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MEGBÍZÁS SZERZÓDÉS
kommunikációs feladatok elláására

mely létrejött egyrészről a

Medryesegháza Város Önkormán}rzata
Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér l.
Azonosíószám (törzsszám): 34408 l
Adószám: l 5344083-2-04
Képviseli: Ruck Márton polgármester
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a

Kommpót Kommunikációs Kft.
Székhely: l03 l Budapest, Záhony v.7.
Cé§egyzékszám: 0 l -09_954873
Adószám: 23 l4090l -2_4 l
Bankszámlaszám:

l

20 l 050 l -0 l 2689 l 9_00 l 0000 l

Képviseli: Szabó Levente ügyvezető igazgató és Kadlok Nándor ügnvezető igazgató

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)

-

a továbbiakban e$/üttesen: Felek

között

l.

-

a mai napon az alábbi feltételekkel:

Szerződés érgra

l.l

.

Megbízó megbízza Megbízottat Medgyesegyháza Város Önkormányzata KEOP1.2.0/09- | 1-20l 2-002l azonosító,, számú projekt|éhez kapcsolódó nyilvánosság
biztosítási feladatok elvégzésével(a továbbiakban: Program), Megbízott pedig vállal|a a
feladatok elvégzéséta Ielen szerződésben részletezettek szerint.

l

,2.

Megbízott a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásokon felül minden tőle
telhetőt megtesz Megbízó jó hírnevénekés üzleti érdekénekelőmozdítása
érdekében.

1.3. Megbízott az alábbi feladatok (a továbbiakban: Feladatok) elvégzésétvállalja a jelen
szerződés l. sz. mellékletétképező Ajánlat szerinti tartalommal:

a.

Nyomtatott táiékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítéseés lakossági
terjesztése
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b. lnternetes

c.
d.
e.

f.

honlap készítése(akadálymentes), vagy meglévő honlap esetén a
pro|ekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos
működtetése, frissítése.
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a saitómegjelenések
összegyűjtése
Saitónyilvános események szervezése (nyitórendezvény, alapkőletétel)
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt l db ,,A"
típusúábla elkészítéseés elhelyezése
A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt 2 db ,,B"
típusútábla elkészítéseés elhelyezése

g, Fotódokumentációkészítése
h. Nyomtatott sa|tó

i.
i.

k.

Sajtó-nyilvános ünnepélyes pro|ektátadó rendezvény szervezése
Saitókózlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések
összegyűjtése

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
l, TÉRKÉPTÉRfeltöltése a pro|ekthez kapcsolódó tartalommal
m. A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megje|ölt 2 db ,,D"
típusútábla elkészítéseés elhelyezése

2.

Egíaittműkar,désmeneé

2.1.

Aa. 1.3. pontban

szereplő Feladatok tellesítési határideie és a teljesítés formáia:

Tevékenység

Teliesítésíormáia

Nyomtatott táiékoztatók (brosúník szórólapok
stb.) elkésztése és lakossági terjesztése
lnternetes honlap készítése(akadálymentes), vagy
meglévő honlap esetén a proiekthez kapcsolódó

Kiadványok fizikai

úiékoztató (esetleg aloldal) létrehoása és
folyamatos működtetése, írissítése.

Saitóközlemény kiküldése a projekt indíásáról és
a saitómegielenések összegűjtése

Sajtónyilvános események szervezése
(nyitórendezvény, alapkóletétel)

A beruházás helyszínén a pályázati
dokumentációban meddölt l db ,,A" típusú ábla

elkészítéseés elhelyezése
A beruháás helyszínén a pályázati
dokumenációban megjelölt 2 db ,,B" típusú ébla
elkészítéseés elhelyezése

Fotódokumentáció

készítése

Nyomtatott sajtócikkek (2db)
Saito-nyilvános ünnepélyes projektátadó
rendezvény szervezése

átadása

Teliesítéshatárideie
20l4. szeptember 30.

Honlap aloldal
elérhetőség megadása

20l4. április 30,

Anyatok átadása
elekronikus formában

20l4. április 30.

