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kcizott amai napon az alabbi ommal 6s feltdtelek szerint:

1. SZEP.ZODES TARGY

Y Sllalko zo kdtelezetts 6set v iila arra, hogy az ezen pontban meghat6rozott, a TOp_1.1.1_15_BO1_
2016-00012 azonosft6 szitmu
keret6ben nyilviinoss 69 biztosi
v6llal6si dijdrt eredmdnyesen el
jelen szerz<iddsben

) RESZLETES VALLA OZOI FELADAT-ME GHATANO ZAS

Szerzldo felek rrigzitik,
azonosit6 szirmu 

",ZOld
foglalt feladatokat a 2.2. t szerint.

A T6mogat6si Szerzodds
al6bbi tevdkenys6gek:

a TOP- 1 . 1. 1 -1 5-BO | -2016-00012
v6ro sban" elnevezd sri p tiy dzatban

a szerzodds
ipari tenilet

teljesftdse sor6n
kialakitdsa Ozd,

rendelkezdseivel osszhangban a v6llalko zo feladatifi klpezik az

PR rnr,atar MEGNEvEZESE MnNNyrsnc
Fnr-aoanlnin:$

Kommunikiici6s terv
kdszitdse

Rdszletes szabSly ozits a Sz6chenyi 2020
Ke dvezm6nyez ettek T 6j eko ztatasi

Kotelezetts6gei utmutat6 6s arculati
k6zikdnyv,,KTK 2020* szciveses resz 3.2 "I "



3.

A
j.l
VI
ell

A kedvezm 6ny ezett mriko do

honlapj6n a projekthez
kapc sol 6 d6 tf$ 6koztat6
aloldal megielenit6se 6s

folyamatos frissitdse a

nro i ekt fizikai zftr ilsfiis.

Rdszletes szabl
Kedvezmdn

Kotelezetts6l
kdzikdnyv,,KTK

folyamatos

yozhs a Sz6chenyi2020
e zettek T ftj eko ztatfsi
:i ritmutat6 ds arculati
)-020" szoveges resz 3.2.3.
,ontj6ban

Sajt6kozlem6ny kikiild6se a

projekt indit6s6r6l 6s a

sajt6megielen6sek
cisszegyrijt6se

1

R6szletes szabl
Kedvezm6n

Kotelezetts6l
k6zikonlw,,KTK

ly ozits a Sz6chenyi 2020
'e z ett ek T 6j eko ztatilsi
ei ritmutat6 6s arculati
2020" szoveges resz 3.3.7

ronti6ban

A b eruh6zfts helyszin6r,,B "
tipusri tfij ekoztat6 tthla

elk6szit6se ds elhelyez6se
(rdszletes szab|ly oz6s a

szoveses resz 7 . ponti6ban)

1db

Rdszletes szabl
Kedvezm6n

Kotelezetts6l
kdzikonlw,,KTK

ly ozits a Sz6chenyi 2020
, ezettek T 6j eko ztatdsi
ei ritmutat6 6s arculati
2020* szdveges rdsz 3.3.3

ronti6ban

Kommunik6ci6s c6lra
alkalmas fot6dokument6ci6

k6szitdse

folyamatos

Infrastruktur6lis
kedvezmdnyezetl
megkezd6se
megval6sit6s
megval6sitott
projekthez I
alkalm6val legali
300 dpi felbonti
m6retri, nyomde
f6nvk6pet kdszite

beruh6z6sok eset6n a

koteles a projekt
:lotti 6llapot6rol, a

egyes f6zisair6I, a

rcruhfzdsrol, illetve a

apcsol6d6 esem6nyek

bb 5-5 darab j6 min6sdgti,
sri vagy minimum 1 MB
L felhaszn6l6sra alkalmas
ni.

