Együttműködési Megállapodás
Mely létrejött egyrészről a
Cég név: Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége
Cím: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.
Adószáma: 18177741-2-43
Képviseli: Bíró Koppány Ajtony főtitkár
mint Megrendelő között
másrészről
Cég név: Trans-Sped Logisztikai Szolgáltató Központ Kft.
Cím: 4030 Debrecen, Vámraktár utca 3.
Adószáma: 11622219-2-09
Képviseli: Fülöp Zsolt Károly ügyvezető igazgató
mint Megbízott,
a következőkben részletezett feltételekkel:
1. A megállapodás tárgya:
Felek rögzítik, hogy Megrendelő megnyerte „A Munkaerőkímélő hatékony megoldások elterjesztése a logisztikai ágazatban című, GINOP-5.3.5-18-2018-00017 azonosító számú projekt” -re beadott pályázatot. A
Megbízott, a projekt keretében vizsgált, elemezett munkaerőgazdálkodási, képzési, HR feladatok magvalósításának támogatását segíti.
1.1.

Feladatok részletezése a Megrendelő részéről:
1.1.1. Felmérése előkészítése, lebonyolítása,
1.1.2. Jó gyakorlatok összegyűjtése,
1.1.3. Kapott eredmények közreadása – hírlevél, social media felületek, workshop-k. stb. formában.

1.2.

Feladatok részletezése a Megbízott részéről:
1.2.1. Elemzésekben való részvétel,
1.2.2. Vizsgált területeken szerzett munkaerőgazdálkodási, szervezési, HR tapasztalatok megosztása,
1.2.3. Javaslatok készítése,
1.2.4. Kapott eredmények kipróbálása.

2. Titoktartás
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízottal való kapcsolata során, számára ismertté vált
üzleti és üzemi titkokat megtartja.
Felek kijelentik továbbá, hogy jelen megállapodás teljesítése során egymás működéséről, szervezetéről
stb. tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik, azokat nem hozzák harmadik felek tudomására.
Kivételt képez ezen kötelezettség alól az az eset, amikor valamelyik felet bíróság vagy más hatóság kötelezi ilyen információ nyilvánosságra hozatalára.
Egyik félnek sem áll jogában nyilvánosságra hozni jelen szerződés feltételeit a másik fél előzetes írásos
engedélye nélkül.
A 4. pont rendelkezései a szerződés megszűnése esetén is hatályban maradnak.
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3. Egyebek
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

A megállapodás az aláíráskor hatályba lép és 2022. május 29-ig, a projekt zárásig tart.
A megállapodás során felmerülő vitás kérdéseket a felek megkísérlik elsődlegesen egyeztetés útján elrendezni.
Vitás esetekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az irányadóak.
Az Együttműködési Megállapodást kizárólag közös megegyezéssel írásban módosítható.
Jelen Együttműködési Megállapodást 2 példányban készült. A Felek a szerződést elolvasták, értelmezték,
és mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírták

Budapest, 2020. május 2.

……………………………..
Bíró Koppány Ajtony
MLSZKSZ
megrendelő

Fülöp Zsolt Károly
2022-06-02 12:10:05+0200 (UTC)

…………………………..
Fülöp Zsolt Károly
Trans-Sped Kft.
megbízott
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