Sajtóesemény
megszervezése az

t]szT elóírásainak

20l4. április 30.

mesfelelően

A ébla íizikai
legyártása és

20l4. április 30.

elhelyezése
A áblák íizikai
legyártása és

elhelyezése
Anyagok átadása
elektronikus formában
Saitómegielenések
átadása elektronikus
íormában
Sajtóesemény
megszervezése az

úszT előírásainak

20l4. április 30.
Projekt fizikai
megvalósulása
Projekt fizikai
megvalósulása

Projekt fizikai
megvalósulása
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Teliesítés formáia

--T§ékenység
Saltóközlemény kiküldése a projekt árásáról

és a

saitómegielenések összesyűitése
Ere<tménykommunikációs információs anyagok,
kiadvánvok készítése

T-RKÉPrÉRfeltöltése

átadása

Anyagok átadása
elektronikus formában
A tíblák fizikai

a Proiekthez kaPcsolódó

dokumenációban megjelölt 2db ,,D" típusú ábla
elkészítéseés elhelyezése

a

Anyagok átadása
elektronikus formában
Kiadványok fizikai

taralommal
A beruháás helyszínén a pályázati

Megbízó

Teliesítéshaárideje

megíelelően

legyárt,ása és

elhelyezése

Projekt fizikai
megvalósulása
Projekt fizikai
megvalósulása

Proiek íizikai
megvalósulása

Projekt fizikai
megvalósulása

Megbízotti tel|esítésekvonatkozásában kizárólagos nyilatkozattételre

jogosult személyként az alábbi személy(eke)t jelöli meg:

2.3.

Név

Ruck Márton

Beosztás

polgármester

Feladatok teliesítése során Metbízottat nem terheli íelelősség a kommunikációs
anyagok, reklámanyagok teljessége, pontossá8a és helytállósága tekintetében
figyelemmel arra, ho8y Megbízott a program tényleges és szabályszerű me8valósítását,
annak eredményeit nem kÖteles vizsgálni.

A

2.4 A Pr:ogram

Végrehaitása során elektronikus komrrunikációés_ dokurnenálás e[vá,t a
Megbízoaól a papírtakarékosság érdekében,valamint a nyomtatott dokumentumok
esetébénú|rahasznosított papír használata kötelező,

rendezvényszervezés során gondoskodik a környezettudatos
rendezvény körülményeiről, valamint akadálymentes rendezvényhelyszíneket választ.

2,5. Megbízott a

2.6. Megbízó a jelen szenődés aláírásával hozzáiárul, hogl Megbízott a szerződés szerinti
feladatainak teliesítéséhezalvállalkozót, illewe

e9éb közreműködőt

vegyen igénybe.

2.7. Hibás produkciós paraméterek és/vagy határidők megadásából

fakadó

köietkezményekért Megbízott kizária felelősségét. ugyanakkor Megbízott köteles
írásban íigyelmeztetni Metbízót a felismerhetően hibás paraméterek, illewe határidők
Megbízó általi megjelölése esetén.

2.8. A
2.9,

3.

Program végteljesítésihatáride|,e a proiekt íizikai befejezésének napja,

Megbízott teliesítésérőlMegbízó teljesítési igazolást állít ki.

Szerzódés hatá}yba lépése,időarama

3,1. Jelen Szerződés a Felek általi aláírás napján

lép hatályba

és a Program lezárultáig

terjedő haározott időszakra jön létre.

3.2. Megbízottelőtel|esítésreiogosult.
3.3. Jelen Szerződést Felek bármelyike

a másik félhez intézett a|ánlott levélben jogosult

napos haáridővel felmondani, amennyiben

a

l5

másik fél ielen szerződést súlyosan
otdal 3 / 10

/4a

metsérti, és ezen maga€rtását
belül nem orvosolja.

a másik fél írásbeli felhívását követő nyolc (8) napon

a. Megbízó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül

különösen, de nem
kizárólag, ha bármely fizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás és nyolc (8)
napos póthatáridő kitűzése ellenére sem tesz eleget.

b. Megbízott részérőlsúlyos szerzódésszegésnek minősül különösen, de nem
kizárólag, ha a visszaigazolás ellenére a kommunikációs eszközöket neki
felróható tevékenysége,vagy mulasztása miatt nem bocsátja Megbízó
rendelkezésére,illewe ha Megbízó utasíása ellenére nem a megrendelésben,
illewe a |elen szerződésben íoglaltak szerint jár el és ezzel Megbízó
tevékenységé!a Program teljesülését súlyosan veszélyezteti.

4.

