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kozott a mai napon az allbbi tartalommal 6s feltdtelek szerint:

1. SZERZODES TARGYA

Y6llali6zo kotelezettsdget vdllal arra, hogy az ezen pontban meghatfrozott, a KEHOP-2.2.4-I5-2016-
00005. sz. Szennyvizelvezetes ds tisztitds megval6sitdsa Ozd v6ros6ban elnevezdsti projekt keretdben
t6jel<oztat6s 6s nyilv6noss6g biztos{t6sdra ir6nyul6 feladatol<at, a 8. pontban felti:ntetett v61la16si dijdrt
eredm6nyesen elvegzi. Szerzoddsszerii teljesitds eset6n Megrendel6 koteles a teljesitds jelen
szerzoddsben meghat6rozott ellendrtdket rnegfizetni.

2. RESZLETES VALLALKOZOI FELADAT-ME GHATANOZAS

2.LSzeruodo felek rogzitil<, hogy a szerzodds teljesitdse sor6n elvdgzik a KEHOP-2.2.4-15-2016-00005.
sz. Szennyvizelvezetds ds tisztit6s megval6sitdsa Ozd v6ros6ban megnevezdsri p6ly6zatban
me ghatdr ozott fe I ad ato kat a 2 .2 . p on t s zerint.



2.2.ATttmogat6si Szerzodds rendelkezdseivel osszhangban a V6llalkoz6 feladat6t kdpezik az al1bbi
tevel<en

Publik6ci6s eszkiiziik 6s kiilts6gek

Tervezett PR feladat
megnevez6se

Mennyis69
(db,

alkalom)

Feladatlef r6s tervezet (feladat
igazol6sa) Utemez6s

Projekt megval6sft6si szakaszf nak, kivitelez6si munkhlatol< alatt etkitand6 feladatai:

Sajt6trij6koztat6k 2

Rendezvdnyekhez kapcsol6d6
saj t6t5j dkoztat6k szervezdse,

lebonyolit6sa
(meghiv6, jelenldti iv,

fot6dokum e nt6ci 6, saj t6anyag)

A kivitelezdsi szerzodds
megkotdsdt kovet6en, a
kivitelezds idoszak6barr

tervezetl sajt6anyag
benyirjt6sa j 6v6hagy6sra
a sajt6t6jdkoaat6 elott B

nappal

Sajt6krizlem6ny 3

Ren dezvdny ekhez, fontos abb
esemdnyekhez kapcsol6d6an

sajt6kozlemdnyek gener6l6sa. A
kozlemdnyt a helyi mddiumokhoz,
az illetdkes szaksajt6hoz, illetve a
Magyar T6virati Irod6hoz (MTl)
kell eljuttatni. (Sajt6kdzlemeny

szovege, kiktildds i gazol|sa: e-mai l,
fax. stb. )

A kivitelezdsi szerzod6s
megkotdsdt kovetoen, a
kivitelezds idoszak6ban

ter v ezett s aj t6kdzl emdny
benyrijtdsa j 6v6lragy6sra
a kiktildds elott 8 nappal

Saj t6nyilvd nos esem6nyek
szervez6se

Unnepdlyes esemdnyhez
kapcsol6d6an (meghiv6, jelenldti
iv, fot6dokumentdci6, sajt6anyag)

Tervezell sajt6anyag
benyfjt6sa j 6v6hagyrisra
a sajt6t6jdkonato elott B

nappal, kdszitett
fot6dokument6ci6

6tad6sa
kedvezmdnyezettnek a
projekt esem6ny ut6n

max. B nappal.

