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Megbízási Szerződés
amely létrejött egyrészrő| Nyíradony Város Önkormányzata (adószám: 15373333-2-09
székhe|y | 4254 Nyíradony Árpád tér 1, tel/fax; 52-203 692, 52-2o3-B70 email:
onkormanvzat@nviradonv.hu, képviselője: Tasó László, mint Megbízó, másrészről az
oPLJs Team Úzleti Tanácsadó Kft' (adószám| 13899783_2-09, székhely: 4028 Debrecen
Nyíl utca 46 tel/faxi 7o 3a7-7a24, fax: 52 3lo-97o, emaili opusteam@opusteam'hu).
képViselője: Vírágh Péter továbbiakban, mint Megbízott között az alábbi feltételekkel

I.

A MEGBÍzÁs TÁRGYA:

Nyíradony Város önkormányzata megbízza a Megbízottat' hogy az ÉAoP-s.1.1/D_12
,,Funk.ióbővítő integrált feilesztések az Észak-alföldi régióban" című pályázat
részétképző akcióterületi tervet (továbbiakban: ATT) elkészítse.

szerződő felek jelen szerződést határozott időre hozzák létre, az elkészítettATT
Kö7remüködő

s/ervezeL általl ellogadás napJái9.

Az I'es Dont a következőket foqlalía maoába:

>

A Megbízó kéréséreés Vele szorosan együttműködve az ATT előkészítését,a
pályázó szakmai felelőséVel, Valamint a beruházás tervezőjével való
kapcsolattartást'

>A

szerződéskötést követően a Megbízott a Megbízó részéreeljuttat egy
kérdésés dokumentumlistát, mely az ATT elkészítéséhezszükséges
információk alapját képzi. Ezek alapján a Megbízott elkészíti az ATT-t. A
dokumentumlista hiányos és nem határidőben beadás előtt legkésőbb 10
naptára napon

>
>
>

- Való

megküldése esetén a Megbízott az ATT késedelmes

beadásáért, illetve be nem adásáért felelősséget nem Vállal.
ATT elkészítését,megirását, időközi egyeztetéseket.

Az ATÍ formai' tartalmi ellenőrzését' szÜkség esetén a Megbízott Íészéről
javaslat, észrevételtétele'
ATT-Vel kapcsolatos hiánypótlási folyamat/tisztázó kérdések támogatása'

-l-

It>

ATT elkészítéséhezszt]kséges a Megbízott által
szempontjából
kért információkkal ellátni. A kapcsolattartás és a Megbízói utasításadá5

II' Megbízó köteles a Megbízottat az

külön meghatalmazás nélkül kizáÍó|ag a Polgármester minősül a Meqbízó
képviselőjének.Akapcsolattartásrakijelöltszemélyekfelelőssége,hoqyolyan
képviselői
információkat adjanak át egymásnak' amit a Mégbízó iltetve a Megbízott
jóVáhagytak.

Megbízó az alábbi személy(eke)t je|öli ki közvetlen kapcsolattartásra:
NéV:

Beosztás:
Telefonszám:

e mail:
Megbízott az alábbi személy(eke)t jelöli ki közvetlen kapcsotattartásra:
NéV: Mező Anikó

Beosztási pályázati tanácsadó
Telefonszám : 06'7 0-391-5252
Fax:52-310-970
e-mail: mezo.aniko@oPusteam.hu

ttl.

MEGBÍZÁSI DíJ összEGE És A FIzETÉs FELTÉTELEIi

Vonatkozóan'
A szakmai tanácsadás díja az I-es pontban meghatározott tevékenységre
gg2 Ft (27vr
= 5'ooo'00o Ft' Az
A7 Afi elkészítésénekdíja 3 937 oo8 Ft + 1 062
^FN
díja a teIjesített hiánypótlást köVető 60 napon belÜl kerÜl számlázásra 15
ATT elkészítési

napos fizetési határidővel, melyet a Megbízó a Megbízott Hajdú Takarék

bankszámlájára'
TakarékszöVetkezet pénzintézetnélVezetett 606ooo84-15006B68 számú
nem
A megbízási díjon felÜl a Megbízott semmilyen további díjazásra, költségtérítésre
jogosult. Az ATT benyújtását a Megbízott postai feladóVevénnyel, illetve átadás-átvételi

jegyzőkönywel köteles i9azolni.
A számlák elfogadásának fettétele a felek kölcsönösen
tényleges teljesítés me9történtéről.
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aláíÍtteljesítésigazolása a

tp
Iv. Megbízó jogai és kötelezettségei
Megbíző jogosult a ,,szol9áltatást" fagyelemmel kísérni,ellenőrizni és a
Megbízottat szükséghez képest utasításokkal ellátni.
Ha a Megbízó célszerűtlen Vagy szakszerűtlen utasítást ad, akkor a Megbízott
kóteles őt erre figyelmeztetni, ha a Me9bízó Utasításához e figyelme7tetés

A

ellenére is ragaszkodik, az utasításból eÍedő károk őt terhelik.

