
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Gárdony Város Önkormányzat
Cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Adószám: 15727392-2-07
képviseli: Tóth István polgármester
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről az

Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 5.
Adószám: 23184059-2-07
Képviseli: Dr. Molnár Ferenc ügyvezető
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

(együttesen: Felek) között a mai napon az alábbiak szerint.

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Gárdony Város Önkormányzata az „Agárdi településrészi központ I. ütem című, TOP-2.1.1-15-
FE1-2016-00003 kódszámú projekt keretében két részfeladat ellátásával bízza meg Vállalkozót
a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező Ajánlattételi felhívás alapján:

1. részfeladat: Környezet-tudatosság és integrált fenntarthatósági szemlélet erősítése a
lakosság körében és

2. részfeladat: Megvalósíthatósági tanulmány készítése a Felhívás TOP-2.1.1-15 Barnamezős
területek rehabilitációja c. útmutató és a segédlet iránymutatásai alapján.

2. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

2/1.) Vállalkozó a feladat teljesítéséhez szükséges, illetve az azzal járó tevékenységek végzését
saját székhelyén, telephelyén és eszközein, illetve a Megrendelővel egyeztetve a Megrendelő
telephelyén, a Megrendelő megfelelően felszerelt helyiségében az erre a célra biztosított
eszközök igénybevételével végzi. Vállalkozó feladatait Megrendelő iránymutatásai szerint látja
el, azzal, hogy a feladatai ellátásának megszervezésében Vállalkozó nem utasítható.

2/2.) Vállalkozó gondoskodik arról, hogy a jelen szerződés hatálya alatt olyan személyi
állománnyal rendelkezzen, vagy olyan szekértői bázist állítson fel, amely biztosítja a
szerződéses kötelezettségeinek folyamatos, igény szerinti ütemezésű és minőségű teljesítését.

2/3.) A Vállalkozó közreműködők (alvállalkozó, teljesítési segéd, stb.) igénybe vételére saját
belátása szerint jogosult, ahhoz a Megrendelő előzetes hozzájárulása nem szükséges. A Vál-
lalkozó az általa igénybe vett személyekért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
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3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

3/1.) Az 1.) pontban meghatározott feladatok elkészítése érdekében a Vállalkozó
képviseletében eljáró számára a szükséges adatokat és dokumentumokat átadja, illetve –
amennyiben ezek kiegészítése szükséges – a Vállalkozóal közösen kialakított menetrend
alapján gondoskodik az érintett munkatársakkal folytatott egyeztetések lebonyolítása
érdekében a munkatársak rendelkezésre állásáról. Megrendelő felel az általa átadandó anyag
tartalmáért. Ez a felelősség kiterjed különösen arra, hogy az anyag nem tartalmaz:

 jogosulatlanul, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról
szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;

 szerzői jogot sértő alkotó elemeket;
 megtévesztő jellegű adatokat;
 hamis tényeket nem tüntet fel valós színben; mások személyhez fűződő jogait nem

sérti.

3/2.) Az 1.) pontban meghatározott feladatokkal kapcsolatban tudomására jutó hivatalos
közlésekről haladéktalanul értesíti Vállalkozóat.

3/3.) Köteles a Vállalkozóat (ennek eljáró képviselőit) minden esetben az 1.) pontban
meghatározott feladatok elkészítéséhez szükséges rendelkezésre álló, teljes körű
információkkal ellátni.

3/4.) A Megrendelő – különösen 3/1.)-3/3.) szerinti – kötelezettségeit indokolatlan késedelem
nélkül, olyan időben teljesíti, amely lehetővé teszi és elősegíti Vállalkozó kötelezettségeinek
határidőben történő ellátását.

4. A TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSE, IGAZOLÁSA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A végső teljesítési határidő: 2020. június 30. A Megrendelő előteljesítés lehetőségét biztosítja.

5. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ

5/1.) Felek a vállalkozási díj tekintetében a jelen Szerződés 1.) pontjában meghatározott
feladatok alapján, az alábbi díjazásban állapodnak meg: Az 1. pontban foglalt munkák (1. és 2.
részfeladat) együttes ellenértéke: 2.360.000 + áfa (kettőmillió-háromszázhatvanezer forint +
áfa) azaz bruttó 2.997.200 Ft.

A vállalkozási díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő költségekre,
amelyek szükségesek a 1.) pontban meghatározott feladatok szerződésszerű, szakszerű és
komplett megvalósításához. A Vállalkozó a szerződéses áron felül többletköltséget nem
érvényesíthet.

A számlázására és a pénzügyi teljesítésre a teljesítés időpontjában hatályos áfa szabályok és
áfa % alapján kerülhet sor.