Telev IziS (fizetett m e gj elen 6s) aJ

A proj ekt 6l etdben j elentos
mdrfoldl<ovek eldrdsdnek

pLrbl ik61 6sa tel evizi6s
megjelendssel (kdp- ds hanganyag

DVD-n v. m6s adathordoz6n)

Kdp- ds hanganyag
vdglegesitds

kedvezm6ny ezett 6ltal a

megjelen6s elott, a

televfzi6s megjelen6s
anyag6nak |tadilsa
kedvezmdnyezett

rdszdre a megielends
ut6n max. 8 nappal



Sajt6megjelen6sek
nyomtatott 6s on-line

m6di6ban
7

Rendezvdny el<hez, es emdnyekhez
kapcsol6d6an nyomtatott

sajt6me gj elends ek generdl6s a
(megj elent cikkek rn6solat,

fj s dgniegj elends ek)

Tervezett cikk
benyijt6sa

megrendelonek a
megjelends elott B

nappal jovdhagydsra,
majd a megjelent cikl<

eljuttatdsa a
sajt6megl elen6st koveto

B nappal

Sajt6megielen6sek
tisszegyiijt6se

folyamatos
(2)

Sajt6rnegj elen6sek osszegyrijtdse
(folyamatos)

Folyamatos, a
megrelrdel onel< | eadott
pdld6nyokon tfrl saj6t

pdld6nnyal is l<ell
rendelkezni.

Fot6dokument6ci6 folyamatos
(1)

A projekt fobb esemdnyeinek
dokurnent6lSsa fot6kkal. fot6k

iltaddsaDVD-n

A projekt esemdnyel<hez
kapcsol6d6 fot6k

iltaddsa
kedvezmdnyezettnek a
dokumentdlt esemdnyt
kovet6 B napon belLil

Rekl6mtdrgy 500

,t(tsebb ertdku sz6r6_
reki6rnaj 6n ddkok kdszftdse

meghat6rozott arcul ati elemekkel
(mintapdld6ny)

A sokszorositds elott
megrendelo r6,szere

j6vdhagy6sra be kell
nyrijtani

Sz6r6lap, vagy egy6b
nyomdai kiadvriny 5500

T itj ekoztat6 jel I e gu ki adv6ny
projektgazda dlral el fogadott

tarlalommal (rninta a kiadv6nyb6l)

A sokszorosit6s elott
megrendelo reszere

j6vrlhagy6sra be kell
nyrijtani

Egy6b exkluzfv nyomdai
anyag 300

Igdnyes kivitehi nyomdai termdk a
projekt bernutatiis6val (minta a

kiadvdnyb6l)

A sokszorosit6s elott
megrendel6 r6,szdre

j6v6hagy6sra be kell
nyfijtani

DM lev6lkampdny 2134

utreKt ma|., azaz postiin, cllzottan
cimlist6ra kikiilddtt rekl6manyag
rekl6m- vagy informdci6s lev6l.

(DM levdl szdvege, rnintapdld6ny)

A sokszorosit6s elott
megrendelo rdszdre

j6v6hagydsra be kell
nyirjtani

Kock{zatok figyel6se,
esetleges krfzismenedzsment

folyarnatos
(1)

Krrzrsmenedzsment osszedllitdsa
(Egy minden ell<dpzelhet6

v eszllyhely zetre kidol gozott
forgat6konyv, egy krils6 vagy bels6

v6ls69 kommunik6ci6s kezeldse)

A kivitelezds
megkezddsdt l<cjveto 6

h6napon behil

Nyilt nap szervez6se I

Szdles krjrf lakoss6 gi t|jekoztaLils a
projekt 6116s6r61, a felmertilo

probldrndk kezeldsdr6l, a szliksdges
intdzked6sekr6l (meghiv6,

Forgat6konyv
benyfrjtdsa

megrendelonel<
j ov 6h agy 6sr a a Ier v ezeII
nyilt nap id6pontia elott

3



forgat6l<onyy fot6dokument6ci6) 10 nappal

Z6ld sz[m, informfci6s
ktizpo nt ( ii gyf6lszol g6la t)

folyamatos
(1)

A projekt idoszaka alatt folyamatos
inforrn6ci6s kozpont mukodtet6se
ingyenes zold sz6rn biztosit6s6val

(inform6ci6s kozpont eldrhetosdge,
f6ldves osszefogl al6, besz6mol6

kdszft6se hiv6sl ist6val,
beszddtdm6val)

Folyamatos, azoldszdm
mukoddsdrol vezetett
hiv6snapl6 benyrijt6sa
megrendelo rdszdre 2

hetente

T6rk6pt6r feltiilt6s
folyamatos

(1)

Az elk6szftett fot6k feltoltdse az

EPTK feliiletre, taftalom szeriut
csoporlositva mapp6ba rendezve

(folyamatos)

