
MEGBÍZÁSI SZERZÓOnS

amely létrej ött egyrészről

Simontornya Város Önkormán yzata
Székhelye: 7081 Simontornya, Szent István király u. 1.

Adószám: l 57 33421 -2-17

Képviseli: Csőszné Kacz Edit polgármester

Telefon: +36 ('74) 586-929
E-mail : sinrorrtornya@dielnet.hu
a továbbiakban, mint Megbízó

a másik részről a

Vaskúti Közterület Fenntartó Nonprofit Kft.
Székhelye: 6521 Vaskút, Kossuth L. u, 90.

Adószám: 227 57 456-2-03
Cégegyzékszám : 03 -09- 1 205 3 0

Képviseli: Kling Gábor igyvezető
Telefon: +36 (70) 333-91-21

E-mail : kft .vaskut@,emai l. com
továbbiakban, mint Megbízott

között, az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett.

1. Előzmények

Simontornya Város Önkormányzata beszerzési eljárást folyatott le a VP6-7 .2.I-7.4.L2-16
azonosítószámú pályázati felhívás keretében elnyert, 1826877926 számú, ,,Simontornya
külterületi közútjainak fejlesztése és munkagép beszerzése" című projekt megvalósításához
kapcsolódóan projektmenedzsment feladatok ellátásának tárgyában, amely beszerzési
eljárásban Megbízott adía a legkedvezőbb ajánlatot. Erre tekintettel Szerződő Felek megbízási
szerződést kötnek.

2. A szerződés tárgya

2.1 . Megbiző megbízza Megbizottat a ..Simontornya külterületi közútjainak fejlesztése és

munkagép beszerzése" című projekthez kapcsolódóan az ajánlatkérésben
me ghatár o zott proj ektm en edz sm ent fel adatok el l átás ával.
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2.2. Az e|látandó feladatok :

o A projekt végrehajtásának szervezése,
pályázat és a támogatói okirat tartalma

teendók végrehajtására.

o Elektronikus pá|y ázatkezelő rendszer fi gyel é se (EPTK),
o szakmai beszámolók összeállítása és nyomon követése,
o kifizetési igénylések összeállítása és nyomon követése,
c yáltozás-bejelentések elkészítése és nyomon követése,
o Támogatási szerződésmódosítások elkészitése és nyomon követése,
. Helyszíni és egyéb ellenőrzések alkalmával a kedvezményezetí részére

történő szakmai segítségnyújtás

. KSZ-szel való kapcsolattartás,

. Tanácsadás, illetve együttműködés a projektgazda munkatársaival, a

proj ektben közreműködő alvállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel,

o d projekthez kapcsolódó szerződésekben foglalt feladatok megvalósításának

irgyelemmel kísérése és ellenőrzése,
o { projektben vállalt indikátorok, eredménymutatók teljesülésének ellenőrzése,
. MérFoldkövek, ütemtervek figyelemmel kísérése,
. szakértőisegítségnyujtás.

2.3 Megbizott a megbízást elfogadja.

3. A díj

3,1. Felek rögzítik, hogy a megbízási díj, a2.2. pont szerinti munkáért - teljesítésigazolás

alapján és birtokában - nettó 1.800.000.- Ft + 486.000.- Ft Árl pl'l"), összesen

2.286.000.-Ft, azaz kétm1lliő-kétszéunyolcvanhatezer forint összegben, az alábbi

ütemezés szerint:

. 2019.07. 15. napján: nettó 900.000.- Ft + Áfa (27 %), bruttó 1.143.000.- Ft,

azaz e gymil|ió - széynegyv enhárom ez er forint. ( 1 . sz ámú rész sz áml a)

kezdeményezése és irányitása a

alapján, javaslattétel a szükséges

o A projekt fizlkat zárásának (előreláthatő|ag 2019. 12. 31.) napján: nettó
900.000._ Ft + Afa (27 oÁ), bruttó 1.143.000.- Ft, azaz egymillió-
száznegyv enháromezer forint. (végszámla)

