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Vúllallwz:lsi szerződés 

Amely létrejött egyrészről 
Heves Megyei Ter·ületfcJicsztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger. Kossuth 
Lajos u. 9 .. képviseli: Göndör .1. Tibor. ügyvezető igazgató. adószáma: 22128702-2-1 O. 

cégjegyzékszáma: l 0-09-029615). mint megrendelő. a továbbiakban Megrendelő, 

másrészről 
Rosvig Szolgúltató 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 to,·ábbiakban V:lllalkozó 

között alulírott helyen és időpontban az alábbi reltétekkkel: 

1.1 Előzmény: 
A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. .. Szerkesztési feladato!{ 
ellilt:lsa" tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011 .  évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
122/A. § alapján hirdetmény közzélétele nélküli eljárást folytatott le. melynek 
eredményeképpen került sor a nyertes ajánlattevő kiválasztására és jelen Vállalkozási 
szerzödés megkötésére. 

2.1 Szcrződés tárgya: 
.Jelen Vállalkozási szerzödés alapján Megrendelő megrendeli. Vállalkozó pedig vállalja a 
szerzödés teljes időtartama alatt. azaz 2014. május l. napjától október 31 . napjáig tet:jeclö 
idötartamra havi rendszerességgel megjelenő tájékoztató szerl�esztési feladatainak teljeskörü 
ellátását. A szaigáitatás ellátása különösen az alábbi feladatokra tetjed ki: 

szöveges tartalom létrehozása. 
tördelés. 
Megrendelő által Vállalkozó részére átaelott szakmai anyagok szerkesztése. 
fotók. grafikák. térképek szerkesztése. 
szerl�esztési feladatok ellátása. 
tájékoztató lektorálása. 
elkészült. Megrendelövel egyeztetett tájékoztató nyomdai munkálatra kész állapotban 
történő átadása Megrendelő részére. 
grafikai arculattervezés és arculati elemek alkalmazása. 

Vállalkozó leladata a következökben részletezett nyomdai kivitelezésre kész PDF állomány 
létrehozása: A tájékoztató nyomdai kivitelezési specitikációja: 21 Ox297 mm méret, !6 oldal 
tet:jeclelem. 4+4 szín rotációs heat-set ofszet nyomás. NorSC 56 g (SC-A) anyag. kötészetét 
tekintve ragasztva. mérett·e vágva. 
A megjelenés havonta egy alkalom gyakorisággal esedékes. 
A tetjedelem tekintetében a hirdetési felületek kivételével. a tájékoztató teljes tetjedeimére 
érte Imezenelő. 
Nem képezi az ajánlatkérés tárgyát a hirdetésszervezési feladatok ellátása. A 
hirdetésszervezési feladatok ellátása Megrendelő útján történik. 
Vállalkozó köteles a nyomdakész PDF állományt a teljes tájékoztatóra vonatkozó 
megrendelői instrukció írásos megérkezésétől számított legfeljebb tizedik munkanapon 
ajánlatkérő részére jóváhagyásra megküldeni. 



3.1 Szcrződés időtar·tama: 

A szerződés határozott időre szól: mindkét fél által történő aláírásával egyidejüleg lép 
hatályba és 2014. október 31. napjáig tart azzal a kikötéssel. hogy a nyertes ajánlattevő 
(Vállalkozó) részére a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan fizetendő vállalkozási díj 
nem haladhatja meg az ajánlatkérő (Megrendelő) vonatkozásában többségi tulajdonnal 
rendelkező Heves Megyei Önkormányzat 2014. évre vonatkozó - mindenkor hatályos -
költségvetési reneleletében ezen tárgykörhöz rendelt, szerkesztési feladatok ellátására szánt 
forrást, figyelemmel a hirdetmény nélküli eljárásra irányadóKbt-ben rögzített értékhatárra is. 

