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MEGBÍZÁSI SZ,EFZÖDÉIS

5.5./A páIyázat előkészítésimunkarészeire

Amely léttejött egyrésztől

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Székhely 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tét 1.
tönsszáma: 725217
adóigazgatási azonositő szátna:757 25277-7 -04
bankszámlaszáma; 777 33737 -15344083-00000000
statisztikai számiele: 757 25277-8417-327-04
aláínásn iogosult képviselőie: Ruck Mátton polgármestet, a továbbl^kban

MEcBízó

mástésztíl az

Pronetgy Kft.
SzékJrely: 1 l17 Budapesg Budafoki út 187-189..
Cégtregyzékszátn: 17-09-005160

Adószám: 7336609+2-77
Bankszámlaszám: L17 46081-2a025658-00000000
aláírásra jogosult képviselője: Fekete László ügyvezető,
között

alulífott helyen

és időben az

^

to\ábbiakbart

MEGBízoIT

alábbi feltételekkel:

I.

ELóZMIíNYEK

Felék tólcsönósén röglti§tog1l Me§bízó pÁIyáiitot snÁdéEozTr}enlÁijtiani a Nemztti Fijleszt6i ÜgynOEég
kezelésébenálló KEOP píIyázat tátgyában, a KEOP 5.5.0./A sz. épületenetgetikai fejlesztések kotszetűsítése
cknű pályázan konstrukció ketetében.

ógíti\

Felek kölcsönósen
hogy Medg;resegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testiilete a pályázaa íeltúvás
tefvezetét teljes körűen megismette, és a 4/2073 ( I.15) Kt számú képviseló testiiLleti határozatával a páIyázaton
való részvételt jóváúlagyt^ a2 ott rögzített módon, és feltételekkel. A képviselő testriüet felhatalmazta Ruck Mátton
polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció előkószítéséhez sziiü<séges intézkedéseket megteg)re.

II. A

SZERZŐDÉS TÁRGYA

|bivatkozott pályázat
Jelen szetződés aláitásával Megblzó megbizza, Megbízott pedig elvállalja az I. pontban
kapcsán a szakmai előkészitő/ szetvező, azzal összefiuggő adminisztratív feladatok ellátását

III. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
3.1.

A W.

3.2.

A felek közöm tájékoztatás, adatszolg,áltatás vagy intézkedésminden esetben ífásban töfténik (e-mai! fax,
level), konzultáció megtartásától minden esetben 1egyzőkönyvet kell felvenni. A szetzódés teljesítésesoún
egyik fél sem hivatkozhat ana, hogy valamely joghatást kivráltó cselekr,őség vagy mulasztás szóbeli
információ alapján töítént meg.

pontban leíft feladatokat a Megbízott a ldobb tudása és Megbízó igenye szednt köteles teljesíteni
Szenődő felek togzít\ hogy jelen szerződés teljesítése &dekében kölcsönösen együttműködni kötelesek,

W

tv. Az EGyEs
4.1.

P ály

_
-

nÉszrBr-eoanoxrönÉnBN uecnízotl FEIÁDATÁI

ázat előkészítés,adminiszttáció:
Helyszíni bejárásolr épületek műszaki és energetikai állapoának felmérése.
Adatbeszerzés, adminisztratív feladatok ellátása az épületenergetikai audit}toz kapcsolódóan. (Az
Önkormányzatra, valamint a beruházásra vonatkozó adatok információ\ mellékletek beszerzése,
feldolgozása. Folyamatos kapcsolattartás a Megbízóval). Felmérési tervek elkészítéseaz
épületenergetika audit, és tanúsításhoz, szükség szerinL
Hatósági építésiállásfoglalások megszerzése arra vonatkozóan, hogy a felújíás engedély köteles-e.
Abban az esetbe& ha a projekt megvalósítása hatósági építésiengedély köteles tevékenység, a
dokumentáció elkészítése,és beadása az illetékes szervek felé.

