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Jelen Megbízási szerződés a Mes'bízó és
a Megbizott (továbbiakban: Felek) között
alulírott napon' az a|ábbi feltételek](el:

1. A szBnzooÉs rÁncya
1.1.

ÉsuBxNytsÉcr

A jelen

szerződéssel a Megbízó megb-ízza a Megbízottat,
a ,,Nagybaracska, Gara és
Hercegszántó községek szeniyvízcsatoriázása
a1 ,,,í,y,íztisztítása,, c. projek
t tájékoztatási
a KEOP |.2.0l0g-1t-zor t]oo: azonosíto
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1.2.

iött létre

i,áÁ.i

pá|yázatban

A megbízás kiterjed a Megbíző á|ta| a Támogatás i Szerződés
5c. mellékletében rögzített
kommunikációs tevékenységekből eredő feladatok
etlátásaÍa,valamint a pá|yázatifélhívásban
előírt valamennyi, a projekthez kapcsolódó t.
koÁmínikációs

tr.!|h:T'r#óban
2.
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A MBcrÍzoTT JoGAI ÉsxorrlnZETTsÉGEI

2.|. A Megbízott arábizott

munkát köteles

I.

osztályú minőségben, a

Megbíző
20| l -0037 azonosító számu Támosatási
Szerződése alapj án elvégezni.
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Gara Herceg szántó Nagybaracska Szennyvíz
Onkormányzati TerüteifejIesztési Társutás
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2.2. A Megbízott jelen

.'*
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szerződés keretében nem végezhet olyan tevékenységet, amely Megbíző

érdekeit, hírnevétsérti.

2.3. A Megbízott tevékenységétMegbízó felügyelete alatt, szakmai irányitása alapján végzi, és
attól nem térhet el.

2.4. Az

e|végzett munkáról a Megbízó előírásai a|apjána dokumentációk készítéséhe
z
adatszol gáltatást bizto sít.

aMesbizott

2'5. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott fó

szabáIyként személyesen köteles eljárni, Megbízo
azonbanhozzájáru| ahhoz, hogy a Megbízott más személy közreműködését is igénybe ,,égy.,
amennyiben a megbízás ellátása során szükséges. A Megbízott azonban az e|járásba bevont
közreműködo tekintetében a Ptk. szabályai szerint felel. A közreműködot terhelik mindazon
kötelezettségek, amelyek a jelen Szerződés a|apján a Megbízottat is terhelik.

2.6. A Megbízott a megbízás folyamán
ve

szé|y e ztet ő, akad ál y

o

felmerült, munkavégzés minőségét, eredményes teljesítését
ző tény e zőt azonnal Me gb í z ó tudo m ás ára j uttatj a.

2,7. A mennyiségi - minőségi átvételkor a Megbiző á|ta|

észrevételezett esetleges eltéréseket.
hiányokat, hibákat, késedelem nélkül, külön térítésnélkül kijavítja.

3.

A MBcsÍzó "locat ÉsxorBlpznrrsÉcpr

A

3.1.

Megbízó' minden olyan információt átad a Megbízottnak, amely a munkavégzéshez
szükséges. Állandó kapcsolatot biztosít a projekt folyamán felmerült p'oute*at megoláásara.

3.2. A Megbízott jelen szerződésből eredő kötelezettségeit foszabály szerint saját székhelyén
teljesíti, azonban amennyiben affa szükség van' a Megbízó kifejezett igénye esetén, a
személyes részvételt is biztosítj a.

3.3. Rendszeresen' munkafázisonként ellenőrzi a Megbízott áIta| végzetttevékenységet.
3.4. A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotások, művek a Megbízó
tulajdonába kerülnek. Ezekhez kapcsolódóan a Megbizó területi korlátozás
határozat|an idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhaszná|ási
továbbá j og ot szer ez az alkotás (terv) átdo|gozásár a.

jogot''Jlkuli,
szeÍez,

Gara Hercegszántó Nagybaracska Szennyvíz
Onkormányzati Terü|etfej lesztési Társu|ás

6527 Nagybaracska Szabadság tér 10
Telefon:79136 l - 17 1 F ax 7 9 1 3 61 -233
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4.Drttzlrs
4.1,Megbízási díj

4,1.1.

