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I. SZERZŐDÉS TÁRGYA
Megbízó a Szalézi Szent Ferenc Kommunikációs Központ kialakításához pályázati
projektmenedzsment feladatok ellátására vonatkozó lefolytatott egyszerű közbeszerzési
eljárás eredményként Megbízottat pályázati szempontú projektmenedzsment feladatok
elvégzésével bízza meg.
Megbízott a projekthez 1
projektasszisztenst biztosít.
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valamint

szükség

szerint
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Megbízott feladatai közé tartozik:
1. rendszeres projekt értekezletek szervezése, levezetése, adminisztrálása, döntéselőkészítés
2. kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása, egyeztetések dokumentálása a támogatást
nyújtó Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Megbízó és a bevont
szakértők között.
3. A pályázat tartalma szerinti feladatokra ajánlati felhívások elkészítése, a szakértőkkel,
vállalkozókkal a szerződések pályázati elszámolhatóság szempontú előkészítése, a
Megbízó érdekeinek képviselete, pályázati elszámolás szempontból a teljesítések és
számlák ellenőrzése,
4. Megbízó képviselete a projekt külső ellenőrzése során
5. A Támogatási szerződésben foglaltak és a határidők betartatása.
6. Projekt előrehaladási jelentések és a zárójelentés elkészítése
Megbízott feladatai közé nem tartozik különösen:
•
Műszaki tervek, dokumentációk elkészítése
•
Közbeszerzéssel kapcsolatos feladatok ellátása
•
Műszaki menedzseri és szakértői feladatok ellátása
•
Marketing anyagok tartalmának összeállítása, illetve egyéb szakértői feladatok
ellátása.
II.

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

1.
A szerződés határozott időtartamra szól, amelynek módosításáról Felek közös
megegyezéssel írásban rendelkezhetnek.
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2.

A munkavégzés kezdete: 2009. szeptember 1.

3.

A munkavégzés befejezése: 2011. március 31.

III. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN
1.

A Megbízó köteles a megbízás ellátásához szükséges és a Megbízott által a jelen
szerződés teljesítésével összefüggésben igényelt adatokat, információkat,
nyilatkozatokat, engedélyeket és egyéb szükséges dokumentumokat kellő időben és
megfelelő tartalommal a Megbízott rendelkezésére bocsátani.

2.

Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátott valamennyi adat, információ
helyességét, pontosságát biztosítani köteles. Megbízott a Megbízó által szolgáltatott
adatok, információk helyességét ellenőrizni nem köteles, azok valódiságáért felelősség
nem terheli.

3.

Amennyiben a Megbízó a Megbízottnak célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad,
a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó utasításához e
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk a Megbízót terhelik.

4.

Nem teljesítheti a Megbízó utasítása szerint a Megbízott a megbízást, ha ez
jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére vezetne. Ha a Megbízó utasítását
a figyelmeztetés ellenére is fenntartja, a Megbízott jogosult jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

5.

A Megbízónak az együttműködési kötelezettség kapcsán a szerződés teljesítését
akadályozó körülményeket haladéktalanul a Megbízott tudomására kell hoznia.

6.

A Megbízó kijelöli a szerződéssel kapcsolatos feladatok elvégzéséhez szükséges
szakembereit, és gondoskodik olyan munkabeosztásukról, amely a Megbízott
határidőre történő teljesítését lehetővé teszi. A kapcsolattartás rendje
a. A Megbízó részéről a kapcsolattartásra és a teljesítés igazolására kijelölt személy:
Mail József, gazdasági helynök
email: gahelynok@ersekseg.hu
b. A Megbízott részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:
Szijjártó Orsolya
telefon: 06-70 50 50 124
fax: 275-05-06,
email: orsolya.szijjarto@innoregio.hu
c. A Megbízó részéről kijelölt pénzügyi referens: Léber Erzsébet

7.

A Megbízó köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges és a Megbízott által a jelen
szerződés teljesítésével összefüggésben igényelt adatokat, információkat kellő időben
és megfelelő tartalommal, a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 72 órán belül
a Megbízott rendelkezésére bocsátani. Amennyiben Megbízó ezen határidőt neki
felróható okból elmulasztja, úgy Megbízott jogosult az ebből eredően felmerült egyéb
költségeket Megbízóra hárítani.
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IV. MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI
1.

Megbízott vállalja, hogy a I. pontban megjelölt tevékenységet megfelelő minőségben,
a Megbízóval együttműködve, a Megbízó érdekeinek megfelelően elvégzi.

2.

Megbízott feladatait az irodájában vagy az általa előzetesen megjelölt helyen látja el,
szükség esetén a projekt helyszínén.

3.

A Megbízottnak az együttműködési kötelezettség kapcsán a szerződés teljesítését
akadályozó körülményeket haladéktalanul a Megbízó tudomására kell hoznia.

4.

A szerződés tárgyát képező munka elvégzéséhez előzetes egyeztetés alapján a
Megbízott egyéb közreműködőt is igénybe vehet. Az igénybe vett közreműködőért a
Megbízott úgy felel, mintha a közreműködő által ellátott feladatokat maga végezte
volna el.

5.

A jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Megbízott olyan információkhoz,
adatokhoz fér hozzá, amelyek a Megbízó szempontjából bizalmas jellegűek. A
Megbízott gondoskodik a teljesítés során tudomására jutott adatok, információk
bizalmas kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra,
hogy ezeket az adatokat, információkat csak a jelen szerződés teljesítéséhez indokolt
mértékben és esetben használja fel.

6.

