SZERZŐDÉS SZÁMA: 134&/2013,

MEGBÍZÁSi SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„KONDOROS TELEPÜLÉS SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE ÉS AZ EHHEZ SZÜKSÉGES
KAPACITÁS— ÉS HATÉKONYSÁG NÖVELÉ5 A MEGLÉVŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN”
CÍMŰ KEQP-1 .2.012F109-2o’ 0-0021 AZONO5ÍTÓSMMÚ PÁLYÁZAT

PR- ÉS TÁJÉKOZTATÁSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött

KONDORO5 NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; adószám: 15725534-2-04
mint megbízó (a továbbiakban: »Megbíz6”)

CSABA GRILL Bt.

(székhely: 5600 Békéscsaba1 Derkovits sor 2.; cjsz.: 04-06-006388; adószám: 20790222-2-04)
mint megbízott (a továbbiakban: ‚Megbizotf’)

között az alulirott napon és helyen a következő feltételek mellett:

Tartalomjegyzék
2. sz. melléklet: Műszaki leírás
3. sz. melléklet: Pénzügyi ütemterv

1. Felek között 2011. május 31. napján a ‚Kondoros település szennyvízhálózatának
bővítése és az ehhez Szükséges kapacitás
és hatékonyság növelése a meglévő
szennyvíztisztító telepen’ című, KEOP-1.2.0/2F10920100o21 azonosítószámú pályázat PR
és tájékoztatási feladatainak ellátására megbízásj szerződés jött létre.
—

A felek rögzítik, hogy a projekt Támogatási Szerződése az alábbiakkal módosult: ‚a projekt
fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. augusztus hó 19. nap.”
2. Az 1. pontban írt változásra tekintettel Felek a megbízási szerződést az alábbiak szerint
módosítják:
3. A Különös szerződési feltételek IV. pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak
szerint módosítják:
Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a jelen Szerződésben meghatározott
tevékenységét a Ill. pont szerint meghatározott időponttól kezdődően előreláthatólag 2014
augusztus 19-ig, de legalább ill, legkésőbb a Projekt keretében létrehozott valamennyi
létesítmény átadás-átvételi eljárásához kapcsolódó PR- és tájékoztatási tevékenységek
lebonyolításáig köteles ellátni.
4. A Különös szerződési feltételek V.5.4 pontját Felek közös megegyezéssel az alábbiak
szerint módosítják:
A Megbizott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által
leigazolt tevékenysége alapján jogosult díjazásra.
5. A Megbízási Szerződés 2. számú mellékletét Felek közös megegyezéssel a csatolt 2.
számú melléklettel módosítják.
6 A Megbizási Szerződés 3. számú mellékletét Felek közös megegyezéssel a csatolt 3
számú melléklettel módosítják.
A megbízási Szerződés egyéb, jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Felek jelen szerződés módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt helybenhagyólag 5 eredeti példányban aláírják, melyből 3 példány Megbízót, I
példány a Megbízottat 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti

kondoros,
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2. SZ. MELLÉKLET
MŰSZAKi LEÍRÁS
A tájékoztatás során használt publikációs eszközök
A ..Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei’
cimü dokumentumban foglalt kommunikációs
csomagok közül megvalósítaridó:

Célertek
(db)
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Eredmenyt ‘gazolo dokumentumok, melyek a Megbizó reszére
átadásra kerülnek

II
kommunikáció
s csomag

B” típusú hirdetötábla

1

2013. március

2013. március

__________________________________________________________________

~

A tábla elkészítése és kihelyezése a helyszínen a kivitelezés
a helyszínen (min 4 db), melyeket a
negyedéves jelentéshez kell mellékelni.

