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VALLALKOZASI SZERZODES

(Szeľződés) amely létľejött egyľészľol a

MAGYAR DIÁrsponľ SzÖvnľsÉc (1146 Budapest, Istvánmezei ift 4l. , bejegyzo végzés száma:
Fováľosi Töľvényszék Pk. 60055/1989, adőszźlm: 19019927-2-42, képviseli: Rádics Balázs ügyvezeto
igazgatő, m int megľende lő (tovább iakban : Megľend elő' Aj ánlatkéľő)

másľészľol a

PATRIA NYOMDA ZRT., (székhely: 1117 Budapest' Hunyadi János ilt7., adőszám: 10728350-2-
43,bankszźlmlaszám l0103829-30972200-01003003, cégjegyzékszám: 01_10-04l819, képviseli:
Fodoľ István v ezér igazgató, mint Vál lalkozó (tovább iakban : Vállalkozó)

(Megrendelő és Szállító ki'ilön_külön: Fél, egyi'itt: Felek)

között, az alulíľott napon és helyen az alábbi tar1alommal és feltételek mellett.

ĺr,ŐznĺÉľynx

(A) Felek rögzítik, hogy Megbízó a Társadalmi Megújulás opeľatív Pľogľamjának keretében

pályázati úton elnyert támogatás fe|használásával kíván a ,,A testnevelés tij stratégiájának és

Íizikai dllapot új méľési rendszerének kialakítósa és az önkéntes részvétel ösztönzése a
komplex iskolai testmozgósprogramok szervezésében'' tárgytl Pľojekt megvalósítása soľán

szolgáltatást igénybe venni. A pályázat TÁMOP-3.1'l'13-12-2013-0001 azonosító számmal,

,,A tesínevelés ílj stratégidjdnak és Jizikai dllapot ílj mérési renĺlszerének kialakítdsa és az

önkénĺes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgtűsprogľamok szervezésében''
elnevezéssel keľült meghiľdetésre (Pľojekt). A Pľojektben Megrendelo támogatásra iľányuló
igéný nyújtott be' A Megrendelő 2013' április lŻ-énTámogatási Szerződést kötött.

(B) Megrendelő & ,,A T,,iMoP 3.t.13.-12-2013-0001. sz. Płojekt keretében nyomclai
szolgdltaĺdsok megrendelése'' tárgyban a Kbt. l21. $ (l) bekezdés b) pontja szerinti
kozbeszerzési eljáľást (Eljáľás) folýatott le' amely szerinti közbęszerzési eljáľást 2013.

augusztus Ż4. napján indította meg.

(C) Vállalkozó a tĺiľvényi eloírásoknak megfelelo Ajánlatát 2013. szeptember 16' napján a

Megrendelő ľészéľe źttadta. Megrendelő a közbeszeľzési eljáĺás eredményéľől szóló összegzést

2013. október 24. napján küldte meg azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyeľtese a
Vállalkozó.

(D) Felek rcigzítik, hogy a jelen Szeľzodést a közbeszerzésekről szőIő 2011. évi CVIII. törvény
(Kbt.) l24. $-a a\apján, a fent hivatkozott közbeszeľzési eljáľásľa tekintettel íľják alá'

1. ERTELMEZO RENDELKEZESEK

A Szerződésben nagy kezdőbetrĺvel íft szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel
bírnak:
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Ajánlat

Ajánlati Dokumentáció

Ajánlatĺ F'elhívás

Káľ

Kbr.

Késedelmi Kötbéľ

Hibás teljesítési ktitbéľ

Meghiúsulás

Meghiűsulási Ktitbéľ

Műszaki Leíľás

Támogatási Szerződés

Utemteru

Jelenti aYtłllalkozőjelen Szerződés 2. számú
m e l l é kl e t ké nt csatolt aj ánlatát.

Jelenti az ajáĺnlattevok rendelk ezésére bocsátott
dokumentác iőt az Elj ár ás során.

Jelenti az eljź.ľtst megindító felhívást.

A Ptk.-ban meghatározott jelentéssel bíľ.

Jelenti a közbeszerzésekľől szóló 2011' evl
CVIII. töľvényt

Jelentése a 5.Ż pontban keľült meghatáľozásľa.

Jelentése az 5.3 pontban keľült meghatátozásra'

Jelenti a Y állalkozónak felróható lehetetlenülést,
így különösen a Vállalkozó Megrendelő elállását
megalapoző késedelmét (Szerzodés 6.3. pontja),
a Yćilalkozó hibás teljesítését, amikor az źitala
nyújtott szolgáltatás dokumentálhatóan nem
teljesíti a Mtĺszaki Leíľásban foglaltakat és
kijavítása nem lehetséges' Vagy a Megrendelo
elállását megalapoző hatáľidőn belül nem
lehetséges, aYállalkoző által ateljesítés jogos ok
nélküli megtagadását.

A Szerződés 5.4 pontjában meghatározott
jelentéssel bír'

Jelenti az Ajánlati Dokumentáció III. kotetében
meghatározott Szeľződés tárgyára vonatkozó
mennyiségi és minőségi paľaméteľeket, amely
jelen Szeľzodés ]. számú mellékletétképezi.

Jelenti a Megľendelo ľészére a Szeľzodés
megkötésére biztosított foľrás nyújtásával
kapcsolatos megállapodást'

Jelenti a Szerződés 3. szómú mellékletében
me ghatźr ozott te lj esítés i és pénzügy i ütemteľvet.

Jelenti a TAMOP 3.1.13-12-2013-0001
azonosítószámú támogatási pľogľam
megvalósítását.

Pľojekt

Polgári Tiiruénykönyv vagy Ptk. Jelenti az 1959. évi IV. töľvéný.
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Vállalkozói Díj Jelenti azt, a Szerzodés 4.1 pondában foľintban
kifejezett nettó áľat, amelyéľt Vállalkozó a
Szeľződés 2'l pontjában meghatáľozott
tevékenysé g et elv é gzi.

l '2 További értelmezési szabályok

l.2.l A taľtalomjegyzék a fejezetek, a pontok, alpontok és a mellékletek címei
kizélrőlag a bivatkozźls megkönnyítését szolgálják, és a Szerzodés értelmezésére

nincsenek kihatással.

l.Ż.Ż Az Elózményekľe, a fejezetekľe, pontokľa, illetve alpontokľa vagy mellékletekľe
vonatkozó minden hivatkozás a Szerződés előzményeire, pontjaiľa' fejezeteire,

illetve alpontjaiľa vagy mellékleteiľe vonatkozik, kivéve amennyiben aSzerződés
eltéľoen rendelkezik

l.2.3 A jogszabályokra vonatkozó hivatkozások báľmely időpontban úgy

értelmezendoek, hogy azok magukban foglalják az adott jogszabźiy módosítását,

kiteľjesztését is, illetve minden más hatályos eszkozt, ľendelkezést vagy
szabá|yoztst is bele kell érteni, akkoľ is, ha azt később módosítják vagy az igy
válik hatályossá.

