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MEGI

amely letrejott
Kapuvar Varosi Onkormanyzat
Cim: 9330 Kapuvar, ffo ter 1.
Adoszam 15728025-2-08
Kepviseli: Hamori Gyorgy polgarmester
(a tovabbiakban: "Megbizo"), mint IV egbizo

es a

TenderPress Kft.
Cim:
Kepviseli:
Adoszam:
Bankszamlaszam:
Cegjegyzek szam:

1125 Budapest
Siklosi Nora Myvezeto
23125300-2-43
12011265-012
01-09-954140

(a tovabbiakban: "Megbizott"),

kozott, az alabbi targyban es a kovetk

tiint Megbizott

ezo feltetelek szerint.

1. Megbizo a KEOP-2015-5.7.0- ko
Iskola epiiletenergetikai fejleszt

projekt kotelezon
targyban arajanlatokat kert be a
szakertoktol.

2. Megbizott ervenyes ajanlatot ado
szempontrendszere szerint a legel
ellatasara.

3. Felek megallapodtak abban, h<
tamogatast elnyeri, ugy a p
nyilvanossagbiztositasi feladatok

4. Felek a szerzodes targyakent a
,,Tersegi Altalanos Iskola i
kodszamu projekt kotelezo nyilv,
kereteben.

5. Megbizott a jelen szerzodes alain
latja el:
Szechenyi2020 Infrastrukturali

6. Megbizott a teljesitese soran nem
szakmai tartalmaert.

IZASI S Z E R Z O D E S

Istenhegyi lit 59-61.

3181-00100009

Elozmenyek
szamu palyazati kiirasra benyujtott ,,Tersegi Altalanos
se" cimii
'ilvdnossdsbiztositdsi feladatainak ellatasa
megbizas targyanak megfelelo referenciakkal rendelkezo

. Megbizo Megbizottat valasztotta ki, mint az ajanlatkeres
nyosebb arajanlattevot az 1. pontban szereplo tevekenyseg

gy amennyiben Megbizo a fenti targyu projektben a
ojekt kereteben Megbizottat bizza meg a kotelezo
llatasara.

A szerzodes targya
KEOP-2015-5.7.0- kodszamu palyazati kiirasra benyujtott
puletenergetikai fejlesztese" cimii, KEOP-2015-5.7.0-
aossagbiztositasi feladatainak ellatasa megbizasi szerzodes

.aval kotelezettseget vallal arra, hogy az alabbi feladatokat

fejlesztesek 1-es esomagban szereplo feladatok

felelos Megbizo harmadik feltol megrendelt teljesiteseinek
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Felek rogzitik, hogy Megbizo a
jelen szerzodessel erintett projek
nyujtott be.
Felek megallapodnak abban, hog
de nem korabban, mint a pab
szerzodes kezhezvetelenek es a V

9. Megbizott a megbizasban szerep
projekt zarasaig latja el. A tel
tajekoztatasi kotelezettsegei
meghatarozott formal es tartalrjii
Szerzodesben meghatarozott hata

Teljesitesi hatarido
feladatokat a Tamogatasi Szerzodes hatalyba lepesetol a

esites iitemezese az Szechenyi2020 Kedvezmenyezettek
Szechenyi2020 Arculati Kezikonyv litmutatokban
eloirasok szerint, az litmutatokban es a Tamogatasi

idok szerint tortenik.

10. Megbizo Megbizott altal elokesz
megfelelo anyagokat koteles veg!

11. Szerzodo felek megallapodnak
javaslataival ellentetesen hagy
Megbizottat felelosseg nem terhe

12. Megbizott a szerzodes teljesite
Megbizo celszerutlen, vagy
figyelmeztetni. A figyelmeztete
tartozik. Amennyiben Megbizo
Megbizott a szerzodestol elallha
Megbizo utasitasa szerint, Me
feladatokat teljesiteni.

