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amely létrejött egyrészről Medgyesegyhaza Varos önkormányzata (széV.he|y:5666
Medgyesegy-háza, Kossuth tér l.; törzskönyvi azonosító szám:725217; adószám: l5725zl1,
z_04;' banÉszám|aszám: 11733137_15344083_00000000)
polgármester, mint megrendelő

-

a továbbiakban: Megrendelő

képviseletében:Ruck Márton

-

valamint

másrészról a Széllovagok Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, pattantyús Ábrahám krt. 2.;
_
cégegyzékszám: 1 3_09_1 67680; adósziám: 2480263 1 _2_13; bankszámlaszám: l 09 l 800 1
_
oooooóor _zsz:o006) képviseletében: Antal Norbert ügyvezető, mint vállalkozó
továbbiakban: vállalkozó - együttesen a továbbiakban: Felek között a mai napon az alábbi
feltéte lekkel

1.

:

Preambulum
1.1. A Nemzeti Fejlesztési ügynökség _ mint Támogató _ Kömyezet és Energia Operatív
Program keretén belül ,,Epületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
energiatakarékos átalakítása" targyu felhívást tett közzé.

iámogat ő pályázati felhívására Megrendeló pályazatot nyújtott be a
a
,,Medgyesegyháza Város intézményeinek energetikai fejlesztése" címmel, amelyet
számon
befogadott.
,0lN12-20l3-0I58
KEOP-5.5
Támogató 2013. február 13-án,
1.3. A projekt célja a Megrendelő intézményeiáltal használt épületek épúletenergetikai

1.2.

A

korszerúsítése.

1.4.

2.

Támogató 2013. november 06_án kelt támogató levelében a Megrendelő által
benyújtott projektet támogatásban részesítette,amelyre a Felek 2013, december 23ián, valamennyi fél által a\áirí módon szerződést kötöttek.

A

A

szerződés tárgya
2.1. Megrendelő megrendeli a vállalkozótól a projektmenedzsment tevékenységellátását,
a Vállalkozó pedig elvállalja a tevékenység elvégzését.
2.2. AYáIlaIkoző feladatát képezi a Megrendelő igényei alapján különösen:
2.2. 1. projekt menedzsment szervezet feláI|ííása,
2.2.2. kapcsolaltaríás a közreműködő szervezetekkel,
2.2.3. projekt teljesítési dokumentáció összeállítása,
2.2.4. pályánattaí kapcsolatos elszámolás és pénzügyi beszámoló elkészítése,
2.2.5. pénzúgyielszámolások, kifizetések ellenőízése, az EU, illetve egyéb más fonás
szabály ainak és költségvetéseinek megfelelően,
2.2,6. e\őreha\adási jelentések készítésea hatóságok számár1
2.2 ;7, támogatási szerződésmódosítások összeállítása,
2.2.8. zátó pénzigyi és szöveges jelentések készítése,
2.2.9. részvéíe|a helyszíni ellenőrzéseken,
2.2. 1 0. indikátorok meghatározása,
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2.2.II.

a Megrendelő által készítettéves monitoring jelentések (PEJ, PFJ) elküldése 5

évig,

2.2.I2. egyéb szakértői tevékenységekösszehangolása,

és

a

az
projekt műszaki tartalmának vizsgálata támogathatóság
2.2.13,
elszámolhatóság szempontjából,
támogatási
kidolgozásra kerüló tervek pá|yánaíi kiírásnak,
2.2.14.
dokumentációnak történő megfeleltetése,
2.2.15. kapcsolattartás a terveket készítő mémökökkel,
2.2.16. a megvalósítás során rendelkezésre állás a píojekt műszaki tartalmat érintő

a

a

kérdések megválaszolásához,
2.2.17

. közreműködés

a

kivitelezés műszaki tartalmának

a

pá|yázati kiírásnak,

támogatási dokumentációnak történő megfeleltetésében,
2,2.18. a pénzügyi kifizetések ellenőrzése a támogatási szerződés mellékletét képező

költségvetéshez képest, eltérésesetén a Megrendelő figyelmének felhívásq
szükség esetén indokolással a|átáLrnasztott költségvetési módosítási javaslat
készítése,
2.2.I 9. j o gi tanácsadás,
2.2.20. ko or dináciő, or ganizácií lebonyo lítása,
2.2.2I. koordinárció, kommunikáció a Megrendelővel, a partnerekkel, fő- és
szakhatóságokkal,
2.2.22. a projekt íizikai megvalósításáig havi legalább egy alkalommal történő
személyes konzultáció a projektben közreműködő szervezetekkel és a
Megrendelővel.
2.3. A feladatok, a sikeres végrehajtása céljából, a szerződés megkötése után amennyiben a jogszabáLyi feltételek fennállnak - közös megegyezéssel
kiegészülhetnek, vagy módosulhatnak,
2.4. YáIlalkoző a fenti pontokban körülírt tevékenységesorán a tőle elvárható
gondossággal jár el.