1.2.4 Az egyes számű megfogalmazások többes számban is értendoek és fordítva.

l.2.5 Az egyes fejezetekbe való besorolás nem befolyásolja a Szerződés, valamint
mellékletei érvényesülését.

1.2.6 Va|amely megállapodásľa, okiľatľa, eszkozľe, engedélyre, szabźłlyzatra vagy más

iratra (beleéľtve a Szerződést is), vagy ezek valamely ľendelkezéséľe való
hivatkozást mindig űgy kell értelmezni, hogy lehetséges, hogy ezeket

módosították, megvá|to ztatták, kiegészítették, hatályukat felfü gges ztették, v agy

megújították.

l.3 Az egyes dokumentumok közötti eltéľések

A Szeľződés és annak mellékletei közötti bármilyen el|entmondás Vagy eltérés esetén a
Szeľzodésben foglaltak irányadók. Amennyiben a Szerződés mellékletét a közbeszerzési

eljáľás dokumentumai is képezik, a Szerződés és a közbeszeľzési eljáľás dokumentumai

közötti eltéľés esetén az utóbbiak az irtnyadők a Kbt. 124. s (1) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével. Az Éltelmezo Rendelkezésekben meghatározott fogalmak és

elnevezések iľányadóak a mellékletękľe is.

2. 
^sZERZonÉsrÁncYA,IDoTARTAMA
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2.1

2.2

2.3

2.4

A Megľendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Magyaľ Diáksport Szövetség

Pľojektjének megva|ósítása soľán a nyomdai szolgáltatások ellátását a jelen Szeľződésben,

il|etve a Szerződés ęlvźiaszthatatlan részétképezo ]. sz. mellékletében foglaltak szerint' a 3.

s z ómú m e ll é kl e t b en r o gzített Ütemteru szeľinti ütemezé sben.

A Szeľződés szakmai és pénzĺigyi végteljesítésének határideje: Ż0l4. december 3l. napja
(Telj esítési véghatáľidő).

A nyomdai szolgáltatások tárgya az ]. szómú mellékletben meghatáľozott nyomdai munkák
(Nyomdai munkák) kiadványszeľkesztése, nyomdai előkészítése és nyomdai kivitelezése,
egyedi csomagolás a, táľolása és szállítása.

Vállalkozó az alábbi teljesítési szakaszok szeľinti (Te|jesítési szakasz) Nyomdai Munkák
elvégzéséľe köteles az ]. számú mellékletben meghatáľozott kivitęlezésben és mennyiségben a

3. szómú mellékletben rögzített Ütemteru szeľint:

I. Testnevelés stľatésiai kiadvánvok oldalszám Kiadványszám
l.) Testnevelés stratégiai kiadványok 2020 vl.O e-book 80

2.) Testnevelés stľatégiai kiadványok 2020 vl.0 80 4000

3.) Testnevelés stľatégiai kiadványok 2020 v2.0 80 4000

II. Testnevelés módszeľtani kiadványok
l.) Testnevelési módszertan tankönyv 1.0 (E-book) 100

2.) Testnevelési módszeftan tankönyv DVD melléklettel 300 5000

3.) oktatási csomag-Altematív mozgásfoľmákat bemutató segédanyag
DVD melléklettel

60 4s00

4.) oktatási csornag-Gyermekj óga oktatófü zet DVD melléklettel 40 4s00

5.) oktatási csomag-Egészségfej lesztési kézikĺinyv 80 4500

6.) oktatási csomag-Játékoktató pľogľamcsomag DVD melléklettel 160 4s00

7.) oktatási csomag-Kľeatív és gyeľmektánc progľamcsomag DVD
melléklettel

10 4500

8.) oktatási csomag-Iskolai toma progľamcsomag 80 4500

9.) oktatási csomag-Diák re|axációs programcsomag DVD melléklettel 80 4500

l0.)Nyomdai segédanyag I. (gyűľűs könyv módszeftan) 4 4500

III. Fĺzikai állapot méľés és éľtékelés módszeľtan könw
l.) Mérés-értékelési csomag segédeszköz útmutató 100 4s00

IV. Diáksport Onkéntességi pľogľam hoz tartoző kutatási összefoglaló,
módszeľtanĹ és oktatási segédanvagok

l.) Diákspor1 önkéntességi koncepció 40+4 4000
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2') Diákspoľt önkéntességi módszeľtani és elméleti anyag 60+4 800

3.) Diákspoľt önkéntességi kézikönyv',Hogyan csináljam?'' diákok

szamara

40+4 3200

4.) Diáksport önkéntess égi v ezetői és szervezői készségeket fej lesztő

oktatófüzet a diákok sztlmáta

Ż8+4 3200

5.) Diáksport önkéntess égi v ezetői és szeľvezoi készségeket fej leszto

oktatófü zet a mentoľpedagógusok szźlmár a

28+4 500

ó.) Diákspoľt önkéntességi kézikönyv mentorok számára 40+4 s00

7.) Diáksport önkéntesség átfogő kultúľa kutatás tanulmány 152+4 500

8. ) Diáksport cinkéntess é g tájékoztató fü zet ( szü lőknek, pedagó gu s

táľsaknak, iskolán belüli és kívüli éľintetteknek)

IŻ+4 4000

9.) Nyomdai segédanyag II. (gyűľűs könyv DSo) 500

1O.)Nyomdai segédanyag III. (gyíĺľűs könyv DSÖ diák) 3200

V. A kiemelt pľojekt szakmai célcsopoľtjaiszálmálľa ľendezett
képzések. konfeľenciák segéd anyagaĺ

1 .) A regionális konferen ciák szerv ezéséhez és lebonyolít tsához
kapcso lódó ki adványok (pľogľam és ttýékoztató brossúra)

20+4 1*300,6*200

2.) A ľegionális konferenciák szeľvezéséhez és lebonyolításához

kapcsolódó kiadványok (mappa)

4+fiilek 1 500

3.) A regionális konfeľenciák szervezéséhez és lebonyolításához

kapcsolódó kiadványok ( egyzettömb)

50 oldal,
25lap

2000

4.) A regionális konfeľenciák szervezéséhez és lebonyolításához

kapcsolódó eszkĺizök (ľoll-up)

