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mely ldtrejott egyrdszrol

Ndv: 6zd V6ros Onkorm6nyzata
Szdkhely: 3600 Ozd,, V6rosh6z t6r 1.
Adoszftm: 1 57 26487 -2-05
Banksziimla: orP Bank Nyrr. ozdi Fi6k rl734r2r-153500gg
K6pviseli : J aniczak Drivid pol g6rmester
Tel.: 06 481 574100
mint Megrendelo (a tov6bbiakban:,,Megrendel6,,),

N6v: TENDERAUDITOR Kft.
Sz6khely: 1138 Budapest, Meder utca g.
Ad6sz6m: 2269885 8-2-41
Kdpviseli: Ducsai Akos
Tel.: +36-20-322-1646
E-mail : ducsai. akos@tenderauditor.hu
mint V6llalkoz6 (a tovribbiakban:,,V6llalkoz6")

a tovribbiakban egytitt, mint,,Felek" krizdtt alulfrott napon 6s helyen az alilbbif'eltdtelekkel:

1. El6zm6nyek

Felek el6zmdnyk ent rdgzitik, hogy 6zd Vriros onkormriny zata, mint ajinlatkero a Top- 1 . 1 . 1 -1 ipari parkok ds iparteri.iletek fejlesztdsdre" cimri palyazati felhivrise datainak (tizleti terv, kciltsdg-haszon elemzds) .ilat,iru tingyibanb en.
A bedrkezett ajdnlatok alapjrin a fenti feladatok ellitftsina a vallalkozo adta Megrendelo
szitmttta az ervenyes aj6nlatok koztif a legalacsonyabb cisszegri ellenszolg6ltatrist tartalmazoajfnlatot' Jelen szerzodds az ajinlattdteli felhivris 6s a nyertes ajfnlattevo (V6llalkoz6)
aj inlata alapj 5n kertlt m e gkotd sre.

2. Szerz6d6s trirgya:

Megrendelo megrendeli, v6llalkoz6 elvallalja a Top-l.1.1-15 k6dsz6mri felhiv6sban
elSitt izleti terv felhiviisban meghatdrozott formai 6s szakmai tarlalomnak megfelel6
elk6szitdsdt, 6's az tizleti tew rdszetkepezo koltsdg-has zon elemzes elk6szit6s6t is.

2.2.

2.1"

Az izleti tervet a piiyazati felhivris melldklet6t kepezo
elkdszftdsdhez" cim.d dokumentum el6fr6sai szerint kell
tartalmaznia kell:
- Vezetoiosszefoglal6t
- A projektgazda bemutatiisiit

,,Seg6dlet az ljzleti terv
elkdsziteni, mely szerint

- Aprojektgazda tevdkenys6gei ds kor6bbi fejleszt6sei- Egytittmiikddo parlnerek ds az egytittmrikc;dds form6i6nak bemutatiis6t- A projekt menedzsment szervezet bemutat6s6t



- Fejlesztdsi ig6ny megalapozilsilt
. stratd giai helYzetertekeldst
o piaci kornYezet elemzdst
o SWOT-elemz6st
o projekt cdlkitrizdseit, elv6rt eredm6ny6t

- A tervezett fejleszt6s tartalm6nak kidolgoz6s6t

o projekt n6lktili eset bemutatilsifi
o mriszaki tartalom leir6s6t
o az izemeltet6s technikai felt6teleit
o azizemeltet6s szem6lyi 6s szewezeti felt6teleit
o cselekvesi i.itemtervet
o kockfzatelemzdst

- Marketingtervet
- P6nziigYi elemzdst

3. A teljesit6s hatfrideje:

A teljesit6s hat6rideje 2016. m6jus 23., de legk6s6bb ap6ly6zatbeny0jt6s6nak id6pontj6ig.

4. Vfllalkoz6si dij, fizet6si felt6telek:

4.1.V6ilalkoz6si dii
nett6 3.600.000 Ft + AFA,

azaz nett6 h 6ro mmill i6 -hatszirzez er fo rint + 6fa.

4.2. A v6llalkoz5i dij magftban foglalja az 1. pontban meghatfrozorr. feladatok elv6gzdse

sor6n felmeriilt valamennyi kolts6get, amelyek sztiks6gesek a feladatok szakszeru 6s

komplett me gval6 sit 6sithoz.

4.3. A V6llalkozo a 4.1. pontban megjelolt 6ron feliil semmilyen cimen tdbbletkoltsdget

nem 6rvenYesithet.

4.4. A v6llalkoz6i dij megfizet6se a teljesitdsigazollst kovetoen ki6llitott szfimla

kezhezveteletol szftmitott 30 napon beliil, banki 6tutal6ssal tort6nik.

4.5. A v6llalkoz6i dij p6nziigyi fedezete a20l6.6vi koltsdgvet6sben rendelkezdsre 6ll.

4.6. Megrendelo k6sedelmes teljesit6se esetdn V6llalkoz6 k6sedelmi kamatot jogosult

6rvEnyesiteni, amelynek mdrtdke a kesedelemmel 6rintett naptdn f6l6v els6 napj6n

6rv6nye s j e gybanki alapkamattal me ge gye zo meftek.d,'

5. KaPcsolattartfs

A szerzodes teljesit6se sor6n felek kdpviseloi 6s kapcsolattart6i:

Megrendel o rdszdrol: B6nhidi R6befi
PH. Teleptildsfejleszt6si Oszt6ly
Tel:06/48-57 4-130
Email : banhidi.rob ert@ozd.hu



6.1

Y filalko zo r 6sz6r 6l : B ondor Istv6n, proj ektvezeto
Tenderauditor Kft.
Tel.: 701337-9116
E-mail : bondor. istv an@tend,erauditor.hu

7.2.

