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Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről
Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma:
15728946-2-1O)

,

mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

másrészről
Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 3300

Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Göndör J. Tibor, ügyvezető, adószáma: 22128702-2-10,
cégjegyzékszáma: l 0-09-029615), mint Vállalkozó, a továbbiakban Vállallwzó
között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:
1./ Előzmények:
A Heves Megyei

Önkormányzat - az ÁROP-1.2.11/A-2013.

kódszámú,

Operatív Program keretében megvalósuló "Területfejlesztési tevékenység

Államreform
támogatása a

konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács
számára"

elnevezésű pályázati felhívásra figyelemmel Megyei területfejlesztési
"
részdokwnentumok elkészítése" 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 jelen
Vállalkozási szerződés megkötésére.
2./ Szerződés tárgya:
Jelen Vállalkozási szerződés tárgya az alábbi megyei területfejlesztési részdokumentumok
elkészítése az alábbiak szerint:
l.rész: A megyei területfejlesztési részdokumentumok I. fázis - gazdaságfejlesztési
részprogram elkészítése az alábbi szempontol<: figyelembe vételével alapján:

A részprogram általános logikájának bemutatása
A tervezőnek szükséges egy rövid (1-5 oldal terjedelmű) összefoglaló rész elkészítése a
részprogram alapvető céljairól, fő irányairól és felépítési logikájáról, a javasolt fejlesztések
intervenciós logikájáról az alábbiakban részletezett szempontok figyelembe vételével:
- A tervezőnek ebben a fejezetben kell címszerűen felsorolni a részprogramban kijelölt Heves
megyei projektcsomagokat;
- Ennek során ki kell térni a formálódó megyei területfejlesztési koncepció és stratégia
céljaihoz való kapcsolódásra;
- Röviden be

kell

mutatni e

projektcsomagok

indokoltságát,

visszautalva

a

megyei

helyzetfeltárás és a megyei koncepció megállapításaira;
- Továbbá be kell mutatni a kijelölt megyei projektcsomagok egymásra épülését, egymással
való

összhangját, az

egyes

projektcsomagok

közötti

esetleges

kapcsolódási

pontokat,

interakciókat.
A részprogramban foglalt projektcsomagok bemutatása
A tervezőnek alkalmazni szükséges a projektcsomagonkénti fejezetszámozást: l , 2, 3 ... stb.
A fejezet készítése során részletesen be kell mutatni a projektcsomagok tmialmát, kitérve az
egyes alfejezetekben megadott szempontokra.

l . A projektcsomag megnevezése
1.1. A projektcsomag elemeinek részletes bemutatása
A fejezet elkészítése során részletesen szükséges bemutatni
- milyen

projektekből

épül

fel,

ehhez

kapcsolódóan

az

alábbiakat:

rövid

tartalmi

leírás

szükséges

projektenként,
-a projektek időbeli ütemezése alakulásának bemutatása,
-továbbá a bemutatás során ki kell térni az egyes projektek előkészítettségi fokára.
A tervezés

során

alapvetően a

Terület-

és

Településfejlesztési

Operatív

Programhoz

(továbbiakban: TOP) illeszkedő fejlesztések megjelölése sZÜkséges, hiszen a megyei szint
számára ez az Operatív Program (továbbiakban OP) jelenti a mozgásteret. Ezért a tervezőnek
a projektszintű tartalmi leírás során be kell mutatni, hogy a projektek tartalmi elemei hogyan
illeszkednek a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott útmutató - Vállalkozó
rendelkezésére bocsátott - 6. fejezet 2. táblázata Támogatható tevékenységek oszlopában
megjelölt fejlesztési elemekhez.
Amennyiben