10

5.) A regionális konfeľenciák szervezéséhez és lebonyolításźlhoz

kapcsolódó eszközök (molino)

5

6.) A ľegionális konfeľenciák szervezéséhez és lebonyolításához

kapcsolódó eszközcik (sajtófal)

Ż

VI. A kiemelt ekt aľculati eszközeĺ
l.) A pľojekt nagy aľculati elemeinek megfelelo - névjegykátya 5500

Ż.) A projekt nagy arculati elemeinek megfelelo - levélpapír 30 000

3.) A projekt nagy arculati elemeinek megfelelő - boľíték 30 000

4.) A pľojekt nagy aľculati elemeinek megfelelő - dosszié 30 000

5') A projekt nagy aľculati elemeinek megfelelo- p|akćt Al3 3 *500
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6.) projekt nagy aľculati elemeinek megfelelo- plaktĺ Al2 5*500

7') A pľojektnagy aľculati elemeinek megfelelő_ p|akát AlI 500

vII. A kiemelt pľojekt' az Széch enyi Terv Kedve zmény ezettek
tájékoztatálsi ktitelezettségei c. dokumentumban az I. csomagľa
vonatkozó előíľások szeľinti k

1.) Eredménykommunikációs infoľmációs anyagok, kiadványok

készítése a pľojekt megvalósítása soľán (szóľólapok)

I 0*5000

2.) A projekt nagy aľculati elemeinek megfelelő _ kültéri ttLbIźLk 2

2.5

Ż.6

2.7

Felek ľögzítik' hogy a Szeľzodés 2.4v'-vL és VII' pontjában va|amint a II. (l0) és a IV (9-

l0) teljesítési szakaszokban meghatározott Nyomdai munkák esetén a Megľende|o az adott

Te|jesítési szakaszra vonatkozó, ]. szómú mellékletben rőgzített, anyagleadási határidőt

megelőző legkésobb 30 nappal a Vállalkozóhozintézett írásbeli értesítéssel jelezheti, hogy az

adott ľészteljesítést nem igényli (Megľendelői lemondás). Egyebekben a Nyomdai munkák

egyes részteljesítéseit a Vállalkozó külön írásbeli megrendelés nélkül' a Szeľzodésben és

mellékleteiben meghatározott taĺlalommal és hatáľidőre kciteles elvégezni. A nyomdai

kivitelezés megkezdése előtt a Nyomdai munkák terjedelméhez aľányosított oldalszámban (5-

l0%) nyomdai ,,prooť'-ot kell készítenie és a Megľendelőnek átadnia. A nyomdai kivitelezési

tevékenység megkezdését a Megrendelő engedélyezi aproof íľásbeli jóváhagyésźnal.

Az egyes Teljesítési szakaszokhoz kapcsolódóan a Megrendelo az ]. szdmú mellékletben

meghatáľozott hatáľidőben bocsátja a Vállalkozó ľendelkezésére a Nyomdai munkák

elvégzéséhez sziikséges anyagokat (Anyagleadási hatáľidő).

A Felek rogzítik, hogy jelen Szeľzodés teljesítése során elkészült művek vagyoni, felhasználói

jogának átruhánása tekintetében jelen Szerződésben a Szerződés idobeli hatályától eltérő

szabźiy okat állapítanak me g.

3. A TELJEsÍrns rĺnr,yn

3.1 A teljesítés helye a Szerződés teljes időtartamaalatt a Megľendelő székhelye'

A vÁLLALKoZoI DÍJ

A Vállalkozót a jelen Szerződésben és annak mellékletében foglalt feladatok maradéktalan és

Szeľződésszeľíĺ elvégzéséér1 maximum nettó 39.681.998,_ Ft+ Áľł, az^z

haľminckilencmillió-h atszáznyolcYanegyezeľ-kilencszázkĺlencvennyolc foľint + Áľł
Vállalkozói díj (Vállalkozói Díj) illeti meg. A Vállalkozői Dij a Szerzodésben foglalt

valamennyi feladat ellátását magában foglalja. A Vállalkozó a VállalkoztsiDijra, a Szeľzodés

idotaltama alatt részletekben' az 3. számú mellékletben meghatátozott titemek szerződésszerú

teljesítését követően szttmla ellenében jogosult

Felek megállapodnak' hogy a Vállalkozói díj' figyelemmel a jelen Szeľzodés 2.5. pontjában

foglalt' Megľendeloi lemondásľa, a lemondott Te|jesítési szakaszľa eso díjjal arányosan

csökkenhet

4.1

4.
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4.2 Vállalkozó az ęgyes ľészteljesítésekhez kapcso|ódó szám|a benyújtásáľa aZ egyes, 3. szamú

mellékletben meghatátozo|t, Teljesítési szakaszok maľadéktalan, szeľzodésszeľű teljesítését

követoen havonta, cisszesítve jogosult'

A Megrendelő a Vállalkozási Díjat az alább definiá|t Teljesítés lgazolást kovetően kiállított

szźlm|a ellenében' havonta fizeti meg a szilmlakézhezvételétol számított haľminc (30) napon

beliil a Ptk. 2g2lB $ alapján, a Yál|a|kozó bankszámlájára toľténő átutalással. A szárnla

kiállításkor Vállalkozónak figyelemmel kęll lennie az óltalános forgalmi adóról szóló 200'7 -

évi CXXVII törvényvonatkozó rendelkezéseiľe'

A Vállalkozó teljesítésének igazolására akkor van mód, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel az

Ajánlati Dokumentációban, az Ajénlatban és a jogszabályokban foglalt követęlményeknek.

A Válla|kozó minden esetben köteles a Teljesítés Igazolás kiállításához valamennyi szĹikséges

dokumentációt átadni a Megľendelonek, ezekhiányźlban azoknem tekinthetők teljesítettnek.

A Vál|alkozőnak a benyújtott szźtmlához csatolnia kell a Megľendelo által aláírt jelen

Szeľződés 4' számű mellékletét képező Teljesítés Igazolás egy másolati példźnyźú, ennek

hiányában a számlát a Megľendelo nem fogadja be, az a Vállalkozó ľészére visszaküldésľe

kerü1.

A Teljesítés Igazolásáľa a Megľendelő képviseletében Kovács Zsolt' fejlesztési igazgatő
jogosult. A Válla|kozői Díj kiťrzetéséľe csak a Teljesítés Igazolás kiállítása és a szám|a

befogadása után keľülhet soľ.