v. MEGBizoTT KÖTELEZET:rSÉGEI
5.1. Megbízott személyesen köteles eljámi; igénybe veheti azonban más személy közteműködését is, amihez
Megbízó ielen szetződés ell,ításáva| hozzájfuul. A Megbízott az igénybe vett szemáyétt úgy fetel, minüa a
tábízott ílgyet maga látta volna el,

5.2. Ha a Megbízó célszerűden vagy szakszetűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt eüe figyelmeztetrri; ha a
Megbízó utasításfioz e figlelmeztetés ellerréte is tagaszkodilr, az utasításból eredó krárok őt tethelik.
5.3. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységétőlés az iigy á|lásfuől Hvánságár:. szükség esetén anélkiil is
tájékoztatni, kiilónösen,

5,4. A Megbízott

a

ha a felmeriilt úi kötiilmények az utasítá§ok módosítását teszik indokolttá.

Megbbő tasitásától csak akkot téthet d,ha ezt aMegbizó edeke feltétleniil megkövete[

a Megbízó elózetes értesítéséremár nincs mód. Ilyen esetben aMegbb,őthaladektaianul

és

értesíteni kell.

5.5. A Megbízott köteles a Megbízót a megbízás teljesítésetól haladéktalanul éttesíteni.
5-6, Megbízott köteles- a feladat végtehajtásával kapeselatosan -tudomásáta iutott infotrrációkat bizalmasan
kezelni. A feladatok végtehaitásával, műszaki tattalmával kapcsolatban információt hatmadik fél vagy
szemáy tészete a Megbízó engedáye nélkiil nem adhat ki.
5.7. Megbízott feladatait a Megbízó utasításainak megfelelően, jól és szakszeden kell, hogy ellássa.

6.1. Minden elvánást

VL MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI
közölni, és teljes információt nlrrjtani Megbízottnak a

feladatokra vonatkozó

követeln ényektól.
6.2. A benpjtandő pályázat előkészítéséhezszükséges Megbbói hatáskörbe tartozó dokumentumot, iíatoq
infotmációt a Megbízott ketésétól számított 3 napon beliil átadja Megbízottnak
6.3. A Közvetítő Szefyezet átal kiildött észrcvétel, hián}póűs, bárminemú a pályázat tárgyát érintő megketesés
továbbítása a Megbízott felé 1 napon belü.
6.4. Segítségetnyuitani Megbízott tészéteazza7, hogy rendelkezésércbocsát minden, a feladatokta vonatkoző,
munkájához szükséges infotmációq bele&tve az előzményeket is és minden más, a feladatokkal kapcsolatos
adatot.

6.5. Haladéktalanul értesíteniMegbízottat, ha megfigyel vagy bátmely más módon tudomására jut olyan
fejlemerrn amely Megbizott szolgllatásainak kötét vagy időbeni ütemezését befolyásolja.
6.6. Megbízon által előtefiesztett dokumentációk jóvfiagyása.
ó.7. Á projekt megvalósításához sziikséges pénzügyi fcirrás bbtosítása.
6.8. Meghozni minden olyan döntést mind az előkészítésifázisban mind a megvalósitási fázlsban, ami Megbízás
teljesítéséhezsziikséges.

6.9. Jelen szerzódés ketetében végzett és igazolt szolgíltatások ellenértékétmegfizetni Megbízott szárr'án a jelett
szerződés 9. 10. feiezetében rögítettek szednt,
6.10. Beszetezni minden hatósági engedélyg ami a projekt megvalósításához szükséges,
6.71.Megbaő a Megbbott tészéte az ütémteívben megjelölt hatátidőte köteles az alábbi dolrumentumokat
etedeti vagy hiteles másolati példányban átzrlti, ( pl. aláítási címpádány, 30 napnál nem régebbi cégkivonat.
és tulajdoni lap(ok), alapító okirat).
6.72.Megbízott jelen Szerződés teljesítésétkövetően jogosulttá váltk az álala elvégett feladatok tefetenciaként
való felüntetéséte az alábbi adatok vonatkozásábani
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Megbizó neve, címe;
Megblzás tÁrgyai

Az ellenszolgáltatás összege;
A kapcsolatta-ttó neve és elérhetósége;

amelyhez Megbízó hozzájfu,,tlását adja.

