JoGoK És xörELEzETTSncnr

Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1.I. Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét és a feladat elvégzésének folyamatát

ellenőrizni. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

4.1.2. Megrendelő vállalko zói dilat a jelen megállapodásban foglaltak szerint köteles
megf,rzetni a Vállalkozónak.

4.L3. Megrendelő kötelezi magát arra. hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében
Vállalkozóval folyamatosan együttműködik. Megrendelő haladéktalanul köteles
minden olyan információt Vállalkozó tudomására hozni, amely a Projekt
megvalósítását, illetve a jelen szerződés teljesítését érinti vagy érintheti. Atájékoztaíás
elmaradásából eredő következmények Megrendelőt terhelik.

4.1.4. Megrendelő köteles Vállalkozónak a teljesítés során és a teljesítéssel kapcsolatban
felmerülő kérdéseire a Vállalkoző álta| esetileg igényelt határidőn belül, ennek
hiányában legkésőbb a kérdés közlését követő öt munkanapon belül érdemi választ
adni.

4.1.5. Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy az áItala biztosított, illetve a Projekt
megvalósításához, kivitelezéséhez igénybe vett személyzet Vállalkozóval
folyamatosan együttmúködjön, a közöttük szükséges kapcsolattartás és
információcsere folyamatosan bizto sított legyen.

4.1.6. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során - figyelemmel a
környezetvédelmi-fenntarthatósági szempontokra- szerződéses viszonluk során a
papitatalékos kapcsolattarlást (elektronikus úton, telefonon) részesítik előnyben,
továbbá írásba foglalt kapcsolatukat kétoldalas nyomtatással, valamint
újrahasznosított papír használatával biztosítják, Yállalkozó vállalja. hogy teljesítése
során a környezetvédelmi szempontokat figyelembe veszi, Ennek megfelelően vállalja,
hogy munkája során papírtakarékos módon (elektronikus formában) folytatja a
kommunikációt, küldi meg a munkaanyagokat. Teljesítése során újrahasznosított
papírt alkalmaz, nyomtatásait pedig kétoldalasan végzi.

Vállalkozó jogai és kötelezettséeei

4.2.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy Megrendelő számára a jelen
megállapodásban meghatározott szolgáltatást elvégzi.

4.2.2. Vállalkozó a megkötött szerződés, illetve Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni.
Az utasítás nem terjedhet ki a munka rnegszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést
terhesebbé.

4,2.3, Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében Megrendelővel folyamatosan
együttműködik. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő által' 
kijelölt Projektvezető utasításai szerint köteles eljárni,

4.2,4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körulményről haladéktalanui

4.2,



értesíteni, amely a teljesítés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó
felelősséggel tartozik.

4.2.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a dokumentációk, reklámanyagok,
tájékoztatási anyagok megfelelnek a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv ,,KTK
2020" kézikönyvben szereplő előírásoknak,

4.2,6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a dokumentumokon, anyagokon megjelöli,
hogy a támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
kö lts é gveté s e társ fi nan szír o zásáb an val ó sul me g.

5. ALVÁLLALKDZÓK

Vállalkozó az á|tala bevont alvállalkozók teljesítéséért akként felel, mintha a tevékenységet maga
végezte volna el. Köteles az alváIlalkozók tevékenységét úgy koordinálni, hogy az a tevékenység
hataridőben való elvégzését ne veszélyeztesse, gátolja vagy akadályozza.

6. TELJESÍrEsl HATÁRIDŐI<, tEtlESÍTES HELYE

6.1. A szerződéshez kapcsolódó feladatok teljesítésének határidej e: 2019.I2.31 ., illetve a projekt
zár őbeszámo 1 ój ának elfo gadás a.

6.2. Aszerződés teljesítésének helye: Ózd Város Önkormányzaa Ózd,,Városház tér 1.

7. TELJESÍTBs,tptlnsÍrÉstcAzolÁS

Vállalkozó kötelezi magát a szerződéses feladat teljesítésére, a szerződésben foglaltak alapján. A
szerződés és az egyes részfeladatok teljesítését követő 8 napon belül Megrendelő teljesítésigazoIást
állít ki.

8. vÁr,rar,r oz^S|líl ns FIZETESI FELTÉTELEK

8.1 . Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok, tevékenységek hiánytalan
teljesítése esetén, vállalkozási díj illeti meg. Avállalkozási díj mértéke: bruttó 370.000,- Ft,
azaz brattó h áro msz ázhetv enezer forint.