3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a projekt megvalósítási időszaka

lerövidül, Megbízott abban az esetben is jogosult a 3.1 pontban meghatarozott dijazás

teljes összegére. Szerződő Felek továbbá megállapodnak abban, hogy a 3.1 pontban

rögzitett projektmenedzsment díj a Támogatói Okiratban rögzített megvalósítási időre

vonatkozik. Amennyiben a projekt megvalósítási időszaka meghosszabbodik, úgy a
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további projektmenedzsment feladatok ellátásáért Megbízottat a 3.1 pontbanrőgzitett

díjazáson felüli díjazás illeti meg, Szerződő Felek megállapodásának megfelelően.

3.3, Megbízott a számlájához köteles jelentést készíteni az á|tala az adott időszakban
elvégzett feladatok részletes megjelölésével. Felek rögzítlk, hogy a Megbízó és a
Támogató között aláírt támogatói okirat a Megbízotti jelentésekre és a kifizetés
körében egyéb feltételeket is előírhat, melyeknek Megbízott köteles eleget tenni.

4. Fizetési feltételek

4,1. Megbíző 30 napos fizetési határidővel lrzeti meg a hiba-és hiány mentesen kiállított
számla ellenértékét.

Az elszámolható költség pontos mértékét a projekt (azonosító szám: 1826877926) a

beszerzési eljárás eredményeként meghatározott vállalási ár alapján aktuahzált,

mindenkor hatál yo s Támo gató i Okirata r ö gzíti.

4.2. A fizetésre egyébiránt irányadóak aMegbiző és a Támogatő Szervezet között létrejött
támogatói okiratnak a kifizetések rendjére vonatkozó szabályai.

5. A teljesítés helye és ideje

5.1. A megbízás kezdete a szerződés aláírásának napja, a befejezése a projekt zéLró

beszámolójának elfogadása. Felek rőgzitlk, hogy a megbízott a jelen pontban
meghatározott időponton túl is ellátja a jelen szerződés szerinti feladatait a 3.2

pontban rö gzitett feltételeknek megfelelően.

6. Megbízőjogai és kötelezettségei

6.1. A Megbízó köteles amegbizás megkezdéséhez szükséges rendelkezésre álló adatokat,

információkat és dokumentumokat jelen szerződés aláirása után Megbízott
rendelkezésére bocsátani.

6.2. Megbizó minden - Szerződés teljesítéséhez - szükséges információt hozzáférhetővé
tesz Megbizott részére. Megbízott ezen információkat tételesen és írásban köteles
Megbízőtől megkérni. Megbízó a Megbízott által írásban igényelt információkat
Megbízott írásos kérelmében megielölt határidőig megadja. A késedelmes
információszolgáltatásból eredő késedelemért és egyéb károkért Megbízott
semmilyen formában nem tehető felelőssé.
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6.3. A Megbízó felelősséggel tartozik az álta|a szolgáltatott adatok, dokumentumok
valódi ságá ért és azok tart alm ának val ó s ág áért,

6.4. Megbizó a feladat elvégzéséhez szükséges dokumentumokról Megbízott részére azok
keletkezését követően haladéktalanul másolatot küld.

6.5.Megbiző Megbizottat 3 munkanapon belül értesíti a projekttel kapcsolatban
tudomására jutó projektmenedzsmenti feladatok ellátását érintő információról.

6.6. Megbízó köteles Megbízottat minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni,
amely a megbízás eredményességét vagy kellő idóre való elvégzését befolyásolj a. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízó felel.

6.7. Megbiző kijelöli a megbizői feladatok elvégzéséhez szükséges kompetens
szakembereit.

6.8, Megbízó köteles a projektmenedzsmenti közreműködéssel létrejött dokumentumok
aláirt v er ziőjának e gy m ásol ati pél danyát el ektronikus an Megbíz ottn ak megküldeni.