Megbiző a k&és megérkezésétkövető 5 munkanapon beliil köteles rcfetencianyilatkozat
|1:.9!=9tt _Yésérc
kiállításáta jelen szetződésben foglaltak teljesítésétőlszámított 5 éves időtattamig.
6.13.Megbiző a szenődés aláfuását követő 3 munkanapon belü a meg;biaott tészéte átadja a,kőziizemi szárnták
3
Íogyasztási é-".te visszamenóen, vw a közizern| szolgáltató Úatalos összegző'., Úut"tár"
az elműt 3
évte vonatkozóan , va7amint a,z épüetek nnajdonjogít bimutató dokum."t"-áui.
6,t. meglévó tulaidonlap,
alapító okitaq nyilatkozat, önkotmányzati hatátoza| stb.)

YII. KAPCSOLATTARTÁSRA XIJELÖLT SZEMÉLYEK
Megbízó tészéről:
név: Iiket János

beosztás: allegyző
cím: 5666 Medg;zesegyháza, Kossuth tet 1.

tel ó81440-000,

fax : 68 / 440-860

e-mail like{@medgyesegyhaza.hu

Megbízott tÉszé_rőL_ _
néu Fekete László
beosztás: űgyvezető

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

e-mail fekete.laszlo@pronetgy.hu

8,1,

VIII. SZEFZÓDÉS IDÓTARTÁMA

A

Megbízotti szolgáltaások teljesítésénekidőtattama a pályázat előkészítése,tefiezés tekintetében
a
szeződés aláitásával kezdődik és a pályázat beíogadásától szóió nyilatkozat kézúezvételág
taft. Megbízott
gatanciát vál)al atta vonatJ<ozóan, hogy a pílyázat előkészítésefelaáaaészt a beny,rjtási
átadja az Megbiz,ő részete .ligitáüsrrrr, és nyomtatott fomrában.

ha&áő

lejfut'a előtt

8,2, EgYik Fél sem vonia felelősségte a másik Felet olyan kárckért vagy késedelmekét
a teljesítésben, melyeket
vis majot, sztrájl baleset vagy más, a másik Fél, vagy rftamazott.i és kepviselői
által nem befoly.ásÁató
esetnény okoz.

8,3, Felek.kÖlcsÖl9::.
].Ócríüb.l"qy aT:llylben a pályáaat beaűsi hatátidejég a kiító előrébb hozza, vagy
okbol kifolYÓlag (PL folúshiány) a pályázátot bezáqa vagy.g;réÚ N{.gbí"ottái
fiiggetlen obal
PTPI*
I<tfolyőlag a páJyázat beaüs akadályba ütközd úg5r Megbízottai s.--ayi"
"
raaor.Zg
nem

Á

terű.

x. MEGBíZÁSI DÍJ MÉRTÉIGÉsewNax raFIzETÉsE
Megbizó átal Megbízott tészéte

MegP:aő megbbási űjat

(a

.a

jelen,Szerz6dés

fV. pontiában meghatározott tevékenységelvégzéséért

továbbiakban: ,,Dí|') Ezet az alábÉiak ázeir,t.

lelen Szetződés TV,__99ntjában meghatátozott

, FA, azaz kettőmiÜÓ-nyolcszázöwenöteet-

tevlék enység elláásáétt

játő megbaási díj météke2 855 72g Ft +

hétszázLuJonkilen. tálrrt

pÚ" iltilá""

io;g"ü"i adó, bruttó

W

4
3 626 776 Ft, azaz hátommiJltó-hatszázhuszonh
és összegben és feltételekkel jogosult a díita:

atezeí-hétszázhelyenhat fodnt. Megbüon az a.lábbi ütemezéssel

|. tészszámla:
500 O00 Ft

vonat}ozfu

+ ÁFA, azaz százezet íoánt plusz

álta-lános fotgalmi adó, a dokumentum tetvezetének elkészítésére

Az 1. részszátmla az ,, Pílyinat előkészítés,adminisztráció" tevékenységrevonatkozik. A Felek ezen feladat alatt
az elkésziilt dokumentációnak a Pályinat páyázati útrnutatójában meghatárczott példányszrám plusz egy
Példányban nyomtatotg összeffzött Formában, valamint elektonikus fotmában (PDF fájl fotrnátum) tartén?
elkészítésétértilq amelyet a Felek Átadás - Átvéteü jegyzőkönylwel igzolnak.