a

tervezés

során

nevesített

projektcsomagnak

lesz

olyan

eleme,

amely

valamelyik ágazati OP tárgykörébe tartozik, azok bemutatására is itt szükséges kitérni, jelezve
azok ütemezését és előkészítettségét.
Továbbá amennyiben a tervezés során igény merül fel arra vonatkozóan, hogy megye- vagy
országhatáron átnyúló fejlesztés valósuljon meg, az elkészített dokumentwnban be kell
mutatni a fejlesztési igény elemeit, előkészítettségét, továbbá ki kell térni a meglévő vagy
esetlegesen jövőben létrejövő megyei vagy országhatáron átnyúló partnerségre.
1.2. A projektcsomag tervezett kedvezményezetti körének bemutatása
A fejezet tervezése során be kell mutatni, hogy a fejlesztési projektcsomagnak ki a fő
kedvezményezettje.
Emellett be kell mutatni, hogy a projektcsomag megvalósításába milyen egyéb szervezet(ek)
bevonását tervezik, illetve a bevonandó szervezetnek milyen szerepet szánnak (pl. a bevont
szervezet lesz a kedvezményezett vagy egy közvetítő stb.).
Továbbá amennyiben a tervezés során felmerül a megye- vagy az országhatáron átnyúló
fejlesztési igény, ebben a részben szükséges bemutatni a fejlesztés kedvezményezetti körét is.
1.3. A projektcsomag költségigényének bemutatása
A tervezőnek a fejezet készítése során be kell mutatni a megyei fejlesztési projektcsomag
egyes elemeinek költségigényét, lehetőség szerint projektenkénti bontásban. Amennyiben a
projektcsomagnak a TOP-on kívül más (ágazati) OP forrásigénye van, úgy azon elemeket is
ebben a fejezetben kell bemutatni, a költségigény megjelölésével.
Továbbá az eikészülő dokwnentwnban jelezni kell a tervezés során felmerülő megye- vagy
országhatáron átnyúló fejlesztéseket a költségigényükkel együtt.
A részprogram összegző bemutatása
A tervezés során a fenti alfejezetekben megfogalmazott megyei projektcsomagok összesítő
bemutatása során a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott útmutató - Vállalkozó
rendelkezésére bocsátott -csatolt táblázatának feltöltése szükséges, az alábbiak szerint:
-A táblázatban feltüntetett projektek esetében az adott projekt csomaghoz tartozó sorszámmal
kell ellátni azokat, amelyek kapcsolódnak egy megyei fejlesztési projektcsomaghoz.
- A projektek előkészítettségének megjelölésekor használjuk a pl. engedélyes tervvel (nem)
rendelkezik, tulajdonviszonyok (nem) rendezettek stb. megjelöléseket
- A tervezőnek a támogatási forma típusainál a következő lehetőségek közill kell választani:
visszatérítendő

támogatás,

(továbbosztott támogatás).

vissza

nem

térítendő

támogatás,

megyei

támogatási

alap

- A tervezés során a kedvezményezetti kör meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra,
hogy ki a fő kedvezményezett és kik lesznek a további kedvezményezettek. Lehetőség szerint
az eikészülő dokumentumban a kedvezményezetteket projektcsomagon belüli projektenként
kell meghatározni.
- Az időbeli ütemezés megjelenítésénél már az egyes projektcsomag elemek, azaz az egyes
projektek időbeliségét tüntessék fel.
-

A

táblázat

feltöltése

során

kiemeit

figyelmet

kell

fordítani

a

megyei

fejlesztési

projektcsomag elemeinek tematikus célokhoz és beruházási prioritásokhoz való illesztésére.
Ehhez

a

Nemzetgazdasági

rendelkezésére bocsátott

-

Tervezési

Hivatal

által

kiadott

útmutató -

Vállalkozó

6. fejezet 2. táblázatában az egyes fejlesztési tématerületekhez

kapcsolódó Tematikus célkitűzések és Beruházási prioritások közül kell választani. A tervezés
során kiemeit figyelmet kell fordítani arra, hogy egy projekt kizárólag egyetlen tematikus
célkitűzés egyetlen beruházási prioritásához tartozhat!
- Amennyiben a tervezési folyamat során körvonalazódik, hogy milyen eredménye lesz a
programnak, akkor számszerűsíthető vállalás formájában
szükséges

feltüntetni,

számszerűsíteni

a

vonatkozó

is szükséges.