A Vállalkozőnak számláján fel kell tiintetnie a ľÁvlop 3.l'|3.-12-2013-0001 sz' ,,A
testnevelés új stratégiójónak és fizikai óllapot új méľési rendszerének kialakítása ĺźs az

önkéntes részvétel ösztonzése a komplex iskolai testmozgóspľogramok szervezésében''

Pľoj ektcímet, valam int az Ütemterv szerinti ľésztelj esítés megnevezését.

A Szeľződésben meghatározott Vállalkozói Díj talta|mazza a YáIlalkozó jelen Szerzodés

teljesítésével kapcso|atos minden költségét, ezen felül a Vállalkozó a jelen Szeľződés

teljesítése kapcsán egyéb fizetési, vagy megtérítési igénnyel nem élhet.

A szERzolÉssznnŰ TELJEsÍTrs ľrzľosÍrÉxłr

A Vállalkoző a neki felľóható késedelmes, hibás, valamint nem teljesítés esetén kötbéft

köteles fizetni az alábbiak szeľint.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelos, a feladatok

elvégzésével az Ütemtervben meghatározott határidokhöz illetve Teljesítési Véghatáľidőhöz

képest késedelembe esik, a késedelemmel érintett ľészteljesítések nettó Szerzodéses éftékének

1 %-át kitevő napi késedelmi kötbéľt köteles a Megrendelő részére megfizetni (Késedelmi

Ktitbéľ). A Késedelmi Kötbéľ az első késedelmes naptól kezdve a késedelemmel érintett

minden napra ťlzetendo. Nem esik késedelembe a Vállalkozó' amennyiben a Megľendeló az ].

szamú mellékletben meghatáľozott Anyagleadási hatáľidot neki felľóhatóan késedelmesen

teljesíti. Az Ütemteľvben meghatározott Teljesítési szakaszokhoz kapcsolódó ľész határidők

annyival hosszabbodnak ffi€g, amennyivel a Megľendelo az Anyagleadási hatáľidőt

késedelmesen teljesítette. A hatáľidő meghosszabbíttsfua vonatkozó ľendelkezése neln

vonatkozik a Teljesítési Véghatáridőľe.

Amennyiben a Vállalkoző olyan okból, amelyért felelos, hibásan teljesít' a hibásan teljesített

feladat ellenértékéľe ęso nettó Vállalkozói Díj 15 %o-ának megfelelo hibás teljesítési kotbér"t

4.4

4.3

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.Ż

5.
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5.4

5.5

köteles a Megľendelo részéľe megfizetni (Hibás Teljesítési Ktitbéľ). A Hibás Teljesítési

Kcitbéľ a kifogás' illetve a Szeľzodésszegés közlésével lesz esedékes.

A Szeľződés Vál|alkozónak felróható meghiúsulása esetén a YáIIa|kozó a teljes nettó

Vállalkozói Díj 25 Yo-ttnak megfelelo meghiúsulási ki'tbéľt köteles megfizetni a Megľendelő

részére (Meghiúsulási Ktitbéľ). A Meghiúsulási Kötbéľ a Szerzodésszegés közlésekor áll be.

A Megľendelo jogosult az esedékessé vált kötbéń a Ytilalkozói Díjba beszámítani, abból

levonni. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti a Vállalkozőt a

teljesítés alól, valamint nem éľinti a Megľendelo egyéb szavatossági, illetve esetleges

gaľanciális j ogainak éľvényesítését.

6. A SZERZoDÉS MEcszuľnsn

6.1 A Szeľződés a Felek általli Szęľzodésszerű teljesítéssel megsztĺnik.

Megľendelo a Szerzodéstől báľmikoľ jogosult elállni' köteles ugyanakkoľ aZ elállás

időpontj ái g e|v é gzeÍt fe l adatok e l lenéft ékét me gťrzetni.

Amennyiben a Teljesítési Véghatáridő, vagy valamely Ütemtervben meghatározoIt rész-

hatáľidő lejárta elott nyilvánvalóvá válik' hogy a Vállalkozó a jelen Szeľződésben

meghatározott feladatokat - neki felróhatóan - olyan számottevo késede|emmel tudná

elvégezni, ami az adott feladat eredményének a Megrendelo tevékenységi köľében ttirténó

alkalmazhatőságćú nagymértékben zavarja, vagy meghiúsída, vagy a Yźilalkozó a hibás

teljesítés kijavításáľa ttĺzött ésszeľű hatáľidon belül a hibákat nem javítja ki, a Megľendelő
jogosult elállni a Szeľzodéstől és az 5. fejezet szeľinti Meghiúsulási Kotbéft követelni.

A Kbt. 125. s (5) bekezdés a) és b) ponda alapján Megľendelő jogosult és egyben köteles a

Szerzodést megszüntetni _ ha szükséges olyan hatáľidovel, amely lehetové teszi, hogy a
Szerződéssel érintett feladata ellátáSáról gondoskodni tudjon _ ha

a) a Vállalkozóban kclzvetetten vagy közvetlenul 25%o-ot meghaladó tulajdoni ľészesedést

szeÍez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkezo jogi

táľsaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatáľozott

feltételeknek.

b) a Vállalkozőkózvetetten vagy kĺizvetlenül L\Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést szefez

valamely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban,

amely nem felel meg a Kbt' 5ó. $ (l) bekezdés k) pontjában meghatározolt feltételeknek.

Szęrződő Felek jelen Szeľződésben kifejezetten megállapodnak' hogy amennyiben a

Közreműködo Szervezet vagy Irányító Hatóság a közbęszerzési utóellenoľzés során

szabtiyta|ansági eljáľást kezdeményezett, és az eljárás eredményeképpen a Pľojektben elnyeft

támogatás kifizetése báľmilyen módon veszélybe kerül, illetoleg a kifizetést a Kcizľeműkodő

Szervezet megfagadja, űgy a Megľendelő a Szeľzodést jogosult azonnali hatállyal, írásban,

indokolással felmondani. Ebben az esetben a Vállalkozot a már teljesített szolgáltatások

el lenértéke illeti meg.

sZERZoDÉs vĺÓnosÍľÁsł

6.Ż

6.3

6.4

6.5

Felek a jelen Szeľződéstkizáĺolaga kozbeszeľzésekľol szőIő2011. évi CVIII. tĺirvény l32. $-

ában foglaltak és a Polgáľi Töľvénykönyv ľendelkezései a|apján módosíthatják.

7
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8.