S ajt6kozlem6ny kikiild6se a

projekt zdrfsirol es a

sajt6megjelendsek
osszegytijt6se

1db

Rdszletes szabr

Kedvezm6n
Kotelezetts6

kdzikonlw,,KTK
p

lyozds a Sz6chenyi2020
r ezettek T 6j eko ztatfsi
,ei utmutat6 6s arculati
2020* szoveges resz 3 "4.2.
ntia szerint

TERKEPTER feltolt6se a

projekthez kapcsol6d6
tartalommal

folyamatos

Rdszletes szab

Kedvezm6n
Kotelezetts6

kdzikonyv,,KTK
o

.Iy ozds a Szdchenyi 2020
yezettek T6j ekoztat6si

1ei ftmutat6 6s arculati
2020* szd,veges r6,sz 3.4.4.
rntia szerint

A b eruhtnfts helyszin6fl ,,D "
tfpusri t6bla elkdszit6se ds

elhelyez6se

ldb

Rdszletes szab

Kedvezmdr
K<itelezettsd

kdzikonyv,,KTK
p

Tyozds a Szdchenyi2020
rezetlek Tdj 6koztat6si

;ei ritmutato 6s arculati
2020" szoveges r6sz 3 "4.5.
rntia szerint

ASZF,F(Z6DES IDoTARTAMA

szerzodo felek kozotti szerzoddses jogviszony ezen szetzod1s a.

len szerzbddsben meghatdrozott feladatok teljes koru befejezdseig

6lIalkoz6 telj esitdsdnek v6ghat6ridej e : 2020.04.3 0., de legk6sob1

fosad6sa.

ir6s6nak napj6t6l kezdod6e
rrt.
a projekt zfrobeszfimolojls

)en a

inak



4.

4.r.

JOGOK NS XOTNLEZETTSEGEK

4.2

4'r'I' Megrendelo jogosult Yfilalkozo tevdkenys6g6t 6s afeladatelvegzdsdnek foiyamat6t
ellenorizni. Yallalkoz6 nem mentesril a feield-ssdg a161, ha a MegrJn del6 azellen6rz6st
elmulaszto tta v agy nem megfel e16 en v 6 gezte el.

4'1"2' Megrendel6 
-v611alkoz5i 

dijat a jelen meg6llapod6sban foglaltak szerint kdteles
me gfi zetni a y fllalkozonak.

4'1'3" Megrendelo kcjtelezi magifi arra, hogy a jelen szetzbdes teljesit6se drdekdbenYiilalkozoval folyamatosan ik. halad6ktalanul kotelesminden olyan informrici6t tud ni, amely a projekt
megval6sit6s6t, illetve ajelen szerz6dd sit6 drintheti. Atajekoztatas
elmarad6s6b6l ered6 kovetkezmdnyek end

4'r'4' Megrendel esftds sordn ds a teljesitdssel kapcsolatban
felmeriilcihi'nysban , o.;Iff,*;3ftffi3;H"11i.::';i,o?ffJ,1
adni"

4'I'5" arr6l, hogy az iitala biztositott, illetve a projekt
ez igdnybe vett szemelyzet Vrillalkoz6val

a kozcittiik sziiks6ges kapcsolattart6s ds
informrici 6 c sere folyamato s an bizto sitott le gyen.

4'l'6" Szerzodo Felek.kijelentik, hogy a Szerz6d6s teljesftdse sor6n - figyelemmel a
kcirnyezetvddelmi-fenntarthat6s6gi szempontokra - szerzbddses viszonyuk sor6n a
papittakatekos kapcsolattartiist (elektronikus fton, telefonon) rdszesitik elonyben,tovabbd itilsba foglalt kapcso ukat kdtoldalas nyomtatiissal, valamint
irjrahasznositott papfr hasznalatfrval 

e
sor6n a kcimyezetvddelmi szempontok
hogy munkAja sorrin papirtak'arekos a'

kommunik 6ciot' krildi 
'meg 

u -rrnt uurryagokat. Teljesitdse sor6n rijrahasznosito;
p apirt alkalmaz, nyomtat iis ait p e di g kdto l d al as an v e gzi 

"

4'2'l' Yitllalkoz6 k<)telezettsdget vrillal an:a, hogy Megrendel6 szfrmira a jelen
me g 6l I ap o d6s b an me ghattr o zott szo I g 6lt atist eli e gzi.