4.I,2.
4.I.3.

4.2.

A

megbízási díj: 7.800.000,-

+ ÁFA,, azaz hétmillió-nyolcs zázezer
-forint
forint + a
mindenkor hatályos jogszabályok
szerinti általános ro.guiái^.aoo.
A
támogatás
szempontjából elszámolható költség
erejéig a megbízási díj 82,6|28 oÁ-a
és
költségvetési támogatásból, valamút
ú,s"slz Y,-a önkormányzati önrészbőlEU
kerül
ftnanszírozásra, szállítő kifizeté,-.:l
;ouánagyott és elszámolnaío kciltségen felüli rész
1
ftnanszíro zás a te lj e s e g é s zé

A

be

megbízási díj tafta|maz

n a Me

gb

ízbt terhe'li

a

Megbízott tevékenységévelés szerződésszerű
jirutetot és díj at'

telj esítésévelosszefi'ig gő, azza|jT]n9:n,'
áró kciitséget,

A Megbízott tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben
a vállalási árat
alulprognosztizá|ta, az ebbő| eredő.píuszköltségeket,
kiadásokat stb. nem háríth atja át az
Megbízóra, és eznem mentesíti a teljesítési
kötelezettsée alól.

A fizetés módja

4,2.l. A Megbízott felé tcjrténo kifizetések forintban
kerülnek
álta' a Me

4.2.2.

A

gb íz o

tt s záml án me ghatáro zo tt b ank s zám

tLq

átutalásra a Közreműködő

ár a.

Szervezet

Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok
et|átásáért a teljesített és a
Megbíző által
leigazolt tevékenysége atapján a Projekt
megvalósításanak a fázisaihoz igazodó
esedékességgel j ogosult a díjáiásra.
4,2.3. A kifizetések a Projekt mindenkor
hatályos Támogatás i Szerződése rendelkezéseivel
összhangban, negyedévente, a teljesítés,
ip.-aá' Á^p:aía tényleges r"Lau.ot elvégzésének
fiiggvényében, minden esetben szeruőd-ésszerű
és a.jogszabályoknak megfelelő szám|a
mellékletétkell' hogy t,ep",,"
....u*-u r,a egbíző á|ta| a|áírt
#f;:,,ft,t
^inaen
4.2.4. A Megbízott a szerződés teljesítésének
eli;m9rlséről (teljesítésigazolás) vagy
az elismerés
megtagadásáról legkésőbb. a Megbízott
teljesítésétől,vagy az ea1ő1szóló írásbeli
értesítés
kézhezvéte|étő|számított tizenöt napon
bel ü1 írásban tot"ié. nyil atkozrri.
4.2.s. A fizetési határidő nem haladhada
meg. a
Megbíző átta|i kézhezvételéneknapját
-szám|a
követő 30 napot; a számla kézheziételének
nap;a" nem képezheti a felek
között
megállapodás tárgyát, Amennyiben nem
állapítiátő meg egyértelműen a szám|a
kézhezvételénekidó.ponda ,ugy u.
Megbízott a ter;esitest megelő zően nyujtja
be a
szám|áját, a fizetési határidő n..n
t'utuot'u6u ,,'.g u ,,n)aaesben megh
atározottmódon
és
tartalommal történő teljesítésnapját
kcivetőJ0 na|ot.
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4,2.6. A szolgáltatások ÁFA hrta|máravonatkozóan a felek
járnak el.

$.XH*HEilYI TEAV

a mindenkori adójogszabályok

szerint

4.2.7. A felek rögzítik, hogy a szerződés és ennek teljesítéseesetén a kifizetés az Art.36lA.
hatálya alá esik.

$

4.2.8. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 301/A
$-ának (2) és (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő összegű késedelmi kamatot köteles flzetni.
4.2.9. A számla formátumár a a magyarjog előírás ai az irányadóak, azaz csakolyan szárn|átfogad
be a Megbízó, amelyik befogadására amagyar. jog szabá|yai szerint jogosult.

4.2.10.

5.