Végszámla:
2 355 729 Ft * AFA, azaz kettőmillió-háromszázötvenötezet-hétszázhuszonkilenc
fodnt plusz átalános fotgalmi
adó, a végleges dokumerrtum elkészítésérevonatkozik;
a Yégszátnla az ,}ályázat előkészítés,adminisztáció" tevékenységte vonatkozik. A Felek ezen fe|adat a]att az
elkészült és a végeljesítéshatáÁdejőg pályázati hiánlpódás, úsztáző kétdés,támogatási feltétel miatt átdo§ozott
dokumentíció a Pályázat pályázan útmutatójában meghatáfozott padányszám p|asz egy pádányban nyomtatott,
összeffizött foqnában, valamint elektíonikus fotmában PDF fárl fotmátum) töfténő elkészítésétérti! amelyet
Felek Átadás - Átvéteü jegyzókönywel ig,zolnak.
9.1.

A

hatósági engedáyek beszerzése során felmeriiló illetéke\ egyéb hatósági

űjakat Megbízott, azok

felmeriiÜésekot megfrzea, azza\ hogy Megbízó köteles a Megbízott által kifizetett ilyen jellegri koltségeket a
felmeriilésiütől számított 10 napon belü Megbízott részete megfizettri.
9.2. Megbaott sz^ííiat Megbíző íel'é2 példányban nyuitja be, amely számla ki ke[ hogy elégítse a hatályos
magyar pénzűgi rendelkezések formai és tartalmi követelményeit.
9.3. ,Megbízó a száml;k ellqaerté\!1köt4es l5-naplrs fizetésih áidőr.el baoki áotalással megfizetrri. _
9.4. Késedelmes fuetés esetén Megbízó köteles a Ptk 30t.
§.-ban fögzített késedelmi kamatot megfizetrri

x. A szERzóDÉs uncszŰrNÉsn,

uncszÚrNtETÉsE

10,1Jelen szetzódést bátmelyik fá jogosult a másik félhez címzett egyoldalú nytlatkozatával60. napos felmondási
idővel megsziintetni..
Il,Z.Yalamely fél sűyos szerződés szegése esetén a másik fá írásbeli nyilatkozatával jelen szetződést azotrnali
hatállyal felmondhaqa, íelteve,ha a szetződésszegéstől történő tudomásszetzést kóvetően hatfuidó tűzésével
a másik felet a szerzódésszerű áJlapot h elyreáIhtásáta felszólította és a hatáddő etedmeq,telenü telt el.
10.3. Megbízott jogosult jelen szerződést azonlalt hatál7yal felmondani amennyiben az Előzmények hatmadik
bekezdésében töftettek szerinti szerződésmódosítási köriilmeny bekövetkezik és a szetzódésmódosítás az
arta okot adó körtiLlmeny bekövet}eztétől számított 30 napon belü nem jön létte.
10.4. Felek kólcsönösen
megállapodna.l1 hogy amennyiben jelen szetződés bfumilyen okból megszűni! ugy a
megszűnést követően 5. napon belü egylarással telies kötűen elszámolnak.

XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
11.1.

A

felek kötelezettséget vállalnak atra, hogy ielen szerződéses jogviszony alapján víllalt kötelezettségeiket
egymással együtnnűködve, legjobb szakmai tudásuknak megfelelően teliesítik, jogaikat jóhiszeműen, a áásik

szetződő Íá étdekeit szem előtt tartva gyakotolják A Megbízó a szetződés teljesítése erdekében köteles
:cyÜltínűkÖdni a Megbízottal Így köteles minden sziilrséges infornációt a Megbízott tendelkezésete
bocsátani.

77,2,A Megbizott köteles a Megbízót haladéktalanul ettesíteni minden olyan kötiilmérylről, amely az édntett
Ptojektek eredményességéqvagy kellő időíe tóftenó teljesítésétveszéiyeztetit<, vagy gátoljáí, íg| kiilönösen,
ha ellene végelszámolási, felszámolási, vag1 csódeljátás indult. A Megbízó köteÉ a Megbízoát minden a
jelen szetződés teljesítése szempontjából televíns, és a Megbízott működését érintó köriilm ény változásfuől
értesíteni.

11.3.

Jelen szerzódés módosíására csak írásbeü fotmában

és közös

megegyezéssel ketiilhet sor.
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11,4,Á felek rÖgzítik, hogy a jelen szezódés keretében
ellátott tevékenységb ő], szátmazó minden tény, adag
inforrnáciÓ, va]amint a ielen megbízási jog,iszonyból
J,Á^"a, v.gs?"tt .!ril;";Ü;tkezó
tény,
adag információ ületi Lloknak -mino.Ú. "az tiaJl ,i
"
r'Á"at
,z"*ay.k}.l
-irra.it",inr""-l'"iat
kizátŐlaa a másik szetződő fá beleegyezéswel jogosrnt
"to"i kozahi t,a.-ay
,".."áú i.l a ,i ot ,"*lri
kötelezertség jelen szerződés
ittetue'birma}

*y

!^:ilr^
kÖvetó harátozattalan ideig terheli
rz.rződá faek.t.
iogszabá$ előírás

1og.l-* toneira -.g.oir,*. .r.,en, "r,
a ttoít""ú, nem terjed r.i
-á i"roáaiáka melyek

a.lapján közérdekű adatrrak mrnósiilnek,

Szenődő felek megállapoánab,
a ia9n megállapodásban nem szabáyozott kétdésekrea Polgfui
i'o-g1
TÖnénYkÖnlwtól szőtő 7959. éu
iÚ. törveny - F,r"'- megfelelő rcndelkezéseit, oJamirrt Üeguzó es
Megbízott tevékenységere vonatkozó sza]qási előírásokat kel
11,6,Ez szetzódés kepvisÜ a teljes,integtílt m-egegyezést
^Uar"aza.
Megbízó
és Üegbízott közótt, egyben hatílyon kívü
^
ait r,,,.re",iÍ"gy-.gáíhpodá", r.g}*
.,
í,á,;;"#;á;.
,,
r l ' / ' *]fi:TlTjegetOá.táagialást,
rvregDv o tudomasul veszr, hory a Megbízott által készített
",
szakmai dolumentu*o!
cpliés, és egyéb tervet
11,5,

a

Megbízott szellemi temekei, így azok szetzói jogi védelem alatt
állnak

M.gbí";;; f:iir;;.raii m*uo

Proiekt megvalósítísának lezfuás;jg csak ahhoz ján hozzá, hogy az általa elkészítettfentiek
szetinti szezői"
iogi oltalom atan álló művekeg Mégbbő a jelen'sze,zóaés szelíti páyá".d .l';i;;;;;yd;;

Megbízon
jogát a projekt megvalósitásrának |ezfuásűg
fenntanja. Felek
úvatkozÁ
iog, ridelem alan iló ;r":ü;;- kapcsolódó
"zioairt 'aifr^t.mat_adéktalan
áuúázhatő szezői jogokat a jelen.szetződésb." ,og"it
megfizetése esetrán a ptojekt
megvalósításának lezátásának
meg. A r.Ít ki.tirírt szenői jogba

szenői iogből fakadÓ;agyoú
"PT:'"thogy
tögzít\
Megbbő a fentebb

:1*}
felhasználásból etedó valamennli^p!á"
Ürt a kátokozó Éőteles ln.tir'.oi.

ütköző iogellenes

Jelen megállaPodást Szeződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akatatukkal mindenben
negegyu,őt ttlők

Medgyesegyháza, 2073. januát
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