'7.2

8.1

8.2

8.3

8.5

Felek megállapodnak abban' hogy a jelen Szerzodés a Felek által közösen, íľásban

módosítható' különcisen, ha a Szerzodéskötést követoen beállott köľülmény folytán a

Szeľzodés valamelyik Fél lényeges jogos érdekét séľti'

1Zr'ľ(ZDI JoGI RENDELKEZÉ sEK

A Szeľződés aláíľásttval a Vállalkoző kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szeľzodés

eľedményeként létľejott, illetve źúadottbáľmely szerzői miĺnek minősülő művet a Megrendelő

terĺileti korlátozás nélkül, hattrozat|an időtaftamra (azaz a mű teljes védelmi idejéľe),

valamennyi fe l használási módra kiteľj edően fe lhasználj a.

A Megrendelő jogosult a szerzői műveket (vagy annak ľészét) valamennyi ismeľt felhasználási

módon koľlátozás nélkül felhasználni, így különösen:

(a) a művet alkalom- és példányszámbeli koľlátozás nélkül többszöľözni;

(b) a többszörĺjzött példányokat bármilyen módon és hoľdozón, alkalombeli korlátozás

nélkül, báľki ľészéľe teľjeszteni;

(c) a művet báľmilyen módon és alkalombeli korlátozás nélkül báľki ľészéľe a

nyilvánossághoz közvetíteni és az ehhez szükséges többszoľozést elvégezni;

a művet alkalombeli koľlátozás nélkül átdolgozni, digitaliztl|nĹ báľmely nyelvre

foľdítani' feldolgozni vagy egyébként módosítani' és az átdolgozott, módosított,

|efordított, feldolgozott művet a jelen pontban rögzitett báľmely módon

felhasználni;

a művet - papíľ alapon vagy digitális formában - adatbázisba, gyűjteménybe

felvenni vagy más művekkel, azok részeivel, egyéb anyagokkal összekapcsolni, és

az adatbézis, gyíijtemény vagy az összekapcsolás folytán létrejött anyag részeként a
jelen pontban rogzített báľmely módon felhasználni;

(d)

(e)

A Felek rögzitik, hogy a Megľendelő jogosult az e|őző pontban meghatározott felhasználási
jogot a Vállalkozó külon hozzájárulása és díjazása nélkül bármely haľmadik személynek teljes

egészében vagy ľészben átengedni, vagy további felhasználást engedélyezni ingyenesen vagy

ellenérték fejében.

A Vá||alkoz o az e\őző pontokban foglalt kötelezęttségvállalásával összhangban vállalja, hogy

az elóző pont szeľinti szerzői művek Megľendelő általi felhasznáIźsához esetlegesen

szĹiksé ge ssé váló tovább i j ognyi l atko zatokat me gteszi, i l letve beszerzi.

A Vállalkozó szavatosság ga| tartozik azért, hogy a feladat eredményéľe vonatkozóan

haľmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megľendelő felhasználási jogát

akadályozná vagy korlátozná, továbbá a Megľendelő jelen Szerződés szęľinti jogainak

gyakoľlása haľmadik személy jogaitvagy tciľvényes éľdekeit nem séfti. Vállalkozó kijelenti és

szavatosságot vállal, hogy a Szerződés tárgyával kapcsolatban szeľzőijogi vagy más jellegű

igényt a Megrendelovel szemben harmadik személy nem jogosult támasztani, illetőleg

vállalja, hogy az ilyen jellegű _ Megrendelőve| szemben felmerülő _ igények esetén a

Megľendelot teljes méftékben káftalanítja.

A Vá|lalkoző szavatol továbbá azéft, hogy az elvégzett feladat, létľehozott eľedmény a
jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb hatósági eloíľásoknak megfelelő, a Szeľződés

céljának betoltéséľe mind minőségében' mind mennyiségében alkalmas.

8.4

8.6

l0



9. FELEKJoGAI ns roľnr,nznrrsncnr

A Vállalkozó kötelezettséget vállal aľľa, hogy a Megľendelővel Szeľzodéses kapcsolatban ál1ó

mindenkoľi kľeatív, reklám és vagy tanácsadó, illetve kampányokat lebonyolító Vállalkozóval,
továbbá nyomdai beszáilítőjával - szükség ęsetén a Megľendelővel tortént elozetes egyeztetés

szerint - egytittműködik.

A Megrendelő abban az esetben utasíthatja vissza a teljesítést, ha a Vállalkozó nem, vagy nem

maradéktalanul nyújtja be a Teljesítési lgazo\ások alapjául szolgáló Beszámolókat, va1y

azokból nem állapítható meg a szolgáltatás teljesülése, illetve a teljesítésigazolások alapján

megállapítható, hogy nem a megrendelésben foglaltak szeľint teljesített a Vállalkozó.

A Vállalkoző ezen Szerzodés tźrgya szeľinti tevékenységben jár1as szakérto gondosságával

v égzi, felel a vonatozó j ogszabályok betar1ásáért.

A Vállalkoző jelen Szeĺződés, továbbá Megľendelo utasításai szerint köteles eljáľni. A
Megrendelő utasítása nem teľjedhet ki a munka megszeľVezésére, illetoleg nem teheti a

teljesítést teľhesebbé.

A Megľendelő felelősségge| tartozik az általa átadott információk, adatok, továbbá

ľeklámozási, illetve kommunikációs célból źfiadott szovegek, adatok teljességééľt,

megfelelőségéért' valód iságáélt és jogszeľtĺ felhasználhatóságáéft .

A Megľendelo a Vállalkozó által a Szerződésszeľű teljesítés körében elvégzett munka

átvételével nern késlekedhet' azt indokolatlanul nem tagadhatja meg és köteles az átvelt

munka után esedékes Vállalkozói díjat megfizetni.

9.',I A Megľendelő köteles minden, a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, infoľmációt,
jóváhagyást megfelelo időben a Vállalkozó részére megadni' késlekedésével nem

v eszély eztetheti a Vál lalkozó te lj es ítés i hatáľidej ét.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.8

10.

A Megrendelo jogosult aYźlllalkozó tevékenységét ellenőľizni, de az ellenorzés a Vállalkozó
SzęrződésszeľĹi teljesítését nem hátráItathatia. A Vállalkozó nem mentęsül a felelosség alól, ha

a megrendelo az ellenőľzést elmu|asztottavagy nem megfelelően végezte el.

ALvÁLLALKoZoK

10.1 A Kbt. 128. $ (2)bekezdés ételmében Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az

olyan alvállalkozo és szakembeľ, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó
alkalmasságának igazo|ásában. A Vállalkozó köteles a Megľendelőnek a teljesítés soľán

minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt -
alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajźnlatában nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell aľľól is, hogy azálta|a igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll a Kbt. 56. $ - valamint, ha a megelőzo kozbeszeľzési eljárásban azt ajánlatkéľo előífta,

az 57 ' $ - szeľinti kizźrő okok hatálya alatt.

