
Vállalkozási szerződés 

Amely létrejött egyrészről 

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 3 300 Eger, Kossuth 
Lajos u. 9., képviseli: Göndör J. Tibor, ügyvezető igazgató, adószáma: 22128702-2-10, 
cégjegyzékszáma: l 0-09-029615), mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, 

másrészről 

ROSVIG Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 3529 Miskolc, Balogh Ádám u. 18., 
képviseli: Nagy Sándor, ügyvezető, adószáma: 11383835-2-05, cégjegyzékszáma: 05-09-
004408), mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó 

között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 

1./ Előzmény: 
A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. - a TÁMOP-6.1.5-14-2015-
0006 kódszámú projekt keretében megvalósuló "Lendületben a megye - Komplex emberi 
erőforrás fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért" tárgyú pályázati felhívásra 
figyelemmel - "Egészség Tükör kiadási feladatainak teljeskörű ellátása" tárgyában a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122/A. § alapján 
hirdetmény közzététele nélküli eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen került sor a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására és jelenVállalkozási szerzödés megkötésére. 

2.1 Szerződés tárgya: 
Jelen Vállalkozási szerzödés alapján Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig vállalja a 
szerzödés teljes időtartama alatt 2015. október 31. napjáig terjedő idötartamra, havi 
rendszerességgel (azaz összesen 6 alkalommal), alkalmanként 100.000 példányszámban 
megjelenő tájékoztató teljeskörű kiadási feladatainak ellátását. 

A teljeskörű kiadási tevékenység szolgáltatás ellátása különösen az alábbi feladatokra terjed 
ki: 

Havi terjesztésű kiadványban egészségkampány bonyolítása 6 hónapon keresztül májustól 
októberig történő megjelenéssel. Példányszám számonként 100 OOO db. 
A kiadványban bemutatásra kerülnek a T ÁMOP-6.1.5-14-20 15-0006-os kódszám ú pályázat 
keretében a megyében megvalósuló egészségfejlesztéshez kapcsolódó programok, az egyes 
prograrnak vonatkozásában a kiadványban megjelenő tájékoztató tartalmak útján sor kerül 
résztvevők toborzására és folyamatos interjúk készülnek és kerülnek az újságban bemutatásra 
a helyi szakemberek, véleményvezérek segítségéveL 

Az első szám összeállítása és megjelentetése legkésöbb 2015. május 15-ével, az utolsó szám 
megjelenése, a teljesítés véghatárideje: 2015. október 15. 
A teljeskörű kiadási tevékenység részletes leírása: 
Szakmai tartalom biztosítása, újságírás: A 'TÁMOP-6.1.5-14-2015-0006 számú projektben 
Heves megye lehetőséget kap arra, hogy a lakossága egészségi állapotának javítását célzó 
komplex beavatkozási programot hozzon létre, mely hozzájárul az egyének életminőségének 
és ezáltal a munkaerö-piaci lehetőségének javításához. 
A Vállalkozó feladata az újságok teljes, a fenti projekttel összhangban lévő szakmai 
tartalmának összeállítása, újságírás, továbbá az ezt garantáló egészségfejlesztéssel, 
egészségneveléssel kapcsolatos referenciával rendelkező újságírói kapacitás biztosítása. 



A Vállalkozó gondoskodik a cikkekhez kapcsolódó fotók rendelkezésre állásáról. 
A kiadvány összeállításának díja tartalmazza a szakmai tartalom biztosításához szükséges 
interjúalanyok vagy szakértők esetleges díját, beleértve az esetlegesen felmerülő szerzői 
díjakat is. 

Lektorálás: Az összeállított anyag lektorálása és annak teljes költsége. 
Szerkesztés: A havi rendszerességgel megjelenő újság szerkesztési feladatainak teljeskörű 
ellátása. A szolgáltatás ellátása különösen az alábbi feladatokra terjed ki: 

tördelés, 
fotók, grafikák, térképek szerkesztése, 
szerkesztési feladatok ellátása, 
grafikai arculattervezés és arculati elemek alkalmazása. 

A szerkesztés során a Vállalkozó feladata a következőkben részletezett nyomdai kivitelezésre 
előkészített PDF állomány létrehozása: A nyomdai kivitelezési specifikációja: 210x297 mm 
méret, 16 oldal terjedelem, 4+4 szín rotációs heat-set ofszet nyomás, NorSC 56 g (SC-A) 
anyag, kötészetét tekintve ragasztva, méretre vágva. 
A megjelenés havonta egy alkalom gyakorisággal esedékes alkalmanként l 00 OOO 
példányszámban. 

