8/2013/SZ
MEGBÍZÁSI SZERZÓDÉS

KEOP 5.5/A pályázat enetgetikai munkarészeinek elkészítése
Amely létrejött egyrészról

Medgyesegyhtúa Yárosi Önkotmányzat

Székhely 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tet
tőnsszá,na:725217,
adőlgazgatási azortositő

1.

25217-7-04
44083-00000000
statisztikai számiel e: 757 25277-8417 -327-04
aláírásta jogosult képviselóje Ruck Mítton polgfumestef, a továbbjakban
bartkszám}aszáma:
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MpeaÍZó

mástésztől az

Pronergy Kft.
Székhely: 1117 Budapesq Budafolri út 187_189.,

Cégsegpékszám: 1 7-09-005 t 60
Adószám: 7336609+2-17

Banks zárnlaszám: 7 77 46081 -20025 658-00000000
aláírásta jogosult képviselője Fekete László ügyvezetó, a toyábbiakb an

között

alulífott helyen és id6ben az

übbi

MpesíZorz

feltételekkel:

I.

ELŐZMÉI\YEK

rógzítiE hogl Uegbbő pityázatot szn,áét<ozúbenyuitani a Nemzeti Feilesztési üglnökseg +: I(E9P pályáaat tátgyábatt, a KEOP 5.5.0/A sz. éptileienetgetikai feileszíések kot rerű.ítér.
című páyázati konstukció keretében.
Felek. kÖlcsőn_ösen

k:".]e_él-

Felek kÖlcsÖ.nósen
hogy Medgy esegyháaa Yatosi Önkotmányzat Képviseló teshilete a páyázati felhívás
1Ögzítílr,
t€ry.ezetét telies kÖfŰ€n m€i§m€rte,
és a 4/2013 ( I.15) Kt. számú kepviselő'testiiüeti hatátozatávj a pílyázaton
való tészvételt jóv áhagyta az ott tögzített rnódon, és feltételekkel. Á kéiviselő testiilet felhatalmazta
Ruck Márton

polgátmestet, ho$, a pályázai dokumentáció előkészítéséhezsztikséges intézkedé§€ket megtegj.e.

II. A

szERzŐDÉs rÁncYe

Jelen szerződés a]ŰÉ*á:al Megbző megbízza, Megbízott pedig elvíllatia az I. pontban bivatkozott pályázat
kapcsán a szakmai előkészitő/ szenező, azzd összefrlgő adminisittatív feiadatok .iÉtását.

III.
3.7.

A rV,

FELEK EGYÜTTUŰXÖOIÍSB

Pontban leírt feladatokat a Megbízott a legjobb tudása és Megbizó igenye szerint köteles teliesítetri.
Szerződó felek rögzíti\ ho5, jelen szerzódés telj€;ítése efdekében kolisonoá ágyt,t
kát É;;-'
"űködrn
A felek kÖzÖtti táj&ozatás, adatszolgáltatás vagy intezkedés minden esetben íásban tóténik (e_mai! fax,
levél), konzultáció me8taítá§áíól minden esetben jegpőkönyvet kell felvenni.
A szeződés
l."
- ."ra,
"r;"ii rrasai
:ryfr f:l _'.l hivatkozhat ata, hogy valamel} jághatási t ioattó cselekvőség ""gy -"r"'Jr
infotmáció alapián törtent meg.

rv.

Az EGyEs nÉszreraoatox rönÉnnN

upcnízolt rEIADATAI

Enetgetikai előkészítés:

4.7.

-

Epiiletenetgetikai Audit és Tanúsítás.
Epiiletenetgetikai számias a meg.lévő és tewezett felújítási állapotra vonatkozóan.
Epiiletenetgetikai melléklet kitöitése
A pályázai előkészités adminisztratív feladatainak az ellátása
Szakmai minóség-ellenőzés ketetein beliil az elkésziilt anyagok minőségbiztosítása.

