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VÁLLALKOZÁSISZERZönÉS 

amelyet egyrészről a	 név: Tolna Megyei Önkormányzat 
székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
képviseli: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
mint Megrendelő 

másrészről a(z)	 név: Schöck 2004 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
székhely: 7100 Szekszárd, Flórián u. 3. 
képviselő: Schöck Zoltán 
nyilvántartó cégbíróság neve: Tolna Megyei Bíróság, mint 
Cégbíróság 
cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006664 
adószám: 14429541-2-17 
számlavezető pénzintézet neve: Völgységi Takarékszövetkezet 
pénzforgalmi számla száma: 71800037-11117131 
mint Vállalkozó 

- a továbbiakban együttes említésük során: Felek - kötöttek alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételek szerint: 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kht.) VI. Fejezet szerinti általános egyszeru eljárást folytatott le a "A 
TÁMOP-2.2.3/07/02 kódszámú. "TISZK rendfJzer továb~fejlesztése" címú projekthez 
kapcsolódóan sajtóközlemény megjelentetése, televíziós és rádiós müsorok készítése, honlap 
és arculat tervezése, információs anyagok és reklámtárgyak készítése. " tárgyban. Megrendelő 

Vállalkozó, mint Ajánlattevő ajánlatát fogadta el nyertesként a "III." Rész tekintetében. Erre 
figyelemmel Felek a törvényes határidőn belül szerződést kötnek egymással az alábbiak 
szerint. 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Megrendelő megbízza a Vállalkozót a TÁMOP-2.2.3/07102 kódszámú "TISZK rendszer 
továbbfejlesztése"című projekthez kapcsolódó, az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott 
"III." Részben megadott disszeminációs feladatok ellátásával. Vállalkozó jelen szerződés 

alapján nyújtandó szolgáltatásainak és feladatainak részletezését az Ajánlattételi 
Dokumentáció III. része ("Műszaki leírás") tartalmazza, mely jelen szerződés mellékletét 
képezi. 

2. Jelen szerződésben foglalt feladatok elvégzését Vállalkozó a szerződés aláírásával 
elfogadj a, szerződésben foglalt feltételek szerint. 

3. Vállalkozó kijelenti, hogy kész és képes a jelen szerződés szerinti feladatok professzionális 
szintű, Megrendelő érdekeinek mindenben megfelelő színvonalú teljesítésére, továbbá 
Vállalkozó azt is kijelenti és szavatolja Megrendelő részére, hogy nincs olyan függőben levő 

kötelezettsége vagy érdekkörébe tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hat a jelen 
szerződésben vállaltak teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

1 



II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
 

1. Jelen szerződés aláírását követő munkanapon lép hatályba. A szerződés teljesítésének 
határideje: 2010. november 30. 

III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

1. Megrendelő nyilatkozza, hogy jelen szerződés szerződésszerű teljesítéséhez kiemelt érdeke 
fűződik, figyelemmel arra, hogy az L pontban említett projekt keretében disszeminációs 
kötelezettség terheli Megrendelőt, mint támogatásban részesülő szervezetet. 

2. A fenti II. 1. pontban foglaltak okán Felek megegyeznek abban, hogy Vállalkozó jelen 
szerződésből eredő feladatait a célszerűségi szempontok által meghatározott időpontokban, de 
mindenkor a Megrendelővel minden részfeladat vonatkozásában konkrétan egyeztetett 
határidőre végzi el. 

3. Feladat-ellátási ütemezés: 

Tevékenység (darab) Telj esítési határidő/időtartam 

Roll-up (12) 2009. november 
Zászló (4) 2009. november 
Nyomdai kiadványok (7500) 2009. november 
Reklámtárgyak (7500) 2009. november 
Nyomdai kiadványok (7500) 2010. november 
Reklámtárgyak (7500) 2010. november 

Felek jelen szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül, a fenti táblázatban 
meghatározottak alapján elkészítik az egyes tevékenységek teljesítési ütemtervét. 

4. Amennyiben Vállalkozó valamely feladat tekintetében a megadott határidőre nem tudja a 
szóban forgó feladatot teljesíteni, úgy köteles Megrendelőt erről előzetesen írásban értesíteni, 
egyidejűleg megjelölve a késedelem alapjául szolgáló körülményeket. 

5. A szerződés teljesítése során Vállalkozó feladatait a tőle elvárható gondossággal, szakmai 
tudása legjavát nyújtva, Megrendelő érdekeinek szem előtt tartásávallátja el. 

6. Vállalkozó köteles Megrendelő felé haladéktalanul jelezni, ha álláspontja szednt 
Megrendelő bánnilyen tekintetben késedelembe esik. Megrendelő késedeImével Vállalkozó 
teljesítési határideje meghosszabbodik, ha Megrendelőt külön tájékoztatta annak 
késedelméről. 