Nyomda: A Vállalkozó feladata továbbá az elkészült a nyomdakész PDF file formában 
létrehozott, a szerződés teljes időtartamára 6 álkalommal megjelenő, Heves megye területére 
kiterjedő egészségfejlesztéssel összefliggő - kereskedelmi forgalomba nem hozható, ingyenes 
-tájékoztató kiadványok nyomdai kivitelezése az alábbi paraméterek szerint: 

21 Ox297 mm méretben, 16 oldal terjedelemben, 4+4 szín rotációs heat-set ofszet nyomással, 
Nm·SC 56 g (SC-A) anyagon, kötészetét tekintve ragasztva, méretre vágva, kötegelve, 
pántol va, megjelenésenként l 00.000 példányszámban nyomtatva. 

Terjesztés: Az elkészült, kötegelt kiadvány yonatkozásában havi rendszerességgel, Heves 
megye területén a belterületi magán címhelyek részére terjesztés végzése a példányszám 
erejéig (100 OOO pld/hó). 

Vállalkozó jelen szerződés alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a 2./ pontban rögzített 
teljeskörű kiadási szolgáltatás ellátásának akként tesz eleget, hogy az Egészség Tükör 
elnevezésű tájékoztató kiadvány a szerződés időtartama alatt 2015. május hónaptól október 
hónapig (azaz összesen 6 alkalommal) az adott hónap vonatkozásában a Megrendelővel 
előzetesen írásban leegyeztetett időpontig -·. előreláthatólag minden hónap 15. napjáig -
megjelenjen és ezen időpontig igazolt formában terjesztésre kerüljön. 

Figyelemmel a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvény rendelkezéseire Megrendelő kötelezettsége a sajtótermék nyilvántartásba 
vételének kezdeményezése. Vállalkozó köteles a kiadvány impresszumában a törvény 46. § 
(9) bekezdésében előírtakat-így különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat- feltüntetni: 
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"Impresszum 
Egészség Tükör- A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. ingyenes 
magazinja. 
Felelős kiadó: ROSVIG Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Kiadásért felelős személy: Nagy Sándor, a ROSVIG Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
ügyvezetője 

Szerkesztésért felelős személy: Nagy Sándor, a ROSVIG Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. ügyvezetője 
Készült 100.000 példányban. Szerkesztőség: 3529 Miskolc, Balogh Ádám u. 18. 
Telefon: 30/943-1670 
E-mail: info@rosvig.hu" 

Az impresszumban feltüntetésre kerülő ISSN számot Megrendelő bocsátja Vállalkozó 
rendelkezésére. 

3./ Szerződés időtartama: 
Felek rögzítik, hogy Megrendelő- figyelemmel az ajánlattételi felhívás T), valamint U) 13.) 
pontjára is -jelen Vállalkozási szerződés - ·és az azt megelőző közbeszerzési eljárás - tárgyát 
is érintő, támogatásra irányuló igényt (pályá~atot) nyújtott be. 
Feleknek tudomása van arról, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az 
igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre 
az ajánlatkérő, mint Megrendelő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 
okaként hivatkozhat [Kbt. 76. § (l) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint a 
Megrendelő (Ajánlatkérő) jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott 
összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 
hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. 

Figyelembe véve fenti körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre 
kerülő, jelen Vállalkozási szerződés kizárólag a támogatásra irányuló igény teljes, a 
vonatkozó pályázati soron igény szerinti összegben való elfogadása esetén az ilyen tartalmú 
támogatói döntésről való Megrendelő általi tudomásszerzés napján lép hatályba. A szerződés 
felek között határozott időre jön létre: a Vállalkozási szerződés hatályba lépésének napjától 
2015. október 31. napjáig tart, figyelemmel a hirdetmény nélküli eljárásra irányadó Kbt-ben 
rögzített értékhatárra is. 
Összhangban a Kbt. rendelkezéseivel Felek a támogatásra irányuló igény igényeltnél kisebb 
összegben történő elfogadását olyan - · a Vállalkozási szerződés hatály ba lépését nem 
eredményező - körülménynek tekintik, amelyre Megrendelő a szerződés teljesítésére 
képtelenné válása okaként hivatkozhat. · 

4.1 Szerződés tartalma: 
4.1. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el, köteles a munkavégzést úgy megszervezni, 
hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a munkát a lehető 
legnagyobb gondossággal és körültekintéssel köteles végezni. 
4.2. Megrendelő hozzájárul, hogy Vállalkozó jelen Vállalkozási szerződés tárgyát képező 
feladat ellátásához más személyek közreműködését igénybe vegye, V állalkazó azonban az 
igénybevett személyek munkájáért úgy felel, rnintha a feladatot maga látta volna el. 
4.3. V állalkazó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. 

