
Vállalkozási szerződés 

Amely létrejött egyrészről 
Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a 
Heves Megyei Közgy(ílés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 l O, adószáma: 
15728946-2-1 O) , mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, 

másrészről 
NORDA Észal{-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit 
Kft. (székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi utca 107., képviseli: Gutyán Gergely, ügyvezető, 
adószáma: 20546384-2-05, cégjegyzékszáma: 05-09-017690), mint Vállalkozó, a 
továbbiakban Vállalkozó 

között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel: 

1./ Előzmények: 
A Heves Megyei Önkormányzat- az ÁROP-1.2.11/A-2013. kódszámú, Államreform 
Operatív Program keretében megvalósuló "Területfejlesztési tevékenység támogatása a 
konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács 
számára" elnevezésü pályázati felhívásra figyelemmel - "Elemzések és területi hatásvizsgálat 
elkészítése" tárgyában a közbeszerzésekről szóló 20 l l . évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) 122/A. § alapján hirdetmény közzététele nélküli eUárást folytatott le, melynek 
eredményeképpen került sor a nyertes ajánlattevő kiválasztására és jelen Vállalkozási 
szerződés megkötésére. 

2./ Szerződés tárgya: 
Jelen Vállalkozási szerződés tárgya az alábbi megyet területfejlesztési részdokumentumok 
elkészítése az alábbiak szerint: 

!.rész: A megyei területfejlesztési program elfogadásához szükséges területi 
hatásvizsgálat elkészítése 

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusra kidolgozandó Heves Megyei 
Területfejlesztési Program (2014-2020) Területi Hatásvizsgálati dokumentációjának 
elkészítése a 218/2009 (X.6.) kormányrendelet 9. §-ban és 9. mellékletében meghatározottak 
alapján. 

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusra kidolgozandó Heves Megyei 
Területfej lesztési Program (20 14-2020) Területi Hatásvizsgálat környezeti részének 
megfeleltethető Stratégiai Környezeti Vizsgálat elkészítése a 2/2005. (1.11.) 
kormányrendeletben meghatározottak alapján. 

A Stratégiai Környezeti Vizsgálat tétjen ki a Natura 2000 hálózat területeire a 275/2004. 
(X.8.) kormányrendeletben meghatározottak alapján, valamint az országhatáron átnyúló 
környezetei hatások vizsgálatára az országhatáron áttetjedő környezeti hatások vizsgálatáról 
szóló, Espooban, 1991. február 26. napj án elfogadott egyezményhez kapcsolódó, a stratégiai 
környezeti vizsgálatról szóló, Kijevben, 200 3. május 21-én elfogadott jegyzőkönyv 
kihirdetéséről szóló 132/2010. (IV. 21.) Korm. rendelet szerint. 



2.rész: Megyei és kistérségi szintű adatok összegyűjtése, elemzések készítése 

l. Területi alapú, Heves megyei szintű statisztikai és forrás allokációs elemzés 

l.l.Heves megyei szintű összehasonlító elemzés 

• A pályázói forrásigény tematikus, megyei szintü összevetése 
• Kötelezettségvállalás tematikus, Heves megyei szintü összevetése 
• Kifizetések alakulásának tematikus, Heves megyei szintü összevetése 
• Benyújtott pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, Heves megyei 

sz i n ten 
• Támogatott/Elutasított pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, 

Heves megyei szinten 

1.2.Heves megye specifikus elemzés 

• A 2007-2013 között Heves megyében támogatott projektek és Heves megye fejlesztési 
koncepciójában rögzített célkitűzések tematikus összefüggéseinek értékelése, 
vizsgálata 

• A Heves megye készülő fejlesztési koncepciójában rögzített célkitűzésekhez 
illeszkedő nem támogatott projektek 

• Az EU2020 ll tematikus célkitűzéséhez és beruházási prioritásaihoz illeszkedő nem 
támogatott projektek 

• Az Eger Megyei Jogú Város forrásfelhasználási mutatóinak összevetése a Heves 
megyei adatokkal 

• A működő vállalkozások ágazati megoszlásának alakulása 
• A regisztrált álláskeresők számának alakulása 
• A statisztikai adatok és a megvalósult fejlesztések hatása közötti összefüggés elemzése 