7. Megrendelő - illetve a támogatást nyújtó szervezet - jogosult Vállalkozónak a jelen 
szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy 
megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon, hogy Vállalkozó 
teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza. 

8. Megrendelő köteles Vállalkozó munkájának ellátásához szükséges infonnációkat kellő 

időben és hiánytalanul Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. 

9. Vállalkozó feladatait saját székhelyén/telephelyén végzi, azzal, hogy Megrendelő igénye 
esetén a Megrendelő székhelyén/telephelyén köteles megjelenni, rendelkezésre állni. 
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10. Jelen szerződés teljesítése során Megrendelő részéről Vállalkozó utasítására kizárólagosan 
jogosult személy: 

név: Kurdi László 
beosztás: projektvezető 

telefon / fax: 06-30/719-9733 
e-maiI: tamourmtolnameQ:ve.hu 

A fenti adatok esetleges megváltozásáról Megrendelő haladéktalanul értesíti a Vállalkozót. 

ll. Megrendelő Vállalkozó tevékenységéhez szükséges megrendelői állásfoglalásokat és 
döntéseket Vállalkozó ilyen irányú kérését követően, ésszerű határidőben, kellő 

egyértelműséggel biztosítja. 

12. Vállalkozó a szerzödés teljesítéséhez közreműködőt (teljesítési segédet) Megrendelő 

előzetes hozzájárulásával vehet igénybe. Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőért 

úgy felel, mintha ö maga járt volna el. 

13. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles Megrendelőn kívüli, de Megrendelő által 
megjelölt személyekkel, szervezetekkel történő együttműködésre is. Amennyiben a 
Megrendelő által kijelölt személlyel az együttműködés nem kielégítő Vállalkozó álláspontja 
szerint, úgy köteles ezt a körülményt haladéktalanul írásban jelezni Megrendelő részére. 

14. Vállalkozó a jelen szerződés UL3. pontjában kötelezően meghatározott teljesítési
 
határidők elmulasztása esetén kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, mely a késedelembe
 
esés napjától jár.
 
A késedelmi kötbér mértéke napi 100.000- Ft.
 

IV. A VÁLLALKOZÓI DÍJ 

1. A jelen szerződés L1. pontjában meghatározott feladatok teljes körű ellátása tekintetében 
Felek az alábbi vállalkozói díjban állapodnak meg egymással: bruttó 4.477.000,- Ft azaz 
bruttó négymillió-négyszázhetvenhétezer forint, mely az általános forgalmi adót (ÁFA) 
magában foglalja. A vállalkozói díj magában foglaUa a Vállalkozó valamennyi költségét és 
egyéb kiadását is. 

2. Vállalkozó a számla benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg részletes írásbeli jelentést ad a 
Megrendelőnek a teljesítésről. 

Vállalkozó a jelen szerződés IIL3. pontjában megadott táblázat sorainak megfelelő számú 
részszámla benyújtására jogosult. 

A jelentés alapján a Megrendelő részéről Kurdi László projektvezető igazolja a teljesítést, 
amelynek alapján számla ellenében utólag történik a vállalkozói díj átutalása a Vállalkozó 
számlájára. Megrendelő a számla ellenértékét 30 napon belül köteles megfizetni a Vállalkozó 
részére. 

3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díjat Megrendelő az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A.§ (6) bekezdése alapján alkalmazandó 
36/A.§ (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint csak ajogszabályban meghatározott feltételek 
fennállása esetén egyenlíti ki. 
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4. Megrendelő ±1zetési kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, ha a vállalkozói díj 
összegével a bank a számláját megterhelte. Fizetési késedelem esetén Megrendelő kizárólag a 
Ptk. 301.1A §-ban foglaltak szerinti meghatározott kamatmértéknek megfelelő késedelmi 
kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes 
rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. 

V.VEGYESRENDELKEZÉSEK 

1. Szerzői jogok 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő számára a támogatási szerződés keretében az 
alábbiak kerültek előírásra: 

A szerződés során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások 
kizárólagos felhasználásának joga a Megrendelőt illeti. 

A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Megrendelő területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez. 

A szerződés alapján a Megrendelő jogot szerez az alkotás átdolgozására. 

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Megrendelő által kötött támogatási 
szerződésben kikötésre került, hogy a Megrendelő által szerzett jogokat Megrendelő köteles a 
Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő 

Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás ajövedelemszerzés 
vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve 
sem szolgálhatja. 

2. A hagyományos postai levelezésen túl Felek a gyors információcsere miatt a kapcsolatot e
mailen keresztül is tartják. Az e-mailen küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek 
tekinteni, ha azt Megrendelő tamop@tolnamegye.hu; illetve a Vállalkozó zeo.zoemzo@t
online.hu e-mailCÍmére küldték meg. 

3. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés típusát, tárgyát, a felek nevét, a jelen szerződés 

értékét, időtartamát, valamint ezen adatok változását a Megrendelő hivatalos lapjában vagy 
honlapján közzéteheti az Áht. 151B §-a szerinti esetben. 

4. Felek rögzítik, hogy a személyes adatok védelméről és a közérde1cű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 19. §-a, valamintaPtk. 81. §-aalapján a szerződés 

tartamáról való tájékoztatást nem lehet megtagadni üzleti titok CÍmén. Nem korlátozható, 
illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, 
amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, 
külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

5. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az adott szerződéses 

rendelkezés céljával összhangban lévő jogszerű rendelkezésse1 kötelesek a Felek az 
érvénytelen rendelkezést pótolni. 

6. Jelen szerződés - beleértve annak mellékletét is - módosítása kizárólag írásban (papír alapú 
dokumentum) történhet. 

7. Jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében 
Felek a Ptk. és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
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8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket 
elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül rendezik. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. 
évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak abban, hogyaszerződésbő1 eredő vagyonjogi 
jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat - hatáskörtől függően- a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény melléklete alapján a Megrendelő 

székhelye szeri.nti illetékes bíróság kizárólagos iJJetékességének. Jelen bírósági kikötés 
hatálya kiterjed a Felekjogutódaira is. 

Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben írtakat elolvasták, megértették, és mint szerződéses 

akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag - a képviselet szabályainak 
figyelembevételével - írták alá. Jelen szerződés 6 darab egymással teljesen megegyező, 

eredeti példányban készült. A szerződés példányaiból minden aláíró Felet 3 darab eredeti 
példány illeti meg. 

Szekszárd, 2009. július hó 20. napján 

Tolna Megyei Önkormányzat Schöck 2004 Szolgáltató és Kereskedelmi 
lift. 

Q-~ (....~ ~----- S.c.hö.c~4 ..Kft . 
!laO ~A~~lIf!Áfiánu. 3. 

váM~:1&~~r&ea' 
P.H. 
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Reszletes teljesitesi utemterv 
a Vallalkodsl szerz&:h~s 111/3. pontjahoz kapcsol6doan 

Targy:. A TAMOP·2.2.3/07/02 k6dszamu ~ nSZK rendszer tovabbfejlesztese
cimu projekthez kapcsol6d6 Infonmklos anyagok es reklj~targyak keszitese. 

Szerzodo felek rogzitlk, hogy a Willalkozasl szerzodes 111/3. pontjaban meghatjrozott 
tevekenysegeket Vallalkoz6 az alabbi reszletes utemtervnek megfelel6en teljesitl, 
melyet Megrendelo elfogad. 

2009. eyre yonatkozoano: 

[ieyekenyskg :
 
lB.-0Il-up
 

2aszl6
 

L.B.eklamtargyak 

Oarab: Tel'esitesi hat6rtd6K,;:::==
2009. au usztus 3\.12 

4 2009. aU9usztU~''o'!3~'~.C---., 
2009. szeptember 30.~ 

7500 I 2009. okt6ber 10. ~ 
7500 

2010. eyre yonatkozoan**: 

Nyomdal kladvanyok 7500 2010. sze tember 30.TeYekenYse~~'~~~~~~O~'~"~b~'~~~~~=~B,T~'~'~"~i~"~'~'~h~'g"~rl~'~'~'!&=~
 
Reklamtar ak 7500 2010. sze tember 30. 

Meg)egyzes: 
'": A 2009. 
el5rehozott 

eyre a tjb
hatarid6k 

lazatban 
abban 

fel
az 

tuntetett 
esetben 

- a Vallalk
tarthllt6k, 

ozasi szerzOdeshez kepest 
amennylben Megrendel6 


a 

szukseges informacl6kat megfelel5 idoben Vallalkozo rendelkezesre bocsiItja,
 
Infarmiiciok alapjan Vallalkoz6 j!tal elkeszitett I;§tvanytervek jov;§hagy;§sa legkesobb a
 
megadott hat;§rid6 elott 15 munkanappal megt6rtenik. Az egyeztetes, tajekoztatas a
 
szolgaltatas saran folyamatosan frasban tortenlk a felek k(lzott.
 
"*: A 2010. eyre vonatkozo teljesitesl hatarldok m6dositaS;§ra a projektmegyal6sitas
 
soran felmenJlO igenyeknek megfelel6en szerzOdo felek lehetoseget blztositanak.
 

Szekszard, 2009. julius 27. 

TT.olilo"~Me9yel Onkormanyzat 1 SChOCk 20
~.,-- 'l)"

I ...."... Dr:-PUSka~"i;:':;~~' M~••,:O"."";;'!;""~-E=P=.=H:.t'=..:··~·~C?-..-~schoc"2i~it~'~·' 
ElienJegyezte: ,q~l,lf 

Or. B<trtO!l G arglna 
Megyei fOjegyzo '. 
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