:·· :-. . 



4.4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására jutott, a 
másik fél bármely gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bizalmasan kezelni, 
azokat a másik fél előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják 
nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására. 
4.5. Vállalkozó első osztályú minőségben teljesít, a szolgáltatás nyújtása során köteles 
betartani a szerződés tárgyára vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat. 
4.6. Vállalkozó- figyelemmel a Kbt. 125. §(4) bekezdésére - vállalja, hogy nem fizet, illetve 
számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (l) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
4.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy összhangban a Kbt. 125. § (4) bekezdésében 
foglaltakkal a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről 
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
4.8. Megrendelő- figyelemmel a Kbt. 125. § (5) bekezdésére-jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott 
valamely feltétel; 
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (l) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 
4.9. Vállalkozó az általa összeállított és már nyomdakész file-t köteles áttekintés és egyeztetés 
érdekében Megrendelőnek átadni, Megrendelő pedig 2 napon belül arról köteles nyilatkozni. 
4.1 O. Megrendelő által javításra, kiegészítésre visszaadott munkaanyagot V állalkazó köteles l 
napon belül megfelelőerr javítani, kiegészíteni. 
Ha Vállalkozó a kijavítást, kiegészítést alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt határidőre nem 
végzi el, Megrendelő a szerződéstől elállhat 
4.11. Vállalkozó felel a jelen Vállalkozási · szerződés keretében megjelenő kiadványok 
esetében a "Széchenyi 2020" Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és 
Arculati Kézikönyvben foglaltak maradéktalan betartásáért. E tekintetben a V állalkazó jelen 
Vállalkozási szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az előzőekben 

hivatkozott "Széchenyi 2020" Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és 
Arculati Kézikönyvben foglaltakat megismerte, továbbá vállalja, hogy annak esetleges 
változásait folyamatosan nyomon követi. 
4.12. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 2015. május hónaptól október hónapig 
megjelenő kiadványt érintő 2./ pontban rögzített kiadási tevékenységet az adott hónap 
vonatkozásában a Megrendelő által előre írásban meghatározott időpontig - előreláthatólag 

minden hónap 15. napjáig- teljeskörűerr teljesíti. 
4.13. Vállalkozó jelen szerződés aláírásáva' kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az 5./ 
pontban rögzített vállalkozási díj tartalmazza az Egészség Tükör és annak teljes 
dokumentációja feletti rendelkezési - és az esetlegesen keletkezett szerzői jogok gyakorlását 
is magában foglaló - jognak Megrendelő részére történő átengedését, azzal kapcsolatban 
Megrendelővel szemben semmilyenjogcímen igényt nem érvényesít. 
4.14. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő 
a megjelenéssei érintett lapszám vállalkozási díjának megfizetését követően az Egészség 
Tükörben megjelent írásokat, cikkeket - további díj és költségigény nélkül - a Megrendelő 
honlapja és egyéb médiafelületek útján- felhasználja, közzétegye, e tekintetben Megrendelő a 
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rendelkezés jogát kiköti, a megjelent írásokkal, cikkekkel- a vállalkozási díj kiegyenlítésének 
időpontjától - a Megrendelő szabadon rendelkezik, Megrendelő jogosult azokat, illetve azok 
részleteit nyilvánosságra hozni, többszörözni. 
Vállalkozót ezen jogok átruházásáért a jelen szerződésben foglalt díjon felül egyéb díjazás 
nem illeti meg. 

5.1 Vállalkozási díj: 
Felek egyezően előadják, hogy Vállalkozót a 2./ pontban megjelölt szolgáltatás teljeskörű 
ellátásáért a 3./ pontban meghatározott teljes szerződéses időtartamra - azaz jelen 
Vállalkozási szerződés hatályba lépését követően Vállalkozó által teljesített szolgáltatások 
után, 2015. május hónaptól 2015. október hónapig terjedő időtartamra (összesen 6 
alkalommal) -vonatkozóan havonta (megjelenésenként) 
Nettó 4.150.000,-Ft 
Áfa tartalom 901.380,-Ft 
Bruttó 5.051.380,-Ft (azaz ötmillió-ötvenegyezerháromszáznyolcvan forint) összeg 
illeti meg. 
A vállalkozási díj magában foglalja a 2./ pontban részletezett feladatok teljeskörű ellátását. 
Felek megállapodnak abban, hogy a fenti összegü vállalkozási díj magában foglalja a 
vállalkozás tárgyát képező szolgáltatás ellátása során a Vállalkozónál felmerülő minden 
költséget és készkiadást is, azokat Megrendelő a Vállalkozó részére külön nem téríti meg. 