7. Megbízott jogai és kötelezettségei

7.1. A Megbízott a jelen szerződés időtartama alatt rendelkezésre áll és végzi az 2.2.

pontb an me ghatár ozott fel adatokat.

7.2, Megbízott a Megbízó utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megbíző céIszerűtlen vagy
szakszerútlen utasítást ad, a Megbízott köteles erre őt írásban figyelmeztetni, A
figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott a felelős. Ha azonban a

Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az annak végrehajtásából
származő károk a Megbízottat nem terhelik, illetve a Megbízott a szerződéstől
arányos díjának követelése mellett elállhat.

7,3. A Megbízott köteles a 2. pontban meghatározott munkákat a tőle elvárható
legmagasabb színvonalon és minőségben elvégezni. A munkák szerződésszerű

elvégzésének minőségéért a Megbízott szavatol.

7.4. Megbizott kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Megbízási Szerződés hatálya alatí
együttműködik Megbízóval, illetve az általa írásban megjelölt személyekkel.

7 .5. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbiző által átadott iratokat, dokumentációkat csak a

szerződésben meghatározott célokra ésjelen szerződés keretében használja fel,
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7.6. A Megbízott feladatait meghatározóan saját székhelyén, személyes közreműködést

igénylő tárgyalások, ellenőrzések esetén aMegbiző székhelyén látja el.

7.7. A Megbízottnak az együttműködési kötelezettség kapcsán a megbizási szerződés

teljesítését akadályoző körülményeket haladéktalanul a Megbízó tudomására kell
hoznia. Ennek elmaradása a Megbízott kártérítési felelősségét vonja maga ltán,
amennyiben az információ átadásának elmaradása miatt kár keletkezik.

7.8. A szerződés tárgyátképező munka elvégzéséhez aMegbízott egyéb közreműködőt is

igénybe vehet, figyelemmel a 27212014 (XI. 5.) Kormányrendeletben foglalt

előírásoknak megfelelően, Az igénybe vett közreműködőért a Megbízott úgy felel,

mintha a közreműködő által ellátott feladatokat magavégezte volna el.

7.9. A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Megbízott olyan információkhoz,

adatokhoz fér hozzá, amelyek a Megbízó szempontjából bizalmas jellegűek.

Megbízott gondoskodik a teljesítés során tudomására jutott adatok, információk

bizalmas kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra,

hogy ezeket az adatokat, információkat csak a jelen szerződés teljesítéséhez indokolt

mértékben és esetben használja fel.

7 .I0 A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az

elektronikus utat kell előnyben részesítenie a megbízottnak. A szerződés teljesítése

során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által

elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.

7.11 A beruházáshoz kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esély
tudatosságot kell kifejezni, tilos szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra

vonatkozó meglévő előítéleteket.

7.12 A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések, stb. körülményeinek

környezettudatosságot kell tiikrözniük.

7.13A nemek közti esélyegyenlőség biztosítását szolgáló szempontokat érvényesíteni kell
a feladatok végrehajtása során.

8. Szerződésszegés

8. 1 . Ha bármely fél bármilyen módon megszegi a szerződésben foglalt kötelezetts égeit, a

másik fél a szerződésszegés tényét írásban, erTe az alpontra hivatkozással,
feljegyzésben rögziti, és határidő tűzésével felhívja a szerződésszegőt a
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szeíződésszegés megszüntetésére. Ha a szerződésszegő a másik fél áItal megszabott
határidőig nem tesz meg minden elvárható lépést a szerződésszegés
megszüntetésére, a vétlen fel azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést.

8.2. Ha bármely fél a jelen szerződést megszegi, kötbér és kártédtési felelősséggel is
tartozlk, amennyiben neki felróható okból nem szerződésszerűen teljesít.

8.3. A Szerződés teljesítése során a Megbízott tudomására jutott olyan információk,
amelyek a Megbiző múlt, jelen vagy jövőbeli üzleti tevékenységeire,
szolgáltatásaira, ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és azokat a
szerződő felek bizalmasnak minő sítik.