4.1 Szerződés tar·talma: 

4. J. 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 szerzőclés tárgyát képező 
feladat ellátásához más személyek közremüködését igénybe vegye. Vállalkozó azonban az 
igénybevett személyek munkájáért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el. 
4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelöl 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 szerzöclés 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 szerzöclés teljesítésével összef'üggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (l ) 
bekezdés k) pontja szeritlli 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) bekezelés k) pontjában meghatározolt valamely feltétel. 
4.9. Megrendelő a tájékoztató szöveges tartalmának létrehozásához szükséges szakmai 
anyagokat köteles beszerezni és azokat olyan időpontban köteles átadni Vállalkozó részére, 
hogy az a feladatait teljesíteni tudja. Ha a tájékoztató elkészítéséhez további adatszolgáltatás 
vagy közbenső intézkedés szükséges, úgy Megrendelő az adatokat köteles a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani, illetve a közbenső intézkedést megtenni. 

l 
., 



4.10. Vállalkozó az általa összeállított és már nyomdakész tile-t köteles áttekintés és 
egyeztetés érdekében Megrendelőnek átadni. Megrendelő pedig 3 napon belül arról köteles 
nyilatkozni. 
4.1 l. Megrendelő által javításra. kiegészítésre visszaadott munkaanyagot Vállalkozó köteles 3 
napon belül megfelelően javítani. kiegészíteni. 
Ha Vállalkozó a kijavítást. kiegészítést alapos ok nélkül megtagadja. vagy azt határidőre nem 
végzi el. Megrendelő a szerzőcléstől elúllhat. 

5./ V úllalkozási díj : 

Felek egyezően előadják. hogy Vállalkozót a 2./ pontban megjelölt szaigáitatás teljeskörü 
ellátásáért a 3./ pontban meghatározott teljes szerződéses időtartamra - azaz jelen 
Vállalkozási szerzőclés aláírásának napjótól 2014. október J l. napjáig terjedő időtartam ra -
vonatkozóan havonta 

Nettó 503.936.-Ft 
Áfa 27% 136.062.-Ft 
Bruttó 640.000,-Ft (azaz bruttó hatszáznegyvenezer forint) összeg illeti meg. 
A vállalkozási díj magában foglalja a 2.1 pontban részletezett feladatok teljeskörü ellátását. 
Felek megállapodnak abban. hogy a fenti összegü vállalkozási díj magában foglalja a 
vállalkozás tárgyát képező szaigáitatás ellátása során a Vállalkozónál felmerülő minclen 
költséget és készkiadást is. azokat Megrendelő a Vállalkozó részére külön nem tériti meg. 

6./ Fizetési fcltétclcl�: 

6.1. Vállalkozó az 5./ pont szerint kiállított számláját havonta. a szerzödésszerü (hiba- és 
hiánymentes) teljesítésének Megrendelő általi leigazolását követően nyújthatja be. A teljesítés 
igazolására Megrendelő részéről az ügyvezető igazgató jogosult. 
6.2. Vállalkozó előlegre nem tanhat igényt. 
6.3. Megrenelelő a vállalkozási díj összegét a Vállalkozó által szabályszerüen kiállított és 
Megrendelő által Jeigazolt számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a 
Kbt. 130. �- a alapján. 
6.4. A vállalkozási díj kitizetési l'eltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása. 
dokumentációja és a jelen szerzödés határozzák meg. 
Egyéb irányadó jogszabályok: 
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 l l .  (Xll.31.) 
kormányrendelet: 
b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A�: 
c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6: l JO. �· 
A szerzödésre egyebekben a közbeszerzésekről szóló 1011. évi CVIII. törvény. illetve a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 

7.1 Szcrződést biztosító mellékl\ötelezcttség: 

7.1. Ha a Vállalkozó a vállalt. 2./ pont szerinti szerl�esztési feladatok ellátására vonatkozó 
határidőt olyan okból. amelyért felelős elmulasztja. nkkor késedelmi kötbért köteles fizetni. 
amelynek összege minden késedelmes naptári nap után l 0.000.-Ft. Megrendelő részteljesítést 
nem fogad el. Megrendelő a késedelmi kötbér igényét legfeljebb l O (tíz) naptári napig 
érvényesíti. ezt követően jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni és 
meghiúsulási kötbér igényét érvényesíteni. 
7.2. A szerzödés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása eselén a Megrendelőt 
500.000.-Ft meghiúsulási kötbér illeti meg. 
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak. ha 

a) Vállalkozó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadja. 



b) a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el, 
c) l O naptári napot meghaladó késedelem esetén 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 lényeket, 
a kötbér alapjául szolgáló értéket. valamint a kötbér jogcímének megjelölését. 