3.

A szerződés teljesítése

A

az

aláírásáva| lép hatályba ennek megfelelően a projektmenedzsment
feladatokat az aláírást követő időszaktól köteles vállalkozó ellátni.
3.2. A szetződés teljesítésénekvéghatárideje a projekt zárő beszámo|ójának Támogató,
vagy a támogató nevében eljáró Közreműködő Szervezet általi elfogadásáig tart.
3.3. A szerződés teljesítéséhezVállalkozó alvállalkozókat, és teljesítési segédeket igénybe
vehet. A Vállalkozó az igénybe vett személyért úgy felel, mint ha a íábízolt úgyet
maga látta volna el.
3.4.
Megrendelő valamennyi eljárási aktust és döntést köteles a Vállalkozó által

3.1.

szerződés

A

megjelölt, reális (minimum három munkanap) határidőn belül meghozni. Ennek
elmulasztása esetén - meghiúsulási kötbérként - kóteles a teljes vállalkozási díjat
haladéktalanul megfizetni és Vállalkozó mentesül minden kötelezettsége alól.

4.

A vállalkozási díj
4.1. Vállalkozót a szerződés szerinti tevékenység elvégzéséértés a szerzői jogi törvény
szerint létreiött dokumentumoknak a Megrendelő által történő felhasználásáért
2.87 4.016,- Ft+ára, azaz Kétmillió-nyolcszázhetvennégyezer-tizenhat forint+áfa
összegú díjazás illeti meg.
Oldal:. 2
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4.2. Y áIla\koző egy részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult a jelen szerződés 1.
számú mellékleteként csatolt kifizetési ütemezésben foglaltak szerint,
4.3.

4.4.

5.

A

vállalkozó a kifizetési ütemezésben megjelölt időpontban a vállalkozási díj
kifizetési ütemezésben meg|elölt mértékérólszámlát áIlít ki a Megrendeló részére,
amelyet a Megrendelő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni a vállalkozó
szám|án - vagy amennyiben a szám|án nem szerepel, akkor jelen szerződés
fejlécében- szereplő bankszámlájára.
i fizetési haáridő túllépéseesetén a Vállalkozó késedelmi kamat felszámításával,
élhet a Megrendelő felé. A
valamint az azonnalí beszedési megbízás érvényesítésével
lehet,
mértékű
szabályozott
30l/A.§-ban
késedelmi kötbér mértéke a Ptk,

A Vállalkozó jogai és kötelezettségei
5.1. A Vállaikózó, vagy megbízottja köteles részt venni a szerződésteljesítéssorán,
Megrendeló áIta|, szervezell szakmai egyeztetéseken, és az ott jegyzőkön)ryben
rögzített módosításokat

5.2,

fi

gyelembe véve teljesíteni.

váI|aíkozó a sikeres teljesítésénekérdekében köteles a Megrendelővel, illetve

a

Megrendelő által megnevezett szakértőkkel és tanácsadókkal együttműködni, őket a
jeleir szerződés 2. pontjában megnevezett feladatok végrehajtásába bevonni. A jelen
pontban megjelölt szakértők/tanácsadók költségét és díját a vállalkozási díj nem
tartalmazza, annak megfizetésérea Megrendelő köteles.
5.3. A szerződés teljesítéséhezszükséges, illewe az azza| jéLrő tevékenységek végzését
saját székhelyén,tetephelyén és eszközein, illetve a Megrendelő igénye szerint a
Megrendelő telephelyén, a Megrendelő megfelelően felszerelt helyiségében az erre a
célra biztosított eszközök igénybevételévelvégzi.
5.4. vállalkozó munkavégzési helyét saját belátása szerint jogosult meghatározni, annak
figyelembe vételével,hogy a kiválasztott helyszín milyen mértékben járul hozzá a
felidat szakszerű elvégzéséhez.Amennyiben a feladat e|látása ezt jelen szerződés
szabta kereteken belül igényli, Megrendelő saját, illetve partnerei, ügyfelei helyszínén
_ előzetes egyeztetés alapján _ ideiglenes jelleggel munkavégzésiés tanácskozási,
teljesítés
értekezésiléhetőségek€t biztosít Vállalkozó képviselői részére.
a
egyeztetés
szerint,
átadásának és átvételének helye a Megrendelő, vagy elózetes