8.4. A másik fel bizalmas információjáról tudomást szerző fél aztkizárőlag a Szerződés
teljesítése során használbatja fel, a másik féI előzetes írásbeli llozzájárulása nélkül
azt harmadik fellel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja,
nem reprodukálhatja.

8.5. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő
korlátlan ideig fennmarad.

9. Kapcsolattartás

9.I. Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt valamennyi hivatalos értesítést vagy más
közlést írásban kötelesek megküldeni a másik fél részére, amely akkor tekintendő
kézbesítettnek, ha azt személyesen adják át a címzettnek; vagy postán ajánlott
küldeményként laildték meg a címzettnek és címzett az átvételt igazolta; illetve
telefaxon vagy e-mail-en került elküldésre és az átvételtvisszaigazolták.

Megbízó kapcsolattarlój ának neve, címe, telefonszám a:

Név: Csőszné Kacz Edit
Cím: 7081 Simontornya, Szent István királyu. 1.

Tel.: + 06 74 586-929
E-mail : simontorn]ya@dielnet.hu

Megbízott kapcsolattarlój ának neve, címe, telefonszáma:
Név: Kling Gábor
Cím: 6521 Vaslcut, Kossuth L. u. 90.

Tel.: +36 (70) 333 972l
E-mail: kft ,vaskut@qmail. corn
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Felek az e|őzőekben megnevezett kapcsolattartók személyében vagy a megadott

elérhetőségekben bekövetkezett bármely vá|tozást kötelesek 24 őrán belül jelezni a

másik felnek, mely tájékoztatást a változástól számított 3 napon belül írásban is
kötelesek megismételni.

10. Zárő rendelkezések

10.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatukhoz
képest adataikban változás következik be, azí írásban haladéktalanul közlik a másik
féllel.

10.2. Felek rögzítik, hogy a jelen megbízás teljesítése során létrejövő szerzőijogi védelem

alá eső művek, alkotások a Megbízó tulajdonába kerülnek akként, hogy azokon a

Megbízó területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik

személynek is átadható felhasználási jogot szeíez, beleértve a szerzői jogi védelem

alá eső mű fel, illetve átdolgozását is. Ezen jogszerzés ellenértékét a megbízási díj
tarta|mazza.

10.3. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvény.telen, ez a Szerződés egyéb

rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha a felek ezen rendelkezés

nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.

10.4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás
kérdéseket egyrnással tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben a tárgyalás nem vezet

eredményre, érdekeiket a magyar jog és a magyar polgári peres eljárás szabályai

szerint bírósági úton érvényesítik, egyben - értékhatártól fliggően - kikötik a

Megbízó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

10.5. A szerződés módosítására csak a szerződő felek mindenkori cégjegyzésre jogosult

tisztségviselői jogosultak és a módosítást mindenkor írásban kell rögzíteni.

10.6. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen ügyben keletkezett dokumentumokat a

Magyar Álla- és az Európai Unió szervei jogosultak ellenőrizni. A Megbízott az

esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést végző részére a kért

felvilágosítást megadja, a dokumentumokat bemutatja és szükség esetén másolatban
átadja.

10.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a
vonatko zó egyéb j o gszab ál yok rendelk ezés ei az ir ány adők.
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Felek a Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után,

képviselőik útján jóváhagyólag aláírják. Jelen megállapodás 4 eredeti példányban készült,

amelyből 2-2 pé|dányMegbizőt és Megbízottat illet meg.

Kelt: Simontornya, 2019. április

vaskúti közterület Fenntartó
Nonprofit Xft.

6521 Vaskút, Kossuth L. u.90.
szám:22757456-2-03
: 5í000149-10O10'l89

Polgármester

Simontornya Város Önkormányzata
Megbízó
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üglvezető

Vaskúti Közterület Fenntartó Nonprofit Kft.
Megbízott