Megbízási dii, kö}cégek és ftzetési fe]tételek

4.1. Megbízottat

a ielen

szerződésben írtak teljesítéséértdíjazás illeti meg (a
díi mértékea 4.2. pont szerinti

továbbiakban: Megbízási Díi). A Megbízási
megbontásban összesen:

-

5 000 OOO Ft + ÁFA, azaz ötmillió

4.2. Megbízott a
kiszámlázni:

forint + Általános Forgalmi Adó.

Megbízási díjat az alábbi részletekben és ütemezés alapján |ogosult
Tevékenység

N/omtatott áiékoztatók (brosúník szórólapok stb.)

elkészítese és lakossági teriesztése

lnternetes honlap készítése(akadálymentes), vagy
meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó
tájékozató (esedeg aloldal) létrehozása és folyamatos
működtetése, frissítése.
Saitóközlemény kiküldése a projekt indíásáról és a

sajtómegielenések összegyűjtése
Sajtóityilvános események szervezése (nyitórendezvény,
elapkőletétel)
A beruházás he|yszínéna pályázeti dokumenációban
me§elölt ldb ,,A" típusúábla elkészítéseés elhelyezése
A beruháás helyszínén a pályáaati dokumentációban
megielölt 2db,,B" típusú tábla elkészítése,és
elhelyezése

Dii összege
500 000 Ft

§2d6|ázá< id§pomia
20l4. október

A díj összegének

ó00 000 Ft

80%-ar

2014. május l.
A dii összegenek 20%_a: a
proiekt fizikai
megvalósulásakor

250 000 Ft

20l4. május

2,

500 000 Ft

20l4. máius

2.

600 000 Ft

20l4. május

2.

400 0Ö0 Ft

20l4.

má|us 2.

A díj összegének
Fotódokumentáció

készítése

Nyomtatott sajtó

400 000 Ft

|00 000 Ft

l

50%-a:

20|4. október l.

A díj összegének 50%_a: a
projekt íizikai árásakor
A díi összegenek 50%-a;
20l4. október l.
A díj összegenek

50%-a: a

Projékt fizikai

Sajtó-nyilvános ünnepéíyes pro|ekáadó rendezvény

szervezése
Sajtóközlemény kiküldése a proiekt zárásáról és a
sa|tóme6jelenések összegyűjtése

500 000 Ft

250 000 Ft

megvalósulásakor
A projekt fizikai
megvalósulásakor
A projekt fizikai
megvalósulásakor
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Dii összege

Tevékenység
Eredrrrenykómmunikációs
kiedványok készítése

TERKEFiíR feltöltése

információs anyagok,
a projekhez kapcsolódó

tartalommal

A benrházás helyszínén a pályázati dokumenációban

meeielölt 2db ,,D" típusú tábla elkészítéseés elhelyezése

4.3.

A

4.4.

A

500 000 Ft

l00 000 Ft
300 000 Ft

kifizetés a szerződésben meghaározott módon

sámlázás időoonl

^

A Proiekt fizikai

megvalósulásakor
A projekt fizikai
megvalósulásakor

A pro|ek fizikai
megvalósulásakor

és tartalommal

való
(rész)teljesítéstkövetően szállítói finanszírozással történik e 4l20ll. (1.28.) Korm.
rendelet szabályai szerint. A me8bízási díi dmogatoa része 95%. Megbízó a számla
készhez vételétőlszámított 15 napon belül átutalja a számla nettó értékének5%-át
valamint az általános forgalmi adót Megbízott részére.
megbízási díjon felül Megbízó köteles megtéríteniminden olyan költséget és
kiadást, szállítás, vám stb. költségeket, amelyek a jelen szerződés teljesítése folytán a
Megbízó érdekébenMegbízottnál felmerülnelq és amelyet Megbízott számlával igazol
és annak felmerülósét megelőzően azt Me8bízott előzetesen írásban Megbízóval
elíogadtatott.

