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Amely létrejött egyrészrő| az

Tát Nagyközség önkormányzata (2534 Tát, Kossuth utca 15., képviseli: Szenes Lajos
polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

másrészrő1 a

LA-FA KFT.' 2085 Pilisvörösvár' VörösmaÍty u. 4, adószám:|2493456.2.13,
képviseló: Ing. Ladislav Mikué _ mint Vállalkozó (továbbiakban Vá|la|kozó) között
a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. A szerzői|és tárgya

1.1. A Felek jelen vállalkoási szerződés keretében megríllapodnak abban' hogy a
LoGPoRTAL HUSIí0901/2.5.2/0067 témaszám a|aIt a '' LoGPoRTAL
kampány'' elnevezésű programot a Vállalkozó - a meghatÍrozott ütemterv és a
teljesítési hatíridő betartásával - megvalósítja.

1.2' A szerződésszerű teljesítéshez előírt tevékenységeket részletesen az aján1attéteti
felhívás (1.sz. melléklet), Vállalkozó ajanlata és hianypótlás során beadott
kiegészítése, valamint az eredményhirdetést követően benyújtott irata tarta|mazza
(2.sz. mel|ékletek), mely mellékletek jelen szerzódés elválasáhatatlan részstképezik'

1.3. A jogviszony a tevékenység teljes köni elvégzéséig ÍarÍ', a szetződésszeru
(rész)teljesítést a Megrendelő szakrrrai teljesítésigazolással írásban igazolja'

2. A Vál|a|kozó kötelezettségei

2.1Yá|la|kozó vállalja, hogy az 1.1 pontbaÍl megjelölt, i11. a költségvetésben
meghatiározottak szerint rész(etezelt tevékenységet, a mellékletekben előírt
minőségben, helyszínen, mennyiségben és hatríridőben, a Megrendelóvel
együttműködve, a Megrendelő érdekeivel egyeztehre, arurak megfelelően' legiobb
szakmai tudása szerint elvégzi. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra' hogy jelen
szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő adó- és járulékterheket megfi zeti.

2.2 Felek úgzitik, hogy a szerződésszeni teljesítés időpontja: 2012 01.31 ig'

2.3 A tevékenység teljesítésével kapcsolatos bármilyen akadályról, amely a vríllalt
tevékenység eredményességét ' yagy a szerződésben meghatározott hatríridőre történő
elvégzését veszé|yezteti vagy gátotja, a Vállalkozó - a tudomásra jutás utan
haladéktalanul, de legkésőbb 24 óran belül _ köteles írásban táj ékoztatni Megrendelőt.
Akadályoztatás esetén, a szerződésszeni teljesítés érdekében, a Megrendelő
hozzájétru|ásával a Vállalkozó helyettest állíthat, de a Vállalkozó ez esetben is felelős a
szeruődésszeríi teljesítésért. A helyettes állításával felmerült többletköltség a
Vá1lalkozót terheli.
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2.4 A Megrendelővel való kapcsolattartásra a Vállalkozó lng. Ladislav Mikust jelöli ki.
(elérhetőség: te|:00361203 7,77-300, e-mail: la-fa t.online.hu) jelöli ki.

2,5 Yá||a|kozó tudomásul veszi, hogy a tevékenység lebonyolítasának feladata teljes
egészében jelen szerződés tétrgyát képezi, így kíilönösen Vállalkozó kötelezettsége az
ajánlattételi felhívás mellékletét képező múszaki leírás és szaklna\ összefoglaló szerintr
tevékenységek elvégzése' A program teljesítéséről, a megvalósított feladatokról a
Vállalkozó köte|es írasbeli jelentést készíteni' amely tartalmazza a programmal
kapcsolatos szakmai tapasztalatokat, a feladatok elvégzését tanúsító dokumentumokat
(pl. szórólap támpéldány' plakát támpéldany vagy fotó' stb.) és azt a progmm
megvalósítását követő 15 napon beliil a Megrendelő részére megküldi.

2,6 A Y á||a|kozó tudomásul veszi és elfogadja' hogy a jelen szerződésben viíllalt
kötelezettsége nem teljesítése, vagy részbeni teljesítése esetén Megrendeló jogosult a
teljesítés igazolasát részben vagy egészben megtagadni.

Megrendelő ÍájékozÍatja Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek
megfelelően a vállalkozói díj kifizetése az Att. 36lA $ hatálya aIá tarÍozík.

2.7 Yálta|kom köteles a Megrendelő felé kibocsátott sámláin feltiintetni a szeződés
témaszímát és a Megrendeló i|letékes témafelelősének nevét.

2'8A Vállalkozó köteles az 1. pontban megjelölt progÍammal kapcsolatos írásos
anyagokon és képi vagy térbeli megjelenítéseken a Megrendelő hivatalos logóját
feltíintetni, a média.megjelenésben tá1ékoztatást nyujtani arról, hogy a pÍogramot a
Megrendeló megrendelésére valósította meg'

2.9 A Yá||a|kozó a jelen szerződés alapjan tudomasara jutott információkat, adatokat, a
munka elvégzéséhez megszabott módszereket mind a szerződés hatálya alatt, mind
pedig a szerződés megszűnése utrín köteles íizleti titokként kezelni. Azok kizaró|ag a
Megrendelő részére hasznosíthatók' illetőleg a Megrendelő hozzájarulása nélkül
senkinek sem adhatók ki, valamint azokat a Vállalkozó az nz|eti tevékenysége során
saját céljaira nem használhatja fel.