6.1 Fizetési feltételek: 
6.1. Vállalkozó az 5./ pont szerint kiállított számláját havonta, a szerződésszerű (hiba- és 
hiánymentes) teljesítésének Megrendelő általileigazolását követően nyújthatja be. A teljesítés 
igazolására Megrendelő részéről az ügyvezető igazgató jogosult. 
6.2. Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt. Vállalkozó kizárólag teljesítésseilefedett számla 
benyújtására jogosult. 
6.3. Megrendelő a vállalkozási díj összegét a Vállalkozó által szabályszerűen kiállított és 
Megrendelő általleigazolt számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a 
Kbt. 130. §- a alapján. 
6.4. A vállalkozási díj kifizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, 
dokumentációja és a jelen szerződés határozzák meg. 
Egyéb irányadó jogszabályok: 

a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 
b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A§; 
c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §; 
d) a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 4/2011. (1.28.) kormányrendelet. 

A szerződésre egyebekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, illetve a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók 

7./ Szerződést biztosító mellékkötelezettség: 
7.1. Ha a Vállalkozó a vállalt, 2./ pont szerinti teljeskörű kiadási feladatok ellátására- azaz az 
Egészség Tükörnek a szerződés májustól októberig terjedő időtartama alatt az adott hónap 
vonatkozásában a Megrendelő által előre írásban meghatározott időpontig történő 
megjelenésére és terjesztésére - vonatkozó határidőt - a 4.12. pontra is figyelemmel - olyan 
okból, amelyért felelős elmulasztja, akkor késedelmi kötbért köteles fizetni, amelynek 
összege minden késedelmes naptári nap után 10.000,-Ft. Megrendelő részteljesítést nem fogad 
el. Megrendelő a késedelmi kötbér igényét legfeljebb 20 (húsz) naptári napig érvényesíti, ezt 

'' 
' .. 

. ... , 



követően jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni és meghiúsulási kötbér 
igényét érvényesíteni. 
7 .2. A szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén a Megrendelőt 
500.000,-Ft meghiúsulási kötbér illeti meg. 
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha 

a) Vállalkozó a teljesítéstjogos/méltányolható ok nélkül megtagadja, 
b) a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerültokbóllehetetlenül el, 
c) 20 naptári napot meghaladó késedelem es etén Megrendelő él elállási jogával, 
d) Vállalkozóval szemben csőd- vagy felszámolási eljárás indul. 

7.3. Megrendelő igényérvényesítésre vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának- az ok 
megjelölésén túl - részletesen tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, 
a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését. 

8./ Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
Megrendelő részéről: Név: 

Tel. szám: 

Vállalkozó részéről: Név: 
Tel. szám: 

Göndör J. Tibor 
36/521-372 

Nagy Sándor 
30/943-1670 

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely 
körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 
Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében vagy 
adataiban bekövetkezett változásokról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók 
személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának. 

9.1 A szerződés nyilvánossága: 
9.1. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 
Megrendelő nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 
jogszabályban előírt tartalmi elemeit köteles a jogszabályban előírt módon közzétenni, 
továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi 
CXII. törvény 26. §-ának (l) bekezdése alapján a Megrendelő a kezelésében lévő közérdekű 
adatokra és közérdekből nyilvános adatokra, a közpénzek felhasználására és az erre kötött 
szerződésekre vonatkozóan köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors 
tájékoztatását. . 
9.2. Vállalkozó elfogadja az Állami Számvevőszék ellenőrzésre feljogosított szerveinek, 
valamint az 1./ pontban hivatkozott T ÁMOP pályázat kapcsán meghatározott ellenőrző 
szervezetek ellenőrzési jogosultságát, illetve - a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról 
szóló rendelkezések értelmében - a megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a 
tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadja meg és e követelményeket a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti. 
9.3. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 20 ll. évi LXVI. törvény 
5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében 
vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a 
szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a 
szerződés teljesítésében közreműködőknél. 
9.4. Felek tudomásul veszik, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárások nyilvánosságára 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban a Kbt. 31. § (l) bekezdése alapján köteles az alábbi 
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adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból 
nem lehetséges honlapján- közzétenni: 
a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a terv vagy a terv 
módosításának elfogadását követően haladéktalanul; 
b) a 9. § (l) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést 
követően haladéktalanul; 
c) az előzetes vitarendezéssei kapcsolatos 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes 
vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul; 
d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően 
haladéktalanul; 
e) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást 
megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő 
felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az 
ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a 
kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló 
közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt 
teljesítését követő tíz napon belül; 
f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési 
Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg. 