4.s.

rendelkezés vonatkozik az olyan esetleges kiadásokra is, amelyek Megbízó
által elfogadott árajánlatban nem szerepelnek, de amelyek Megbízó igényeinek
jlyeo
kre!ég!Lé_se_!1dq!!ébe191!!bg{kségszelűe!,lagy indokr[tan íeloerülnek Az
előre nem jelezhető költségeket Megbízónak különösen olyan esetben kell viselnie,
amennyiben azok az alábbi események következtében merültek fel:

A ielen

megadott ésszerű és indokolt határidőkön belül
nem adja meg ióváhagyását, illewe nem szolgáltatja Megbízott teljesítéséhez
szükéges adatokat, információkat, dokumentumokat;

a. Megbízó a Megbízott által
b.

az árak megemelkedtek

c,

közvetítési késedelmet, halasztást vagy lemondást eredményez,
a médiavállalkozók, illetőleg a média feltételekben a megrendelést követően
lényeges változás állt be, illetőleg a média feltételek nagyobb mértékben

Az

bármely médiatervnek vagy munka megrendelésének Megbízó általi
módosítása, lemondása, halasztása vagy leállíása miatt, vagy
ii. a hirdetési anyagoknak Megbízott részérebármely, nem Megbízott
által igénybevett vagy az érdekkörén kívül eső harmadik fél általi
késedelmes szállítása, vagy szállításának elmaradása miatt, amely

i.

megváltoztak.

ilyen felmerülő költségeiről Megbízott írásban előzetes tájékoztatást

ad

Megbízónak és azok Megbízó elfogadása esetén érvényesíthetők.A tel|esítéssorán
felmerülő, a fentiek szerint részletezett és Me8bízó által előzetesen írásban
jóváhagyott többletköltségek
köteles.

me8térítéséreMegbízó

a végelsámolás

alkalmával

oldal
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4.6.

Megbízott nem íelelős semmilyen olyan következményért, amely azért állt elő, mert a
Megbízó valamely kötelezettségét me8szetté, ugyanakkor követelheti Megbízó
késedelméből eredő minden kárának megtérítését.

4,7.

Megbízó l5 napot meghaladó fizetési késedelme esetén Megbízott jogosult a további
tel|esítéstfelfüggeszteni - a Megbízó előzetes értesítésemellett -, amely
vonatkozásában kártérítési,káralanírási vagy egyéb megtérítésikötelezettsége nem
keletkezik.

4.8.

Késedelmes fizetés esetén Megbízoa a mindenkor hatályos magyar Ptk. szerint
érvényesíthetőkésedelmi kamatot Iogosult felszámítani.

4,9.

A

jelen szerződés teljesítésesorán, vagy arra tekintettel a Megbízott részérea
Megbízó által átadott bármely szellemi termék, szabadalom, egyéb jogvédett mű
kizárólagos tulajdonosa és jogosultja a Megbízó, annak felhasználására, továbbíására
Megbízott kizárőlag a |elen szerződés teljesítéseórdekében, az ahhoz szükséges
mértékben jogosult. Ugyanakkor Felek rögzítik, hogl a jelen szerződés teljesítése
során létrejövő bármely szerzői mű kizárólagos tula|donosa Megbízot{ amely szerzői
művek vonatkozásában az átruházható vagyoni jogok a tel|es Megbízási Díi
megfizetésével,a Megbízási Díj megfizetésének nap|án szállnak át a Megbízóra.

5.

Felelósség

5.1.

Megbízó köteles megfelelő határidőben valamennyi olyan adatot és információt a
Megbízott számára megadni, amely Megbízott feladatának teljesítéséhezszükséges, és
amelyeket Megbízott saját teljesítéséhezszükségesnek tart, illewe általában mindent
mettesz annak érdekében,hogy Megbízott a ielen szerződést a Megbízó érdekében
megfelelően teljesíteni tudja.

Megbízó vállalia, hogy a jelen szenődésből értelemszerűen és expliciten Megbízott
szerződésszerű teljesítésénekíeltételekéntrá vonatkozó feladatokat teljesíti. A
Meghízó részéreelektronikus úton elküldött írásos adatkérés alapján, 2 munkanapon
belül információszolgáltatási kötelezetsége van. Amennyiben a Megbízott a Megbízó
kötelezettségeinek elmulasztását észleli, úgy köteles azonnal írásban felhívni erre
Megbízó figyelmét. Megbízó ezen felhívásra legkésőbb 2 munkanapon belül köteles
írásban érdemi választ adni,

Amennyiben

a Megbízó határidőre írásban eleget tesz

adatszolgáltatási

kötelezetségének, minden további - a szerződésben rögzített határidőkhöz képest bekövetkező késedelemből származő felelősséget Megbízott vállalja. Megbízott
köteles a Megbízótól minden tekintetben maradéktalanul és hiánytalanul beérkezett
adatok birtokában, a szerződésben megnevezett feladatokat határidőre végrehajtani.