V. MEGBÍZOTT

KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megbizott szemé}yesen köteles eliámi; igenybe veheti azonban más szemáy közteműködését is, amüez
Megbízó jelen szerződés űábásával hozzájáni. A Megbízott az igénybe vett személyétt úgy felel mintha a
rábaott igyet maga látta volna el.
5.2. Ha a Megbízó célszerúden vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott kóteles őt erte figyelmeztetni; ha a

Megbízó utasítísához e figyeJrneztetés ellenére is tagaszkodik, az uta§ítá§ból ercdő kátok ót terheük"
M€gbbott köteles a Megbízót tevékenységérőlés az úgy őűásátől ktvánsáLgát4 sziikség esetén arrélkiil is
tájékoztatni, kiilönösen, ha a felmeriiLlt úi kötiiümények az utasítások módosíását teszik indokolttá.
5.4. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkot téth et e\ ha ezt a Megbhó étdeke feltédenü megköveteli és
a Megbízó előzetes &tesítés&e mát nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót haladektalanut ette§íteni kell.
5.5. A Megbízott köteles a Megbízót a megbízás telesítésérőlhaladéktalanul értesíteni,
5.6. Megbízott. köteles a feladat végrehljtásával kapcsolatosan tudomásáta jutott információkat bizalmasan
kezelni A feladatok végrebajt|sáva\ tnűszaki tatta]mával kapcsolatban infotmációt hatmadik fá vagy
- szemfr részérea1rdeg5izó engedélyé nélliül nem adhat E.
5.3.

Á

5,7, Megbízott feladatÁt aMegb:ző utasításainak megfelelően, jól

VI. MEGBÍZÓ
6.1. Minden etvlátíst

közöln!

és szakszerűen

kelt hory ellássa,

KÖTELEZETTSÉGEI

és telies információt nyuitani

Megbizottrrak

a

feladatokra vonatkozó

követelmerryetről.
6.2. A benfjtandő pályáaat előkészítéséhezszükséges Megbízói hatáskötbe ta-ttozó dokumentumot, iíatot,
infomrációt a Megbízott kérésétőlszámított 3 napon belü átadja Megbízottnak
6.3. A Közvetítő Szervezet által kiildótt észfevétel, hiánypóűs, bátminernű a pályázat tátgyát &intó megketesés
továbbítása a Megbízott felé 1 napon beliil.
6.4. Segítséget nyiitani Megbízott tészue azza\ hogy tendelkezésérebocsát minden, a feladatokra vonattozó,
mun}ájához sziüséges iníotmációg beleértve az előzményeket is és minden más, a feladatokkal kapcsolatos
adatot.

6.5. Haladéktalanul értesíteniMegbízottat, ha megfigyel vagy bármely más módon tudomásáta jut olyan
feilemeny, amely M egbbott szolg!7tatásainak körét vagy időbeni ütemezését befolyásolja.

6.6. Megbízott által elóteíie§ztett dokumentációk jóváhagyása.
ó.7. A ptojekt megvalósításához sziikséges pénzüglri fotnís biztosítása.
6,8. Meghozni minden olyan döntést mind az elókészítésifázisban mind

a megvalósítási fázisban, ami Megbízás
teljesítéséhezszüüseges.
6.9. Jelen szetződés ketetében végzett és igazolt szolgátatások ellenértékétmegfizetrri Megbízott számáta a jelert
szetződés 9. íejezetében tögzitettek szednt.
ó.10. Beszetezni tninden hatósági engedáp, ami a ptojekt megvalósításához szükséges.

6.11.Megbiző a Megbízott tészete az ütemtervben megjelölt hatfuidőre köteles az alábbi dokumerrtumokat
etedeti, vagy hiteles másolati példányban áadni. ( pl. alá&ási címpádránn 30 napná nem tégebbi cégkivonat.
és tulajdoni tap(ok), alapíó okitat).
6.72.Megbbott jelen Szerződés teljesítésétkóvetően jogosulttá válsk az általa elvégzett feladatok refetenciaként
való felttintetésete az alábbi adatok vonatkozásában:
o Megbízó neve, címe;
o Megbizás tfugyal

@

3

'

.
o

Az ellenszolgáltatás összege;
A kapcsolattartó neve és elérhetősége;

amelyhez Megbízó hozzájátulását adja,

Megbízott ketéséte MegÖáó a ketés megetkezésétkövető

5_

kiállításáta ielen Szetződésben foglaltak tefesítésétőlszámított
5

munkanapon beliil
* kóteles
'^''-"' refetencianyilat}ozat

*., iJati"t"-ig,

6,13,Megbiző a szeződés áátltásátkövető

fogYaszási éwe visszamenóen

,

3 munkanapon belű a megbizott részére átadja a,kőziizerrtt szátnlák
3
,vagy a közíizÁ szolgálató f"J;r-á;;;-ÖÖJj-Ú-"*,ar" az elműt 3

évre vonatlcozóan, valamint az épüitek tulajdonjogát Ü-rrt"tó
alapító okitat, nyilatkozag önkotmányzaibatfuola|, stb.)

