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Megbízási szerzödés
amely létrejött az egyik részről,

Simontornya Yáros Önkormán yzata
Székhelye: 708l Simontornya, Szent Istvrfur király utca
Adószám: 1541 4557 -2-17
Képviselő: Csőszné Kacz Edit Polgarmester
Telefon: +36 (74) 586-930
Fa.x: +36 (74) 586-922

1.

E-mail : simontornya@t-online. hu
a

továbbiakban, mint Megbízó

a

másik részröl a

Hozam 2001 Vidékfejlesztö és Gazdasági Szolgáltató Kft.
Székhelye: 7100 Szekszárd, Tinódi utca 8.
Adószárn: 1 I29 5 592-2-|7
Képviseli: Hónyi Pál ügyvezető
Telefon: +36 (74) 4|6-0l?
E-mail

:

hozamktt@hqzam2OO

a továbbiakban, nrint

között,

1

.tru

Megbízott

az alábbi feltételekkel:

Előzmények
Simontoml,a Város Önkormanyzatabeszerzési eljarást folyatott le TOP-4.1.1-15 kódszámí,
,,Egészségügli alapellátás infrastruldurális fejlesztése" cimíj felhívás keretében benyújtani
kívárrt pá|yévat elkészitésetargyában, amel1, beszerzési eljárásban a Hozam 2001 Kft. adta a
legkedvezóbb ajánlatot, Ene tekintettel Szerződő Felek megbízási szerződést kötnek az alábbi
tartalommal.

l.

§zerződés tárgra:

kapcsolódóan az
1.1 Megbízó meglbizza., Megbizott pedig vallalja a páIyánat elkészítéséhez
alábbi í'e]adatok e] látását:
1 .1 ,1 . Projekt elíikészítéséhez
kapcsolódó pályázati szempontú tanácsadás
I.1,.2, ApáIyérat tartalmi kidolgozásaapályéaali kiírasban és vonatkozó dokumenüíciókban
fbglaltaknak me gf'elelően,

1,1.3. Pályázati adatlap feltöltése a pá|yiuaíi kitOltő-programban, pályéuati dokumentáció
határidőre történő összeállítása, mellékletek beszerzésének koordinálása a páIyé,z;at
formai kidclgozása,
1. t.4. Pályázati megalapozó dokumentum készitése,
1,1.5. Segítségnyújtás a pálvazat során felmerülö szakmai kérdésekben,

. 2l5
1.1.6. Esetleges hiánypótlás teljesítésébenvaló közremúködés,
1.1.7. Támogatási Szerződéshez/Támogatói Okirathoz szükséges dokumentáció
l

.

1

.

8.

sszeállításában való segítségnyújtás,
Folyamatos kapcsolattartást a Közreműködő
ö

Szerve zetlel.

1,2 Megbízott feladatait abban az esetben tudja ellátni, amennyiben az elkészítendő
pá|yáuathoz - legkésőbb a pályazat benyújtási határidejét megelőzó 5 munkanappal- teljes
körűen rendelkezéséreálnak - a Megbízó részérőrendelkezésre álló vagy a rraJgUizO aÍtar
elkészítendő- a feladat ellátasahoz szükséges adatok, információk, műszaki dokumentációk.
1.3 A teljesítés Magyarországon történik.

1.4

Teljesítésideje: Megbízott a feladatait jelen megálapodás alrá.{rásanak napjrán kezdi
meg, és jelen Szerződés 1.1. pontjábarr foglalt feladatok ellátásáig köteles teljesíteni,

1.5

A jelen szerzödés keretében végzett munkák során létrejött, vagyoni értéketképviselő

szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a jelen szerzódés Előzmények pontjában
megnevezett pályázati konstrukción belüli pályazás esetén a Megbízót illeti meg. Jelen
szerződés a szellemi alkotás további felhasznáIásának lehetősége kapcsán a Felek közös
megegyezésével kiegészülhet vagy módosulhat.

2. A

megbízási díj mértéke:

2,L

Megbízottat az 1. pontban meghatarozott feladatok ellátásáér1, az alábbi megbízási díj
illet meg, az a|ábbi bontásban:
Feladat

Nettó

Áfa

Bruttó

Pályázatftás

Díjmentes

Díjmentes

Díjmentes

1.200.000- Ft

324.000.- Ft

1.524.000.- Ft

1.200.000- Ft

324.000.- Ft

1.524.000,_ Ft

Projekt elökészítö
tanulmány készítése

Mindösszescn

2.2.