A vállalkozási díj megbontása:

PR ru.tllr MEGNEvEzEsE MnNNylsnc
íDB.ALKALOM)

YáIlalkozási díj bruttó összege

kommunikációs terv
készítése

1 100.000,- Ft



A kedvezm ény ezett működő
honlapjan a projekthez
kapc solódó tájékoztatő
aloldal megj elenítése és
folyamatos frissítése a
pro i ekt ftzikai zár ásáts.

folyamatos 60.000,- Ft

Sajtóközlemény kiküldése a
projekt indításaról és a sajtó-
megj elenések összegyűjtése

folyamatos 45.000,- Ft

A betuházás helyszínéD,,B"-
típusú tájékoztató tábla

elkészítése és elhelyezése
1db 60.000,- Ft

kommunikációs célra
alkalmas fotódokumentáció

készítése
folyamatos 50.000,- Ft

Sajtóközlemény kiküldése a
projekt zárásáről és a

sajtómegjelenések
összesyűitése

1db 45.000,- Ft

TERKEPTER feltöltése a
projekthez kapcsolódó

tartalommal
folyamatos 5.000,- Ft

A beruházás helyszínéi,,D"
típusú emlékeztető tábla el-

készítése és elhelyezése
ldb 5.000,- Ft

8.2. Vállalkozó 1 db végszámla benyújtásárajogosult. Vállalkozó a teljesítéssel arányosan 1 db
végszámla benyújtására jogosult. A végszámla kiállításának dátuma a projekt ftzikai
befejezésének időpontja. Az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét, teljesítésigazolás
alapján, számla ellenében, a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítéstől számított legkésőbb 30 napon belül átutalással teljesíti.

Számlabenyújtás feltétele a teljesítési igazolás aláírása, annak hiányában számla nem
nyújtható, illetve nem fogadható be.

A fizetést a Vállalkoző fent megjelölt bankszámlájára kell teljesíteni, azza|, hogy ha ezen
adatokban változás áll be, úgy erről a Vállalkozó haIadéktalanul és írásban köteles a
Megrendelőt értesíteni. Vállalkozó minden számláján köteles fenti bankszámlájának száméí.
feltüntetni. Felek kikötik, hogy Vállalkozó bankszám|aszámaról szóló igazolt értesítése jelen
szerződés mó do sításának hatályával bír a bankszáml aszám vonatkozásában.

Avállalkozási díj teljes mértékben tartalmazzaafelmerülŐ díjakat és a felmerülő valamennyi
költséget.

Amennyiben Megrendelő a vállalkozási díj megfizetésével késedelembe esik, a késedelme
idejére az esedékes összeg után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a

továbbiakban: Ptk.) 6:155.§ (l) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatot köteles
megfizetni.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.



9.

9.I.

A FELEK EGYÜTTMÚXÖOÉSn

A jelen szerződés teljesítése során felmerült operatív feladatokkal összefi,iggésben a Felek
közötti hivatalos kapcsolattartás az általuk kijelölt kapcsolattartók (,,Megrendelői
kapc s o lattartó " i lletve,,Y áIlalkozó i kapc s o latt artő" ) útj án történik.

A felek kötelesek biztosítani, hogy kapcsolattartónak általuk kijelölt személy a másik fél
számára folyamatosan (minden munkanapon 8-16 óráig) elérhető legyen, illetve tartós (két
munkanapot meghaladó) akadályoztatása esetén kötelesek helyettesítéséről gondoskodni, és
a helyettes személyéről a másik felet haladéktalanul tájékoztatnl.

A Felek közötti hivatalos kapcsolattartás írásban történik, elektronikus, hagyományos postai
levél, illetve fax-levél formájában, Az elektronikus levelet akkor kell kézbesítettnek
tekinteni, ha a címzett e-mail szervere által küldött kézbesítési jelentés a küldő fél
elektronikus postafiókjába megérkezett. Postai úton elküldött levélnél a kézbesítés tényét a
tértivevény, fax levél esetén az elküldéstigazolő, a küldő faxkészülékéből származőjelentés
igazolia.

A Megrendelő által a kapcsolattafi.ásta kijelölt személy:

Név: Kristonné Sipos Ágnes
Tel.: 48l574-100l4230
E-mail : krj_s_tq,.::ue@ozd. hu

A Vállalkoző által kapcsolattaftásra kijelölt személy:

Név: Bukovinszki Zsolt
Tel.:48l572-II4
E-mail : bukovinszky @ozdlmedia.hu

9,4,

9.2.

