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Az MO/4/2010. szarmi vA.LLALKOZA.SI SZERZODES 1. SZA.MU
 

MODOSiTA.SA
 

amely egyreszrol
 
Paks Varos Onkormanyzata (7030 Paks, D6zsa Gy. u. 55-61., adoszarn: 15414959-2-17)
 
kepviseli: Hajdu Janos polgarrnester (7030 Paks, D6zsa Gy. u. 55-61., tel.: 06-75/500-565,
 
adoszarn: 15414959-2-17), mint Megrendelo,
 

masreszrol
 
TelePaks Nonprofit Kft. (7030 Paks, Dozsa Gyorgy ut 51-53. adoszarn: 18854392-2-17)
 
kepviseli Kovacs Tibor ugyvezeto), mint Vallalkozo kozott jott letre
 

1.) A szerzodes ,,1. A szerzodes targya" kiegeszul az alabbi 1.7 ponttal: 
1.7.	 Vallalkozo a feladat ellatasa soran a zoldbeszerzes szabalyai szerint jar el. Erre 

tekintettel a Megrendelovel torteno kornmunikacioban, es az egyes feladatok 
elvegzese soran az elektronikus utat reszesiti eldnyben. A szerzodes teljesitese 
soran a dokumentalas elektronikus adathordozokon tortenik, es csak a felek altal 
elfogadott utolso verziok kerulnek kinyorntatasra. Az utols6 verzio kinyorntatasa 
soran a papirtakarekossag erdekeben a nyorntatok alapbeallitasa a ketoldalas 
nyomtatas, kornyezetbarat szerkesztesi elvek alkalrnazasaval (minimalls margo, 
minirnalis feher hely, kisebb betumeret, terrneszetesen az olvashatosag szem elctt 
tartasaval). A hasznalt lapokat szelektaltan gyujti, a tonereket, tintapatronokat 
u] ra tolteti. A rendezvenyek helyszineul akadalymentes kornyezetet valaszt, es a 
rendezvenyeket kornyezettudatos m6don szervezi. 

2.) A ,,2. Szerzodes idotartama Befejezes" pont helyebe az alabbi befejezes lep: 
Befejezes: Az else fordu16s ZPEJ Kozrermikodo Szervezet altal terrene 
elfogadasarol sz6l6 tajekoztato Megrendelohoz megerkezesenek napja. 

3.) A szerzodes 5. szarnu melleklete .Kifizetesek utemezese" helyebe jelen szerzodes 
melleklete lep. 

4) A szerzodes tobbi pontia tovabbra is ervenyben marad, az jelen szerzodes 
modositassal egyutt ervenyes es ertelmezheto. 

5.) Jelen szerzodesmodositas negy egymassal szo szerint megegyezo eredeti peldanyban 
keszult, oly m6don, hogy a felek eredeti alairasukkal (szign6val) ellatjak azt, Jelen 
szerzodes a mindket fel altali cegszeru alairast kovetoen lep hatalyba. 
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Melleklet 

Kifizetesi iitemterv 

elszamolashoz tartoz6 merfoldko, hatarido, teliesites feltetele 

Szamla 

megnevezese: 

A szamla 
benyujtasnak 

idopontia 

(ev/ho/nap): 

Szamla 

erteke 

(nett6 Ft): 

MerfOldko 

Az elvegzett munka 

tartalom: 

1. RESZ - SZAMLA 2010.07.01. 761.90S,-Ft * Kozvelerneny- ku ta tas, 

H a tastan ulmany, 

Cselekvesi (Kom rnu n ikacios) 
terv elke szitese: 

- ce lcsoportok 
megha tarozasa 

- a projekt ko rnm un ikacios 
tarta lmanak osszeallitasa , 
uzenetek meghatarozasa es 
az eszkozok kivalaszrasa 

- idczites megha ta rozasa . 

Sajtornegjelenesek genera la sa 
a nyorn ta tot t, elektronikus es 
on-line mediaban, 

Internetes honlap letrehozasa 
es folyamatos mukodte tese, 
fr issi tese. 

Velernenyvezerek  in terjuk, 

A beruhazo kepviseloinek 
ko rnm un ikac ios fe lkeszitese 
mediatrening kereteben, 

Sa ito megbeszelesek 
generalasa a nyomtato tt , 
elekt ro nikus es on -li ne 
mediaba , 

Nyorntatott tajekoztatok 

2. RESZ - SZAMLA 2011. 01. 03. 914.286,- Ft* 
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(brosurak, sz6r6lapok, stb.) 
elkeszitese es lakossagi 
terj esztese, 

Internetes honlap folyamatos 
mukodtetese, frissitese, 

Onkormanyzatnal elhelyezett 
hirdetrnenyek, kepek, 
tajekozatok. 

3. RESZ - SZAMLA 2011. 07 01. 914.286,-Ft* Velernenyvezerek  interjuk, 

Sajtornegjelenesek generalasa 
a nyomta tott , elektronikus es 
on-line mediaban, 

Sajtoesernenyek szervezese , 

Belf6ldi tanulmanyut 
szervezese ujsagirok szarnara 
igeny eseten, 

Nyomtatott tajekoztatok 
(b rosurak.s zorolapok.stb .) 
elkeszitese es lakossagi 
terj esztese, 

Internetes honlap folyamatos 
m ukod tetese, frissi tese, 

Onkorrnanyzatrial elhelyezett 
hirdetrnenyek, kepek, 
tajekoztatok. 

VEGSZAMLA 2011. 08. 12. 609.523.,-Ft Velernenyvezerek  interjuk, 

Sajtomegjelenesek generalasa 
a nyorntatott, elektronikus es 
on-line rnediaban, 

Saitoesernenyek szervezese, 

Internetes honlap folyamatos 
m ukod tetese, fri ssitese, 

Onkorrnanyzatrial elhelyezett 
hirdetrnenyek, kepek, 
tajekoztatok. 
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