Megbízott 1 db részszitmla és 1 db végszámla benyújtlísára jogosult, az alábbi

ütemezésben, az adott feladat teljesítésétkövetően:
F'izetesi

Számla kiíllításidőpontja

Elvégzett feladetok

díj összege

ütem
1. szárnú

részsálnla

Megbízisi

Pályárzat benyújtását

követően

Szcrzfiés l. l pontja szerinti
fe

ladatok tárgyidőszakra esö
feladatainak ellátása

Nettó
600.000,- Ft
+

Áfa

3l5

A
Végszámla

pályiaat elbírálásáról szóló
értesítő kézhezvételét

Szerződés 1.1 pontja szerinti
fe ladatok tárgyidószakra

követően

esö

Nettó
600.000.- Ft

feladatainak elláüísa

+

Áfa

2.3 A

megbízási díj lrx összegű és teljes köni, vagyis magában foglal minden kifizetési
igényt. A díj magában foglalja a feladat ellátásával kapcsolatos valamennyi költséget.

2.4 A

lelelc megáiiapodnak abban, hogy amennyiben a pályazatot a Megbízó a
Megbízottnak nem f,'etróható okból nem nyújtja be, Megbízottat M addig elvégzett
feladatokért idóarányos díjazás illeti meg,

2.5 Az

elvégzett teljesítésről teljesítéstigazoló jegyzőkönyvet kell felvenni.
igazoló.iegyzőkönyv képezi a számla kiálításanak alapját és annak mellékletét.

A

teljesítést

2,6

I\4egbízó a Megbízott által kiállított sámla összegét 30 naptári napon belül köteles
átutalni, a Megbízott aital kiállított számlán szereplö bankszámlaszámra.

2.7

A Megbízó a neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. IX. fejezet 6:48 § (1)-(4)
bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékűkésedelmi kamatot ftzet a számlán
meghatározott fizetési határidő lejártát követő naptól.

3.

Megbízó jogai és kötelezettségei:

3.1.

Megbízó.ielen megállapodás aláírásával elismeri, hogy a 2.1 pontban meghatarozott
megbízási díi fedezete rendelkezésére áll.

3.2. A Megbízó köteles

a megbízási szerzödés szerinti feladatok teljesítéséhezsztikséges
adatokat, információkat a Megbízott rendelkezésére bocsátani és a Megbízóval a szerzödés
telj esítése érdekébenegyüttmúködni.

3.3. A

szerződés tel,jesítésévelkapcsolatos döntéseket a Megbízó köteles kellő idöben
meghozni és írásbzur közölni a Megbízott,

3.4. A

Megbízót utasítási jog itleti meg a Megbízott felé a szerződés sikeres teljesítése
érdekében. Célszenitlen vagy szakszerűtlen utasítás esetén a Megbízott köteles ene írásban
felhívni a Megbízó figyelmét. Amennyiben a Megbízó ennek ellenére ragaszkodik az
utasításáho z űgy ennek valamennyi következményét viselni köteles.

3.5.

Meghízó vállalja annak lehetővé tételét,hogy a Megbízott akadálytalanul hozzájusson
minden olyan adathoz és információhoz, amelyek a feladatok ellátásához sziikségesek. Ennek
keretében a Megbízó kifejezetten vállalja, hogy a Megbízott bármilyen formájú
megkeresésére, a. megkereséstőI számított 8 órán belül reagál, illetve a feladatok ellátásához
sziikséges, Megbízó részétől rendelkezésre álló adatokat, információkat a Megbízott által
megjelölt határidórre átadja, a Megbízott által í'eltett kérdésekreválaszol.

4.

Megbízott jogai

4.1. A

és kötelezettségei:

Megbízott köteles a Megbízó érdekébengondosan, legjobb szaktudása alapjan

eljá.rni a szerződés teljesítésesorán.

, 4l5

4,2. A

Megbízott köteles a Megbízóval együttműködni, a Megbízó utasításait teljesíteni,
szakszeótlen vagy célszerűtlen utasítás esetén erre a Megbízót írásban figyelmeztetni. Ha a
Megbízó utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja a Megbízott a szerződéstöl elállhat,
vagy a Megbízó utasítása szerint a Megbízó kockázatáta köteles a munkát elvégezni,

4.3. A

Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli
jutott
tudomásara
adatok, információk tekintetében.

a

szerződés teljesítésesorán

4.4. A

Megbízott a|váIlalkozó igénybevételérejogosult. A Megbízott a jogosan
igénybevett alvállalkoz,óért úgy flelel, mintha a munkát maga végezte volna el. Az
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén a Megbízott felel minden olyan krirért is,
amely anélkül nem következett volna be.