A

indikátorokat

a

táblázat utolsó

illetve

megjelölt indikátoroknak

a

oszlopában

kiválasztott

összhangban

indikátort

kell

lenni

a

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal által kiadott útmutató - Vállalkozó rendelkezésére
bocsátott - 6. fejezet 2. táblázatában feltüntetett output indikátorokkal .

2.rész: Ágazati OP-khoz kapcsolódó
elkészítése az alábbi szempontok alapján:
l.

megyei

területfejlesztési

részdokumentum

Az ágazati OP-ba megfogalmazott projekt(csomag) megnevezése

A tervezés során meg kell jelölni meg a vonatkozó OP-t és a finanszírozó alapot!
2.

Projekt(csomag) célja

A tervezőnek meg kell határozni a beavatkozás 1-2 fontosabb célját, amelyekhez később
mérhető indikátorok, mérőszámok is kapcsolhaták- max. 5 hulletpont terjedelemben.
3.

Projekt(csomag) rövid tartalma

Felsorolásszerűen be kell mutatni azon tartalmi elemeket, amelyek a projekt(csomag)
későbbi támogatási elemeit fogják képezni, és amelyekre EU támogatás fordítható:
beruházások, szolgáltatási elemek stb. - max. 8 sor terjedelemben.
4.

Projekt(csomag) fő kedvezményezettjei:

A tervezés során kerüljön külön kiemelésre az a fő kedvezményezett, amely a fejlesztés
megvalósítója lesz.- Max 5 hulletpont terjedelemben.

3./ Teljesítés helye és határideje:
3.1. Teljesítés helye: Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Területrendezési
Osztály (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. II. emelet)

3.2. A teljesítés határideje:
Az l.rész "A megyei területfejlesztési részdokumentumok I. fázis - gazdaságfejlesztési
"
részprogram elkészítése vonatkozásában a teljesítési határidő: 2013. november 22.
A

2.rész

"Ágazati

OP-khoz

kapcsolódó

megyei

területfejlesztési

elkészítése" vonatkozásában a teljesítési határidő: 2013. november 22.

részdokumentum

4./

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, Vállalkazó azonban az
igénybevett személyek munkájáért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el.
4.3. Vállalkazó 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.

Vállalkazó első osztályú minőségben teljesít, a 2./ pont szerinti

elkészítése

során

köteles

betartani

a

szerződés

tárgyára

vonatkozó

dokumentumok
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. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének további

feltétele a 2./ pontban meghatározott dokumentumok - teljesítési határidőt megelőzően Megrendelővel történt előzetes egyeztetése és a Megrendelő által ké1t kiegészítések tervezési
dokumentumokban történő- további külön díjazás és költségigény nélküli- átvezetése.
4.9. 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) Vállalkozó, mint a nye1tes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56.

§ (l)

bekezdés k) pontjában

meghatározott feltételeknek.
b) Vállalkozó, mint a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56.

§

( l ) bekezdés

k)

pontjában meghatározott feltételeknek.

Vállalkozási díj:
5.1. Vállalkozási díj az

5./

l.

rész vonatkozásában

Felek egyezően előadják, hogy a 2./ pontban részletezettek szerinti megyei területfejlesztési
részdokumentumok L fázis- gazdaságfejlesztési részprogram elkészítéséért Vállalkozót
Nettó

9.025.984,-Ft

Áfa 27 %

2.437.016,-Ft

Bruttó

11.463.000,-Ft (azaz bruttó tizenegymillió-négyszázhatvanháromezer forint)

összeg illeti meg.