Dokument6lt tartalom
benyrljt6sa megrendelo

fel6 a feltdltdst
megeloz6en

Internetes honlap
mtiktidtet6se

folyamatos
(1)

A projektet bemutat6 honlap, vagy
aloldal rnfikodtetdse, folyamatos

frissitdse, naprakesz inform6ci6kkal
val6 feltoltdse (honlap url ds print-

screen)

Folyamatos, a honlapon
val6 b6rmilyen
megjelentetds

tervezetdnek benyirjtdsa
megrendelo fel6

j 6v6hagy6sra a feltoltds
el6tt

Projekt megval6sitfsrlt, a kivitelez6s befejez6s6t kiivet6 szakasz feladatai a projekt fizikai befejez6s6ig:

"D" tfpusri emldktdbla 2

A projekt 2 kozponti elhelyezkeddsi
helydn a Sz6chenyi 2020 Arcr-rlati

kdzikonyv6ben m e ghat6rozott
tarlalrni ds formai

kovetelmdnyeknek me gfelel6
tfilekoztat6 t6bla kdszitdse ds

kihelyez6se.

A projekt fizikai
befejez6si hat6rideje

-lAff ?n -cnncl c

I 6tv6nyterv benyfrj t6s a

megrendelo rdszdre, a
t5bla elkdszit6se a

projekt frzikai
befejezdse elott 10

nappal

Z516 rendezvfny 1

A projekt ftzikai befejezdsdt
kovetoen z616 rendezvdny

szervezdse (meghiv6, jelenldti iv,
fot6dokument6ci6)

A projekt fizikai
befejezdse elott2l
nappal meghiv6k

ki krild6se, forgat6konyv
egyeztetdse

megrendel6vel

Sajt6megjelen6sek
iisszegyiijt6se

2 Sajt6megj elenesek osszegyirjtdse

Folyamatos, a

rnegrendelonek leadott
pdld6nyokon tirl saj6t

p6ld6nnyal is kell
rendelkezni.



Sajt6kiizlem6nyek
iisszegyiijt6se

2

S ajt6kdzlemdnyek 6sszegytijt6se
(folyamatos) A kikiilddtt

s aj t6kdzl em eny 6ltal gener616dott,
vagy b6rmely a projekthez

kapcsol6d6 saj t6rnegj elendst
szriksdges osszegyrijteni es az

elorehalad6si j elentdssel egyiitt a
Ke dv ezrn6n y ezett s zhmdr a

bekrildeni.

Folyamatos, a

megrendel6nek leadott
p6ld6nyokon tril saj6t

p6ld6nnyal is kell
rendelkezni.

3. A SZERZ6DES IDOTARTAMA

Aszerzodo felek kozotti szerz6ddses jogviszony ezen szerz6dds al6ft6stnaknapjht6l kezdod6en a jelen
szerz6ddsben m eghat5rozott feladatok telj es korii befej e zesdig taft .

V6llalkoz6 teljesitdsdnek vdghat6rideje: a v6llalkoz6si szerzodds megkotds6t kovetoen a mindenkori
hat6lyos T6mogat6si Szerzodds szerint, a projekt frzikai befejezdsdig.

4. JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK

4.1. Megrendel6 jogai ds kotelezettsdgei

4,1.1. Megrendelo jogosult V6llalkoz6 tevdkenys6gdt 6s a feladat elv6gz6sdnek folyamat6t
ellen6rizni. V6llalkoz6 nem mentesiil a felelossdg al6l, ha a Megrendel6 az ellenorzest
elmulasztotta v agy nem megfeleloen v egezte.

4.L2, Megrendelo v6llalkoz6i dijat a jelen meg6llapod6sban foglaltak szerint k6teles megfizetni
a V6llalkoz6nak.

4.1.3. MOgrendelo kotelezi mag6t arra hogy a jelen szerzodes teljesitdse drdekdben
V6llalkoz6val folyamatosan egyi.ittmtikodik. Megrendel6 halad6ktalanul koteles minden olyan
inform6ci6t V6llalkoz6 tudom6s6ra hozm, amely a Projekt megval6sft6s6t, illetve a jelen szerzodds
teljesitdsdt drinti vagy drintheti. A t6jdkoztat6s elmarad6s6b6l eredo kovetkezmdnyek Megrendelot
terhelik.