Er
13. Megbizott Megbizotol sem

szemelyt nem igenyel, kiveve,
szekhelyen torteno iigyintezest
eszkozok biztositasa Megbizo fei

14. Megbizott jogosult alvallalkozot

K
15. Felek kotelezettseget vallalnak

egyuttmukodnek. Ennek megfei
megallapodasban foglaltak telje;
a szerzodes teljesitesere kihatassa
A szerzodo felek kotelezertseg
johiszemiiseg es a tisztesseg kove

16. Kepviselok:
Megbizott reszerol:

Megbizo reszerol:

Siklosi
tel: 06
e-mail
Hamor
tel: 06
e-mail

Szerzodes hatalya
elen szerzodesben foglalt feladatok ellatasara, valamint a
megvalositasara tamogatasra iranyulo igenyt (palyazatot)

a megbizasi szerzodes az alairasanak napjan lep hatalyba,
azatra/projektre vonatkozo Tamogato okirat/Tamogatasi
llalkozo errol valo tajekoztatasanak napjan.

Felelosseg
ett anyagokat velemenyezi, Megbizott a velemenyezesnek
gesiteni.
bban, hogy amennyiben Megbizo a Megbizott szakmai
ova teljesitest, kifizetest vagy szakmai anyagot, azert

e soran koteles Megbizo utasitasai szerint eljarni. Ha
akszeriitlen utasitast ad, Megbizott koteles 6t erre

elmulasztasabol eredo karert Megbizott felelosseggel
utasitasahoz e figyelmeztetes ellenere is ragaszkodik,
Ha Megbizott ilyen esetben a szerzodestol nem all el,

bizo kockazatara koteles a 4. pontban meghatarozott

forrasok, dokumentacio
irod^helyiseget, sem titkarsagi feladatok ellatasara alkalmas

ha az elvegzendo munka jellegenel fogva a Megbizo
^enyel; ez esetben a teljesites helye es az alkalmazando
data.
;enybe venni a teljesites soran.

mmunikacio, kepviselet
arra, hogy a szerzodes idotartama alatt folyamatosan
loen idoben tajekoztatjak egymast, nem csupan a jelen
eserol, hanem minden olyan szamottevo kerdesrol, amely
lehet.

t vallalnak arra, hogy a szerzodes teljesitese soran a
elmenyeinek megfeleloen, kolcsonosen egyuttmukodnek.

Nora
0/952-9534
nora.siklosi@tenderpress.hu
Gyorgy
'6/596-001
polgarmester@kapuvar.hu



17. Szerzodo felek megallapodnak
koteles Megbizo folyamatos ren
reszere jelen szerzodeshez kapcs

18. Szerzodo felek megallapodnak
venni valamennyi olyan esemen
jelen szerzodes teljesitesehez s
formaban felkerest kap.

19. Megbizott reszere utasitast ado
szamitott 3 napon belul a me
ertesiteni.

20. Szerzodo felek megallapodnak
sziikseges osszes informaciot Me
idoben torteno tovabbitasaert Me

21. Megbizott kepviseloi csak jeler
projektben erintett harmadik fell
vagy az altala meghatalmazott (p

22. Megbizott jogosult a projekth
(TERKEPTER) hozzaferni.

23. Felek a projekt kapcsan felmeri
teljesiteseert Megbizott nem tud
23.1. postal level / fax erke

a teljes dokumentumot faxo
hogy a dokumentum elso old

24. Megbizott jelen szerzodesben v
a meghatarozott teljesitesi hatari
fel (teljesites).

25. Szerzodo felek megallapodnak
elvegzeseert Megbizottat osszese

netto 630.000,- Ft + 27%
brut

Megbizott egy vegszamla benyii

Szerzodo felek megallapodnak
valamennyi, jelen szerzodes te]
egyeb teritesi igenye a megbizott|nak Megb
A benyujtott szamla ellenerteke
torteno elszamolasra.
Megbizo vallalja, hogy a kib
Megbizott Raiffeisen banknal ^
szerzodes es a kifizetesek penzn