4'2'2' Vrillalkoz6 a megkdtott szerzod6s, illetve Megrendelo utasitrisai szerint koteles elj6rni"
Az utasitiis nem terjedhet ki a munka megszerve z€,s6re,illet6leg nem teheti a teljesit6st
terhesebb6.

4'2'3" Yallalkozo a jelen szerzodds teljesitdse 6rdek6ben Megrendel6vel fblyamatosan
egyiittmrikodik. V6llalkozo a jelen szerzld,es teljesitdse sorrin a Megrendelo dltal
kijeldlt Projektvezeto utasit6s ai szerrntkciteles elj6rni. 

r

4'2'4" V6llalkoz6 koteles a Megrendelot minden olyan k<;riilm6nyr6l halad6ktalanul



6rdesiteni, amely a teljesitds eredm6nyess6g6t, vagy kello idore val6 elv6,gz6sdt

veszelyezteti vagy g6tolja. Az 6rtesit6s elmulaszt6s6b6l eredo kardrf a V6llalkoz6

felel6ss6 ggel tartozik'

4.2.5. V6llalkozo kdtelezetts6get v611aI arra, hogy a dokument6ci6k, rekl6manyagok,

tf$ekoztat6si anyagok megfelelnek a Sz6chenyi 2020 Kedvezm6nyezettek

T6j6koztat6si Kotelezetts6gei ritmutat6 6s arculati kdzikdnyv ,,KTK
2020* k6zikonyvben szerepl6 eloir6soknak'

4"2.6. V6llalkoz6 kcitelezetts6get v6llal arra, hogy a dokumentumokon, anyagokon megieldli,

hogy a t6mogatfs az Eur6pai Regiondlis Fejleszt6si Alap 6s Magyarotszitg

kti lt s 6 svet 6 s e tf rs finan szft o zds ftb an v al 6 sul me g'

5. ALVATLALKOZOK

V6llalkozo az fitala bevont alvilllalkoz6k teljesit6s66rt akkdnt felel, mintha tev6kenys6get maga

vegezte volna el" Koteles az alvtilalkoz6k tevekenysdg6t rigy koordindlni, hogy az a tevdkenys6g

trataridOben valo elvdgz6s6t ne veszelyeztesse, g6tolja vagy akad|lyozza.

6. TELJESiTEST HATARID6K, TELJESIT6S nnr-vn

6"1. Aszerzodeshez kapcsol6d6 feladatok teljesitds6nek hat6ridej e:2020.04.30., illetve a projekt

zdr 6b eszdmo 16j 6nak elfo gad6sa.

6.2. A szerzodds teliesit6sdnek helye: Ozd V6ros Onkorm6nyzata Ozd,Y ilroshtn ter I "

7" TELJESITES,ttrunsirnsrc.q'zol,As

V6llalkoz6 kotelezi magffi a szerzoddses feladat teljesitdsdre, a szerzod6sben foglaltak alapjdn. A

szerzod1s ds az egyes reszfeladatok teljesitds6t k<iveto 8 napon beli.il Megrendelo teljesitdsigazolist

611it ki.

8. VAIT,NT,XOZASI UiT NS FIZETESI FELTETELEK

8.1. V6llalkoz6t a jelen szerzoddsben meghattrozott feladatok, tevdkenysdgek hiAnytalan

teljesitdse eset6n, vfilalkozilsi dij illeti meg. A villlalkozitsi dij iisszege: brutt6 370.000'- Ft, azaz

brutt6 hiromszfzhetvenezer forint.