4.1.4. Megrendel6 koteles V6llalkoz6nak a teljesitds sor6n ds a teljesit6ssel kapcsolatban
felmeriilo kdrd6seire a V6llalkozo 6ltal esetileg igdnyelt hat6ridon beliil, ennek hi6ny6ban
legkdsobb a kdrdds kozldsdt kovet6 ot munl<anapon beltil drdemi v6laszt adni.

4.1.5. Megrendelo l<<iteles gondoskodni arr6l, hogy az lltala biztosftott, illetve a projekt
megval6sit6s6hoz, kivitelez6sdhez igdnybe vett szemelyzet V6llalkoz6val folyamatosan
egyi.ittmiikcidjdn, a l<ozotttik sztiksdges kapcsolattart6s ds inform6ci6csere folyamatosan biztositott
legyen.

4.1.6. Szerzodo Felek kijelentik, hogy a Szerzbdes teljesit6se sor6n - figyelemmel a
kornyezetv6delmi-fenntarthat6s6gi szempontra szerzoddses viszonyuk sor6n a papfrtakardkos
kapcsolattart6st (elektronikus fton, telefonon) rdszesitik elonyben, tovihbh ir6sba foglalt
kapcsolatukat lehetosdg szerint k6toldalas nyomtat6ssal, valamint rijrahasznositott papir
haszn|latfxal bizto siti 6k,



4.2. V6llall<oz6 ioeai ds kotelezettsdgei

4.2.f . V6llalkoz6 kotelezettsdget v6llal arra, hogy Megrendelo szhmira a Szerz6ddsben
me gh atdr ozott szo I g6lt atdst elv 6 gzi.

4.2,2. V6llalkoz6 a megkotottszerzodes, illetve Megrendelo utasit6sai szerint koteles eljtrni. Az
utasit6s nem terjedhet ki a munka megszervezdsdre, illetoleg nem teheti a teljesitdst terhesebb6.

4.2.3. V6llalkoz6 a feladatait a leheto legnagyobb szakmai szinvonalon, a legnagyobb
gondoss6got tanf sftva, sztiksdg esetdn a Megrendelo ds a Kdzremrikodo Szervezet
6l I 6sfo glal6s6nal< kikdrdsdvel kote les telj es iteni.

4.2.4. V6llalkoz6 a jelen szerzoddse drdekdben Megrendelovel folyamatosan egyiittmrikodik.
Y6llalkozo a jelen szerzodes teljesitdse sor6n a Megrendelo 6ltal megbizott projektmenedzsment
szervezet vezetdj6nek utasit6sai szerint koteles elj6rni.

4.2.5. V6llalkoz6 koteles a Megrendelot rninden olyan koriilm6nyrol haladdktalanul drtesiteni,
amely a teljesitds eredmdnyessdgdt, vagy kello idore val6 elvdgzdsdt veszelyezteti, vagy g6tolja.
Az 6rtesitds elmulaszt6s6b6l eredo kdrdrt a V6llalkoz6 felel6ssdggel tartozik.

4.2.6. Ha a Megrendel6 cdlszertitlen vagy szakszertitlen utasit6st ad, erre aY6llalkoz6 koteles ot
figyelmeztetni. A figyelmeztetds elmulasztilsdbol eredo k6rert a V6llalkoz6 felelos. Ha azonban a
Megrendelo a figyelmeztetds ellendre utasit6s6t fenntartja, V6llalkoz6 a szerzodest6l eldllhat.
Amennyiben nem 6ll el, a Megrendelo utasitdsa szerint a Megrendelo kocl<6zat6ra kcjteles
elvdgezni.

4.2.1. V6llalkoz6 a Megrendelo utasit6sa szerint nem vdgezheti el a munkdt, ha az jogszab|ly
vagy hat6s6gi rendelkezds megsdrtds6re, vagy dlet- ds vagyonbiztonsdg veszllyeztetdsdre vezetne.