Felek megállapodnak abban, hogy a fenti összegű vállalkozási díj magában foglalja a
vállalkozás tárgyát képező dokumentumok ellátása során a V állalkozónáJ felmerülő minden
költséget és készkiadást, figyelemmel a 4.8. pontban foglaltakra is, azokat Megrendelő a
Vállalkozó részére külön nem téríti meg.
5.2. Vállalkozási díj a 2. rész vonatkozásában
Felek egyezően előadják,

hogy a 2./ pontban részletezettek szerinti ágazati OP-khoz

kapcsolódó me gyei területfejlesztési részdokumentum elkészítéséért Vállalkozót
Nettó

8.100.000,-Ft

Áfa 27%
Bruttó

2.187.000,-Ft
10.287.000,Ft (azaz bruttó tízmillió-kettőszáznyolcvanhétezer forint) összeg

illeti meg.
Felek megállapodnak abban, hogy a fenti összegű vállalkozási díj magában foglalja a
vállalkozás tárgyát képező dokumentumok ellátása során a V állalkozónáJ felmerülő minden
költséget és készkiadást, figyelemmel a 4.8. pontban foglaltakra is, azokat Megrendelő a
Vállalkozó részére külön nem téríti meg.
6.1 Fizetési feltételek:
6.1. Vállalkozó számláját a szerződésszerü (hiba- és hiánymentes) teljesítésének Megrendelő
általi leigazolását követően nyújthatja be. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről a
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője jogosult.
6.2. Vállalkozó előlegre nem tarthat igényt.
6.3. Vállalkozó által kiállított számla kiegyenlítése szállítói finanszírozás keretében történik
figyelemmel 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.

(!.28.)

kormányrendeletben

(továbbiakban:

Kormányrendelet) foglaltakra is.
6.4. A vállalkozási díj kifizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása,
dokumentációja és a jelen szerződés határozzák meg.
Irányadó jogszabályok:
a) az

államháztartásról

szóló

törvény

végrehajtásáról

szóló

368/20l l .

(XII.31.)

kormányrendelet;
b) a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/20 ll. (!.28.) kormányrendelet;
c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény.
A szerződésre egyebekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, illetve a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.
7./ Szerződést biztosító mellékkötelezettség:
7.1. Ha a Vállalkozó a vállalt, 3./ pontban megjelölt teljesítési határidőt olyan okból, amelyért
felelős elmulasztja, akkor 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 lO (tíz) 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

1.000.000,-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 febnerült okból lehetetlenül el,

c)

l O naptári napot meghaladó késedelem eseté n 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:

Vállalkozó részéről:

A

kapcsolattartásra

kijelölt

Név:

Domján Róbert

Tel.szám:

36/521-334

Név:

Göndör J. Tibor

Tel.szám:

36/521-372

személyek

kötelesek

a

teljesítést

akadályozó

bármely

körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.

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 és önkormányzati rendeletében
előírt

módon

közzétenni,

továbbá

az

információs

önrendelkezési

információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-ának

jogról

és

az

(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 ÁROP pályázat kapcsán

meghatározott ellenőrző

szervezetek ellenőrzési jogosultságát, illetve- a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról
szóló rendelkezések értelmében - a megkötendő szerződés lényeges taltalmára 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 2011. évi LXVI. törvény

5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az
államháztartás

alrendszereiből

finanszírozott

beszerzéseket

és

az

államháztartás

alrendszereinek vagyonát 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 teljesítésééit felelősek, továbbá a szerződés
teljesítésében közreműködőknél.

9.4. Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. §-ának (4) bekezdése értelmében az, aki az
államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre
köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan
tájékoztatást adni,

valamint azt,

hogy a költségvetési

pénzeszközök

felhasználásának

nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén
nem tagadható meg.
9.5. Felek tudomásul veszik, hogy Megrendelő a közbeszerzési eljárások nyilvánosságára
vonatkozó

rendelkezésekkel

összhangban

köteles

az

alábbi

adatokat,

információkat,

hirdetményeket honlapján közzétenni:
a) a közbeszerzési szerződéseket;
b) egyéb hirdetményeket;
c) 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;
d) az éves statisztikai összegzést.
10./ Szerzői jog:
Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy e szerződés alapján szolgáltatott dokumentációkban
foglaltak kizárólag az ő szellemi termékét képezik, arra harmadik személynek semmiféle
jogosuJtsága nem áll fenn.
Megrendelő az elkészült dokumentációkkal kapcsolatos rendelkezés jogát kiköti, az elkészült
dokumentációk