5.4.

Megbízó ki|elenti, hogy a jelen szerződós szerinti Feladatok teljesítóse órdekében
általa biztosított véd}egyek és szellemi a|kotások nem sértik harmadik személyek
jogait.

oldal
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Megbízott semmilyen körülmények között nem felel a Feladatok teljesítésesorán a
Megbízó által megadott tartalommal kapcsolatosan felmerült követelósekből eredő
kárérc, költségekért és kiadásokért.
5.6.

Megbízott kommunikációjában esélytudatosságot fejez ki, valamint a á|ékoztatás és
nyilvánosság feladatainak teljesítésekor Megbízottnak kötelező a projekt pozitív
megl'télésételősegítő kommunikációs eszközök használata.

s.7.

Megbízó kótelezettséget vállal továbbá arra, hogy:

-

-

Megbízott bármilyen, jelen 5. fejezet szerinti üggyel összefüggésben felmerülő
igazolt költségeit (Pl. bírósá8i eljárás költsége, ügyvédi költségek, szakértői
költség, stb.) írásbeli felszólíás alapján a felmerülésüket követően, Megbízott
számlá|a ellenében a számla keltét követő nyolc (8) napon belül teljes egészében
megtéríti, illewe

az ilyen igénnyel összeíüggésben esetlegésen kifizetett összegeket Megbízott
részéremegfizeti, feltéve, hogy Megbízó felelősségét jogerős bírósági ítélegvagy
hatósági határozat megállapítása alátámasztia, a |ogerős ítéletközlését követően a
Megbízott által kiállított számla ellenében a sámla keltét követő 30 napon belül.

5.8. Megbízott szavatol azért, hogy a jelen szerződés teljes tartama alatt rendelkezik a
ielen szerződés teljesítéséhezszükséges engedélyekkel és felhatalmazásokkal,
személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a |elen szerződésben írt feladatok első
ószáryú hibáttan mmóségbén ó,rténő téliesitéséFeiszük§égeí áp§záfattáI, szákmai
ismeretekkel és szakképzettséggel.

6,

Záró-rendelkezések

6.1. Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelen vagy végreha|tatlan lenne, az nem érinti a Szerződés egyéb

vagy végreha|thatóságát. Az érvénytelenvagl
rendelkezéseinek érvényességét
végrehaithatatlan rendelkezés helyett olyan érvényesés vétrehaitható rendelkezést
kell tekinteni, amely leginkább szolgál|a a felek azon gazdasági célját és szándékát,
amelyet az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel érhettek volna el.

6.2. A felek

megállapodnak, hogy jelen Szenődés végreha|tása során tudomásukra iutott
információkat tel|es üzleti titoktartással kezelik. Ha az üzleti titoktartás megsértése
miatt valamely félnélkár keletkezik, a másik féltől kárának teljes körű megtérítését
igényelheti, amennyiben a kár keletkezését kellőképpen igazolni tudja. A kártérítés
szabályát abban az esetben is alkalmazni kell, ha valamely fél szervezeti egysége szegi

mes a titoktartási előírást.

6.3.

Felek |ogvita esetén elsősorban megeglezésre törekednek, amennyiben ez nem vezet

eredményre, úgy a hatályos magyar jogszabályok szerinti hatáskörrel

és

illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróság döntését fogadják el magukra nézve

kötelezőnek.
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6.4, A jelen Szerződés mindenféle módosítása

vagy változtatása illewe kiegészítésecsak

írásban rögzíwe, és a |elen Szerződésben érintett mindkét fél megfelelő aláírásával
válik hatályossá.

6.5. A ielen Szerződésben nem szabályozott kérdésekvonatkozásában Felek az irányadó
magyar jogszabályokat, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit tekintik
alkalmazandónak.

Felek jelen szerződést mellékleteivel együtt elolvasták, értelmezték, és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyező! 2 példányban, jóváhagyólag írták alá.

Kelc Budapesq 20l
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i(oMMPóT Kommunlkáclós

Kft
1031 Budapest, záhony Utca 7.
Cégje8y2ékszám: C8,01-09-954873

.

Adószám:23140901-2.41

í\
Kommpót Kommunikációs Kft.