2. Kistérségi szintű statisztikai és forrás allokációs elemzés 

2.1.A forrásfelhasználás elemzése Heves megye kistérségeinek vonatkozásában 

• A pályázói forrásigény tematikus, kistérségi szintű bemutatása 
• A megítélt támogatások tematikus, kistérségi szintü bemutatása 
• Kifizetések alakulásának tematikus, kistérségi szintü bemutatása 
• Benyújtott pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, kistérségi 

szinten 
• Támogatott pályázatok darabszámának alakulása tematikus bontásban, kistérségi 

szinten 
• A müködő vállalkozások ágazati megoszlásának alakulása 
• A regisztrált álláskeresők számának alakulása 
• A statisztikai adatok és a megvalósult fejlesztésele hatása közötti összefüggés elemzése 



2.2.A megvalósult meghatározó jelentőségli fejlesztései< bemutatása kistérségenként 

• Gazdaságfejlesztési témájú, 150 millió forint feletti támogatási összegli támogatott 
pályázatok rövid bemutatása 

• Turizmusfejlesztési témájú, 150 millió forint feletti támogatási összegli támogatott 
pályázatok rövid bemutatása 

• Városfejlesztési témájú (kiilönösen kapcsolódó közlekedés-, környezet- és humán
infrastruktúrafej lesztési), 500 millió forint feletti támogatási összegli támogatott 
pályázatok rövid bemutatása 

3.1 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 program elfogadásához szükséges területi 
hatásvizsgálat elkészítése" vonatkozásában a teljesítési határidő: 

tervezői változat: 2014. január 6. 

véleményezés: 2014. január 9. 

egyeztetési változat: 2014. január 15. 
A 2.rész 

"
Megyei és kistérségi szintü adatok összegylijtése, elemzések készítése" 

vonatkozásában a teljesítési határidő: 2013. október 31. 

4.1 Szerződés tartalma: 
-t.l. 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 közremliködését igénybe vegye, Vállalkozó azonban az 
igénybevett személyek munkájáért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el. 
4.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. 
4.4. Szerződő felek jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban egymás tudomására jutott, a 
másik fél bármely gazdasági, pénzügyi adatát, üzleti ismereteit kötelesek bizalmasan kezelni, 
azokat a másik fél előzetes engedélye nélkül semmilyen formában nem hozhatják 
nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására. 
4.5. Vállalkozó első osztályú minőségben teljesít, a 2./ pont szerinti dokumentumok, 
elemzések elkészítése során köteles betartani a szerződés tárgyára vonatkozó érvényben lévő 
jogszabályokat. 
4.6. Vállalkozó - figyelemmel a Kb t. 125. § (4) bekezdésére - vállalja, hogy nem fizet, illetve 
számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kb t. 56. § (l) 
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
4.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy összhangban a Kbt. 125. § (4) bekezdésében 
foglaltakkal a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről 
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
4.8. Megrendelő - figyelemmel a Kbt. 125. § (5) bekezdésére -jogosult és egyben köteles a 
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha 



a) 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 Kb t. 56. § (l) bekezdés k) pontj ában 
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 

5./ Vállalkozási díj: 

5.1. Vállalkozási díj az l. rész vonatkozásában 

Felek egyezően előadják, hogy a 2./ pontban részletezettek szerinti megyei területfejlesztési 
program elfogadásához szükséges területi hatásvizsgálat elkészítéséért Vállalkozót 
Nettó 3.1 00.000,-Ft 
Áfa 27% 837.000,-Ft 
Bruttó 
illeti meg. 

3.937.000,Ft (azaz bruttó hárommillió-kilencszázharminchétezer forint) összeg 

Felek megállapodnak abban, hogy a fenti összegü vállalkozási díj magában foglalja a 
vállalkozás tárgyát képező dokumentumok elkészítése során a Vállalkozónál felmerülő 
minden költséget és készkiadást 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 Megyei és kistérségi 
szintü adatok összegyüjtése, elemzések elkészítéséért Vállalkozót 
Nettó 3.950.000,-Ft 
Áfa 27 % 1.066.500,-Ft 
Bruttó 5.016.500,-Ft (azaz bruttó ötmillió-tizenhatezerötszáz forint) összeg illeti meg. 

