MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől
név: Dévaványa Város Önkormányzata
székhely: 5510 Dévaványa Hősök tere 1.
képviselő: Pap Tibor polgármester
a továbbiakban: Megrendelő
másfelől
név: viaD’oro Közigazgatásfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
székhely: 8230 Balatonfüred, Vajda János utca 33.
cégjegyzékszám: 19-09-509361
képviselő: Puli Diána Klaudia, ügyvezető
a továbbiakban: Vállalkozó,
(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek)
között az alábbi feltételek szerint:

1. Általános feltételek
1.1. Jelen Megbízási szerződés a Vállalkozó és a Megrendelő kötelezettségeit tartalmazza a Vállalkozó
által elvégzett szolgáltatásokkal kapcsolatban.
1.2. A Megbízási szerződés a két fél cégszerű aláírásával lép életbe. A szerződés módosítása, illetve
kiegészítése a két fél kölcsönös megállapodása esetén, és annak írásos formában történő rögzítése
mellett lehetséges.
2. A szerződés tárgya
2.1. A Megrendelő a következő szolgáltatást rendeli meg a Vállalkozótól:
Üzletviteli tanácsadás. (SZJ 74.142.2)
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3. A tevékenység tartalma: az Államreform operatív program keretében „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” című egyfordulós ÁROP 1.A.2 kódszámú pályázat pályázati anyagának összeállítása,
szükséges esetben a pályázati anyag hiánypótlásának elvégzése.

3.1. A tevékenység részletezése:
•
•
•
•
•
•
•

pályázati adatlap kitöltése,
a pályázat és a csatolandó dokumentumok formai-tartalmi ellenőrzése,
a pályázat benyújtásához szükséges mellékletek begyűjtésének koordinálása,
a teljes pályázati dokumentáció összeállítása,
szükséges esetben hiánypótlás,
a pályázathoz szükséges ajánlatok bekérésében tanácsadás,
egyéb, a pályázat elkészítéséhez szükséges szolgáltatások elvégzése.

3.2.. A tevékenység helyszíne: a Megrendelő által kijelölt helyszín.
3.3. A tevékenység időpontjai: a Megrendelő által megadott időpontok.
4. Szerződés hatályossága
4.1. Jelen Megbízási szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba.
4.2. Jelen Megbízási szerződést határozott időre kötik a felek, a szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítési határideje 2008. szeptember 30.
5. Kapcsolattartás
5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés során kapcsolattartókat jelölnek ki.
A Megrendelő kapcsolattartója: Balogh Csilla jegyző
A Vállalkozó kapcsolattartója: Puli Diána Klaudia, ügyvezető (mobil: +36 70 290-3806)
5.2. Amennyiben a kapcsolattartó munkatárs személye változik, a Felek haladéktalanul, írásban értesítik egymást.
5.3. Minden, a feladatokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések, problémák rendezésében a kapcsolattartó személyek jogosultak.
5.4. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által megfogalmazott kérdésekre a lehető legrövidebb időn
belül, legfeljebb 3 munkanapon belül választ ad.
6. Vállalkozói díj, sikerdíj
6.1. Vállalkozói díjként fix díjat a Vállalkozó nem számít fel.
6.2. A sikerdíj mértéke a benyújtott pályázat igényelt támogatási összegének 3 %-a. A sikerdíj kizárólag
abban az esetben merül fel, amennyiben a pályázat nyer, azaz a Közreműködő Szervezet írásban értesíti a pályázót a támogatás odaítéléséről.
Az elszámolás a „Teljesítés igazolás” alapján történik, amely a teljes szolgáltatás elvégzése után kerül
összesítésre. A Vállalkozó a számlát a Teljesítés igazolás alapján állítja ki akkor és abban az esetben,
amikor és amennyiben a pályázót (Megrendelőt) a Közreműködő Szervezet írásban értesítette a támo-

2

gatás odaítéléséről, azaz a pályázat nyertességéről. A Megrendelő kötelessége az értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül értesíteni a Vállalkozót az értesítés tartalmáról.
7. Fizetési feltételek
7.1. A fizetés számla ellenében történik egy részletben.
A sikerdíj kifizetése egy összegben történik, a nyertes pályázat pályázati szerződésének aláírását követően a számla kézhezvételét követő 8 munkanapon belül
A fizetés módja: banki átutalás
7.2. Vállalkozó számlaszáma: 10400425-00012250-00000002
8. A Szerződés felmondása
A szerződést a Felek rendes felmondás szerint mondhatják fel.
9. A teljesítés feltételeinek meghatározása
9.1. A Vállalkozó részéről teljesítésnek tekinthető, ha a Vállalkozó az előzetesen rögzített feladatokat, a
szerződés szerinti tevékenység elvégzését a Megrendelő megfelelő közreműködése mellett a szerződésben rögzített időtartam alatt és határnapig elvégezte, a tevékenységhez tartozó kéziratos anyagokat
írott és elektronikus formában a Megrendelőnek átadta. A Megrendelő oldaláról, akkor tekinthető teljesítettnek a szerződés, ha a Vállalkozó részére járó díjazást a fizetés módja szerint maradéktalanul megfizeti.
9.2. Nem teljesítés esetén
Amennyiben a szerződés szerinti pályázat benyújtása a Vállalkozó hibájából nem történik meg határidőre, akkor a Megbízási Szerződés 6.2. pontja alapján nevezett sikerdíj 50 %-át fizeti a Megbízónak a
pályázat benyújtásának határnapját követő 15 napon belül. Ha a szerződés szerinti pályázat benyújtása
a Megrendelő hibájából nem történik meg határidőre, akkor a Megbízási Szerződés 6.2. pontja alapján
nevezett sikerdíj 50 %-át fizeti a Vállalkozónak a pályázat benyújtásának határnapját követő 15 napon
belül.
10. Általános rendelkezések
Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK. Vállalkozásra vonatkozó szabályai és általános rendelkezései irányadóak.
Dévaványa, 2008. szeptember 12.

………………………………………………………
viaD’oro Kft. részéről:
Puli Diána Klaudia
ügyvezető igazgató

………………………………………………………..
Dévaványa Város Önkormányzata részéről
Pap Tibor
polgármester
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