4.2.8. V6llalkoz6 kotelezettsdget v6llal arra, hogy a dokument6ci6k, rekl6manyagok,
t|ilkoztatdsi anyagok megfelelnek a KEHOP-2.2.4-I5-2016-00005, sz. Szennyvizelvezetds es

'.tisztit6s megval6sit6sa Ozd v6ros6ban megnevezdsri projekt tdjlkoztat6si ds nyilv6noss6gi
ko vet e I m dn y e i ne k, kii I cj n o s en az al|bbi d o k um ent6c i 6 b an fo g I a I takn ak :

o arculat tekintetdben a hat6lyos Szdchenyi 2020 ,,Kedvezmdnyezettek tdjekoztatlsi
kotelezettsdge" ds feladatok tekintetdben a 2011.03.O9-dvel feltoltott UMFT
kedvezmdny e zettek tdj ekoztatds i kote lezetts d ge el 6 ir6s ai al apj 6n.

o A dokumentumok a https://wwrv.p?lyazat.gov.hu/doc/25 honlapr6l el6rhetok.

4.2.9. V6llalkoz6 k6telessdget v6llal arra, hogy a dokumentumokon, anyagokon megjeloli, hogy
a t6mogat6s a KEHOP-2 .2.4-15-2016-00005. sz. Szennyvizelvezetes 6s tisztit6s megval6sit6sa Ozd
v6ros6ban megnevezdsri projekt keretdben val6sul meg a kovetkezo szovegezdssel: ,,A projekt a
KEHOP-2.2.4-15-2016-00005. sz, Szennyvizelvezetes ds tisztit6s megval6sit6sa Ozd v6ros6ban
megnev ezd,sti proj ekt keretdben val6su lt me g".

4.2.10. V6llalkoz6 kotelezettsdget v6[al arra, hogy a kommunik6ci6s esemdnyek, rendezvdnyek
idopontj616l minimum t h6nappal a rendezveny elott inform6lja a Kcjzremril<odo Szervezelet a
megfelelo rdszvdtel drdekdben, valamint valamennyi, a projektmenedzsment szervezet 6ltal
meshat6rozott szervezetet.



ALVALLALKOZOK

V6llalkoz6 az |ltala bevont alvdllalkoz6k teljesitdsddrt akkdnt felel, mintha a tev6kenysdget maga
v6,gezte volna el. K<jteles az alvtllalkoz6k tevdkenysdgdt rigy koordin6lni, hogy az a tevdkenysdg
hat6ridoben val6 elvdgzds6t ne veszllyeztesse, g6tolja vagy akadttlyozza.

6. TELJESITESI I{ATARID6K, TELJESiTES HELYE

6,1, A szeruodeshez kapcsol6d6 egyes rdszfeladatok teljesftdsdnek vdghat6rideje: a projekt zhro
besz6mol6j6nak elfogad6s6ig a mindenkori hat6lyos T6mogat6si Szerzod6s szerint 2018. 12.31. napj6ig.

6.2. Aszeruodds teljesitdsdnek helye: Ozd V6ros Onkorm6nyzata- 3600 Ozd,Yfuoshlzter I,

7. TEJESiTES,TELJESiTESTCAZOLAS

V6llalkoz6 k<itelezi magitt a szerzoddses feladatok teljesitdsdre, a szerz6ddsben foglaltak alapjdn.
V6llalkoz6 a teljesitdssel ardnyosan negyeddvente jogosult szttnlitt ki6llitani a teljesitdssel ar6nyosan.
Az ellendrtdk a teljesitdst kovetoen, teljesit6sigazol6s alapjtn, a jogszabtiyoknak megfelel6en ki6llitott
szdmla ellen6ben a sz|mlaklzhezveteldnek napj6t k6vet6 30 napon beltil, sz|llitoi ftnanszirozdssal a

NFM KEHOP HAT-nak benyfjtott l<ifizetdsi igdnylds alapjdn keri.il kiegyenlitdsre a27212014. (K. 5.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint. A projekt t6mogat6si intenzit6sa 94,417384 yo.

8. VALLALKoZASI DiJ ES FIZETESI FELTETELEK

8.1. Vdllall<oz6t a jelen szerz6desben meghat6rozolt feladatok, tev6kenys6gek hi6nytalan teljesitdse
esetdn, v6llalkozdsi dij illeti meg. A viilalkozhsi dij m6rtdke: 7.050.000,- Ft + Afa, azaz h6tmilli6-
iitvenezer forint 6s dltakinos forgalmi ad6.

