TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
?014 A/O V

amely létrejött egyrészről a
Név: „VICTORIA A GYERMEKEKÉRT” Egészségvédelmi Közhasznú Alapítvány
Székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
Adószám: 18022933-1-13
Képviseli: Volom Róza
a továbbiakban mint Adományozó

másrészről a
Név: Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány
Székhely: 1142 Budapest, Rákospatak u. 101.
Adószám: 19637248-1-42
Képviselő: Mayer Ottó
Bankszámlaszám: 11996231-06085122-10000001

a továbbiakban mint Kedvezményezett, együttesen Felek között az alábbi feltételekkel:
1. Felek rögzítik, hogy Adományozó „a köz érdekében álló, gyermekkórházak, gyermekgondozó
intézmények, hátrányos helyzetű gyermekeket segítő intézmények
beleértve a fogyatékos
gyermekek gondozására szakosodott intézményeket is
segítését, anyagi támogatását,
infastruktúrájuk fejlesztését célul kitűző alapítvány. Felek rögzítik továbbá, hogy Adományozó
2014. szeptember 5. napján pályázati felhívást tett közzé a gyógyítást, gondozást vagy rehabilitációt
szolgáló eszköz, gép vagy berendezés megvásárlásához nyújtandó támogatás igénylésére.
—

—

2. Felek rögzítik, hogy Kedvezményezett az 1. pontban meghatározott pályázaton bruttó 275 770 Ft,
azaz kettőszázhetvenötezer-hétszázhetven Ft összegű támogatást nyert, mely összeg kizárólag a
pályázatban megjelölt és az Adományozó kuratóriuma által jóváhagyott fej lesztésre/beszerzésre
fordítható. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a pályázatban
feltüntetett eszköz:
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beszerzésére használja fel. E kötelezettség megszegése Kedvezményezett részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül, és az adományozott pénzösszeg Adományozó részére történő azonnali
visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.
3. Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2. pontban meghatározott összeget
Kedvezményezett a 11996231-06085122-10000001 számú bankszámlájára a jelen szerződés
aláírásától számított 30 napon belül átutalja.
4. Kedvezményezett a pályázatban szereplő eszköz, gép, berendezés beszerzésének (amely magában
foglalja a beszerzett áru, szolgáltatás ellenértékének a kifizetését is) megtörténtéről köteles a vételt!
szállítást követő 15 napon belül írásban értesíteni Adományozót a beszerzést igazoló számla, és
annak kifizetésének igazolása és a megvásárolt eszköz, gép, berendezés fényképének egyidejű
megküldésével.
5. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Adományozó
képviselője a pályázatban szereplő eszköz, gép, berendezés beszerzését követően az adomány
átadásával kapcsolatosan a nyilvánosságot is bevonja, az adomány átadásához publicitást
biztosítson.
6. Kedvezményezett továbbá jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az
adományozás ténye, az adományozott eszköz, gép, berendezés nyilvánosságra kerüljön, és az
Adományozó ezt honlapján és sajtómegjelenéseiben is feltüntesse.

7. Szerződő felek rögzítik, hogy Adományozó rendelkezik egy általa összeállított, az Adományozó
részére történő felajánlásokról szóló tájékoztató anyaggal (a továbbiakban: Tájékoztató). Szerződő
Felek megállapodnak, hogy Adományozó elektronikus formában és/vagy papír alapon
Kedvezményezettnek átadja a Tájékoztatót, aki az Adományozó munkájának elősegítése érdekében
a Tájékoztatót a nyilvánosság számára nyitva álló épületében, helyiségében, a látogatók számárajól
látható és a látogatók figyelmét felkeltő helyen elhelyezi, valamint a honlapján közzéteszi a
támogatás elnyerésének évében, továbbá az azt követő 2 évben.
8. Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy amennyiben a jelen szerződésben foglalt
kötelezettségeinek Adományozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, úgy köteles a 2.
pontban meghatározott támogatás összegét Adományozó baikszámlájára visszafizetni.
9. Felek ajelen szerződés teljesítése érdekében az alábbi kapcsolattartó személyeket jelölik ki:
Adományozó részéről
Név: Kökény Gyöngyi
Cím: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 37.
Tel/Fax: 06-30-520-32-74
E-Mail: gyongyi.kokeny(victoriaagyermekekert.hu
Kedvezményezett részéről
Név: Zsbánné Forrai Judit
Cím: 1117 Budapest, Jávorka Ádám u. 20.
Tel/Fax: 06-30-986-99-00
E-Mail: forraij(gmail.com

10. Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beszerzett eszközt, gépet, berendezést a tőle
elvárható legnagyobb gondossággal kezeli, azok garanciális javításokon felüli karbantartásáról saját
költségén haladéktalanul gondoskodik, és vállalja azok folyamatos üzemképes állapotban tartását.
Kedvezményezett továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy az adományból beszerzett eszközt,
gépet, berendezést kizárólag Adományozó előzetes írásbeli engedélyével idegenítheti el, terhelheti
me.g vagy adhatja bérbe az adományozástól számított 18 hónapig. Ezen kötelezettség megszegése
súlyos szerződésszegésnek minősül.
11. A jelen szerződés szerződésszerű teljesítését az eszköz, gép, berendezés jelen szerződésnek
megfelelő felhasználását Adományozó, illetve az általa megbízott személy bármikor ellenőrizheti.
Kedvezményezett tudomással bír arról, hogy amennyiben Adományozó írásbeli felszólításától
számított 15 napon belül nem biztosítja az Adományozó vagy az általa megbízott személy számára
az ellenőrzés fe1tte1eit, nem közli a kért adatokat, vagy az ellenőrzést egyéb módon akadályozza,
az súlyos szerződésszegésnek minősül.
12. Kedvezményezett kijelenti, hogy
-

-

az Adományozó által a pályázati felhívás során nem közölt valótlan információkat,
ő, illetve az ő érdekében harmadik fél nem tett kísérletet bizalmas információk megszerzésére
vagy használatára, illetve az Adományozó befolyásolására a jelen pályázati felhívás keretében
benyújtott pályázat elbírálása során.

13. Amennyiben Kedvezinényezett részéről a pályázatban meghatározott kötelezettség megvalósítása
megbiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, Kedvezményezett haladéktalanul köteles e tényt írásban
Adományozónak bejelenteni. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy ebben az esetben köteles a 2.
pontban meghatározott támogatás összegét Adományozó baukszámlájára visszafizetni.
14. Amennyiben Kedvezményezettnek a pályázatban, illetve jelen szerződésben meghatározott
adataiban változás következik be, azt köteles haladéktalanul írásban bejelenteni Adományozónak.
15. Bármely levelet, küldeményt ajánlott, tértivevénnyel ellátott küldeményként kell postázni, vagy
személyesen a jelen szerződés 9. pontjában meghatározott kapcsolattartó személynek átvételi
elismervény ellenében átadni a másik félnek. A küldeményeket a kézbesítés második
megkísérlésének napját követő 5. muiikanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért
volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, illetve az átvételt megtagadta, vagy az
„nem kereste”, „elköltözött” illetve „ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz.
—

—

Felek jelen szerződést, mint akarátukkal mindenben megegyezőt átolvasás után értelmezés után
jóváhagyólag aláírták.
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