9.3.

10. F,ELELŐSsnc a TELJESÍTÉsÉnr

10.1. Vállalkozó felel azért, hogy a jelenszerződésben rész|etezett feladatokat a r.állalt határidőre,
eredményesen elvégzi.

I0,2. A Vállalkoző hlbásan teljesít, amennyiben szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, vagy
megszegi a szerződésben foglalt feltételeket.

10.3. Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy nem vagy nem
szer ző dé sszerűen telj e s íti j elen szer ződé sből eredő kö tel ez etts é geit.

10.4. Ha a Vállalkozónak felróható a szerződés meghiúsulása, köteles a teljes, nettő szerződéses
éíték 20oÁ-át elérő kotbért fizetni. A teljesítés 60 napot meghaladó késedelme a szerződés
me ghiúsulását eredmé ny ezi.

9.5.



11. ASZERZŐDES MEGSZŰNÉSE

1 1 .1. Jelen szerződés megszűnik:

11.1.1. a szerződő felek kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan és szerződésszení
teljesítésével;

II.1.2. a Felek közös megegyezésével;
11.1.3. bármelyik fél súlyos szerződésszegése, vagy aProjekt megvalósításanak

lehetetlenülés e e setén rendkívtil i felmondás s al, v agy
I1.l,4. bármelyik fel j ogutód nélküli megszűnésével.

l1.2. A felek az azonnali hatályu rendkívüli felmondás jogátkizárőlag a felmondási okról való
tudomásszerzést követő 3 napon belül, a másik félhez címzet| írásbeli nyilatkozatukkal
gyakorolhatjak. A rendkívüli felmondás közlése előtt a szerződésszegő felet 8 napos
határidőt kitűzésével fel kell szólítani a szerződésszerű teljesítésére, a rendkívüli felmondás
kizárőIag ennek a határidőnek az eredménytelen eltelte után közölhető.

12. NYILATKOZATOK

Mindkét szerződő fél kijelenti, hogy

12.1, kellő felhatalmazással és jogkönel rendelkezik a jelen szerződés aláírására és teljesítésére;

I2.2. a jelen szerződést a szerződő fél nevében a|áiró személy megfelelő, a vonatkozó
jogszabályok által megkívánt regiszttált aláírási joggal rendelkezik, igy részéről a szerződés
aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat
me gsze gését, amelybe n szeruő dő fe lként szerepel ;

I2.3. nincs olyan fi,iggőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más körülmény, amely
kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját
teljesítési készségére, illetve teljesítési képességére.

I2.4. anemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. (továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bekezdés l. pontja
szerint átláthatő szerv ezetnek minő sülnek.

13. TITOKTARTÁS

13.1. A felek kötelesek a jelen szerződés alapján végzett tevékenységük soráno azzal
összefüggésben tudomására jutott minden adatot, információt, eljárást üzleti titokként
kezelni. Az ilyen adatot, információtkizárőlag atitokgazda által megjelölt körben és ideig, a
jelen szerződés teljesítése érdekében jogosult felhasználni, és harmadik személy számára a
titokgazda előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában nem teheti hozzáférhetővé, A Felek
kölcsönös titoktartási kötelezettséggel tartoznak az egymás szervezetéről, működéséről,



termékeiről és adataikról tudomásukra jutott minden, az üzleti titok körébe lartoző
információ tekintetében.

13.2. A Felek rögzítlk, hogy kétség esetén egymástól bármikor jogosultak tájékoztatást kérni arról,
hogy valamely információt a másik féI az ljzleti titkainak körébe tartozőnak tekint-e vagy
sem. A jogosult fel erre adott válaszát a másik fél kötelezően elfogadja. Ilyen előzetes
megkeresés hianyában - utóbb felmerült vita esetén - az információt titoknak kell tekinteni.

13.3. Vállalkozó alvállalkozói titokvédelmi kötelezettségeiét úgy felel, mint a saját
kötelezettségeiért.

14. JOGVITÁKRENDEzÉ,sn

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, csupán akkor fordulnak bírósághoz,ha a tárgyalásos rendezés
nem vezetett eredményre.

15. ALKALMAZANDÓ JoGSZABÁt-yor

Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 4 eredeti példányban jóvahagyólag aláírták.
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