Felek megállapodnak abban, hogy a fenti összegű vállalkozási díj magában foglalja a 
vállalkozás tárgyát képező feladat ellátása során a Vállalkozónál felmerülő minden költséget 
és készkiadást is, azokat Megrendelő a Vállalkozó részére külön nem téríti meg. 

6.1 Fizetési feltételek: 

6.1. Vállalkozó számláját a szerződésszerü (hiba- és hiánymentes) teljesítésének Megrendelő 
általi leigazolását követően nyújthatja be. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről az 
Területfejlesztési és Területrendezési Osztály vezetője jogosult. 
6.2. V állalkazó előlegre nem tarthat igényt. 
6.3. V állalkazó által kiállított számla kiegyenlítése szállítói finanszírozás keretében történik 
figyelemmel a 2007-20 13 programozási időszakban az Európai Regionális Fej lesztési 
Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (1.28.) kormányrendeletben (továbbiakban: 
Kormányrendelet) foglaltakra is. 



6.4. A vállalkozási díj kitizetési feltételeit a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása. 
dokumentáció ja és a jelen szerződés határozzák meg. 
Irányadó jogszabályok: 
a) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (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 4/2011. (1.28.) 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 l O (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) V állalkazó a teljesítést jogos/méltányolható ok nélkül megtagadj a, 
b) a teljesítés kizárólag a V állalkazó érdekkörében felmerül t 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 tényeket. 
a kötbér alapjául szolgáló értéket, valamint a kötbér jogcímének megjelölését. 

8.1 Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 
Megrendelő részéről: Név: 

Tel.szám: 

V állalkazó részéről: Név: 
Tel. szám: 

Domján Róbert 
36/521-334 

Ártim László 
46/504-460 

A kapcsolattartásra kijelölt 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 20 l l . 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 közzétermi, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságrói szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-ának (l) bekezdése alapján a 
Megrendelő a kezelésében lévő közérdekű adatokra és közérdekből nyilvános adatokra, a 
közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre vonatkozóan köteles elősegíteni és 
biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. 



9.2. Vállalkozó elfogadja az Állami Számvevőszék ellenőrzésre feljogosított szerveinek, 
valamint az 1./ pontban hivatkozott ÁROP pályázat kapcsán meghatározott ellenőrző 
szervezetek ellenőrzési jogosultságát, illetve- a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról 
szóló rendelkezések értelmében- a megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a 
tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadja meg és e követelményeket a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti. 
9.3. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 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 teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés 
teljesítésében közremüködőknél. 
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 szerződésszerü 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 
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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. 
11.4. Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 201 l. 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. 
11.5. A szerződésből eredő jogvitákat a Felek békés úton tárgyalás keretében kívánják 
rendezni. Amennyiben a vitás kérdés nem rendezhető, Felek a pertárgy é11ékétől függően 
kikötik az Egri Járásbíróság, illetőleg az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét 
11.6. 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. 
11.7. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az l .  számú melléklet: árajánlat. 

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

Eger, 2013. október 17. 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 
Eger, 2013. október 17 . 
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Dudás Lászlóné 
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi Osztály vezetője 

Heves Megyei Közgyülés Elnöke 
Megrendelő 



Ajánlattevő pénzügyi és szakmai ajánlata 

Az "Elemzések és területi hatásvizsgálat elkészítése" tárgyában indított közbeszerzési 
eljárásban alulírott Gutyán Gergely, mint a NORDA Észak-Magyarországi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (3530 Miskolc Széchenyi utca 107.) 
nevében nyilatkozattételre jogosult képviselő akként 

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

hogy a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft. tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi pénzügyi és szakmai 
ajánlatot adja: 

l. rész vonatkozásában: 
A megyei területfejlesztési program elfogadásához szükséges területi hatásvizsgálat 
elkészítése 

Nettó ajánlati á!: 

Áfa 27% 

Bruttó ajánlati ár 

2. rész vonatkozásában: 

3.1 00.000,-Ft 

837.000 -Ft 

3.937.000,-Ft 

Megyei és kistérségi szintű adatok összegyűjtése, elemzések készítése 

Nettó ajánlati ár: 

Áfa 27% 

Bruttó ajánlati ár 

Miskolc, 2013. október 14. 

3.950.000,-Ft 

1.066.500 -Ft 

5.016.500,-Ft 
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