PR rnr,at.rr MEGNEvEZESE MnNNyrsnc
(DB,ALKALOM) Bnurro vAlr,u,xozAsr ti.r

1 Kommunik6ci6s terv
kdszitdse 1 100.000,- Ft

2. A kedvezm 6ny ezett mrikddo
honlapj rin a proj ekthez
kapcsol6 d6 t6j ekoztat6
aloldal megjelenit6se 6s

folyamatos frissit6se a
pro i ekt fizikai zAr t$iris.

folyamatos 60.000,- Ft

3. Sajt6kcizlemdny kiktild6se a
projekt indit6s6r6l ds a

sajt6megjelenesek
cisszegyriitdse

I 45.000,- Ft

4. A. b eruhdzds helyszin6n,,B "
tipusri tdj ekoztato tabla

elk6szit6se 6s elhelyezdse
(r6szletes szabttly ozfs a

szoveges ftsz 7 . pontiriban)

1db 60.000,- Ft

5. Kommunikrici6s c6lra
alkalmas fot6dokument6ci6

kdszit6se
folyamatos 50.000,- Ft

6. S ajt6kdzlem6ny kiki.ilddse a
projekt zirilsitrol es a

sajt6megjelen6sek
osszegyuitdse

1db 45.000,- Ft

7. TERKEPTER feltciltdse a
projekthez kapcsol6d6

tartalommal
foiyamatos 5.000,- Ft

8. A b eruhinfts helyszindr,,D "
tipusri t6bla elk6szit6se ds

elhelyezdse
1db 5.000,- Ft

Vrillalkozrisi dij bont{sa:

8.2" Yiilalkozo a teljesitdssel ar6nyosan I db reszsziimla ds I db vdgsziimla benyrijt6srira jogosult.

8.2.1. Areszszhmlakiallitisaru az 7-4. sorsz6m alatti feladatok teljesitdse ut6n kertilhet sor, brutt6
265.000,- Ft, azaz brutt6 kettoszinhatvan<itezer forint dsszegre vonatkoz6an.

8"2.2" Avegszimla ki6llitdsanak d6tuma a projekt fizlkaibefejezds6nek id6pontj a. Az aj6nlatk6ro az
ellenszolgdltat6s <isszeg6t, teljesit6sigazol6s alapjdn, szftmla ellendben, a szerzod6sben
meghatatozott m6don ds tartalommal val6 teljesit6stol szftmitott legkdsobb 30 napon beliil
6tutaliissal telj esiti.

8.3. A fizetdst a Yfllalkoz6 fent megjelcilt banksz6ml ajara kell teljesiteni, azzal, hogy ha ezen
adatokban viitozfs 6ll be, rigy enol a V6llalkozo haladel<talanul 6s ir6sban kcjteles a
Megrendel6t drtesiteni. V6llalkoz6 minden szamlfijfn k<iteles fenti banksz6mlil6nak szitmirt
feltiintetni" Felek kikdtik, hogy v6llalkoz6 banks zirnlasz6m6r6I sz6l6 igazolt 6rtesit6se jelen
s z erz o dd s m6 do s it6s 6n ak hatlly 6val b ir a b anks z 6ml aszitm vonatko z 6s 6b an.



8.4.

8"5.

A v6llalkoz6si dij teljes m6rt6kben tartalmazza a felmeriilo dijakat 6s a felmeriilo valamennyi

krilts6get.

Amennyiben Megrendelo a v6llalkoz6si dij megfizet6sdvel k6sedelembe esik, a kdsedelme

idej6re az esed6kes dsszeg ut6n a Polg6ri Tdrv6nykonyvrol szol6 2013. 6vi V" torv6ny (a

tov6bbiakban: Ptk.) 6:155.$ (1) ds (2) bekezddsei szerinti k6sedelmi kamatot koteles

megfizetni.

g. AFELEKEGYUTTMUXoUNSN

9.1. A jelen szenodes teljesit6se sor6n felmenilt operativ feladatokkal osszefiigg6sben a Felek

kcjzotti hivatalos kapcsolattart6s az 6ltaluk kijel6lt kapcsolattart6k (,,Megrendeloi

kapc so lattart6", illetve,,Y illlalko z6i kapc s o lattart6 ") ritj 6n tort6nik.