8.2. A sz6mlabenyfjt6s feltdtele a teljesitdsi igazol|s al6ft6sa, annak hi6nyttban sz|mlanem ny[rjthat6,
illetve nem fogadhat6 be.

8.3. ' A fizetdst a V6llalkoz6 fent megjelolt banksz6ml6j6ra kell teljesiteni, azzal, hogy ha ezen
adatokban v|ltoztts 6llbe, rigy errol Vdllalkoz6 haladdktalanul ds ir6sban k<jteles Megrendelot ertesiteni.
V6llalkoz6 minden sz6ml6jhn koteles fenti bankszdml|jdnal< sz6m6t felttintetni. Felek kikotik, hogy
V6llalkoz6 banksz6mlaszitmrol sz6l6 igazolt drtesitdse jelen szerzodds m6dosit6s6nak hatillydval bir a
bankszdml aszdm von atl<oz6s6ban.

8.4. A v6llalkozrisi dij teljes rndrtdkben tartalmazza a felmeriilo dijal<at (a szerzoi jogdijal<at) ds a
felmeriilo valamennyi l<o ltsdget.

8.5. V6llalkoz6 a rdszszdml6k ds a vegszdmla l<i|llit6sdval egyidejtileg id6szaki tevdkenysegerol
j elentdst kdszit Me grendelo r 6szdr e.

8.6. Amennyiben Megrendelo a v6llalkozdsi dij megfizetdsdvel kdsedelembe esil<, a kdsedehne idej6re
az eseddkes osszeg ut6n a Polg6ri Torvenykonyvrol s2616 2013.6vi V. trirvdny (a tov6bbiakban: Ptl<.)
6:155,$ (1) ds (2) bekezddsei szerinti k6sedehni kamatot kcjteles megfizetni.



9. AFELEKEcyurrMurdnrsn

9.1, A jelen szerzodes teljesitdse sor6n felmeriilt operativ feladatokkal osszefiiggdsben a Felek kozdtti
hivatalos kapcsolattaft6s az 6ltaluk kijelcilt kapcsolattart6k (,,Megrendeloi kapcsolattart6,, illetve
,,V61 I al koz6 i kap csolattart6") fi tj 6n tortdni k.

9.2' A felek kcjtelesek biztositani, hogy kapcsolattart6nak 6ltaluk kijel6lt szemdly a m6sik fel sz6m6ra
folyamatosan (minden munkanapon 9-16 6rdig) eldrheto legyen, illetve tart6s (k6t munkanapon
meghalad6 al<ad|lyoztat6sa esetdn kotelesek helyettesitdsrol gondoskodni, 6s a helyettes szemdly6r-ol a
m6sik felet haladdktalanul tflekoztatni.

9.3. A Felek kozotti hivatalos kapcsolattart6s ir6sban tortdnik, elektronikus, hagyom6nyos postai
levdl, illetve fax lev6l form6jSban. Az elektronikus levelet akkor kell kdzbesitettnek tekinteni, ha a
cimzett email szervere 6ltal kiildott kdzbesftdsi jelentds a ki.jldo fdl elektronikus postafi6(6ba
n-regdrkezett. Postai riton elkiildott levdlndl a kdzbesitds tdnydt a tdrtivevdn y, fax,levdl eset6n az elkiilddst
igazolo, a kiild6 faxkdsztildk6bol szSrmaz6 jelentds igazolja.

9.4. Megrendelo 6ltal a kapcsolattart6sra kijelolt szemdly:

Ndv: Fdklydnd Kiirti Eva
Tel.: +36 30 388 9344
E-m ail : fakly ane@ozd.h u

9.5. V6llal[<oz6 6ltal kapcsolattart6sra kijelolt szemdly:

N6v: Bukovinszki Zsolt
Tel.: +36 20 9\l 4782
E-mail : bukovi nszki@ozdimedia.hu

10. FELELOSSEGATELJESITESERT

10.1.., V6llalkoz6 felel a26ft, hogy a jelen szerzoddsben rdszletezett feladatokat a vfilalt hat6ridore,
eredmdnyesen elvdgzi.