26. Megbizott tudomasul veszi, hog
27. Felek megallapodnak, hogy

feltetelekben foglaltak szerint nem
felmondasi jog gyakorlasa kizar
Szerzodesben foglalt jogok es k
kizarolag a Tamogato elozetes ir

abban, hogy a jelen szerzodes hatalya alatt Megbizott
Ikezesere allni, es Megbizott altal hataridoben Megbizo

odoan folyamatos szakmai tamogatast nyiijtani.
?ban, hogy Megbizott koteles kepviseloin keresztiil reszt
n (donteshozoi testiilet ulese, egyeztetes, stb.), amely a

ukseges es celszerii, es amelyre Megbizotol barmilyen

zemely(ek)ben beallo valtozasrol, annak bekovetkezesetol
,bizo koteles Megbizottat irasban vagy elektronikusan

abban, hogy Megbizo koteles a Megbizas ellatasahoz
bizott rendelkezesere bocsatani, amelyek helyessegeert es
bizo tartozik felelosseggel.
Szerzodesre vonatkozoan jogosultak jognyilatkozatra. A
szemben jognyilatkozatra kizarolag Megbizo kepviselqje,

: miiszaki ellenor) jogosult.
tartozo elektronikus Palyazoi Tajekoztato Feliilethez

6 hataridok teljesitese kapcsan rogzitik, hogy a hataridok
lelossege vallami, ha:
6se eseten Megbizo nem tovabbitja egy munkanapon belul
vagy e-mailben szkennelve Megbizo reszere, oly modon,
lara fel kell vezetni a kezhezvetel datumat.

Fizetesi feltetelek:
amennyi feladatat a Felek akkor tekintik teljesitettnek, ha

lejart es a teljesitesrol teljesitesi jegyzokonyvet vesznek

?ban, hogy a jelen szerzodesben meghatarozott feladatok
az alabbi osszegii megbizasi dij illeti meg:

AFA erteke: 170.100,- Ft) AFA, brutto 800.100,- Ft
6 nyolcszazezer-egyszaz forint.
asara jogosult.

abban, hogy a fenti megbizasi dij tartalmazza Megbizott
ssitesehez sziikseges koltseget, dij at, igy a fentieken kivul

izo fele nincsen.
szallitoi flnanszirozassal keriil az elnyert tamogatas terhere

satott, es leigazolt szamlak ellenerteket 15 napon belul
zetett 12011265-01263181-00100009 szamu szamlajara. A
me a Forint (HUF).
Megbizo eloleget nem ad.
jelen szerzodestol a Palyazati felhivas D5. Egyeb
allhatnak el, a szerzodesszegeshez kapcsolodo rendkivtili

lag a Tamogato irasbeli beleegyezesevel gyakorolhato. A
telezettsegek harmadik szemely reszere torteno atruhazasa
sbeli beleegyezesevel gyakorolhato.



37. Amennyiben a szerzodeskotes! kovetoen beallo esemeny folytan a Megbizasi feladat
koriilmenyei megvaltoznak,
kezdemenyezesere. A Megbizasi

Megbizo, mint jogi sz
Tamogatasi Szerzode

37.1.
37.2.
37.3.

a Megbizott jogosult a szerzodes modositasanak
feladat koriilmenyeinek minostil kiilonosen:
;melyt erinto valtozasok
jelen szerzodesre vonatkozo eloirasai,

Megbizo es Megbizot, valamint kepviseloinek szemelye.

38. Ha a modositas a Megbizott erdekkoreben allo okbol vagy szerzodesszegese miatt
sziikseges, a modositas altal okozott valamennyi koltseget a Megbizottnak kell viselnie.

39. Megbizott kijelenti, hogy az altala kepviselt szervezet, valamint az esetlegesen igenybe
venni kivant alvallalkozo a nerrzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1)
bekezdese szerint atlathato szeivezetnek minosiil. Az atlathatosagi feltetel megsziinese
rendkiviili felmondasi oknak min isiil.
A jelen szerzodesben nem szereplo kerdesekre a Polgari Torvenykonyvben foglaltak

iranyadok.
40

A fenti felteteleket es osszeget miidket fel, mint akarataval egyezot elfogadja, a szerzodest 5
oldalas terjedelemben negy (4) peldinyban alairja.

Kelt: Kapuvar, 2015. augusztus 31.

lamori Gyc
polgarme
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