9.2. A felek kotelesek biztositani, hogy kapcsolattart6nak fltaluk kijelolt szem6ly a m6sik f61

sz1mfra folyamatosan (minden munkanapon 8-16 Srhig) el6rheto legyen, illetve tart6s (k6t

munkanapot meghalad6) akad6lyoztathsaeset6n kotelesek helyettesit6s6rol gondoskodni, 6s a

helyettes szem6ly6rol a m6sik felet halad6ktalanul tfijekoztatm.

g.3. A Felek kozotti hivatalos kapcsolattarl6s ir6sban tort6nik, elektronikus, hagyom6nyos postai

levdl, illetve fax-lev6l formdjilban Az elektronikus levelet akkor kell kdzbesitettnek tekinteni,

ha a cimzett e-mail szervere 6ltal ktildott k6zbesit6si jelentds a kiild6 f61 elektronikus

postafi6kj6bamegdrkezett. Postai irton elkiild<itt 1ev61n6l a kdzbesitds t6ny6t a t6rtivevdny,

fax-levfl esetdn az elkiilddstigazol5, a kiildo faxk6sziil6k6b6l szdrmaz6jelent6s rgazolia"

9"4. A Megrendel6 6ltal a kapcsolattartlsra kijelolt szem6ly:

Ndv: F6klyrlnd Ktirti Eva
Tel.: 481574-10014230
E-mail : fakly ane@ozd. hu

9 "5 . A V6llalko z6 iital kapcsolattart6sra kijelolt szem6ly:

N6v: Bukovinszki Zsolt
TeI":481572-II4
E-mail : bukovinszky @ozdrmedra.hu

FELEL6SSEG A TELJESITESERT

10" 1" Vdllalkoz6 felel a26rt" hogy a jelen szerzodesben rdszletezell feladatokat a v611alt hat6ridore,

eredmdnyesen elv6gzi.

10.2. A V6llalkozo hibilsan teljesit, amennyiben szerzodlses kotelezetts6g6t nem teljesiti, vagy
megszegi a szeruodesben foglalt felt6teleket.

10.3. V6llalkoz6 felel minden olyan kftrdrt, amely abb6l ered, hogy nem vagy nem szerzoddsszenien

telj esiti j elen szerz6 d6 sbo I eredo kotelezetts6 geit.

10"4" Ha a Vfllalkoz6nak felr6hat6 a szerzodes meghirisul6sa, koteles a teljes, nett6 szerzod6ses

6rtek 20%-6t elero kotbdfi fizetni" A teljesitds 60 napot meghalad6 kdsedelme a szeruodes
meshif sul6s6t eredmd nv ezi "

10"



11. A SZF,P.ZODE S nnn C SZUNE Sn

1 1.1. Jelen szerzodds messzrinik:

11.1.1 . a szerzod6 felek kcjlcs<iniis kotelezettsdgeinek marad6ktalan 6s szerz6desszeri
teljesft6s6vel;
II.I "2. a Felek kozos megegyezds6vel;
11.1.3. b6rmelyik f61 srilyos szerzod6sszegdse, vagy a Projekt megval6sit6s6nak
lehetetlenrild se esetdn rendkiviili felmondris s aI, v agy
Il.I.4. b6rmelyik fdl jogut6d ndlktli megsztinds6vel.

II.2" A felek az azonnali hatalyt rendkiviili felmondiis jogat kizirolag a felmondfsi okr6l val6
tudom6sszerzest kcivet6 3 napon beliil, a mrisik felhez cimzett irrisbeli nyilatkozatukkal
gyakorolhatj6k. ArendkivUli felmondds kozl6se el6tt aszerzoddsszego felet 8 napos hataidot
kittiz6sdvel fel kell szolitani a szerzbd(,sszerti teljesitds6re, a rendkiviili felmond6s kiz6r6lag
ennek ahatftnd(5nek az eredm6nytelen eltelte utAn kdzdlheto.