Megbízó észéól:

d"k"-.",,rr";k;i.

1pL
-

-.gl*o

tulajdonlap,

VII. KAPCSOIJ\TTARTÁSRA KIJELÖLT SZEMÉLYEK

név: üketJános

beosztás: aljegyzó

cím 5666 Medgresegyháza, Kossuth tér 1.
td, íax: 68/440-000,6S/ 440-860
e-mail ükeri@medgleseg5rhaza.hu

Megbízott részérőI:
név: Fekete László

beoszlás: ügyvezetd

cím: 1117 Budapesq Budafoki út 187_189.
tel: +36 20 36 43 935

e_mail fekete.lasz1o@ptonergy,hu

III.

szERzóDÉs mŐrenreve

8'1' A, Megbízotti szo6n]tláso,k, tdiesítésénekidőtattama a pályázat
energetikai munkatészeinek elkészítése
tekintetében a szenőd,és alá,básával kezdódik es a r,mo$ioi
or.i*t i"t gTírá- ái"]i kézhez!ételéigt,rt.
Megbízott gatanci át,ujllal

ao.a u.onatkozőan, hogy a pályáz"i
-;ir.""!.i?a"a"oe. zt a pályázat
benYuitási harádd6 |ejfuta,előtt áadja az ór,koÁániat részére
"n.rg.,ik"i
difrtáüsan, e,
ro.*u"r,.
8,2, EgYik Fá sem vonja.felelősségre a másik Felet
ni.orcrt rr"!y kér.áj;;'kil;';.jjesítésben, melyeket
vis majot, sztfájb baleset vagy más, a másr-k Fe! u^gy
kéúrJái
nem befoly.ásolható
^!k^ko^zoiiűé,
esemény okoz.

'|o-áoi

ay-

álj

8,3, Felek kőlcsónÖsen
:?q:Ú.h,"q amtrrnyiben a pályáza! beadási hatátidejég a kiító előtébb bozz4 vagt
bIátrnilYen okból kifolYólag (PI
|9ryshiány) a pinfázáto.t .buár1" "^gy wcí i"gb:.ottol fiiggetJen okból
l.ufo'yőlagapályáaat

beaűs akadáyba ii*árft,,ióM"sbi""tt

D(.

A Megbízó által

i...íl}iíi"raaröii"
^

*.rrai.

MEGBÍZÁSI DíJ MÉRTÉKEÉsaIrNex rqFIzETÉsE

Megbízott részéte.a,ieten
_Szeződés IV. pon§ában meghatározott tevékenységelvégzéséért
Megbbő megbizási díiat (a továbbiakban:
,,Díj') fizet az aláb"iak lzetnt

Jelen Szerződés Iv. pontjában megtntfuozo,tt tevékenységellátás á&t játő megbizási díj metéke
4'rlig"lr"i
283 5g4 Ft +
AFA, azaz néglrrnüó-kettószáznyolcvanhfuomerrr-á"rLÁ**"or_rcg5,

bruttó 5 440 164

r"át pr""i a,orá*
?*i',. Mő;;;

F7 azaz

ötrtillő-négy"ráznegyrenuet-.§")aáríi,^nntgy
ütemezéssel és összegben és feltételekkel
|ogosrit á!r",
"

{K

az

"aa,
atábbi

4

részszámla:

1.

500 000 Ft + AFA, azaz Őtszázezet

vonatkozik;

Íoint pJ.usz általános forgalmi adó

a dokumentum tefvezetének elkészítéséíe

az
l:,_|:
:Í::::y^,aa egY ,,Energetikai elókésátés" tevékenységte yonatlrozik A Felek a az
ooEumentacloJanak
nyomtatott
összefűzött
fáil formátum.) történő átaűsát tekinti\'amelyet Felek Átadás
PeldánYban

-

e]készüt
formában, valamint elektronikus formában (?DF
-_'

Átvételi iegyzőkőnyvlel

igazot rrt .

