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Preambulum

Megbízó pályázatot nyújtott be KEOP 1.3.0./F 1 kódszámon Vízkezelés korszerűsítése, 

Vízminőség  javítása  címmel.  A  megbízó  hirdetmény  közzététele  nélküli  egyszerű 

közbeszerzési  eljárást  folytatott  le  projektmenedzseri  tevékenység  tárgyában,  melynek 

keretében  megbízott  adta  be  a  legalacsonyabb  összegű  ellenszolgáltatást  tartalmazó 

ajánlatot.

Jelen szerződés célja, hogy megbízó a fenti tárgyban megfelelő szakértelemmel rendelkező 

alvállalkozót vegyen igénybe a projektmenedzseri feladatok ellátása során.

1 A szerződés tárgya és időtartama

1.1 A megbízó  megbízza  a  megbízottat,  és  a  megbízott  elvállalja,  a  preambulumban 

meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

1.1.1 Projektmenedzseri tanácsadói, szakértői feladatok ellátása,

1.1.2 Ütemterv lebonyolítása,

1.1.3 Projekt megvalósításának irányítása, szervezése, 



1.1.4 Közreműködés abban,  hogy a szerződések,  számlák,  kapcsolódó dokumentumok 

megfeleljenek a jogszabályoknak,

1.1.5 PEJ, ZPEJ elkészítése,

1.1.6 Folyamatos kapcsolattartás.

1.2 Jelen  szerződés  1.1  pontjában  meghatározott  feladatok  akkor  tekinthetők 

teljesítettnek, ha a megbízó képviselője a feladat elvégzését igazolta.

1.3 A  megbízó  vállalja,  hogy  az  1.1  pontban  meghatározott  tevékenység  végzése 

ellenértékeként  a  2.1  pontban  meghatározott  megbízási  díjat  fizeti  a  megbízott 

részére.

1.4 A megbízott köteles a megbízást megfelelő szakértelemmel és körültekintéssel ellátni, 

összhangban a gyakorlatban általánosan elfogadott módszerekkel, eljárásokkal és az 

általánosan elismert szokásokkal és egyéb normákkal.

1.5 A megbízott a megbízás teljesítéséhez más személyt csak a megbízó előzetes írásbeli 

hozzájárulásával  vehet igénybe. A megbízott az igénybe vett  személyért  úgy felel, 

mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

1.6 A megbízott  a  megbízó  utasításai  szerint  jár  el.  Ha  a  megbízó  célszerűtlen  vagy 

szakszerűtlen utasítást ad, a megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. A megbízott 

köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén e 

nélkül is  tájékoztatni,  különösen, ha más személy igénybevétele válik szükségessé, 

vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.

1.7 A  megbízó  vállalja,  hogy  az  1.1  pontban  meghatározott  tevékenység  végzéséhez 

szükséges  minden  információt,  tényt,  adatot,  illetőleg  iratot  a  megbízott 

rendelkezésére bocsát. 

1.8 Minden,  a  jelen  szerződés  megkötése  után  felmerült  vagy  beállott,  a  szerződés 

teljesítését előreláthatóan hátrányosan befolyásoló körülményről a felek kölcsönösen 

kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni.

1.9 A felek jelen szerződést határozott időre kötik. A szerződés 2009. január 19. napjától 

2015. szeptember 30. napjáig tart.

2 A megbízási díj



2.1 A  megbízottat  a  jelen  szerződés  1.1  pontjában  megjelölt  tevékenység  végzéséért 

megbízási  díj  illeti  meg,  ami  tartalmazza  a  megbízott  összes  költségét.  Mértéke: 

11 800 000 Ft, azaz Tizenegymillió-nyolcszázezer forint.

A megbízási díj ütemezése:

I  forduló  projektmenedzseri  tevékenysége:  2009.  június  30.-ig  3 700 000 Ft+ÁFA, 

azaz Hárommillió-hétszázezer Forint+ÁFA

II. forduló tevékenysége: 

2009. szeptember 30.-ig 3 000 0000 Ft+ÁFA, azaz Hárommillió forint +ÁFA

2009. december 30.-ig 3 000 0000 Ft+ÁFA, azaz Hárommillió forint +ÁFA

2010. május 31.-ig 2 100 000 Ft+ÁFA, azaz Kettőmillió-egyszázezer forint +ÁFA

2.2 A megbízó  a  megbízási  díjat  havonta  banki  átutalással  teljesíti  a  megbízott  által 

teljesített  szolgáltatás  megbízó  általi  elfogadása  után  számított  10,  azaz  tíz  banki 

napon belül, a megbízott 11101105-13807395-01000003 számú bankszámlájára.