10.2 A Kbt. 128. $ (3) bekezdés értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban

e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszeľzési eljáľásbantészt vett a

Vállalkozó alka|masságtnak igazolásában, csak a Megľendelő hozzájárultsával és abban az

esetben vehet ľészt a teljesítésben más alvállalkozó, lra a Szeľződéskötést kĺjvetoen - a

ll



Szeľződéskötéskoľ eloľe nem láthatő ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az

alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a Szeľződés vagy annak egy része nem lenne

teljesíthető a megjelölt alvállalkozőval, és ha a Vállalkoző az új alvállalkozőval együtt is

měgfelel azoknak aZ alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Ytilalkoző a

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

A Kbt. 128' $ (5) bekezdés éľtelmében Vállalkozó jelen Szerzodésben meghatáľozott

kötelezettségét teljesítheti a Vá|lalkoző vagy a nem teľmészetes személy alvállalkozó
jogutódja, ha ezek valamelyike' mint gazdasźęi társaság átalakul Vagy a szervezet

jogutódlással megsztĺnik.

r 0.3

tt.2

11. EGYEB RENDELKEZNSNT

A teljesítés soľán a Vállalkozó tudomására jutott - a Megrendelovel, illetve a Megľendelő

tevékenységével kapcsolatos - adatok' információk, vagyoni éńékű szervezési ismeľetek

tizlęti titkoi képeznek' Az 11z\eti titok megsértése büntetójogi és polgáľi jogi felelosségre

vonást uon -ugu után. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szeľződés típusát, tźrgyát, a

Felek nevét' a_ jelen Szeľződés értékét, időtaľtamát, valamint ezen adatok változását a

Megrendeló hivatalos lapjában vagy honlapj źn kozzéteheti. A Felek megállapodnak továbbá

abbán, hogy a jelen Szeľzodéssel cisszefüggő adatok nem minosülnek üzleti titoknak, azok

nem tafthatóak vissza üzleti titokľahivatkozźtssal, kivéve azok, ame|yeknek megismeľése az

üzleti tevékenység végzése szempondából aľánýalan sérelmet okozna, így ktilönösen

technológiai eljáľásľa, műszaki megoldásra, know-how-ľa vonatkozó adatok.

Jelen Szeľződés teljesítése során Megľendelo ľészéről Vállalkozó utasításáľa jogosult személy:

11.1

nev: Kovács Zsolt
beosztás fejlesztési igazgatő

telefon 06 30 268 s013

e-mail: kovacs.zsolt@mdsz.hu

Jelen Szeľződés teljesítése során Vállalkozó ľészéľol kapcsolattartásra kijelölt személy:

nev: Szabóné Szatmáľi Katalin

telefon / fax: 0 6-t -463 -33 0 5 I 06 - l -4 63 -0 4 44

e-mail: s zatmaľ i. kat i@p atr ia.hu

mobil: 06-30-6'.78-69',71

l1.3 Yálla]1koző értęsĺtéseit, valamint a teljesítés soľán felmerülo kéľdéseit a Megľendelő

fenti eléľhetőségeinek valamelyikén, illetve személyesen a Megľendelo székhelyére
juttathada el.

1l'4 A Megľendelő és Vállalkozó azinformációcsere és aktuális Pľojektek egyeztetése cé|jából a

Szerzódés hatáIya alatt szükséges számban Pľojektegyeztetést és igény szeľint további

személyes egyeztetéseket tartanak.

l 1.5 Az íľásbeli értesítés megéľkezettnęk tekintendo

(a) személyes kézbesítés esetén a címzeitnek töfténo átadáskoľ, amikoľ a cilnzett

képviselóje aZ źltvételt megeľősíti, vagy megtagadja;
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11 .1

(b) e-mailen tor1énő kézbesítés esetén abban az idopontban' amikor az e-mai| a cimzett

e-mail-címéľe elküldésre keľül, és amennyiben az e-rnailt nem munkanapon Vagy

munkanapon' de 16.00 óľát követoen küldik el' a következő munkanap 10.00

óľakoľ;

faxon tör1éno kézbesítés esetén abban az időpontban, amikoľ a faxot (a feladást

igazolő gépi vevény szeľint sikeľesen) elküldték a cilnzeÍt faxszámára, és

amennyiben a faxot nem munkanapon vagy munkanapon' de 16.00 óľát kovetően

küldik el, a kovetkezo munkanap l0.00 órakoľ;

postán vagy futáľszolgálatta| történő kézbesítés esetén a címzettnek töfténo

átadáskoľ' amikor acímzetÍképviselője azátvételtmegerosíti, vagy megtagadja.

(c)

(d)

r 1.6 A jelen Szeľződés báľmi|yen módosítása kizárő|ag íľásban éľvényes.

Ellenkezo kikötés hiányában a jelen Megállapodásban báľmely szakaszľa, alszakaszra vagy

mellékletre töńénő utalás a jelen Megállapodás szakaszara, alszakaszźľa vagy mellékletéľe

vonatkozik.

A jelen Szerzodésben valamely j ogszabtilyra tör1énő kifejezett vagy ráutalo hivatkozás (amely

magában foglal báľmely joghatóság bármely jo gszabályźrra törléno utalást) magában foglalja a

hivatkozást:

(a) annak a jogszabálynak a (akáľ a jelen Megállapodás aláírźsa előtt, akáľ azt követoen

tör1éno) módosításáľa' kiteľjesztéséľe vagy más jogszabály szerinti a|kalmazására;

(b) arra a jogszabályra, amelyet a hivatkozott jogszabály (akáľ annak módosításáva|, aktr

ané lkĺil) űjr aszabá|y oz; és

(c) báľmely alacsonyabb szintű jogszabályra való hivatkozást, amelyet a hivatkozott
jogszabáIy alapján (akáľ a jelen Megállapodás aláírása előÍt, akár azt kovetoen)

alkottak, és annak a fenti (a) szakasz szeľinti módosítására' kiterjesztéséľe vagy

alkalmazásźltavagy a fenti (b) Szakasz szerint azza|történt újľaszabályozására.

l l.9 A Szeľzodéshez mellékletek keľiiltek csatolásľa, amely mellékletek a jelen Szeľzodés

elválaszthatatlan ľészét képezik.