Megbízott a pályázati projektmenedzsment feladatok ellátásakor Megbízó érdekeinek
megfelelően jár el. Megbízott lehetősége szerint ellenőrzi a szakértő cégek munkáját,
javaslatokat tesz a kiegészítésekre, változtatásokra, ugyanakkor Megbízott nem vállal
felelősséget a bevonásra kerülő szakértő cégek által leadott dokumentumok, tervek és
egyéb munkák szakmai megfelelősége vonatkozásában.

7.

Amennyiben a feladatvégző nem közbeszerzés útján kerül kiválasztásra Megbízott az
elvégzendő munkákra ajánlatokat kér be. A legjobb ajánlatot továbbítja Megbízó
részére, aki emailen vagy faxon jelzi, hogy az ajánlattevővel szerződést kíván-e kötni,
az árat elfogadja-e. Az ajánlattevő árajánlatának elfogadását követően Megbízott az
általa véleményezett szerződéstervezetet megküldi Megbízó képviselője részére.
Megbízott a szerződés tartalmát jogi szempontból nem véleményezi, kizárólag a
Támogatási Szerződésben vállalt feladatok mennyiségét és minőségét köteles
biztosítani a vállalkozókkal kötött szerződésekben. Megbízó saját belátása szerint jogi
tanácsadót vesz igénybe a szerződés minőségének biztosítása érdekében.

8.

A közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatok esetében Megbízott a szerződés
tervezetet és a felhívást a részére való megküldéstől számított 8 munkanapon belül
véleményezi.

9.

Megbízott a teljesítés igazolások aláírására jogosult az alábbiak szerint: műszaki
jellegű feladatoknál a műszaki menedzser igazolja a teljesítés műszaki/szakmai
elfogadását, Megbízott a pályázati elszámolhatósági szempontok figyelembevételével
szignózza a teljesítésigazolást. A műszaki szakértelmet nem kívánó feladatok
esetében Megbízott önállóan jogosult a teljesítés igazolás aláírására. A benyújtott
számla kifizethetőségét Megbízott minden esetben a pályázati elszámolhatóság
szempontjait figyelembe véve ellenőrzi ( részére másolatban vagy bescannelve
megküldött számla alapján) majd emailen vagy szignójával igazolja Megbízó felé a
számla kifizethetőségét.

10.

Megbízott köteles a részére megküldött dokumentumokat legkésőbb 8 munkanapon
belül véleményezni.
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V. MEGBÍZÁSI DÍJ
1.

Megbízott az I. pontban meghatározott feladatokat összesen 19 hónapra a következő
díjazásért látja el: 12.474.000 Ft + ÁFA. A havonta esedékes díj: 650.000 Ft+ÁFA,
azzal, hogy 124.000 Ft+ÁFA megbízási díj visszatartásra kerül a projekt zárójelentés
leadásáig.
VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1.

A megbízási díj minden tárgyhónapot követő hónap 4. munkanapján esedékes.

2.

Fizetési határidő feltétel: Megbízó az esedékes megbízási díjat a számla kiállítás
időpontjához képest 10 napon belül Megbízott bankszámlájára utalja.

3.

Határidőn túli fizetés esetén a Megbízott jogosult a PTK szerinti késedelmi kamat
érvényesítésére.
VII.

1.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Jelen megbízási szerződés az aláírásának napján lép hatályba és az I. pontban
meghatározott feladatok teljesítésével szűnik meg.

•
•

A szerződés megszűnik továbbá, ha
valamelyik fél a szerződést felmondja,
bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

2.

A felek a szerződést rendes felmondással a tárgyhónapot követő hónap végére
mondhatják fel írásban. Rendes felmondás esetén a felmondási idő alatt a megbízott
köteles a szerződésben foglalt feladatokat ellátni, a megbízó pedig köteles annak
ellenértékét megfizetni. A felmondási idő alatt díjfizetésre kötelezett a megbízó akkor
is, ha nem kéri a munkavégzést.

3.

Azonnali hatállyal mondhatják fel a felek a jelen szerződést, amennyiben a másik fél
a jelen szerződésből fakadó valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a
szerződést felmondani kívánó fél írásbeli felszólítására a másik fél a jogszerű
helyzetet 15 napon belül nem állítja helyre. Azonnali hatállyal való felmondás esetén
a Megbízó felmondásának a Megbízott általi tudomásszerzését követően a
Megbízott a megbízás teljesítése érdekében további tevékenység elvégzésére nem
köteles. Ettől az időponttól kezdve a Megbízónak kell gondoskodnia ügye
továbbviteléről.

4.

Felek megállapodnak abban, hogy ha a Megbízó a szerződést anélkül mondja fel,
hogy a Megbízott súlyos szerződésszegést követett volna el, a Megbízó köteles
megfizetni a Megbízottnak az V. pontban foglalt összes megbízási díj felmondás
következtében kifizetésre nem kerülő részének 25%-a+ÁFA-t.
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VIII.

EGYÉB KIKÖTÉSEK

1.

A Megbízó hozzájárul, hogy a szerződés sikeres teljesítését követően a Megbízott a
Megbízó nevét, a teljesítés idejét és a feladat körülírását referenciái között
nyilvánosságra hozhassa.

2.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben nem szabályozott
kérdésekre a Ptk, valamint a hatályos polgári jogi szabályok rendelkezéseit tekintik
irányadónak, továbbá a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogvitát
megkísérelik egymás között tárgyalásos úton rendezni.

3.

A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat –
hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság
kizárólagos illetékességének.

4.

A jelen szerződést (4 oldal) a felek – az alulírott helyen és időben – elolvasás után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

5.

Alulírott felek ezen megbízási szerződésüket
megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írták alá.

mint

akaratukkal

mindenben

2009. szeptember 1.

...............................................
Dr. Márfi Gyula
érsek
Veszprémi Érsekség

...............................................
Szijjártó Orsolya
ügyvezető igazgató
Innoreg Kft.

5