Yégszámla:
3_783 594 Ft + Át"A, azaz llfuomml]]iő_- hétszáenyolcvanh átomezer-ötszázkllenwennégy
fotgalmi adó, a végleges dokumentum elkészítésétevonatkozi!

fodnt plusz általános

A,véylzfla,az ,,nnetgetikai

előkészítés'tevékenységte vonatkozik. A Felek ezen feladat alatt az elkésziilt
és a
végteliesítéshatátid9ébvá,]vázaahrtáaypőtlás,
iszáz{kerdés, támogatási fertct"r mi"tt aárg"zoiao-nm.rrtaaa
útrnutatójában m:ghatl9r:t] p:ldinyél,rn pÉ., .gy pádányban nyolot"tott-orrr.niratt
^,^'j!Ir^T
IorÍnaDan, !:]!u,.^ti
valafi nt elekúonrkus tbrrnában (PDF fájl formárum) történó elkészítését
éni! amelyet FelekÁtadás _
Átvéteü iegyzőkönyrvel igazolnak.

9,1, A. hatosági engedáYek beszetzése során felmeríilő illetekek,
egyéb hatósági űjaka1 Megbizott" azok
felmedilésekot meg6z ei, azza7, hogy Megbízó köta..
v"gtir"ti'aá kifuliitt n;Ö.üÖTött.ég"k.t
"
felmeriilésiiktől számított 10 napon Lelű i4egbízott tészéte
"
áegfizetni.
9,2, Meg;bbott szárrűit Meg;biző rae z paa;nyÉ"n nyu|tja be,
ariely számla ki ke[ hogy elégítse a hatályos
magyar pénzügyi rendelkezések formai és tanalmi követelménveit.

9,3, Meg;biző a számták ellenétékét
1,5. napos fizetési haáádővel banki átutalással megfzetrri.
|ö:les
9,4, Késedelrnes 6zetés esetén Megbízó
ktiteles a i,tk. 301. §.-ban tögzített t c."a.rroi l"-"ioi---"$toi.

x. A sZERz
10,1,Jelen

báímelYik

óoÉs nremzÚNÉst, urc.szúxrntísn

fá

'.'::qqe!
felmondási
idővel megszüntemi..

iogosult a másik fáhez címzett egyoldalú nyllatkozatával ó0. napo§

10,2,Valamel_Y fá sűYos szetzódés szegése esetén a másik
fá fuásbeli nyilatkozatával jelen szetződést azonnah
hatállYal
aga, feltéve,ba a szeíz ődéssze#sdl töfténő tudoÁásszetzé"
r.o*.iá."-r,"áaa tűzésével
_felmondh
10,3,

.

.

^
10'4,

11,1,

a másik felet a szegődésszerű áüapot h el1reáűáíáta íelszólította
és a hatfuido .r.a-áyt"r."iir i.t .r.
Megbízott jogosult jelen szetződZst azolnali \tatál}yal felmondani
amennyiben * eíir-i*"r. harmadik
bekezdésében tögzítettek szetinti szerződésmódosítási ködilmény
bek<i.,eúzik és a -.r"liiáaa"ria.

ködilmeny bekóvetkeztétól számított 30 napon beliirl nem jön léte
megállaPodnalg. hocy
jeierr szerződés bármrlyen okból megszűnil1
}Őls9flÖsa
úgy a
1m:nnJnben
megszűnést követően 5. napon belü eg5""ar.a
t"ij.. t aten elszámolnak.
y:\:l"dó

Felek

XI. EGYÉBRENDELKEZÉSEK

A

Íelek kÖtelezettséget vállalnak_ ata, hog5r
ieten szetződéses jgsvrvonr alaplán váÁalt kötelezettség€iket
l"gjobb szakrnai tudázuknak megrajo." t.r;.Úti4 jJg.it"i;iúrráu.rr,
u
-a,t
szetződő íél&dekeit szem .l:".
qyakoí9liil§ Á MelbCIó .".oaaá'áry.rrá?.líÁ."
eg5zrnással egYÜttrnűködve,

a
:ryiipqkódni
bocsátani.