A Megbízó

kóteles

a Megbízott részérea jelen

szerződés teljesítéséhez

szükséges információkat, adatokat megadni'
Megbizó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a Megbízott
jelen szerződés foglalt kötelezettségeinek nem, Vagy késedelmesen tesz eleget vagy más szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Megbízott köteles
megtéríteni a Me9bízónak okozott káÍt.

A Mégbízott részérő| szerződésszegésnek

mi nősü

l :

formaí hiba míatt a tanulmány elutasításra kerijl,

határidők, amik d7 ATT
beadásának sikerességét befolyásotják nem megfelelő betartása (kiv: ha a
Megbízott nem kapja meg a kért dokumentumokat az l-es pontban

A

beadási, híánypótlási

és egyéb meghatározott

meqhatározott időpontig),

V. Megbízott jogai és kötelezettségei

A Megbízott Vállatja,

hogy

a

megbízást a Megbíző utasításai szerint és

érdekénekmegfelelően teljesíti'
A Megbízott Vállalja, hogy szükség esetén (Vagy

a Megbízó megkérésére)a

Megbízót az által vé9zett tevékenységérőltájékoztatja'
A Megbízott kijelenti' hogy a szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez

szükséges szakértelemmel

és

szakmai gyakorlattat

alkalmazottakkal) rendelkezik

A Me9bízott köteles a

feladatait kÜIönös

teljesíteni.

Megbízott jogosult közreműkódőt

gondosság9al

(munkavállalókkal,

és szakéítelemmel

a szolgáltatásihoz igénybe Venni és annak

tevékenységértúgy felel, mintha maga látta Volna el.
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B
A tervdokumentáció, költséqVetés szakmai tartalmáért és pénzÜgyi egyezőségéért
felelősséget a Megbízott nem VáIlal.

A Megbízott iratőrzési ideje a

projekt zárásátót (Közreműkódő

szervezet

hivatalos értesítése)számítva 2 év'

vI. A Megbízás megszíinése és megszüntetése
jeten
megbízás jelen szerződés teljesítéséVelszűnik meg (szerződő felek
szelzódést határozott időÍe hozzák létre, az elkészített ATT Közreműködő

A

szervezet általi elfogadás napjáig).
Bármely szerződő féljogutód néIküli megsZűnése a szerződést megszűnteti"
A megbízás rendes felmondással nem szüntethető meg'
Jelen szerződést mindkét fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha Valamelyik fél
szerződésszegést köVet el'
Megbízott a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a t4égbíz6
jelen szerződésben foglalt kötelezettségejnek nem tesz ele9et, vagy más
szerződésszegést köVet el. Ebben az esetben a Megbíző köteles megtéríteni a
Megbízottnak a szerződésszegés miatt beköVetkezett kárát'

Megbízó részéről szerződésszegésnek minősül
A Megbízott nem kapja meg a munkája etvégzéséhezszükséges dokumenturnokat
az I-es pontban megjeIőIt határidőig,
Megbízó részérőlvaIótIan adatszolgáltatás'
:

VIt. vEGYEs RENDELKEzÉsEK
Késedelmes fizetés estén a Megbízottnak joga van a tanulmánnyal kapcsolatos
folyamatban lévő ügyet szÜneteltetni, ameddig a Megbízó tartozását ki nem

e9yenlíti'

A Felek a jelen szerződés teljesítéséVelösszefÜggésben tudomásukra jutott üzleti
és egyéb titkot, más hasontó adatot, információt kötelesek bizalmasan kezelni'
azokat kizáróIag a szerződés teljesítéséhezfelhasználni' A felek titoktartási
kötelezettsége a szerződés teljesítésesorán és azt kóvetően is fennmarad'
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>

példánya
Felek megállapodnak abban, hogy amíg a Megbízási szerződés aláírt
nem történik
a Megbízott részérenem érkezik vissza, addig az ATT előkészítése
(módosítás' megszÜntetés'")
meg' A felek szerződéssel kapcsolatos nyiIatkozatai

csak irásban érvényesek.

M€gbízott a jelen szerződés keretében Végzett feladatokra a továbbiakban
referenciaként hiVatkozhat'

]elenszerződésbennemszabályozottkérdéseketilletőenaPolgáriTörvénykönyv
A
és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései tekintendők irányadónak'
a
Felek a ielen szerződésből eredő esetleges jogvitáik elbírálására kikötik
Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét'

megegyezőt
szeÍződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben
helybenhagyólag saját kezűleg aláírják'

Megbízott
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