6" Szerz6i jogi rendelkez6sek

Jvlegrendel6 a jelen szerzodes alfuirdsilal egyidejrileg kifejezetten elismeri, hogy a
Villlalkozo 6ltal valamennyi, a jelen szerzod,ei teryesitese sor6n elbiilitott, illetve azzal
<isszeftigg6sben ldtrejcivci dokumentdci6 VSllalkoz6 szellemi termdkdnek minosiil, 6s a
v|llalkozitsi dij marad6ktalan megfizetdsdig Vrillalk ozo kizdrolagos tulajd on6tk6pezi"

A szetzoi jogdrj drtdk6t Felek a vfilalkoz6si drj 4)Yo-anak megfelel6 cisszegben
Sllapitjdk meg, amely cisszeget felek a vrillalkoz6si drj megrillap itis6n6l figyelembe
vettek, 6 s a v6llalk ozdsi dijb a belekalkuliltak.

Amennyiben Megrendelo a viillalkoziisi dijat - ezzel a szerzbijogdijat - nem frzeti
meg, fgy Megrendelo a V6llalkozo 6,ltal elkdszitett dokumentaci6t,vigi annak b6rmely
el em6t s emmi lyen m6 do n nem has zn alhatj a f el, azokat nem has zno s ithaitj a.

A jelen szerzSd5,s alap16n, llletve azzal cisszeftiggdsben ldtrejcivo szerz6i jogi
mti(vek)re Megrendelo a vallalkoziisi dij marad6kalan megfizetds6vel egyide;rif"g
kizar6lagos felhasznfllsi jogot szerez. Felek rcgzitik, hogy Megrendelo kiztnolagos
jogszerzdse nem korl6tlan a tekintetben, hogv a Yallalkoz6 6ltal elk6szitett
dokumentiicio kizhr6lag a jelen szerz6ddsben foglait cdlra (1. pont) haszniihato fel, az
harmadik - ktildncisen a V6llalkoz6 tev6kenys6gdvel megegyezotevdkenysdget folytat6,
es/vagy Ytilalkoz6 tevdkenys6gdvel dsszeniggo tevdkenyse get v6gz6 - ,r.riety r6szdre
ho zzLferhet6vd nem tehet6.

7 " F,gy6b rendelkez6sek:

A Yiilalkoz6 kijelenti, hogy Szerzodds ttrgytnak megval6sitdsfthoz sziiksdges
jogosults6ggal, szak6rtelemmel rendelkezik, a vlnatkozo szabvfinyokat, el6iriisokat,
jogszabalyokat ismeri 6s betartja. Y6llalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik az titalav1llalt
m6mciki feladat elv6gz6sdhez sziiksdges szakmai j ogosultsiggal.

Szerz6do felek k6telesek egyiittmrikodni a SzerzSdds teljesit6s6nek 6rdekdben 6s
legjobb tud6suk szerint mindent megtenni a Szerz6d6s megfelelo teljesitds6drt. Felek
rogzitrk, es Megrendelo kotelezettsdget villIal arra, hogy a dokumentiici6 elkdszit6sdhez
sztiksdges n61a megl6vo mtiszaki dokumentumokat 6s szriksdges okiratok at yfllalkozo
rendelkezdsdre bocs6ssa a jelen szerz6d6s megkotdsdt kciveto 5 napon beltil. Felek
rogzitik, ds Megrendel6 tudom6sul veszi, hogy V6ll alkozo a jelen pontban foglalt
dokumentumok 6s okiratok mtiszaki tartalmilal kapcsolatban semmilyen felelosseget
nem v6llal.

7'3' Felek megrillapodnak abban, hogy a villalkoziis keretdben megismert informrici6kat
kizdrolag a jogos 6rdekkel rendelkezo harmadik szemdlynek adhatnak 6t, a m6sik f6l
izleti s6relme ndlkiii.
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7.4. Megrendel o hozz6j6ru1, hogy a szerzodds sikeres teljesitdsdt k<jvetden V6llalkoz6

Melrendel6 nev6t, a teljesit6s idejdt 6s a feladat kdriilir6s6t referenci6i koztitt

nyi lviino s s 69r a hozza "

A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen Szerz6d6ssel kapcsolatos jogvit6ikat

egym6ssal b6k6s, t6rgyal6sos riton kis6rlik meg rendezni. A peren kivtili t6rgyal6sok

sikertelens6ge eset6n a szerzodo felek al retik magukat per6rt6ktol ftiggo en az Ozdi

J6r6sbir6 s6g itl"tu" a Mi skol ci Tdrv6nysz6k kizfr 6lago s ill et6ke s s 6 g6nek'

A Szeru6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri Tdrv6nykonyvrol sz6l6 2013"

6vi V. tdrvdny (Ptk.) vonatkoz6 rendelkez6sei az ir6nyad6k'

Aszerzodes 4, egymilssal sz6 szerint megegyezo, eredeti pdld6nyban k6sziilt, melyb6l 1

p6ld6ny y6llalkoz6t, 3 peldfny Megrendelot illeti meg 6s amelyet szerz6d6 felek

Lloluurtuk, 6s mint akaratukkal mindenben megegyezot jov6hagy6lag aliirtak.
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