5.2.) Megrendelő 4 db részszámla benyújtására nyújt lehetőséget a jelen szerződés
elválaszthatatlan mellékletét képező Ajánlattételi felhívásban meghatározott szakmai feladat
és tartalmi elemek kapcsán az adott részfeladatok teljesítésének elismerését követően:

 Mérföldkő I. (1. részszámla): 1.180.000 Ft + áfa (egymillió-egyszáznyolcvanezer forint
+ áfa) , azaz br.: 1.498.600 Ft, esedékes: a Megvalósíthatósági Tanulmány leadásakor,
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véghatárideje: a szerződés aláírásától számított 60 naptári nap, előteljesítés
lehetséges,

 Mérföldkő II. (2. részszámla): 295.000 Ft + áfa, MT szerint, előteljesítés lehetséges
 Mérföldkő IV. (3. részszámla): 590.000 Ft + áfa, MT szerint, előteljesítés lehetséges
 Mérföldkő VI. (4. részszámla): 295.000 Ft + áfa, határidő: MT szerint, előteljesítés

lehetséges

A számlázására és a pénzügyi teljesítésre egyebekben a teljesítés időpontjában hatályos áfa
szabályok és áfa % alapján kerülhet sor.

A megbízási díj kiegyenlítése a fentiek alapján, átutalással, a számla kézhezvételétől számított
8 napon belül történik. A Megrendelő a kifizetést banki átutalással teljesíti a Vállalkozó számú
számlaszámára.

5/3.) A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozási díj részletek
határidőben történő, maradéktalan megfizetésére a jelen szerződés aláírásával kötelezett-
séget vállal.

6. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE

A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeire
tekintettel kötelesek eljárni. A Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a jelen
szerződésben kifejezetten nem rendezett minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény),
amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban az alábbiakban megjelölt személyek
jogosultak önállóan hatályos jognyilatkozatot – beleértve utasítás adását, a teljesítés
elfogadását – tenni:

Megrendelő részéről: Tóth István polgármester
Vállalkozó részéről: Dr. Molnár Ferenc ügyvezető

A Felek által kijelölt kapcsolattartó személyek:
Megrendelő részéről: Bácskai Zsuzsanna
Vállalkozó részéről: Dr. Mezősi Balázs

7. TITOKTARTÁS

A Vállalkozót és a Vállalkozó által igénybe vett személyeket a szerződés időtartama alatt,
valamint a megszűnését követően is titoktartási kötelezettség terheli.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szövegét, illetve az annak teljesítésével
kapcsolatos információkat, egyéb adatokat - kivéve a közérdekű adatnak minősülő információt
és egyéb, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket - csak a másik fél előzetes
írásbeli hozzájárulásával lehet nyilvánosságra hozni, kivéve abban az esetben, amikor
Vállalkozó jelen szerződés alapján meghatalmazottként jár el.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelőre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján
tudja teljesíteni titoktartási kötelezettségét.
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8. ELSZÁMOLÁS ÉS AZ IRATOK ÁTADÁSA

A szerződés bármely okból való megszűnésekor Vállalkozó a szerződés teljesítésével
összefüggésben keletkezett dokumentumokat köteles Megrendelő részére kiadni.
Megrendelő a dokumentumok kézhezvételét követő 15 napon belül a Vállalkozási díj
időarányos részét átutalja.

9. A JELEN SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

9/1) A Felek a jelen szerződést a hatályba lépés napjától a jelen szerződés 1. pontjában
meghatározott projekt megvalósításának zárásáig, határozott időtartamra kötik.

9/2) A szerződés rendes felmondással történő megszüntetésére kizárólag írásban közölt
nyilatkozattal van lehetőség. A rendes felmondás alapján a szerződés – Felek maradéktalan
elszámolását követően – tárgyhót követő hónap utolsó napjával lezárásra kerül.

9/3) A másik Fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén bármely Fél jogosult a
szerződésszegő Félhez intézett, címzett, indokolással ellátott írásbeli nyilatkozata útján
rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni a jelen szerződést.
Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megrendelő részéről, ha a vállalkozási díj
esedékességére megállapított határidő lejártát követően a Vállalkozó írásbeli felszólítása
ellenére nem teljesíti, vagy csak részben teljesíti a díjfizetési kötelezettségét. Vállalkozó
részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az adott feladat ellátására megállapított
határidő lejártát követően a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére az ott megjelölt
határidőben nem teljesíti a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátását.
Jelen szerződés megszűnése nem érinti azon rendelkezések hatályát, amelyek természetükből
fakadóan változatlanul, korlátlan ideig tovább élnek (pl. titoktartás, szerződésszegés
következményei, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok).

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások
útján rendezik.

A jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv
vonatkozó szabályai az irányadóak.

A jelen megbízási szerződés 2 eredeti példányban készült, amelyet a felek elolvastak,
megértettek, és mint akaratukkal egyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Gárdony, 2019. április ……..

....................................................... …………...........................................
Gárdony Város Önkormányzat Magyar Innováció és Hatékonyság NKft.

képviseletében képviseletében
Tóth István polgármester Dr. Molnár Ferenc ügyvezető


