ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
pályázati előminősítési megbízásra
1. A pályázati előminősítési megbízási szerződésben (a továbbiakban: szerződés) a megbízott (a továbbiakban:
Megbízott) a LEGAL ADVISER Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Bocskai
út 52-54. 4. emelet 6.; cégjegyzékszáma: 01-09-984878; adószáma: 23926541-2-43; weblapja:
www.legaltanacsado.eu; e-mail címe: bartha@legaltanacsado.eu; telefonszáma: 70/369-2636).
2. A szerződésben a megbízó (a továbbiakban: Megbízó) az a személy, aki a Megbízott 1. pont szerinti
weblapján szereplő szerződéskötési adatait megadja, továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételeket
(a továbbiakban: ÁSZF) elfogadja. A Megbízó kapcsolattartója a Megbízó – szerződéskötésre döntési
jogkörrel rendelkező – vezetőjének kifejezett felhatalmazása alapján jár el a szerződéskötési adatok
megadása során.
3. A szerződés a Megbízó szerződéskötési adatainak megadásával és az ÁSZF elfogadásával, valamint
Megbízottnak az ezt visszaigazoló, Megbízó felé e-mail útján megküldött tájékoztatásával egyidejűleg jön
létre.
4. A szerződés létrejöttével Megbízó megbízza Megbízottat a következő feladatok elvégzésével, Megbízott
pedig elfogadja a megbízást.
- Megbízott kapcsolatfelvétele Megbízóval a szerződés létrejöttét követő 5 munkanapon belül.
- Megbízott által a megbízási díjról szóló proforma számla kiállítása és e-mail útján Megbízó részére történő
továbbítása.
- A megbízási díj Megbízó általi teljesítését követően Megbízott által a megbízási díjról szóló számla
kiállítása és e-mail útján Megbízó részére történő továbbítása.
- A pályázati előminősítéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása Megbízó részéről az adatok
Megbízott általi kérésétől számított 5 munkanapon belül.
- Az előző bekezdésben meghatározott 5 munkanap elteltével a Megbízott rendelkezésére álló adatok alapján
Megbízó pályázati előminősítése.
- A Megbízó konkrét pályázati szándéka esetén a pályázatírási szerződés tervezetének megküldése.
A pályázat elkészítéséért Megbízónak pályázatírási díjat nem kell fizetnie (kivételt képez ez alól az
olyan meglehetősen ritkán előforduló összetett pályázat, amelyben több hetes, illetve hónapos
előkészületre, továbbá például előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére van szükség).
Amennyiben sikeres pályázatírásra kerül sor, akkor kell Megbízónak megbízási sikerdíjat fizetnie,
amelynek összege a megítélt támogatás 5 %-a + áfa, de minimum 150 000 Ft + áfa.
Akciós szolgáltatás igénybevétele esetén a feladatkör az alábbi tevékenységekkel egészül ki.
- Javaslat a Megbízó gazdálkodását, pénzügyi- és egyéb adatait érintő körülményeinek módosítására a
pályázati feltételeknek való megfelelés optimalizálása érdekében.
- A szerződés hatálya alatt az aktuális pályázati kiírások folyamatos nyomon követése.
- Tájékoztatás a Megbízó számára alkalmas pályázati kiírás részletes feltételeiről (támogatási mutatók,
pénzügyi feltételek, kizáró okok).
5. A megbízási díjak az alábbiak.
- Pályázati előminősítési díj: 20 000 Ft + áfa
- Pályázatírási díj:
0 Ft
Akciós szolgáltatás igénybevétele esetén a megbízási díjak az alábbi díjjal egészülnek ki.
- 1 éves pályázatkövetési díj:
0 Ft
6. Megbízó vállalja, hogy a megbízási díjról kiállított proforma számla megérkezésétől számított 8 napon belül
a megbízási díjat Megbízottnak a Sberbanknál vezetett 14100316-20151349-01000006 számú
bankszámlájára átutalja.
7. A szerződést érintően az ÁSZF-ben külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Érvényes 2015. június 01-től.
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LEGAL ADVISER Kft.
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