A

Vállalkozó székhelye.
5.5. A Megrendelő az 5.3. és 5.4. pontban foglaltakért ellenszolgáltatást nem kérhet,
5.6. A vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményról haladéktalanul
értesíteni,amely a teljesítéseredményességét,vagy a megszabott határidőre való
elvégzésétveszéIyezletí, vagy gátolja. Az értesítéselmulasztásából eredó kárért a
VáIlalkozó felel.
5.7. Utasítási jog:

5.7.1.

A Vállalkozó

vállalja, hogy a szerződést a Megrendelő utasításai szerint és

érdekének megfelelően teljesíti.

5.7.2. Ha a Megrendeló célszerútlenvagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó
köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megrendelő utasításához e figyelmeztetés
ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredó károk őt terhelik.

5.7.3.

A

Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól csak akkor térhet el, ha ezt

a

Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére
mái nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt haladéktalanul értesítenikell,
5.8. Ertesítés
5.8.1. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelőt tevékenységérőlés az űgy állásáról
kívánságára, szükség esetén e nélkül is táJékoztatja, különösen, ha más személy
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igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások
módosítását teszik indokolttá.

A

a

a

Megrendelőt
szerződés teljesítéséről
Vállalkozó vállalja, hogy
haladéktalanul értesíti.
5.9. A jelen szerződés aíáírásával a Vállalkozó kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a
szerződés teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a
Megrendelő tevékenységére,üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozik, illetve
minden olyan információt, amelyet Megrendelő üzleti titoknak minósít, vagy jogosan
annak tekinthet, szintén üzleti titokként köteles kezelni.
Az üzleti titkot képező információkat a Vállalkozó e jogviszonyának fennállása
és esetleges megszűnése esetén sem jogosult harmadik személlmek a tudomásiára
hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, a Megrendelő érdekei
ellen felhasználni. Vállalkozó e kötelezettségeinek megszegése esetén teljes anyagi
felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.
A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül,
ami a szerződés azonnali felbontására jogosítja a sértett felet.
5.8.2.

5.10.

5.11.
6.

A megrendelő jogai és kötelezettségei
6.1. A Megrendelő köteles Vállalkozót a szerződéses jogviszony alatt írásban tájékoztatni
bármilyen körülményról, amely a Vállalkozó teljesítésérehatással van.
ó.2. Megrendelő minden olyan kérdésben, tárgykörben köteles álláspontját, elvárásait
írásban, teljes körűen megadni, amely kérdést, tiárgykört jelen szerződés a Vállalkozó
feladataként szabályoz.
6.3. Megrendelő, a szerződés teljesítése során biztosítja Vállalkozónak, azon birtokában

lévő tanulmányok, információk, dokumentációk, tervek stb. hozzáféréséí,melyek a
sikeres teljesítéshezkiindulási információként szolgálnak, valamint annak előzményei
és feltételei. Az átadott dokumentumokat a megbzás befejeződését, illetve a
szerzódés megszűnését kóvetően a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek visszaadni,
azonban azokból másolati példanl megőrizhet.
6.4. Megrendelő felelósséget vállal az á|tala - vagy az ő megbizásából, illetve az ő
érdekkörében tevékenykedő szervezetek által - átadott adatok, információk,
dokumentumok valóságtartalmáért, és hitelességéért.
6.5. A jelen szerződés keretében kidolgozott dokumentációk mindaddig Vállalkozó
kizárólagos tulajdonát képezik, amíg a vállalkozási díj kifzetésére sor nem került. A
vállalkozási díj kifizetése után a Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerül, a
szerződés keretében készített,minden dokumentáció. A Vállalkozó ajelen szerződés
keretében készített,és jeleír szerződésben szabáIyozoít módon kifizetett,
dokumentáció feletti kizárólagos rendelkezési jogot a Megrendelőnek átengedi.
7. Szerzói jogi rendelkezések
7.I. A vállalkozási díj maradéktalan megfizetésétkövetően:

7.1.1,. Y áIlalkozó szavatolja, hogy harmadik személynek a teljesítés kapcsán átadott
dokumentumokon nincsen olyan szerzői joga, amely Megrendelőnek a
dokumentumok szetződés szerinti felhasználásához szükséges jogát korlátozná,
vagy kizámá.
7.1.2. Y állalkoző vállalja, hogy a Megrendelő korlátlan időre szóló, fdldrajzi

korlátozás nélküli, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, beleértve a
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dokumentumok tetszőleges példányszámű digitális és nem digitális módon
történő többszörözését.
7.1.3. Megrendelő ejogai gyakorlása során igénybe vehet közreműködőket is, amely
közreműködők azonban e falhasználási jogokat kizárólag a Megrendelő számára,
a Megrendeló nevében és érdekébengyakorolhatják. Megrendelő a
dokumentumokat a Vátlalkozó e|őzetes hozzájárulása nélkül is módosíthatja,
átdolgozhatja.

8.

Együttműködési kötelezettség
8-.1. szerződő felek a jelen megállapodás megkötése és végrehajtása során kötelesek
együttműködve, a másik fél érdekeit is szem előtt tartva eljáíni.
kölcsönösen

8.2. Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy a
jelen szerződésben foglaltak megvalósuljanak, így ajelen megállapodásban foglalt cél

elérésében,illetve az ahhoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésében
együttműködnek, a cél eléréséhezés a külön megállapodások hatályosulásához és
teljesítéséhezszükséges minden nyilatkozatot megadnak, megállapodást aláírnak,
információt rendelkezésre bocsátanak, illetve ennek érdekében minden szükséges
lépéstkésedelem nélkül megtesznek.
8.3. Megrendelő vállalja annak lehetővé tételét,hogy a Vállalkozó akadálytalanul
hozzájusson minden olyan adathoz és információhoz, továbbá kapcsolatba léphessen
a Megrendelő minden alkalmazottjával és szakértőjével, amelyekhez való hozzáférés,
illetve akikkel történő kapcsolattartás a Vállalkoző belá-l;ása szerint a feladat
eíIeásához szükséges. Ennek keretében a Megrendelő kifejezetten vállalja, hogy a
feladat teljesítéséhezszükséges alapinformációkat a Vállalkozó által küldött írásbeli
megkeresés kézhezvételétől számítol| 8 napon belül átadja.
8.4. A Vállalkozó vállalja, hogy konzultációs lehetőséget biztosít a felmerülő problémák
megoídása érdekében, A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelónek a jelen
szerződéssel kapcsolatos megkereséseire mindenkor rendelkezésre áll, a Megrendelő
- igényei szerint - tájékoztatja az ügyek állásáról.
8.5. Minden, a szerződés megkötése után felmerült vagy beállott, a szerzőóés teljesítését
kötelesek
előre láthatóan hátrányosan befolyásoló körülmény,ről a Felek kölcsönösen
ogymást szóban - késedelem nélkúl- tájékoztatni, majd ezt követően a szóbeli
tájékoztatást írásban haladéktalanul megerősíteni.
8.ó. Felek jelen együttműködési kötelezettségének megszegése esetén a jelen szerződés
10. fejezetében meghatározottak szerinti mentesülés és kártérítésszabályait kell
megfelelóen alkalmazni.

9.

Képviselők, kapcsolattartók:

Megrendelő részéről:
9.1.1. Név: Ruck Márton polgármester
9.1.1.1. Levelezési cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.
9.1.1.2, Mobiltelefon szám:+36,31l732-2081
9.1.1.3. Telefonszám: +36-68/440-000
9.I.I.4. Telefaxszám: +36-68/440,860
9. 1. 1.5. E-mail cím: ruckmarton(4)medgyesegvhaza.hu
9.1.2. Név: Dr, Horváthné dr. Barta Edit
g.1.2.|, Levelezési cim 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér i.
9.1,2.2. Mobiltelefon szám: +36-30i383-5587

9.1 .
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9.I.2.3.
9.1.2.4.
9.I.2,5.

Telefonszám: +36-68/440-000

Telefarszám: +36-681440-860
E-mail cím: bartae(Emedqveseqyhaza,hu

9.2. Y á|lalkozó részérőI

9.2.1. Név: Antal Norbert
g.2.1.1. Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrah ámkrt,2,
g.2,I.2. Mobiltelefon szám: +36-7 0 l7'7 8,69 46
9.2.1.3, Telefonszám: +36-28l5lL-4I7

9.2.I.4.
9.2,|.5.