Név:Ruck Márton
Beoszás: polgármester

Megbízott
Név: Kadlok Nándoe
Beosztás: ü gyvezető igazgatő
Név: Szabó Levente
Beosztás: ügyvezető igazgató
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Mellékletek:
1, sz. melléklet:

Ajánlat

Án4ÁHur
Medgasegrháza Város Önkormánrzata
5666. Med8yesegyháza, Kossuth tér l.

Tiszteh öánlatkeó!

Köszöne§el vettük megkeresésüket a ,,Medgyese8yháza város szennyvízcsatornázás lV. ütem kiépítéseés a szennyvíztisztító
telep bóvítése" című (KEoP- 1.2.0/09- l 1-2012-002l) Pályázati Proiektiükkel kapcsolatos nyilvánossági feladatok elláására.
Az ajánlatkérésben részletezett íeladatok efuégzéséreaz alábbiakban részletezett a|ánlatot tes§zük Medgyesegyháza Város
Önkormányzata részére:

Mefuiesegrházr KEOP- l ,2.0/09- l l -20 l 2402
Tevék€nyté!
Nyomtatott táiékoztatók (brosúrák szórólapok,
stb.) elkészítéseés lakossá8i terjesztése

lnternetes honlap készítése(akadálymentes),
meglévöhon lap esetén +pFoiekth€r
kaPcsolódó táiékoztató (esetle8 aloldal)
létrehoása é§ folyamato§ működtetése,
írissítése.

l

PR kommunildció

Mennybét Ar (netó

Tervézett

(db)

Ft)

számlázás

l000

500 000

2. ré§zszámla

I

600 000

Elvó3zendő

íehdat

szórólaP a Proiekt

l. rész§zámla

vagy,

80%

3.

megkezdésénél
(tájékoztató a
kivitelezé§ról)

-

részsámla 10%

saitóközlemény kiküldése a proiekt indításáról
és a saitómedelenés€k ósszegyűitése

250 000

l. részszámla

Hon

laFva8raloldal

létrehozá§a és
folramatos működtetése
Közlemény szöve8e, a
medelent saitóhírek
összegyűitése és elemzó

összeíollalása

események szervezése
(nyiórendezvény, alapkólerétel)

Saitónyilvános

500 000

l. részsámla

Methivó, fortatókönyv,
tematika, fénykéPek

(Proiektnyitó
rendezvény)

A beruházás }relyszínén a pályázati

600 000

l. részsámla

,,A" tíPusúüibla
tervezése, 8yártása

2

400 000

l. részsámla

,,B" típusútábla
tervezése, tyártása

folyamatos

400 000

dokumentációban medelölt típu§ú üibla ,,A"
tíPus elkészítéseé§ elhelyezé§e

A beruháás helyszínén a pályázati
dokumentációban megjelölt típusútábla ,,B"
típus elkészítéseés elhelyezése

2.

Fotódokumentáció

készítése

Nyomtatott saitó

7

l00 0o0

részsámla 509L

végsámla - 50%
2. rész§ámla
vérszámla

Eredménykommunikációs információs anyagoK
kiadványok készfuése
Sajtó.nyilvános ünnepélyes Proiekútadó
rendezvény szervezése

l000

-

50%

-

50%

500 000

3. részszámla

500 000

3. részszámla

FénykéPek készítése
íolyamatosan

A medelent cikkek
másoleteinek
ósszegyű itése

A Proiekt sikeres
megvalósításának
bemutatá§a.

Me8hívó,

forgatókónr,
képek
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Medgrcsegrháza KEOP- 1.2,0/09_

Twékenysé3

(db)

250 0o0

a projekthez kapcsolódó

tartalommaí
dokumentációban me8ielölt ,,D" tíPusútábla
elkészíté§eés elhelyezése
Mindiisszesen

Ft)

Ten ezett

Elvégzendó

száml4á.

íehdat

Közlemény §zövete,

a sa]tóme8|elenések össze8yűité§e

A beruháás helyszínén a pályiizati

1-20l2402l PR kommunikáció

Mennlség Ar (nettó

sa|tókózlemény kiküldése a pro|ekt árásáról és

TÉRKÉPIÉR
feltöltése

1

z

végszámla

l00 000

végsámla

300 000

végszámla

a
me8ielent §aitóhírek
össze8yűitése és elemzó

A

ósszefodalása
Pályár.ói

ájékoztató

felületen keresztül az
adatbázis töltésé,,D" tíPusútáb|a

tervezése, gyárt,ása

5@0

filo

Kelc Budapest, 20l3. november 2l.
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