5. A

felek együttműködóse

5.1. A

szerződés teljesítése során a felek együttműködni kötelesek.
Mindegyik fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni,ha szerződéses vagy jogszabályi
kötelezettségének teli esítéseakadál yozva, i lletve veszélyeztetve van vagy lehet.

5.2

Jelen szerződésben foglaltakkal kapcsolatos értesítéseketírásban kell megtenni, mely
értesítésekszemélvesen. postai úton vagy e-mailben a kijelölt képviselő részére
foganatosíthatóak.
Az értesítéshatál),ossá válik, amikor a címzett aztkézhez kapja.
Az értesítéselnruiasztásából eredő károkért a mulasztó féI felelős.
A szóban tett- értesítéseket,anrennyiben valamely fél fő kötelezettségeit érinti, haladéktalanul
írásban is meg kell erősíteni, Írásbeli megerősítésnek minősül a telefaxon megtett nyilatkozat
is,

6.

Kapcsolatta, rtás

6.1.

A kapcsolattartás rnódja elsősorban távközlési rendszeren keresztül valósul meg (fax,
e-mail, telefonbeszélgtltés), amennyiben a feladat ellátása étdekébenszükseges, Felek
személyes kapcso'1;a.ttartást is lehetőr,é tesznek egymás részére.

6.2.

A kapcsoiattartásér1 felelós személyek:
Megbízó részéról:Witzl Éva
Megbízott

7. A

7,L

Tel.: +36 70 369 4886
E-mail : palyazatiro@ si montomva. hu

részéröll Bajnóczi Zsolt

'fel.: +36 20 369 744I
E-mail: bajnoczizsolt1 979@.gmail.com

szerződés időtartama:

A szerző<iés az a|áírásának napján lép hatályba,
meghatározott feladatol< teljes körű teijesítéséneknapjáig szól.

és a Szerződés l. pontjában

7.2. Ha a szerzÖdés tel.jesítéseolyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem
felelős és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkören kívtil merült fel,

,

5l5
a Megbízottat az elvégzett munka és költségei fejében a díj aranyos része illeti meg. Ha a
lehetetlenné válás oka a Megbízott érdekkörében merült fel, díjazásra n€m tarthat igény. Ha a
lehetetlenné váIás oka a Megbízó érdekkörében merült fel, a Megbízottata díj megilleti.

E. Eryéb előírások

8.1.

Jelen szerződés a Felek közös

8.2. Az információs

megegyezésével, írásban módosítható.

önrendelkezési jogrót és az információszabadságról

szóló 20l l. évi
előírásainak megfelelően a jelen szerződés keretében végzett mrlrkák
megvalÓsitásában résztvevő személyek személyes adatainak a Támogató és Közreműködő
Szervezet által történő kezeléséhez (adatfelvétel, táro|ás, nyilvánosságra hozatá) kifejezetten

CXlt. törvény
hozzáiarulnak,

8.3. Felek jogvita esetén a Megbízott székhelye szerinti illetékességgel és haüískörrel
rendelkező bíróság illetékességétkötik ki.
8,4. A Felek között

a szerződéssel kapcsolatos bármilyen értesítés,közlés, jognyilatkozat
kizárő|ag írásban hatalyos, Írásbelinek minősül a masik félhez levél vagy telefrur útjárr tett
nyilatkozat.

8.5.

Felek mentesülnek a nem szerzódésszerű magatartás negatív következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerzödésszerű teljesítésérevezethetö vissza"
vagy pedig bizonyítjak, hogy a kötelezettség teljesítésétVis maior körülmény akadflyozta.
Az ilyen körülmény felmeriilésekor a körülményekre hivatkozni kívánó fél a másik felet
haladéktalanul értesíteniköteles. A Vis maior körülmény az uííahivatkozó fél köteles
igazolni,

8.6. A jelen .szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetöleg más
jogszabályok. valamint a vonatkoző pályánati dokumentációk rendelkezései az irányadók.
Jelen szerzódés 4 példányban készült, melyből
Megbízoííatilleti meg,
Simontornya, 2076. marcius

2

példany a Megbízót és 2 pélrdínya

1.

r i, }
^(
|"t,Qtri§ct2.u..
csöszné kacz Edit
polgárm.este

Simont

a Város

u

Hozam 2001