10.2. V6llalkoz6 hib6san teljesit, amennyiben szerz6ddses kotelezettsdgdt nem teljesiti, vagy megszegi
a szer zo ddsben fo glalt feltdteleket.

10.3. V6llalkoz6 felel minden olyan k6rert, amely abb6l ered, hogy nem vagy nem szerzoddsszeriien
te lj es it i jelen szerzoddsbol eredo kote I ezettsd geit.

l0'4. Ha a V6llalkoz6nak felr6hat6 a szeruodds meghifsul6sa, koteles a teljes netto szerzoddses drtdr
20%-6t eldro kotb6rt fizetni. A teljesitds 60 napot meghalad6 kdsedelme a szerzodds meghirisul6s6t
eredmdnyezi.

11. A SZERZ6DES MEGSZUNESE

11.1. Jelen szerzodds megsziinik:

11.1.1. a szerzodo felek kolcsdncjs kotelezettsdgeinel< maraddktalan ds szerzoddsszeni
teljesitdsdvel;
ll.1.2, a Felek kozds megegyezesdvel;
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11.1.3. b6rmelyik fdl srilyos szerzodl,sszegdse, vagy a Projekt megval6sit6s6nak lehetetleniildse
esetdn rendkiviili fehnond 6ss al, v agy
1 1.1.4. b6rrnelyik fdl jogt6d ndlki.ili megszrinds6vel.

IL2. Megrendelo srilyos szerzodesszegds6nek minosiil kiilcjnosen, ha

lL2.l. V6llalkoz6 6ltal ki6llitott, 6s Megrendelo 6ltal 5 napon beliil nem vitatott, eseddkessd v6lt
szdmlffi a kdsedelembe esds napj6t6l szdmitott 15 napon beltil nem fizeti meg;
IL2.2. k<jtelezettsdgeinek teljesftdsdvel 15 napt6ri napot meghalad6 kdsedelmembe esik;
11.2,3, titokvddelmi kotelezettsdgdt megszegi.

11.3. V6llalkoz6 srilyos szerzodesszeg6sdnek min6siil kiilondsen, ha

11.3,1 . kizdrolag nel<i felr6hat6 okb6l az 6ltala vdllalt szolg6ltat6s fr6sbeli felsz6lit6s ellendre sem,
vagy sorozatosan (legal6bb h6rom alkalommal) hib6san, illetve k6sedelmesen teljesiti;
I1.3.2. titokv6delmi kotelezettsdgdt megszegi.

11.4. A felek az azonnali hat|lyliu rendkiviili felmond6s jogdt kiz|rolag a felmond6si okr6l val6
tudom6sszerzdst koveto 3 napon beliil, a m6sik felhez cimzett irdsbeli nyilatkozatukkal gyakorolhatj6k.
A rendl<ivtili fehnond6s kozldse elott a szerzodesszego felet 8 napos hat6rido kitiizdsdvel fel kell sz6litani
a szerzodesszerti teljesitds6re, a rendl<iviili felmond6s kizilrolag ennek a hat6ridonek az eredmdnytelen
eltelte ut6n kozolheto.

11.5. A rendkiviili felmond6s a 11.4. pont szerinti felszolitils ds hat6rid o-tizds ndlkiil kcjzolheto azzal a
srilyosan szerzoddsszego f6llel, akivel szemben a m6sik f6l kor6bban m6r legal6bb ot alkalommal
k6nyszeriilt - b6rmely okb6l - 11.4. pont szerinti felsz6lit6s kozlds6re,

11.6. Amennyiben V6llall<oz6 a hat6lyos szerzodds elnyerdse drdek6ben, vagy annak teljesitdse sor6n
vesztegetdshez, csal6shoz, kdnyszerhez, vagy versenyl<orl|tozlshoz folyamodik, vagy ezek gyantja
merlil fel, a Projel<t Vdgrehajt6/Partner a tudom6s6ra jut6st6l sz6mitott 1 dven beliil el6llhat a
szerzodestol, ezzel egyidejtileg drtesiti a magyar hat6s6gokat. A V6llalkoz6 tudorn6sul veszi, hogy
rdszdrs a gyanf kivizsg6l6s6naklez|ritsriig nem tortdnik kifizetds. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a
V6llalkoz6 vesztegetdshez, csal6sh oz,k6nyszerhez, vagy versenykorlittozilshoz folyamodott, a szerzodds
ellen6rt6ke nem l<eriil kifizetdsre, meghatttrozott vagy hatdrozatlan idore kizhrhato a megrendeldsel<bol.