8./ Kapcsolattartásra kijelölt személyele 
Megrendelő részéről: Név: 

Tel.szám: 

Vállalkozó részéről: Név: 
Tel.szám: 

Göndör J. Tibor. ügyvezető 
36/521-372 

Nagy Sándor, ügyvezető 
30/9431-670 

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 minösül a szerződés módosításának. 

9.1 A szeiLődés nyilvánossága: 
9.1. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 
Megrendelő nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékü szerződések 
jogszabályban előírt tartulmi elemeit köteles a jogszabályban előírt módon közzétenni. 
tov�tbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló 2011. évi 
C XII. törvény 26. §-ának (J) bekezdése alapján a Megrendelő a kezelésében lévő közérdek ü 
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 Számvevöszék ellenőrzésre feljogosított szerveinek 
ellenőrzési jogosultságát, illetve - a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló 
rendelkezések értelmében - a megkötenelő 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 veszi l<. hogy az Állami Számvevőszéluől szóló 20 l l .  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 szerzödéseket 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 közremüködőknél. 
9.4. Felek tudqmásul veszik, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárások nyilvánosságára 
vonatkozó rendelkezésekkel összhangban a Kbt. 31. § (l) bekezdése alapján köteles az alábbi 
adatokat, információkal, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által müködtetett 
Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben az Adatbázisban való közzélétel valamely okból 
nem lehetséges honlapján - közzélenni: 

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 szerződésszerü volt-e. a szerződés 
teljesítésének az ajánlatkérő által elismert idöpont.iát. továbbá az ellenszolgáltatás 
teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél -
támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kitizetés során a kilizetésre köteles 
szervezet- által történt teljesítését követő tíz napon belül: 
f) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést a Közbeszerzési 
Hatóságnak való megki.ildéssel egyidej(ileg. 

l O./ Zá ró rendell{czések: 

1 0.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerzödést csak közös megegyezéssel. írásban 
módosíthatják. 
l 0.2. A szerzőclés magyar nyelven 6 eredeti példányban készül. és a Felek kölcsönös 
aláírásával lép hatályba. Megrendelő 5. Vállalkozó l eredeti példányt kap. 
10.3. Minden. a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában kell történnie. 
1 OA. 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 illetékességéL 
l 0.5 . .Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányaclóak. kOlönösen a Vállalkozási szerződésre (Ptk. 6:238. * - 6:250. *) és a 
szerződésszegésre (P tk. 6:13 7.* -6:152. *) vonatkozó rendelkezései. 

l 0.6 . .Jelen szerzödés elválaszthatatlan részét képezi az l .  szám ú melléklet: Pénzügyi és 
szakmai ajánlat. 

.Jelen szerződést a Felek elolvasták. értelmezték. és mint akaratukkal mindenben megegyezöt. 
aláÍI:ják. 

Eger. 2014. május 5. 
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Ajánlattevő Pénzügyi és szakmai ajánlata 

A "Szerkesztési feladatole ellátása" tárgyában indított közbeszerzési eljárásban alulírott 
)/P��j . . .. S'.'.�'A<, R \-: . . . . (képviselő neve), mint a(z) -���-:��q . . . .  �·�+..: .. . . .. (ajánlattevő neve) 

nevében nyilatkozattételre jogosult képviselö akként 
n y i l a t k o z o m, 

() 
"":::>c--c)vin l 1...1 ( • • l " ) á· · k" b ' · 1·· · ·  b al'bb' hogy a z ... . .. . . . . ..... 1 . . . . '1 1 . • . · .. .. aJan attevo neve t rgyt oz eszerzes1 e J ar as an az a 1 

pénzügyi és szalGnai ajánlatot adja: 

�Ajánlattevő szerzödés teljes időtartama alatt, 2014. május l. napjától kezdődően 
október 31. napjáig - összesen 6 alkalommal - megjelenő Tájékoztató teljeskörü 
szerkesztési, tördelési feladatainnl{ ellátására vonatkozó aj�ínlati ára: 
(Ezen értéknek meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplö, l hónapra vetített ajánlati árnak 
6-tal történő felszorzását követően kapott értékkel) 
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..,.. A Tájélwztató szcrl<esztési, tördelési feladatainak ellátására vonatkozó ajánlati ára l 
hónapra vetítve: 
(ezen értéknek meg kell egyeznie a Felolvasólapon szereplö értékkel) 

Nettó ajánlati ár: 
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