Telefaxszám: +36-281511-4I'7
E-mail cím: szellovagokía.gmail.com
9.2.2. Név: Buzás Sándor
g.2,2.1. Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahámkrt,2,

A

9.2.2.2. Mobiltelefon szám: +36-301249-1398
9.2.2.3. Telefonszám: +36-2815l|-417
9.2.2.4. Telefaxszám: +36-2815II-4I'7
9.2.2.5, E-mailcím: bsofuind@email.com

képviselók jogosultak állásfoglalásra, nyilatkozattételre, teljesítésígazolására,
építésinaplóba Órtenő belegyzésre és minden olyan megállapodásra, amely a
sierződés teljesítésévelösszefrigg, de nem jelenti annak módosítását,
9.4. Az együttmúködés során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat a felek kötelesek
írásba foglalni.
9.5. A kijelöli képviselők kinevezhetnek további kapcsolattartó személyeket, akik nevét és
közlik egymással.
hatáskörét kölcsönösen

9.3.

10. Mentesülé§ és kártérités

10.1.AmennyibenaMegrendelőasajáthibájából,vagybármilyenmásolyanokból,

amelyre hatásial lehet, nem biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez
szükiéges feltételeket és ennek következtében a jelen szerzódésben foglaltak
teljesítésemeghiúsul, úgy a Vállalkozó mentesül a jelen megállapodásban vállalt
kötelezettségei alól.

10.2.AmennyrbenaVállalkozóasajáthibájábólvagybármilyenmásolyanokból,

amelyre hatáisal lehet, nem biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez
sztikiéges feltételeket és ennek következtében a jelen szerződésben foglaltak
teljesítóse meghiúsul, úgy a Megrendelő mentesül a jelen megállapodásban vállalt
kötelezettsége alól.
i0.3. A szérződésbármely okból való megszúnéseesetén a felek egymással
elszámolnak.
10.4. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósíása bizonyítottan
valamely íélnekfelróható okból hiúsulna meg, akkor a sérelmet szenvedett fél
jogosult kártérítéstkövetelni a polgári jog általános szabályai szerint,

11. Részteges érvénytelenség

11.1. Ha

jelen Megállapodás bármely rendelkezése részben vagy
semmisnek, érvénltelennekvagy érvényesíthetetlennekminősül,
a_

egészben

a

jelen

megállapodás összes többi rendelkezése továbbra is alkalmazan dő. Ezen túlmenően a

EeÉt;|hiszemti tárgyalások útján megkísérlik,hogy a jelen megállapodás ilyen
módon semmisnek, érvénlelennekvagy érvényesíthetetlennek tekintett
rendelkezéséthasonló hatályú rendelkezéssel váltsák fel a jelen szerződésekben
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körülírtésrögzitettüZleticélmegvalósításaérdekében.Haafeleknemtudnak
jelen megállapodás
megállapodásá jutni a felváltó rendelkezésről, ez nem érinti a
fenimaradó rendelkezéseinek érvényességét,sem pedig a részben érvénytelennek
tartottrendelkezésérvényesvagyérvényesíthetórészénekérvényességét,amely
rendelkezés a jog által

"ngidélye,"tt

maximális mértékighatályosul,

12. Szerződés megszűnése

illewe
I2.1. A úerződés a szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével,
szűnik meg,
3.2. pontban meghatározott cselekmény bekövetkeztekor
' A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha
I2.2.

a

12.2.1. valamelyik fél a szerződést felmondja:

12.2.1.1.Rendesfelmondássalszűnikmegaszerződésamásikfélhezintézett
telefax,vagytértivevényesküldeménykéntmegküldötterrőlszólóírásbeli

nyilatkozattal a felmondás kézhezvételétőlszámított 90, napra,
12.2.1.2. Azonnali hatállyal megszüntethető a szerződés a másik fél súlyos
telefax, vagy tértivevényes
szerződésszegése miatt a másik fé|hez íntézeíí
ktildeménykát megküldött rendkívüli felmondó nyilatkozattal, annak
időpontjával. súlyos szerződésszegésnek
másik fél általi kézúezvételének

minősülkülönösenaFelekrészéremeghatározottfeladatokhatáridejének
otymértékűelmulasztása,illetveolyanegyébmagatartástanúsítása'amely
alkalmas a megbízás teljesülésénekmeghiúsulására,

12.2.1.3. Rendes fJmondás-esetén a felmondási idő alatt, de legfeljebb
felmondástkövetől5naponbelülaFelekidőarányosteljesítésrőlkötelesek
egymással írásban elszámo|ni, Az elszámolás alapján teljesítendő
kiíizetéseket az elszámolást követő 8 napon belül kötelesek egymás felé
a

teljesíteni.Azelszámolástkövetőkésedelmeskifizetéseseténa

késedelembeesésnapjátólaFeleketaz4.4.porttszerintikésedelmikamat
illeti meg.