'-y-1
^
Megbízottal, így
köteles minden sziiks"éges infotmációt

ru,a.,

"

il,íúir;ilelkezésete

11,2,A Megbízot kÖteles a Megbizót haladéktalanul értesíteni
minden olyan körülrnenyről, amely az érintett
pro|ektek eredményességér, vagy kelló időre történő
teliesítéset veszélyeztetilr, vagl gátoliák, így krilönösen,
ha ellene végelszámolási, felszárnolási, vagl csődeljfuás'indult.
A M€bizó
teljesítése szempontiábót rileváns, ás a Megbízott

f;il.Truo*
11,3,

11,4,

r.á..É

"'v.giZJát

minden a

-űíödérét é.i,ta ta-.ti*cif"at ra,a"ar

Jelen szetződés módosításán csak ításbeli formában és közós megeg;rezéssel keriilhet sor.
A
ó,gzitik, hogy a jelen szerződés ketetében ellátott twéklnységb
at
_felek
tény, adag
informáciÓ, valamint a jelen megbízási jogviszonyból szátmaző,
tlúgŰu,"ft "rÁ")á''**aen
Ji"*r"
,"J.
ta.tkezó
tény,
adag infotmáció ületi titoknak minasrit, L tlzteti titoknak
^
min6síteám"."a'aaiiÁ"aii"o"ay.r*a
knfuŐIag a másik szerződ6 fél beleegyezéséveljogosult közötni
b,írmety sz.tzőő iei,r-titot
'áetén, t"ra.i
kötelezettség jelen szerződés hatilya Áat7 iüetve'btmety jogcímen
tört
az azt
-"grrá.*

"o

"-,--?:--

.,"z -K-,l-

5

tetheÜ szerződő feleket. A titoktatás nem teíied ki azon infotmációkta
melyek
minősiiünek.

l*::"_ir::,:::.lian_ideig
,og§zaba.lF elóifás atapián közérdekú adatnak

Szetzódó felek megíllapodnají,. hogx a
ielen me#llapodásbaír. nem szabályozott kérdésektea polgád
Törvénykönyvról sző|ő 7959.9"r tv
M"guí"a c,
9i-eny - i*.'- m9gf9lelő ,*a"n ier.ii,
tevékenységérevonatko ző szaká,2,i eíőfuásokat kell alkalmazni,
"a"*i.,,
!íegbízott
11,6, Bz
szetzódés kéPviseli a teljes.integtált m-egegyezést Megbízó_ és
Megbízott között, egyben haú.lyon kívü
^
ffid* megelőző tíngyűst
m.gafi"poűsq
l.fren - í.á.;;";.r;;;.
_ , _ |:lyi
9.t9t"r*áni"gy
71,7,Megbb6 tudomásul veszi, hogy a Megbízott
ata [irrtJtt ,z'"t mai-do"kumentumo§
fr*."-Jr""g,rcu ,.-.t
a Megbízott szellemi tetmékei, így az& szetzői
iogi védelem alatt álílak M.gbr;;-" iiir;;iáü, koÉben a
ptoiekt megvalósításámak|ezá,tásiig csat< atrloz
lál lo zzá, hogy az álta.la elkészített fentiek szednti szerzői
logi oltalom alatt álló művekeq Megbízó a jelen'sz enődés'szeűi pályár.d d,r.b"";.r}^i;;.
Megbízott
szezli jogból ÍPd9."^.q"y jogát a ptojekt megvalósításának lezfuásűg fenntartja.
"Í"T="r
Felek
l9r Megbiző a fentebb ÚvatkozÁ
iosz}$,
iog..?d.lo,
kapcsolódó
"r.oái
á"Ú?\* szelzői jogokat a jelen
"l"tt "rra -a"iÜ*t<igzitett díiiak_mandéktalan
.szerződésben
-.gfi""ia;.;,." a ptojekt
megvalósításának tezáiásának nay!ín
meg. A rent
.r"oai
,szeni
iogl; ti*ár} ;og"u.rr".
|ottixrt
felhasználásból etedó valamennyi kárt a kitokozó kiteles megtétíteni.
11.5.

Jelen megállaPodást Szetződ6 felek elolvasás és értelmezés után, mint akafatukka] mindenben
megegyezőt iqák
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