A

Megbízott köteles a kibocsátásra kerülő szám|ája mellékleteként jelentést csatolni'
amelyben megjelöli a tárgyidőszakra vonatkozó tevékenységétaz időszak utolsó napjával
bezárőlag, éslvagy a Projekt megvalósításának a pénzugyi ütemterv szerint díiizásra
j o go sító, megvaló sult fázisát.

TtroxvÉDELEM

5.l. A

Megbízott magára nézve kötelezőnek ismeri el, hogy a jelen Szerződés teljesítése során
tudomására jutott, a Megbizőra és annak mindennemű tevékenységérevonatkozó vagy
azza-

bármiféle összefiiggésbe hozhatő, továbbá a Megbíző tizletfeÉiről tevékenységá során
megismert információkat megőrzi, a jelen Szerzodés keretében tudomására jutoti téiyeket
és
adatokat a titokgazdák írásbeli hozzájarulása nélkül harmadik személyek részérenem
szolgáltatja ki.

5,2. A Megbízott kötelezettséget vállal

arra, hogy a feladatkörébe utalt ügyekben a Megbízónak
minden rendelkezésre álló vagy tudomására jutott információt és adatoi átad.

6.

EcvÉn szBnzŐnÉsns rBlrÉrELEK

6.l.

6.2,

A Felek jelen Szerzodést a Projekt megvalósításig,

a projekt zárője|entésének a Közreműködő
Szervezet általi elfogadásáig, kot1k azza|, hogy a Megbízott avégszétnla kiállítását kö,vetően
további ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Megbízott a Zárő Elszámolási Csomag
Közreműködő Szervezet általi elfogadásáig köteles ellátni feladatait' és köteles tovabbárésit
venni - külön térítésdíj nélkül - a jelen projekttel kapcsolatos későbbi hazai és uniós szervek
általi ellenorzéseken is.

A

Megbízott etfogadja az A||ami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenórzési Hivatal
ellenőrzési jogosultságát. A Felek - a közpénzek felhasználásának nyilvánosságárő| sző|ő
rendelkezések értelmében megállapodnak abban, hogy a jelen SzerződéJ lényeges
tarta|mara vonatkozóan atájékoztatást üzleti titokÍa hivatkozással nem tagadják meg.

Gara Hercegszántó Nagybaracska Szennyvíz
onkormányzati Terü|etfej |esztési Társu|ás

6527 Nagybaracska Szabadság tér 10
Telefon:79136 l - 17 7 F ax l 9 t 36 1 -233
e-mail : hivatal@nagybaracska.hu
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6.3.

A

Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat
fokozott együttműködési
kötelezettség mellett elsősorban tárgyalásos riton
fiserilr. *.g ,..na.'ni.6.4. A Megbízőval történő kommunikációban és az egyes
feladatok elvégzésesorán az
elektronikus utat kell előnyben részesíteniea
Megbízoiinak. A szerződésteljesítése

során a
dokumentálás elektronikus adathordozókon
történ]k, és csak a felek által elfogadott
utolsó
verziók kerülnek kinyomtatásra.

6.5. A Megbízottvá||a|ja,hogy azirodai

papírfelhas ználásábanujrapapírt a1kalmaz|ega|ább
3O%papírtakarékosság érdekében a nyomtatók
alapbehtiiasa a kétoldalas nyomtatás,
k<irnyezetbarát szerkesztési elveket a|kalmáz (minimális
margó, minimális fehér hely' kisebb
betűméret, természete sen az olvashatóság
előtt tartásával).

ban.

A

',.*

6.6. A

rendezvényszervezés során az ,,Aján|ások Zöld fesztiválok
szervezéséhez,, c.kiadványban
rész|etezett tevékenységekre vonátkozó speciális
követelményeknek meg kell felelni
(,illeiveaVidékfejlesztésiMinisztériumhonlapján).

6.7.
6.8.

Jelen Szerződésben nem szabá|yozottkérdésekben
a Ptk. rendelkezé sei azirányadók.
Jelen Szerződés négy, egymással szó.szerint megegyezo
eredeti példányban készült, amelyből
három példányt aMegbíző, egy példányt a Megú
iőttrupkézhez.

Melléklet : részletes ár ai ánlat
Nagybaracska, 20 12, máius 29.
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PR'INCENT Kommunikációs Iroda Kft.
Képviseli: Borsós Anikó ügyvezető
Megbízott