2.3 A 2.1 pontban meghatározott díj  tartalmazza a megbízott megbízással  kapcsolatos 

minden költségét, így azon felül semmiféle díjat nem számolhat fel a megbízó felé.

3 Szerződésszegés, felelősség egyes esetei

3.1 A megbízott felelős a megbízóval szemben a szerződés alapján vállalt kötelezettségei 

hibátlan,  azaz az előírásoknak,  a szakmai szokásoknak és a tevékenység végzésére 

vonatkozó egyéb normáknak megfelelő teljesítéséért.

3.2 A  megbízott  köteles  a  tevékenységével  összefüggésben  okozott  kárt  a  megbízó 

részére megtéríteni.

4 A szerződés megszűnése

4.1 A jelen szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg.

4.2 Jelen szerződést  bármely fél  30 napos felmondási  idő figyelembevételével a  másik 

félhez  intézett  írásbeli  nyilatkozattal  indokolás  nélkül  bármikor  megszüntetheti. 

(rendes felmondás)

4.3 A megbízó a jelen szerződést a megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozattal azonnali 

hatállyal  felmondhatja,  ha  a  megbízott  a  jelen  szerződésben  meghatározott 

kötelezettségeit súlyosan megszegte. (rendkívüli felmondás)

4.4 Felmondás  esetén  a  megbízottat  az  elvégzett  tevékenység  mértékének  megfelelő 



arányos díjazás illeti meg.

4.5 A megbízott a szerződés megszűnése esetén a megbízás teljesítése során keletkezett, 

valamint  az  1.7.  pontban  meghatározott  összes  iratot  köteles  a  megbízó  részére 

kiszolgáltatni.

4.6 Amennyiben a szerződés a fentiek szerint felmondásra kerül is, a megbízott köteles a 

halaszthatatlan intézkedéseket  a  megbízó érdekében teljesíteni,  vagy a  megkezdett 

feladatot befejezni.

5 Az információk bizalmas kezelése

5.1 A  felek  kijelentik,  hogy  az  1.1  pontban  megjelölt  tevékenység  végzése  során 

tudomásukra jutott minden információ, tény, adat és birtokukba került irat bizalmas 

információnak (továbbiakban: Bizalmas Információ) tekintendő.

5.2 A felek kijelentik, hogy Bizalmas Információ kizárólag a jelen szerződés teljesítése 

során, az 1.1 pontban megjelölt  tevékenység végzése érdekében használható fel.  A 

felek vállalják, hogy Bizalmas Információt a jelen szerződés tartama alatt és annak 

megszűnését  követően  harmadik  személynek nem adnak át  a  másik  fél  kifejezett 

előzetes írásbeli engedélye nélkül, kivéve, ha azt jogszabályi rendelkezés kötelezővé 

teszi.

5.3 A felek vállalják,  hogy alkalmazottaikat,  munkatársaikat,  megbízottaikat  és  egyéb 

közreműködőiket tájékoztatják a Bizalmas Információk kezelésére vonatkozó, az 5.2 

pontban meghatározott kötelezettségekről.

5.4 Az 5.1-5.3  pontban megjelölt  kötelezettségeket  megszegő fél  minden olyan kárért 

felel, amely e kötelezettségek megszegésének következtében a másik félnél merült fel.

6 Vegyes rendelkezések

6.1 A  szerződő  felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  szerződéssel  kapcsolatban 

szükségessé váló valamennyi jognyilatkozatot írásban teszik meg.

6.2 A  felek  a  jelen  szerződésből  eredő  jogviták  esetén  tárgyalás  útján  történő  békés 

megegyezésre  törekszenek,  a  tárgyalásos  rendezés  eredménytelensége  esetére  a 

értékhatártól függően a Pesti  Központi Kerületi  Bíróság illetve a Fővárosi  Bíróság 

kizárólagos illetékességét kötik ki. 

6.3 Jelen  szerződés  módosítása,  vagy  kiegészítése,  a  felek  kölcsönös  megállapodása 

alapján, csak írásos formában érvényes.



Felek  a  jelen  szerződést  elolvasták,  megértették  és  azt,  mint  akaratukkal  mindenben 
egyezőt, helybenhagyólag aláírták.

Újhartyán, 2008. január 19.

……………………………………………… ………………………………………………
megbízó megbízott

Újhartyán Község Önkormányzata Általános Magyar Önkormányzati 
Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű 

Társaság
Schulcz József polgármester Sutus Viktor ügyvezető
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