12.2.2.bármelryik fél megszúnik, kivéve, ha annak jogutódja van,

,r"áődé. a Megrendelő személyében rejlő okból szűnik meg,
megszűnésabbanazidőpontbankövetkezikbe,amikoraVállalkozóa

1,2.2.2.1- Ha u

't2.3.

a

megszűnés okáról hitelt érdemlően tudomást szerez,

A Válialkozó vállalja, hogy a felmondási idő

alatt is megteszi a Megrendelő

érdekének védelmébena halaszthatatlan intézkedéseket,

13.

zÁRÓ RENDELKEZESEK

Megrendelő kijelenti, és Alapító Okiratával igazolja, hogy a Magyar
Államkincstái illetve a Belügyminisztérium nyilvántartásában szereplő szervezet
személy
szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes
jogokat
és
szerezhet,
pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat,

13.1. A

kötelezettségeket vállalhat.

Vállalkozó kijelenti és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe
bejegyzeít gazdasági iársaság, szerződéskötési. korlátozás alatt nem áll, a
Fél
képv"úeletébinaláíútermészites személy pedig kijelenti, hogy az adott

13.2. A

képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat,_
A 13.1. és t:.z. po-ntra való tekintettel szerződő felek között jelen szerződés

13.3.
j

oghatályosan megköthetó.
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jelen szerződés hatályát nem befolyásolja, ha Felek jogi formája
megváltozik, a cég átalakul vagy összeolvad, yagy az átalakulásra vonatkozó

13.4. A

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően széWálik.
- Szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték, Kijelentik, hogy
13.5.
minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tísztárztdk, megismertek,
az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről,
melynek ismereiében jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna
meg.

13.6.

Szerződő felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai
szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással töíténő
szerződésmódosítás lehetőségét kizárj ák.

13..7. A

a

szerződéssel kapcsolatos bármifele közlés, értesítés,
jognyilatkozat csak írásban hatályos. írásbeli közlés a másik félhez levél, vagy telefax
útján eljuttatott közlés, ha abból a nyilatkozattevő személye kétségetkizárőan

-

felek között,

megállapítható.

kötelezik magukat, hogy a jelen szerződés
jutott,
vagy annak kapcsán keletkező, vagy felhasznált
teljesítése során tudomásukra
_
üzleti titokként _ kezelik, és titokban tartanak, ide
minden információt bizalmasan
nem értve azokat az információkat, amelyek a jogszabály rendelkezése, vagy folyán
bíróság, vagy más hatóság haíáíozata alapján nyilvánosak, vagy harmadik személy
számétra 1o§'oerűen hozzáférhetőek, illetőleg, amelynek nyilvánosságra hozata|át,
vagy harmadik személlyel való közlését a megbízás ellátásának természete indokolja,
vagy jogszabály elóírja. A titoktartási kötelezottség megszűnik, ha az információ a
titóitartásra kotelezett fél érdekkörén kívül felmerült bármely ok folytán nyilvánosan

13.8.

Szen;ődő felek kölcsönösen

hozzáférhetőv é váIik.

13.9.

vállalkozó a jelen szerződés keretében végzett feladatokra a továbbiakban
referenciaként hivatkozhat, Megrendelő köteles ezzeí kapcsolatosan a
referenciaigazolás kiadására.

13.10. Felek a jelen

megállapodásból fakadó vitákat megpróbálják békésúton
rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen
megállapodásból vagy azzal összefuggésben, annak megszegésével, megszúnésével,
érvényességévelvagy értelmezésévelkapcsolatban keletkezik, a felek a Gödöllő
Járási Bíróság, illetve perértéktől fiiggően a Budapest Környéki Törvényszék
kizáró|agos illetékességétkötik ki.
13.11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésektekintetében a ptk. vonatkozó
előírásai érvényesek.

13.12.

Szenődő felek aláírásukkal tanúsítják, hogy jelen szerződés, képviselőik által
oldalanként láltamozoít,4 (négy) szó szerint egyező példrá,,rryban készült, 9 (kilenc)
számozott oldalból áll, akaratukkal mindenben egyező.
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