11.l A je|en Szeľződésben nem szabttlyozott kéľdésekben különösen a Polgári Töľvénykönyvľől

szóló 1959. évi IV. töľvény, a közbeszerzésekrő| szóló 201l. évi CVIII. torvény, az

á|lamháztaftásľól szóló 2011. évi CXCV. törvény, azinformációs önľendelkezési jogról és az

információszabadságről szőlő 2011. évi CXII. töľvény, valamint az egyéb kapcsolódó

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

ll.2 Tekintettel aľľa, hogy a Szeľződés tárgytnak alapjául szolgálő Pľojekt a 4l201l (I.28.) Koľm.

ľendelet hatźiya alá tatoző támogatásból valósul meg (Támogatott beszeľzés) Vállalkozó

tudomásul veszi, hogy a Megľende|ő köteles tűľni a támogatások felhasználásának

ellenőľzését, ennek éľdekében a Szerződést, az aľľa vonatkozó adatokat az ellenőrzést

v égzőnek tudornásáľa hozn i.

11.3 Felek kijelentik, hogy je|en, 14 számozott oldal toľzsszövegből és 4 daľab mellékletból álló

Vállalkozási Szeľzodésben foglaltakat elolvasták' megértették, és mint Szeľződéses

akaľatuknak rnindenben megfelelőt, jóváhagyólag - a képviselet szabtúyainak

figyelernbevételével - ífták alá. Jelen Vállalkozási Szeľzodés összesen [(.] egymással teljesen

1 1.8
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megegyezó) ti példányban készült,
Vállalkozót éldány illet meg'

amely példányokból a Megľendelőt [. ] példány a

Budapest, 2013. November 12.

MAGYAR T
MEGRENDELO

Képviseli: Rádics

Mellékletek:

1' Műszaki leíľás

2' Vállalkozó Ajánlata

3. Ütemteľv

4' Teljesítés igazolási jegyzőkĺinyv

P NYOMDA ZRT.
vLĺĺĺĺl<ozo

Képviseli: Fodoľ István

PÁtęlÁ NVoMDÄ ZRŤ' l
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1. SZÁMÚ MELLEKLET

MÚSZAKI LEÍRÁs
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2. szlrMa MELLÉKLET
vÁr,r,łr,xozo łĺÁľLATA

[csAToLAľlo1
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET

Üľnľrľľnv

ľoĺ.rpsÍľÉst
rnľÁrunÓ

Ż014.01.Ż3
2014.02.I0.
2014.08.29.

2013.12.3r.

2014.11.30.

2014.08.31

2014.08.31.

2014.08.31.

2014.08.31.

2014.08.31.

2014.08.31.

2014.08.31.

2014.08.31.

2014.0Ż.Ż8.

Tnĺ,ĺnsÍrÉsĺ
SZAKASZHOZ
rłpcsolÓul
RÉszszÁľĺlł
ÉnrÉrr

RÉszľBĺ,ĺBsÍrÉsrĺnz
rłpcsolloÓ

VÁułl,xozÓlDĺl
(Nľľľl ľr + Árł1

FBĺ,łoĺr

4 031 680,-
FT

I. TESTNEVBLES STRÄTEGIAI
KIADVÁNYoK(I. 1+LŻ+I.3) 

-
188 480'- F'ľTestnevelés 2020v 1.0 e-bookI

1 921 600'- Fľ2.) Testnevelés Stratégia 20Ż0v |.0
1 921 600'_ Fľ3.) Testnevelés Stľatégia 2020v 2.0

19 Ż93
950,-
FT

II. TEsTNBvELÉs MoDSZERTANI
KIADvÁNYoK
(II. 1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6+II.7+II.8+II.9)

235 ó00'- Fľ1.) Testnevelés módszer1an tankönyv l '0 e-

book
6 421 000,- Fr2.) Testnevelés módszer1an tankönyv DVD

rnelléklettel
1 544 850'- F'ľ3.) oktatási csomag - alteľnatív

mozgásformákat bemutató segédanyag DVD
me11éklettel

r 276200,-Fr4.) oktatási csomag - gyeľmekjóga oktatófüzet
DVD melléklettel

1 205 550,- Fr5.) oktatási csomag - Egészségfejlesztési

2 304 000,- Fr6.) oktatási csomag - Játékoktató
DVD melléklettel

1 660 050'- Fľ7.) oktatási csomag - Kľeatív és gyeľmektánc
pľogramcSomag DVD melléklettel

I 205 550,- Fr8.) oktatási csomag - Iskolai toľna
pľogramcSomag

1 759 500,- Fr9.) oktatási csomag - diák ľelaxációs
pľogramcsomag DVD melléklettel

1 ó81 ó50'- Fľl0.) Nyomdai segédanyag I. (gyűrűs könyv
módszer1an)

2 825 550,-
FTÉnľÉrnr,És ľĺÓnszERTAN KoNYv

III. FIZIKAI S

2 825 550,- Frl.) Méľés-ér'tékelési csomag segédeszköz
útrnutató

6 243 600,-
FT

-rv.nrÁxspoRTÖNKENTEsSÉG

PROGRAMHoZ KAPCsoLoDÓ
KUTATÁSI ossZEFoGLALo,
vĺon sznnľłNl Es oKTÄTÁsI
sEGÉDANYAGoK
(IV.1+IV.2+rV.3+IV.4+IV.s+rv.6+IV.7+IV.8)

733 200'- Fľl.) Diákspoľt önkéntességi koncepció

t7
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751 360,- Fr2.) Diákspoft önkéntességi módszer1ani és

elméleti anyag
575 680,- Fr3.) Diáksport önkéntességi kézikonyv,'Hogyan

csinál j am?'' diákok szttmár a
470 080'- Fľ4. ) Di áksport cinkéntess é gi v ezetői é s szęľvezo t

készségeket fej leszto oktatófiizet di ákok
számźtra

275200,-Fr5.) Diákspor1 önkéntességi vęzetoi és szeľvezoi
készségeket fej lesztő oktatófü zet
mentoľpeadgógusok számára

338 450'_ F'ľ6.) Diákspoľt onkéntességi kézikönyv
mentoľok számára

1 099 950,- Fr7.) Diáksport önkéntesség átfogó kultúľa
kutatás tanulmánY

380 000,- Fr8.) Diákspoń önkéntesség tájékoztatő ťuzet
(szi'ilőknek, pedagógus táľsaknak, iskolán
belüli és kívüli éľintetteknek)

276 000'- F'ľ9.)Nyomdai segédanyag II. (gyűľűs könyv DSo)
1 343 680'- Fľ10.)Nyomdai segédanyag III. (gyűľtĺs könyv

DSo diák)
1 509 768,-

FT
V. A IflEMELT PROJBKT SZAKMAI
CELCSoPoRTJAI szÁľĺÁnł
RENDEZETT KEPZESEK,
KoNF'ERENCIÁK SEGED ANYAGAI
(v. 1+v.2+v.3+v.4+v.5+v.ó)