2.10 A 2.2. pontban meghatározott teljesítési hatríridő eredménytelen eltelte esetén a
Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A kötbér a|apja a 4.1 pontban
meghatiírozott nettó Vállalkozói díj' méÍéke a késedelem minden megkezdett napjara
számított 0.05 %-a.

2,l1 Jelen szerzódés titrgyát képező program Vállalkozónak felróható okból történő
nem,/illetve részbeni teljesítése esetén a Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére
köteles. A kötbér mértéke a 4.1 pontban meghatrírozott nettó Vállalkozói díj
összegének 10 7o-a.

3. A Megrendelő köte|ezettségei

3.1' A Megrendelő vállalja, hogy a tevékenység e|végzéséhez
információkat a tevékenység megkezdésének az idópontjáig biaosítja.
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jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a megvalósításhoz sziikséges kreatív
tervet. elektronikus formában'

3.2 A Megrendelő a jóváhagyásához kötött teljesítések ellenőrzését a 2.5. pontban
megjelölt dokumentáció Vállalkozó általi beterjesztésétől szímított 15 napon belül
elvégzi és szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítési igazolást kiadja.

3.3 A Vállalkozóval való kapcsolattartásra Megrendelő Szabó Anita (elérhetőség:
tel:0036/33 5l4.518' e.mail: szaboanita tat'hu) aki jogosult a teljesítés ellenőrzése
mellett annak írásban történő igazo|ására az 1'3 pontban meg|elölt általános igazgató-
helyettessel egyÍitt.

Fizetési feItéteIek

4.| A Vállalkozót a szerződés szerinti teljesítésért bruttó 1|9.723'84 EUR azaz
bruttó Egyszaztizenkilencezer-hetessziízhuszonhárom egész nyolcvannégy sziuad elró
illeti meg.

Vállalkozó tudomásul veszi továbbá' hogy Megrendeló minden, jelen
szerződés alapján történő kifizetést megelózően jogosult és köteles az Art.
36/A' $-ban meghatározottak szerint eljárni, ezen ellenőrzés éldekében pedig
Vállalkozó jogosult a nevére kiállított, a tényleges kifizetési időponthoz
képest 30 napnál nem régebbi' együttes adóigazolást benyújtani.

4.2 Vállalkozó szám|aszáma.' IBAN KóD: HUlg t |763426 46289887 oTP Bank
NyRt.

4.3 A Vállalkozó a teljesítést igazoló dokumentumok előterjesÍésével egyidejűleg
jogosult _ a Kbt. 305. $.ban meghatározott eljarási rendet betartva - a Megrendeló
nevére a számlát kiállítani. A számla befogadásanak feltétele a Megrendeló áital az 1,3
és a 3.2 pontban írt módon kiadott teljesítési igazolás. Felek a kifizetések sorárr
egyebekben is a Kbt. 305. $.ban meghatározott eljarást kötelesek követni.

4,4 Felek rögzítik, hogy elégtelen (hibás, és/vagy hianyos), nem szerződésszerű
teljesítés esetén a Megrendelőnek joga van

- a szerződést azonnali hatállyal felmondani és/vagy
. a Vállalkozót hiánypótlásra felszólítani és/vagy
- arcsökkentéstérvényesíteni.

Egyéb feltételek

5.1 Jelen szerződés' írásban, közös megegyezéssel módosítható' Szóban közölt
módosítás érvénytelen.

5.2 Jelen szerződés által nem szabá|yozoÍI kérdésekre a Polgríri Törvénykönyv
vonatkozó rendelkezéseit is a1kalmazni ke|l.
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5'4 Felek a Kbt. 99. $ (1) bekezdése és a Kbt' 305'$ (4) bekezdése alapjan a
következőket rögzitik: Megrendelő _ az élta|a igazo|t szevódésszerű teljesítés esetén
_ a Kbt. 305.$ (3) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően
feljogosítja a Y á||alkozót, hogy a felhatalmazó nyilatkozat a1apjan beszedési
megbízíst nyújtson be a Megrendelő fizetési szímlája terhére.

5.5 E szerződés 4 példányban készül, egy példany átvételét Vállalkozó jelen
szerződés a7Íúrásáva| egyidejűleg elismeri.

Jelen szerződést Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés utiín, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírtá.k.

TtLt. 201I. oktőber 27 .

Ing. Ladiaslav

Polgármester LA-FAKft.
Tát Nagyközség

Megrendelő
képviseletében

Mel|ékletek:

1. ajánlattételi felhívás

2. vá||a|koz,ő 1.2 pontban megjelö|t dokumentumai

ügyvezető i

Vállalkozó
képviseletében
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