10./ Záró rendelkezések: 
10.1. Vállalkozónak tudomása van arról, hogy Megrendelő jelen szerződés előzményeként 
rögzített közbeszerzési eljárásban, annak tárgyát is érintő, támogatásra irányuló igényt 
(pályázatot) nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél 
kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az 
ajánlatkérő (Megrendelő) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása 
okaként hivatkozhat [Kbt. 76. § (l) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés], valamint az 
Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott 
összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés 

hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni. 
Figyelembe véve fenti körülményt a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre 
kerülő, jelen Vállalkozási szerződés kizárólag a támogatásra irányuló igény teljes, a 
vonatkozó pályázati soron igény szerinti összegben való elfogadása esetén az ilyen tartalmú 
támogatói döntésről való Megrendelő általi tudomásszerzés napján lép hatályba. Összhangban 
a Kbt. rendelkezéseivel felek a támogatásra irányuló igény igényeltnél kisebb összegben 
történő elfogadását olyan - a Vállalkozási szerződés hatályba lépését nem eredményező -
körülménynek tekintik, amelyre az ajánlatkérő (megrendelő) a szerződés teljesítésére 
képtelenné válása okaként hivatkozhat. 
10.2. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel, írásban 
módosíthatják. 
10.3. A szerződés magyar nyelven 6 eredeti példányban készül. Megrendelő 5, Vállalkozó l 
eredeti példányt kap. 
10.4. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában kell történnie. 
10.5. Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján 
rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az 
Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét 
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10.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak, különösen a Vállalkozási szerződésre (Ptk. 6:238. § - 6:250. §) és a 
szerződésszegésre (Ptk. 6:137.§- 6:152. §)vonatkozó rendelkezései. 
10.7. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az l. számú melléklet: Pénzügyi és 
szakmai ajánlat. 

Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
aláírják. 

Eger, 2015. április 7. 
.•• (! 
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Heves Megyei Területfejlesztési_...---· 
Ügynökség Nonprofit Kft. 

Göndör J. Tibor 
Ügyvezető igazgató 



l. számú melléklet 

Ajánlattevő Pénzügyi és szakmai ajánlata 

Az "Egészség Tükör kiadási feladatainak teljeskörű ellátása" tárgyában indított 
közbeszerzési eljárásban alulírott Nagy Sándor (képviselő neve), mint a(z) ROSVIG 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (ajánlattevő neve) nevében nyilatkozattételre jogosult 
képviselő akként 

n y i l a t k o z o m, 

hogy a(z) ROSVIG Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (ajánlattevő neve) tárgyi 
közbeszerzési eljárásban az alábbi pénzügyi és szakmai ajánlatot adja: 

..,.. Ajánlattevő szerződés teljes időtartama alatt 2015. október 31. napjáig - összesen 6 
alk~dommal - megjelenő Tájékoztató teljeskörű kiadási . feladatainak ellátására 
vonatkozó ajánlati ára, ami magában foglalja az ajánlattételi felhivás D) pontjában 
foglaltakat, úgy mint a szakmai tartalom biztosítása, lektorálás, szerkesztési, tördelési, 
nyomdai és terjesztési feladatok ellátása: 
(Ezen értéknek meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplő, l hónapra-megjelenésre vetített 
ajánlati árnak 6-tal történő felszorzását követően kapott értékkel) 

Nettó ajánlati ár: 
Áfa tartalom 
Bruttó ajánlati ár 

24.900.000,-Ft 
5.408.280,-Ft 

30.308.280,-Ft 

..,.. Ajánlattevőnek a Tájékoztató teljeskörű kiadási feladatainak ellátására vonatkozó 
ajánlati ára l hónapra-megjelenésre vetítve, ami magában foglalja az ajánlattételi felhivás 
D) pontjában foglaltakat, úgy mint a szakmai tartalom biztosítása,· lektorálás, szerkesztési, 
tördelési, nyomdai és terjesztési feladatok ellátása:: 
(ezen értéknek meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplő értékkel) 

Nettó ajánlati ár: 
Áfa tartalom 
Bruttó ajánlati ár 

Miskolc, 2015. március 18. 

l ' 

4.150.000,-Ft 
901.380,-Ft 

5.051.380,-Ft 
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