(az

azokhoz

tartozó

vállalkozási

díj

kiegyenlítésének

időpontjától)

a

Megrendelő tulajdonát képezik és azokkal szabadon és kizárólagosan rendelkezik.
Felek kifejezett akaratukkal megállapodnak abban, hogy Megrendelő a dokumentációk jelen
szerződésben rögzítettek szerinti egyszeri megvalósításán túl is jogosult azokat, illetve azok
részleteit nyilvánosságra hozni; többszörözni; a megvalósítás előkészítése és az alkalmazás
során, illetőleg a később felmerülő igények alapján, azoknak megfelelően - a Vállalkozó
előzetes tájékoztatását követően - átdolgozni, átdolgoztatni.
Vállalkozót ezen jogok átruházásáért a jelen szerződésben foglalt díjon felül egyéb díjazás
nem illeti meg. Felek ezen Vállalkozási szerződést egyúttal a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény szerinti - az elkészült, a Megrendelő részéről átvett és megvásárolt
munkarészek tekintetében kizárólagos felhasználási engedélyt és az engedély szükség esetén
harmadik személy részére történő átengedését is tartalmazó - felhasználási szerződésnek is
tekintik.
11./ Záró rendelkezések:
11.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel, írásban
módosíthatják.
11.2. A szerződés magyar nyelven 6 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös
aláírásával lép hatályba. Megrendelő 5, Vállalkozó l eredeti példányt kap.
11.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában kell történnie.

Feleknek tudomása van arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által ÁROP1.2.11/A-20 13. kódszámmal - az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló
"Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei
önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára" elnevezéssel- közzétett pályázati
felhívás keretében a Heves Megyei Önkormányzat - figyelemmel a Kbt. 40. § (3)-(4)
bekezdéseiben foglaltakra is - támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be, melynek
elbírálása folyamatban van.
Erre tekintettel Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződés hatályba lépésének feltétele
a hivatkozott pályázat keretében a támogatásról szóló döntés Heves Megyei Önkormányzat
általi tudomásra jutása.
11.5. Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (l)
bekezdése alapján jelen Vállalkozási szerződésnek Megrendelő részéről tartalmaznia kell a
pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.
11.6. A szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton tárgyalás keretében kívánják
rendezni. Amennyiben a vitás kérdés nem rendezhető, Felek a pertárgy értékétől függően
kikötik az Egri Járásbíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét
11.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak, különösen a Vállalkozási szerződésre (Ptk. 389-415.§) és a szerződésszegésre
(Ptk. 314-318.§) vonatkozó rendelkezései.
11.8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az l. számú melléklet: árajánlat.
11.4.

Jelen szerződést a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
aláírják.
Eger, 2013. október 25 .
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Heves Megyei Területfejlesztési

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

Göndör J. Tibor
Ügyvezető

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Megrendelő

Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:
Eger, 2013. október 25 .
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Dudás Lászlóné
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály vezetője

Ajánlattevő Pénzügyi és szakmai ajánlata
területfejlesztési
részdokumentumok
elkészítése "
tárgyában indított
"Megyei
közbeszerzési eljárásban alulírott Göndör J. Tibor, mint a Heves Megyei Területfejlesztési

A

Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő akként
n y i l a t k o z o m,

hogy a Heves Megyei Önkormányzat (ajánlattevő neve) tárgyi közbeszerzési eljárásban az
alábbi pénzügyi és szakmai ajánlatot adja:

l.rész vonatkozásában:

A megyei területfejlesztési részdokumentumok I. fázis - gazdaságfejlesztési részprogram
elkészítése
Nettó ajánlati ár:

9.025.984,-Ft

Áfa 27%

2.437.016,-Ft

Bruttó ajánlati ár

11.463.000,-Ft

2.rész vonatkozásában:

Agazati OP-khoz kapcsolódó megyei területfejlesztési részdokumentum elkészítése
Nettó ajánlati ár:

8.100.000,-Ft

Áfa 27%

2.187.000,-Ft

Bruttó ajánlati ár

l 0.287.000,-Ft

Eger, 2013. október 9.

(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)
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