NYILATKOZATOK

Mindkdt szerzodo fdl l<ijelenti, hogy

12.l. kello felhatalmaz6ssal ds jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6d6s al6irds6ra 6s teljesitdsdre;

12.2. a jelen szerzoddst a szerzodo f6l nevdben al|iro szemdly megfelelo, a vonatkoz6 jogszab6lyol<
6ltal megkiv6nt regisztrftlt al|irdsijoggal rendelkezik,Igy rcszdrSl a szerzodds al6ir6sa ds teljesitdse nem
eredmdnyezi m6s, olyan szerzod6s vagy egydb jognyilatl<ozat megszegdsdt, amelyben szerzodo fdll<dnt
szerepel;

12.3. nincs olyan fi.iggoben levo k<jtelezettsege vagy drdekkordben 1dv6 m6s kdriihndny, amely
kedvezdtlentil hathat a jelen szerz6ddsben foglaltak drv6nyessdgdre, teljesitds6re vagy saj6t teljesitdsi
kdszsdgdre, illetve teljesitdsi lcdpessdgdre.
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13. TrroKTAnrAs

13.1. Felek kotelesek a jelen szerzodds alapjhn vegzett tevdkenysdgiik sor6n, azzal dsszefirggdsben
tudom6sukra jutott minden adatot, inform6ci6t, elj6r6st iizleti titokkdnt kezelni. Az ilyen adatot,
inform6ci6t kizfuolagatitokgazda 6ltal megjelolt korben ds ideig, a jelen szerzodds teljesitdse drdekdben
jogosult felhaszn6lni, ds harmadil< szemdly szdmdra a titokgazda elozetes ir6sbeli hozzdjlrulilsa
hilrnyhban nem teheti hozzdfdrhetovd. A Felek lcolcsonos titol(art6si kotelezettsdggel tartoznak az
egyrn6s szervezetd,rol, mtikoddsdrol, termdkeirol ds adataikr6l tudom6sukra jutott minden, azizleti titol<
l<6rdbe taftoz6 inform6ci6 tekintetdben.

13.2. Felek rogzitik, hogy kdtsdg esetdn egym6st6l b6rmikor jogosultak t|jdkoztatdst kdrni arr61, hogy
valamely inform6ci6t a mdsik f6l az Azleti titkainak kcjrdbe tartoz6nak tekint-e vagy sem. A jogosult fdl
erre adott vtiaszdt a m6sik fdl kcjtelezoen elfogadja. Ilyen elozetes megkeresds hi6ny6ban - ut6bb
felrneriilt vita esetdn - azinform6ci6t titoknak kell tekinteni.

13.3. V6llalkoz6 alv6llalkoz6i titokvddelmikotelezettsdgeidrt 0gy felel, mint a saj6t kotelezettsdgeidrr.

14. JOGVITAK RENDEZESE

Szerzodo felel< meg6llapodnak abban, hogy esetleges jogvit6ikat elsodlegesen bdk6s riton, t6rgyal6sok
irtj6n kiv6nj 6k rendezni, csup6n akkor fordulnak bir6s6ghoz, ha a t6rgyal6sos rendezds nem vezetett
eredmdnyre.

1 5. ALKALMAZAND O JO GSZABALYOK

A .ielen szerzoddsben nem szab|lyozott l<drddselcre a Ptl<., valamint egydb kapcsol6d6 jogszab6lyol<
rendell<ezdsei az ir6nyad6k.

Jelen nreg6llapod6st a felek kdpviseloi, elolvas6s 6s kozos drtelmezds ut6n, mint al<aratukkal mindenben
rnege gyezot, 6 eredeti pd ld6nyb an j 6v6hagy6 I ag al6irt6l<.
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