881850,- FT1.) A ľegionális konfeľenciák szervezéséhez es

lebonyolításához kapcsolódó kiadványok
(pľogľam és tájékoztató bľossúľa)

166 350,- FT2.) A regionális konfeľenciák szervezéséhez és

lebonyolításához kapcsolódó kiadványok
(mappa)

146200,-FT3.) A ľegionális konferenciák szervezéséhez és

lebonyolításához kapcsolódó kiadványok
(iesyzettömb)

245 056,- FT4.) A regionális konfeľenciák szerve zéséhez és

lebonyolításához kapcsolódó eszközök (ľoll-up)
31 156,- FT5.) A ľegionális konfeľenciák szervezéséhez és

lebonyolításához kapcsolódó eszközök (molino)
39156,- FT6.) A ľegionális konferenciák szeľvezéséhez és

lebonyolításához kapcso lódó eszközök (Saj tófal)
4 600250,-

FT
VI. A KTEMELT PROJEKT ARCULATI
F,SZKOZF,I (VI. I +VI.2+VI.3+VI.4.)

24200,-FT1.) A pľojekt nagy aľculati elemeinek megfelelo
- névieeykáftya

264 oo0,- FT2.) A pľojekt nagy arculati elemeinek megfelelo
- |evélpapíľ

930 000,- FT3.) A projekt nagy aľculati elerneinek megfelelő
- boľíték

2 940 000,- FT4.) A pľojekt nagy aľculati elemeinek megfelelo

- dosszié

2014.01.15.

2014.03.01

2014.03.01

2014.01.3r

2014.01.31.

2014.06.30.

Ż0I4.09.0I.

2013.12.r5.
2013.1Ż.15.

Ż013-2014
Évarľnľ
TELJEsÍTÉsI
VÉGHATÁRIDoIG
osszosnľ 7
ALKALOMMALT
KIADvÁNY

Ż0I4.02.0l.

2014.02.01.

2014.02.01.

2014.02.0I.

2014.02.01.

2013.r030.

2013.11.01.

2013.11.01
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139 050,- FT5.) A pľoiekt nagy arculati elemeinek megfelelő-
plakźú Al3

252 500,- FT6.) A pľojekt nagy arculati elemeinęk megfelelő-
plakźú Al2

50 500,- FT7.) A pľojekt nagy aľculati elemeinek megfelelo-
plakát A/1

1177 200,-
FT

VII. A KTEMELT PROJEKT, AZUJ
SZECHENYI TERV
KEDvEZMľľynznľľnx
r LĺÍ'l<ozTATÁsI KoTELE ZETT sEGBI
C. DOKUMENTUMBAN AZ I.
CSoMAGRA voNATKozÓ nloÍnÁsor
SZBRINTI NYOMDAI ANYAGOK
(vII.1+vII.2)

400 000,- FT1.) Eľedménykommunikációs infoľmációs
anyagok, kiadványok készítése a projekt
megvalósítása soľán (szórólapok)

777 Ż00,-FT2.) A pľojektnagy aľculati elemeinek megfelelo

- kültéľi tźLb|ák

39 681
998,-
FT

AJÁNLATI Án ryÁl ALLKo.Z^SI DÍĐ
(I+il+III+IV+V+VI+VII)

2014. folyamán3
alkalommal,
alkalmanként az
anyag Megrendelő
álta|i lęadásától
számitott 4

2014. folyamán 5

alkalommal,
alkalmanként az
anyag Megrendelő
általi leadásától
számiÍolt 4

2014. folyamán 1

alkalommal, az
anyag Megľendelő
általi Ieadásától
számĺtott 5

20l4 során 10

alkalommal

,rÄ"
lÁsLł:
2013.11.20.
,,D'' TÍPUSÚ ľÁnĺ-ł:
2014.11.30.
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4.szĺvlÚ ľĺnĺ,r,Éxlnľ
ľBl-ĺĺsÍrÉsl IcłzolÁs

I. A jelen melléklet I. pontjának hatálya alá nem tartoző esetekben:

Igazolom, hogy a(z) .....'-én megkötott ..... iktatószámon l regisztrációs számon

nyilvántar1off szerzodés szeľint (partner megnevezése) 20...

źtĺl én az alábbi teljesítést elvégezte:

E|v é gzett telj esítés megnevezé se
(mennyiség) . ..

Részteljesítés esetén az arra vonatkozó megľendelés időpontja (év, hónap, nap)

A teljesítés nettóéftéke + Afa o/0, cisszesen

Ft., azaz .. Ft

Fentiek alapján......
felé'

(név) jogosult a fenti ĺisszegről sztlm|a kibocsátásáľa a Megrendelő

Budapest,20

Vállalkozó lMegbízott Szakmai Teljesítésigazoló

Budapest,20

Pénzijgyi ellenjegyzo Ügyvezető Igazgatő

20



TES I
Testnevelés az
E9észsé9fejtesztésben
5traté9iai lntézkedések

szÉcHENYl TERV

JEGYzőKoNYV

A Magyar Diáksport Szövetség (Ajánlatkérő) és a Pátria Nyomda Zrt. (Ajánlattevő) képviselői jelen

jegyzőkönyvben rögzítik, hogy a ,,TÁM)P 3.7.73.-12-2073-0007. sz. Projekt keretében nyomdaí

szolgóltatások megrendelése" tárgyú Kbt. 122/^' 5 szerinti közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az

Ajánlattételi felhívásban rögzített szerződésĺ feltételek a teljesítési határĺdők vonatkozásában nem

tarthatóak. A Kbt. I24. s (L) bekezdésre tekintettel Felek a közbeszerzési eljárásban közölt végleges

feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően kötik meg a szerződést és azL

ha ladékta la n u l a teljesítési hatá ridőkre teki ntettel módosítjá k.

Budapest, 2013. november 13.

Ajánlatkérő részéről Ajánl éről

Rád ics lázs Fodor lstván

vezérigazgatóügyvezető

PÄľnln NvonĺnÄ zRT" !

.{

MAGYAR DIÁK5PoRT szövETsÉo
l 1 4ó Budapest, lstvánmezei út 1 -3.

mdszok@mdsz.hu

www.diaksport.eu
www.ujszechenyi terv. gov.hu

MAGYARORSZAG MEGUJUL

A proi€kt az EUrópai unió támogalásával.
äz EUÍópai szociális Alap
(ářsŕinans2ĺrozásával valósul m€9'