12" NYILATKOZATOK

Mindkdt szerzodo f6l kijelenti, hogy

12.I. kello felhatalmaztssal6s jogkdnel rendelkezik a jelen szeruodes alfiirtsfua ds teljesit6s6re;

I2.2" ajelen szerzbdestaszerzldii f6lnev6ben alftiro szem6lymegfelelo, avonatkoz6 jogszab6lyok
riltal megkiv6nt regisztrilIt aliirftsi joggal rendelkezik, igy rcszdrol a szerz6d6s aldiriisa 6s
teljesitdse nem eredmenyezi m6s, olyan szerz6d6s vagy egy6b jognyilatkozat megszeg6sdt,
amelyben szerzldo felkdnt szerepel;

I2.3. nincs olyan fiiggoben levo k<itelezettsdge vagy 6rdekkor6ben 16vo m6s koriilm6ny, amely
kedvezotlentil hathat a jelen szerzoddsben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesites6re vagy saj6t
teljesit6si k6szsdgdre, illetve teljesit6si k6pessdg6re.

13. TITOKTARTAS

13.1" A felek kotelesek a jelen szerzodds alapjan v6,gzett tevdkenys6giik sor6n, azzal
dsszefi.igg6sben tudom6s6ra jutott minden adatot, inform6ciot, eljar6st i.izleti titokkdnt
kezelni. Az rlyen adatot, informrici6tkizitrolag atitokgazda tltal megjel<ilt krirben 6s ideig, a
jelen szerz6d6s teljesftdse 6rdek6ben jogosult felhaszn6lni, 6s harmadik szemdly szdmfra a
titokgazda el6zetes ir6sbeli hozzfijarulitsa hi6ny6ban nem teheti hozzfferhetov6. A Felek
k<jlcscjncjs titoktart6si kcitelezettsdggel tartoznak az egymis szewezetdrol, mtikcid6s6rol,
termdkeirol 6s adataikr6l tudom6sukra jutott minden, az izleti titok kdrebe hrtoz6
infom6ci6 tekintet6ben.

13.2" A Felek rcgzitrk, hogy kdtsdg eset6n egym6st6l bdrmikor jogosultak tajdkoztatftst k6mi arr6l,
hogy valamely inform6ci6t a m6sik fel azizleti titkainak kor6be tartozonaktekint-e vagy sem.
Ajogosult f6l erre adott v6laszdt am6sik fdl krltelez6en elfogadja. Ilyen elozetes megkeres6s
hi6ny6ban - ut6bb felmeriilt vita esetdn - azinform6ci6t titoknak kell tekinteni.

13.3" V6llalkozo alvallalkoz6i titokvddelmi kotelezettsdgeidt rigy felel, mint a saj6t kdtelezettsdgeidrt.



14" JOGVITAKRENDEZfi.)SE

Szerzodo felek meg6llapodnak abban, hogy esetleges jogvit6ikat els6dlegesen b6kds fton,
t6rgyal6sok ritj6n kiv6njSkrendezni, csup6n akkor fordulnak bir6s6ghoz,ha a t6rgyalisos rendez6s

nem vezetett eredm6nyre.

15" ALKALMAZANDOJOGSZABAT,YOX

Ajelen szerzod6sben nem szabtiyozott kdrd6sekre a Ptk., valamint az egyeb kapcsol6d6 jogszab6lyok

rendelkez6 sei az iranyad6k.

Jelen megrlllapod6st a felek k6pviseloi, elolvas6s 6s koz6s 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal

mindenb en me ge gy ezot, 4 er e det p 6 I d6nyb an j 6 v6hagy6 I ag al6irt5k.

Ozd, 2017. szeptember 8.

Ozd Vdros

k6pviseli: Jani

6zdl Kommunik{ci6s
NonProfit Kft' 1'

3600 Oud' Btassbi$t2'

Ozdi Kom

k6pviseli:

unikfci6s Nonprofit Kft.
Yftllalkoz6
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