Emléktábla »D’ típus

2

2014. augusztus

2014, augusztus

A
táblák elkészítése
és készült
kihelyezése
a helyszíneken
a kivitelezések
végeztével.
A tábláról
fényképek
a helyszínen
(min. 4-4
db), melyeket a negyedéves jelentéshez kell mellékelni.

sajtó (cikkek, interjúk) (fizetett média megjelenés; cikkek

4

2011 augusztus

2014, augusztus

~ példánya, melyeket a negyedéves

1

2014. augusztus

2014, augusztus

Elektronikus formában a negyedéves jelentéshez kell mellékelni,

Rádió (fizetett megjelenés)

10 alkalom

2011, augusztus

2014. augusztus

Elektronikus formában a negyedéves jelentéshez kell mellékelni,

Internet (fizetett megjelenés)

10 cikk

2011. június

2014. augusztus

Az internetes cikkeket nyomtatott formában a negyedéves
jelenteshez meltékelve, illetve azok elerhetosegenek rnegadasa.

1

2013. április

2013. április

Televízió (fizetett megjelenés)

Nyitórendezvény

Előkészületek, sajtó meghivása, vendéglátás, prezentációk és
beszédek elkészítése, jelenléti iv.

__________________________________________________________________
Zárórendezvény
__________________________________________________________________

A nyomtatott meghivó a KSZ és a meghivanció vendégek részére
történő Fotódokumentáció
kiküldése (a kSZ elektronikusan
esetében az eseményt
30.
napig).
(legalább megelőző
30 fénykép).

1

2014. augusztus

2014 augusztus

A nyomtatott meghivó a <SZ és a meghivandó vendégek részére
történő
kikuldése (a KSZ esetében
az eseményt
30.
napig). Fotódokumentáció
elektronikusan
(legalább megelőző
30 fénykép).
Előkészületek, sajtó meghivása, vendéglátás, prezentációk és
beszédek elkészítése, jelenléti iv.

5

Sajtötájékoztató

2

2013 április

2014. augusztus

________________________________________________________
Sajtóközlemény
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány
Internetes honlap (a projektet bemutató honlap Vagy aloldal)

elkészitése, jelenlétj iv.
6

2013, április

2014. augusztus

~ Iletve papír alapon a negyedéves jelentéshez

5000

2013. április

2014. augusztus

A szórólap 5 példányát a negyedéves jelentéshez mellékelni kell.

1

2011.június

2014. augusztus

Az internetes honlap elérhetőség megadása,

2011. június

2014, augusztus

A zöld szám a projekt internetes honlapján.

2011. június

2011, augusztus

Dokumentáció készítése, negyedéves jelentéshez mellékelni kell,

2011. június

2011. december

Dokumentáció készítése, negyedéves jelentéshez mellékelni kell.

Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)
Közvélemény-kutatás
Válságkomniunikációs terv, krizismenedzsn,ent
Médlaelemzés és egyéb analízis
Reklámtárgy

Fotódokumentáció

A sajtótájékoztatóra vonatkozó nyomtatott meghivó a KSZ és a
meghivandómegelözó
sajtó részére
(a KSZésesetében
az
eseményt
30. történő
napig). kiküldése
Prezentációk
beszédek

500

2011, augusztus

2014, augusztus

Dokumentáció készítése, negyedévesjelentéshez mellékelni kell.

2013. április

2014, augusztus

Reklámtárgy 5 példánya a Megbízó részére átadásra kerül

2014 . au g usztus

A nyitó Iletve záró rendezvény, a sajtótájékoztatók dokumentálása
fotókkal (30-30 darab), valamint a kivitelezés kezdetétől a munkák
befejezéséig szinténelektronikus
fotódokumentáció
készítése
darab).
A
fotódokunientációt
formában,
illetve (50-50
a Megbízó
által

2011 ‘ ‘únius

kiválasztott képek (100 db) fotópapiron (fakulásnak ellenálló) a
negyedéves jelentéshez kell mellékelni.

Rövidítések:
KSZ: Közreműködő Szervezet (NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ NKft., 1134 Budapest, Váci Út 45.)
A 2. számú melléklet egyéb, jelen módosításokkal nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak.

3.

sz. MELLÉKLET

Pénzügyi ütemterv

A Szerződés teljesítésének díjazása
1. negyedév
2. negyedév
3. negyedév
4. negyedév
2013. március
2013. június végén
2013. szeptember végén
2013. december végén
2014. március végén
2014. június végén
Zárójelentés Megbízó által

történö jóváhagyását követően
Osszesen:

