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I Vá||aIkozási és szá|lítási szerződés

ame|y |étrejott egyrészrő| :

Újpesti Sajtó Nonprofit Kft. (székhe|ye: 1043 Budapest, Tavasz utca 4. cégjegyzék száma:Cg.01.09-935688, adTszáma:22610092.241; képv. iotn'S;il;; ;;n,;="ü igazgató), mintMegrende|ő (a továbbiakban: Megrende|ő)

másrészrő|a

e.Print Magyarország Nyomdaipari Zrt. (székhe|ye:1042 Budapest, Árpád u. 56., adószáma:12823705-2-41, cégjegyzék száma: 0110044747, é-mail címe: info@e.print.hu, képv: oraveczÁkos vezérigazgatTj, mint Vá||alk ozl (atovábbiakban: Vát|alkozó),
Megrende|ő és Vá||a|kozi a (továbbiakban együtt: Szerződő Fe|ek) ktzött az a|u|írott helyen ésnapon, az a|ább részletezett fe|tételek szerint:

!. Preambulum

Megrende|ő, a közbeszerzésekrő| szó|ó 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt') a|apján,mint aján|atkérő egyszerű közbeszezési e|járást indítoit, a Vá||a|kozó, az eljárásban atörvényes fe|téte|eknek megfe|eló érvényes ajánlatot nyojioit be, ame|y az a)án|attéte|i fe|hívásszerinti bírálati szempont a|apján a |éga|aósonyabb ósszegu ellenszolgáltatást tarta|mazóaján|atként került kiválasztásra, ámelyner megfeble'"ía futegrenoelő a Vál|a|kozót hirdette ki azeljárás nyerteseként.

Szeződő 
^Fe|ek rögzíti.k' logy a Szezódést a közbeszezésekrő| szó|ó 2003' évi CXX|X.törvény 99. $-a rend'e|kezései a|apján a fent hivatkozott közbeszerzésí eljárásra tekintette|,annak részeként irják atá. A 

-litizbeszezési 
e|járás dokumentumaí je|en szeződése|választhatat|an részét képezik, kü|Önös tekintette| ai aján|attéte|i felhívás és a nyertes aján|attartaImára.

l|. A szeződés tárgya és időtaÉama

A SzeződŐ Fe|ek megál|apodnak, abban hogy a Vá|la|kozó elvál|a|ja Megrende|ő álta|igénye|t és a je|en szerződés 1. sz. Me||ék|etáóen részletezett mennyiségű és minőségűkiadványok (továbbiakban: Kiadvány) a Megrendelő á|taI elektronikus úton átadottnyomtatási anyagok 3t3pjan jorténó nyomdai etdattitasát és szá|lítását. (Az 1' sz. Me|lék|eta je|en szeződés e|vá|aszthatat|an iésze és annak specifikáciis aoáttapja úsz|etesentarta|mazza az eseti megrendelésben igényelt kiadvány műszaki és te|jesítésiparamétereit, va|amint rtgzíti a kapcsolTdo e|Énslolgáltatások díjtételeit.)

A szeződés 12 (tizenkettő) havi határozott időtartamra szTl, amely 2011. május 1. napjánveszi kezdetét és 2012. április 30. napján szűnik meg.
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Ill. A te|jesítés he|ye, a tetjesítési határidő, az átadás.átvéte|i fettéte|ek

ll|.,1. A te|jesÍtés he|ye: Feibra Kft 1158 Budapest., Késmárk u. 14tb

||l.2. A Megrende|ő a kiadvány e|oá||ítására vonatkozi megrende|ési igényét a Vá||alkozó e-mai|címeire e|kÜldi legkésőbb az anyag|e39.?"1 '"gÉo'o n"poi 1'i oráig. A kiadványnyomdakész o|da|ait pdf-formátumo.1{a Vá||a|kozó-ftPszerveiére fe|tölti |egkésőbb a je|enszeződés Ill.3. pontjában megjelölt teljesítési naiarioot megetoiő sierda 16 óráig,szükség esetén e|őre egyeztetetimooon régtesóoo aieljesitesi íatariáot mege|őző nap 18óráig (a továbbiakban eieti megrende|és).
A Vá||alkozu 

"-.'!!:. 
hogy. a jelen pont szerinti megrende|ői igénynek az átvéte|érő|ha|adékta|anu| e-mailben üátaszi kÜld a Megrende|o részére.Megrendelő jo.n::y'J-1,kiadványban megje|enő hírdetések, egyéb speciális színezésíigényt támasáó anyagró| színminiát rproorii.úü"ni á üau"tkozó részére.

ll|'3' Vá|lalkozó a Kiadványt a je|en szeződés a|áírását ktvetően a minden hét hétfőjén 6.00órára köte|es e|őál|ítani és a ielen szeződés l|| 1. pontjában meghatározoü te|jesítéshe|yére |eszállítani.

|1|.4, A megrendelés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Kiadványt a Vá||a|kozó tisztasértet|en ál|apotban juttatja e| a te|jeóÍtés hetyere, a tetjesitesi határidőre, va|amint azátadás-átvételt igazo|T dókumentum a tvtegrenoeío- attat kijelö|t szemé|y részérő| - aKiadvány tételes mennyiségi- és minosegi aiíeteút iovetően - aláírásrakerü|t.

|V. Fizetési fe|tételek, az e !|enszot gá ltatás összege.

|V'1. A vállalkozót hiba,. és hiányme1t9s, a jelen szezŐdésnek megfelelő mennyiségtÍ ésminőségű, szeződésszerű t-eljesÍtés esétén vattátrázasi díj i|letT 'éó 
". 

alábbiakbanmeghatározott egységárak és áz eseti megrende|ésÚán teljesÍtett mennyíségek a|apján:
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Ajánlat részletezése:

I. ÚJPESTI NAPLó kivitelezése (nyomdai szolgáltatás)

Lapszámonként eltérő oldalszámú, adott mennyiségű és minőségű ,,Újpesti Napló,, címűkiadványnak (továbbiakban: Kiadvány) az Ajántatkérő á|ta|eleÉronikus úton ituoott nyomtatiásianyagok a|apj án történő nyom dai erc áti,ftasa és s zál l íttís a.
Méret:235x3l3 mm
Tükör: 204x286 mm
Anyag:45 g standard újságnyomó
Nyomás: 4+4 szín l00lpi
Terjedelem: 76,24 vagy 32 oldal
Kötészet: hajtva, hordva, nincs tiÍzve.
Csomagolás : 200-as egységcsomagok 5O-esével elforgatva
Anyag|eadás: szerda vagy csütörtot to őráig,oldalra[ontott nyomdai PDF fajlokVállalási hatráridő: anyagleadás fiiggvényébón csütörtök vagy péntek 06:00
Példányszám: 42 000 db
Megjelenés mennyisége: |2 + 20 %o

Jqős.z1k: 20.|1. május^l. _ 2O|2. április 30, (határozott időtartam)
Megje lenő |apszám:20II .05.01.201 | . |2.3 l . :29megjet .nJ . '  20|2.0| .0I-20|2.04 '  30.:  15megjelenés, mindösszesen 44 megielenés
Eg.y-egy lapszám terjedelme: lehei 16 oldalas, 24 o|da|as,32 oldalas,
Adott helyre (Max.2 terjesztőhö z) történő kiszállítássat egyi'itt értendő.

l6 oldalas
Újpesti Napló
24 oldalas
Újpesti Napló
32 oldalas
Újpesti Napló

Megjelenés
gyakorisága

32

Nettó egységár
(Fr/db)

9,90

14,95

19,90

Nettó ár
összesen
(Ft/év)

4

Nettó vá||alkozői díj (Megjelenés
gyakorisága x Példány szám x Nettó
egységár)(Ft)

13.305.600.00

4.989.600.00

3.343.200,00

21.638.400,00
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II. ÚJPE'TI PR.GRAMNAPTÁR kivitelezése (nyomdai szolgáltatás)
Méret: N2-es p|akát (pontos méret: 420x594.l
Anyag: 200 gr matt műnyomó

Nyomás: 4+0 szín

Anyagleadás: nyomdai PDF fájlban
Vállalási hataridő: anyagleadástól számított 2 munkanapon belül
Csomagolás: 200 db plakát egységcsomagban
Pé|dányszám: alkalmanként 200 db
Alkalmak száma:72

Időszak: 201 l. máju s 1. _ 2012. április 30. (határozott időtartam)
Adott helyre történő kiszállítással együtt. /T av asz u. 4./
Az ajánlatot az a|ábbiakszerint adjuk (alkalmanként egységárat, illetve összesítve):

Megielenés Nettó egységár Nettó válla |kozőidíj (Megielenésgyakorisága @tidb) gyakorisaga x Példánys zám xNettó
200 db N2- egységár)(Ft)

es plakát n 278,00 667.200,00

Nettó ár
cisszesen
(Ft/év) 

667.200,00

1 /
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III. ÚJPESTI PRoGRAMoK AJÁNt,T"lÁnar kivite|ezése (nyomdai szo|gá|tatás)
Méret: B/l.es plakát (pontos méret: 700xl000)
Anyag: 350 gr matt műnyomó

Nyomás:4+0 szín

Anyagleadás: nyomdai PDF f,íjlban
Vállalási határidő: anyag|eadástól számított 2 munkanapon belül
Csomagolás: 2 db plakát egységcsomagban
Pé|dányszám:2 db

Alkalmak száma:30

Időszak:201l. május 1. _ 2'|z.április 30. (határozott időtartam)
Adott helyre történő kiszállítással együtt. /Tavaszu. 4./
Az aján|atot az a|ábbiak szerint adjuk (alkalmanként egységárat, illetve összesítve):

Meg|elenés Nettó egységár Nettó vá]|a|kozőidíj (Meg|elenésgyakorisága @ildb) gyakorisága x Példáy.'a?'-* Nettó
egységár)
(Fr)

2 db B/l-es 30
p|akát 6.990,00 4D.400.00

Nettó ár
összesen (Ft/év) 419.400.00



rv. ÚJPESTI PRoGRAMoK PLAKÁTAINAK kivitelezése (nyomdai szolgáltatás)
Méret: N3.asplakát (pontos méret: 297x42O\
Anyag: 100 gr fenyes műnyomó

Nyomás:4+0 szín

Anyagleadás: nyomdai PDF fájlban
VáIlalási hatríridő: anyagleadrástól számított 2 munkanapon belül
Csomagolás: 100 db plakát egységcsomagban

Pé|dányszám: i00 db,

Alkalmak széma:30

Időszak: 2011. május 1. _ 2O|2. április 30. (határozott időtartam)
Adott helyre történő kiszállítással egyútt. /Tavasz u, 4./
Az ajánlatot az a|ábbiak szerint adjuk (alkalmanként egységárat, illetve összesítve):

Meg|elenés Nett9 egységár Nettó vá|la|kozőidíj (Megjelenésgyakorisága Gt/db) gyakorisága x Példáys zitmxNettó
egységrír)
(F0

100 db A/3-
as plakát 30 228,00 684.000,00

Nettó ár
összesen (Ft/év) 684.000.00



v. Ú;pnsrl PRoGRAMoK szinilaPJAINAK kivitelezése (nyomdai szolgáltatás)
Méret: A/5-as szórólap (pontos méret: 148,5x210)
Anyag: 150 gr fenyes míinyomó

Nyomás: 4+4 szín

Anyagleadás: nyomdai PDF fajlban

Vállalási hatríridő: anyagleadástól szímított 2 munkanapon belül
Csomagolás: 2000 db szórólap egységcsomagban
Pé|danyszam: 2000 db

Alkalmak száma: 30

Időszak 201 1. május 1. - 20|2, április 30. (határozott időtartam)
Adott helyre történő kiszállítással együtt.
Az ajétnlatot az a|ábbiak szerint kérjiik (alkalmanként egységárat' illetve összesítve):

Megjelenés Nettó egységár Nettó vállalkozói díj (Meg|elenés
gyakorisága (Ftidb) gyakorisága x Példáysziím x Nettó

egységár)
(F0

2000 db A/5-ös
szórőIap 30 14,85 891.000.00

Nettó ár
összesen (Ft/év) 891.000.00

|v.2' A Vá|lalkozó sám|a. benyÚjtására az eseti megrendelésben foglalt munka igazoltte|jesítését kÖvetően a tény|eges teljesítésnek megfeÉlő Összegben jogosu|t.

|V.3. Megrende|ő azigazolt teljesítés a|apján kiá||ított szám|át a kézhezvéte|ét kovető 30 naponbelül átuta|ással egyenlíti ki a Vália|kozó Raiffeisen Bank Zrt-né| vezetett 12092309-00223387.00 1 00000 számú szám|ájára.

lV.4. A szám|át a Megrende|ó nevére és székhe|yének címére kell kiá||ítani és benyújtani. A nema fenti he|ye-n benyújtott számlára kifizetés nem te|jesíthető, ezekben az esetekben aMegrende|ó fizetési késedelme kizárt,

|V.5' Ha a Megren!-gtó. részérő] kifogás merü.l.fe| a beny$jfott szám|áva| összefüggésben, úgy aMegrende|ő köteles a kifogáso|t szám|át 1o najo\1.{l:beriir viiszáiuit.tni a Vál|alkozóhoz.Ebben az esetben az átutalási határidőt 
.a 

korrigá|t szám|a Megrendelő á|talikézhezvételétő| ke|| szám ítani.
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]:.: fi:i"'.ii'"Jk.#l.'"ji:itrHie[:áí:1:1i:,.1l:' szóló 2oo3. évi XC|t. tÖrvény (Art.) 36./A. s|v'7. 
[Jl5li?í:ilj[ft:".x.''Tes megfizetése esetén Vá|lalkozó a Ptk. 301tA $ szerint

|V.8, A Megrende|ő tudomásu| vesz-i, hogy aza környezetvéde|mi termékdíjró|, továbbá egyestermékek környezetvéde|mi 
.1á''eioi;á'á'...áro 1995. éui- lVl... törvény 2, s (1)bekezdésének a) pontja sze ri nti t<cirnyeietveoe rln,i termékd íjat köte|es fizetn í.

V. Ke||ék. és jogszavatosság

V.1. A Vá||alkozó a je|en szerződés.a|áírásával kije|enti és jótáll azért, hogy rendelkezik aFeIadat te|jesítéséhez szÜ kséges 1ogos ulisag oktá r
v,2. A Vá|la|kozó kötelezettséget vállal arra és szavato| azér|,hogy a jelen szeződés szerintiminden köte|ezettséget 

-- 
ezen belü| kÜlönösen a reiáoát, teljesítésére irányulótevékenységet - jeleniős gyakorlatta|, e|várh"tá Lr.e,t"l"*'"iés gonoosságga|, |egjobbtudása szerint. és a |egnJjyobb korúlt"ti"ie.."[ va|amint.a magyar 1ogszabá|yoknak ésszabványoknak/ szakmái eióírásot<nar, iouaüÜál vonatkozó szat<irai és hatósági, va|amínta jelen szerződésben meghatáro =őtt_ áátÁimat megfe|e|ően te|jesíti. Vá||alkozóköte|ezettséget vá||a| továbbá arra, hogy Jeten szerződés tátjes_itése során a Megrende|oszakmai és gazdaságí szempontjaú-ak me1z9m9ng figyelembevéte|e mel|ett, atudomására jutott megrendelői érdekÉk J;é.y;;ilisever jár el.

V.3. A Vá||a|koző jótáll' a jelen szeződésben fog|a]t kote|ezettségeinek szerzódésszert.Íteljesítéséért, továbbá az 
*:*:::l--.n"g-oToa,ox, "rlZia"oÉ- 

a|kalmass ágáért ésjl&::ff:Ít"Y;f,15#:á'1l"];H'ffi:*:íflaga Vagya|vá|la|kozo1a, esetiJj"övei,
v.4. Amennyiben a te|jesÍtési időtartam a|att a vonatkoző jogszabályok, i||etőleg műszakie|őírások, szabványok bármelyike módosuj, 

'igv 

", 
áoJáJt,Áokat követő esetimegrende|éseket a hatá|yba |épeft, 'oJ..iilti jogszabályok, szabványok, műszakíe | ő írá so k sze ri nt köte lesen v att atxóza te ri".Jü n i.. 

-..

Vl. Szerződésszeg és, fete lősség a te ljes ítésért
Vl.1. Amennyiben a te|jesítéssel kaR9so|atban.kifogás (így kü|önösen, de nem kizáró|agosan:nyomtatási-, vágási hiba) merÜi f"t, úgy 

" 
rrlt"ói""olto e-mait vagy fax Útján írásban a hibakíjavítására póthatáridőí oi.to.it, .'n"érvn"r "e,i"rileoun a va,íáxizo saját költségén aKiadvány e|őá|lítását a kífogás ioae.et rovetoen na|adéktalanul megkezdi és 8 órán be|Ü|leszá||ítja.

A Vá||alkozó a kifogás kÖz|ését követően a hibás mennyiség vonatkozásábandíjcsökkentést aján|hai ret a úegrenoetonet. nilennyiP..n. . Megrende|ő a fe|aján|ottdíjcsökkentést elfogadj a,Vá||alkozo- mentesúi. nioá'ru,úításának tát-erezettsége aló|.
Azon esetben amennyiben a v1|!,:k?:ő.'a je|en pont.sz.erinti kijavítási kötelezettségéneknem tesz eleget, illetve a Megrendelő á|taí 

"úogááott 
oí;cscir<xénté.i1"' biztosít, úgy aMegrende|ő jogosu|t a szező"Jést fe|mond;i'-É;;" esetben Vá|lalkozót kártérítés nemil|eti meg, azonban Vá||a|kozó roteres á mö;dffialamennyi kárát megtéríteni, va|aminta 2' pont szerinti meghíúsulási tbtoert rotetés nzetn:.

, /



v].2, A Felek rögzítik., hogy a Válla|kozó késede|mes teljesítése esetére késede|mi kötbért, nemteljesítése esetére meghiúsu|ási kötbért kötnek ki.

Késedelmes teljesítés esetén a Vá||a|kozó a késedelem minden napjára a késede|memme|érintett eseti megrende|és nettó vá||a|roiói oil.ío/o -flakmegfelelő kötbért köte|es fizetni aMegrende|őnek.

Amennyiben a Megrendeló póthatáridőt tűz ki a teljesítésre a Vá||alkozó részére, aVá|la|kozó a késedetmi kttbér fizetésérá a pónaijrioo a|att is kÖte|es.

Ha a Vál|a|kozó késede|me a |||.3 pont szerinti határidő vonatkozásában a 12 órátmeghaladja, úg.y ? Megrende|ó sÚlyos szezőaésszegésre va|ó hivatkozássaI a szezódéstfe|mondhatja. A Megrénde|ő fe|móndása 
"."t.,n 

a megállapÍtott kötbéren fe|ü| kárát ésköltségeit ió rovetetnéti.

A Vá|lalkozónak felrThatÓ lehetet|enÜ|és, a Vá||a|kozó á|ta| a te|jesítés jogos ok né|kü|imegtagadása és a Vá||a|kozó fe|róható magatartása miatt a Megrende|ő álta| jogszerűengyakoro|t fe|mondás (meghiúsulás) esetén á, vátÉrro.ó kotbér ej rarteritesi fe|e|ősségge|tartozik. A meghiÚsu|ási kötbér mértéke az eseti megrende|és nettT vál|alkozói díjának 20(h(tsz) % -a.

Vl.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzugyi he|yzetében olyan lényeges vá|tozáskövetkezik be, amely a 
.szerzódes 

ieiJesiteJét veszetyezteti, Megrendelő jogosult aszeződéstő| 
..e|álIni' F"J9! - ilyen |ényegás fizetőképességben bekövetkező vá|tozásnaktekintik kü|önösen, ha a Vá||aikozóval.szémben a széződéé teljesítésének időtartama a|attjogerőre eme|kedett Íizetési meghagyás útján követe|és érvényesítése van fo|yamatban,íllefue csőd-, fe|számolási-, vagy-veórenajtási e|járást etrenoetó jog"io" n"ta,ozat hatá|yaaIatt ál|. Amennyiben Vá||alkozó.Rzeiotepéssegebén a je|en bekezdésben fogla|tak szerinti|ényeges változás következik be, köteles Mr;gránaelőt a körü|mény bekövetkezésétő|s2ámított 8 napon be|ü| írásban értesíteni, e bejélentés elmu|asztása esetén a Vá||a|kozótkötbérfizetési 
.ktte|ezettség terhelí, ame|ynek,'e,ter" azonos a késedelmi kötbérrevonatkozó - jelen szezódésben meghat árőzofi. mértékke|.

v|.4. Amennyiben a Megrende|ő a Válla|koz ő szeződésszerű teljesítését az adott hónapbanleigazo|ta, azonban a Vá|la|koz9 í]l.| benyújtott' megfe|e|ően kiá||ított szám|ában fog|a|tel|enértéket a fenti fizetési határidőn oetút '"i."' egyenlíti ki, úgy a Vál|a|kozó - ahatályos Kbt. 99. $ (1) bekezdésében, il|etőleg 
"áos 5 1ii oer<ezoeséüen fog|a|tak a|apján. jogosult a Íizetési szám|a terhére a hátraléios vattárbiói díjnák a teigazott szám|ábanfogla|t osszege és annak késede|mi kamata erejéig azonna|i beszedési megbízástbenyújtani, ame|y azonna|i beszedési megbízásnák 

-a 
pénáorga|mi szolgá|tató á|ta|ite|jesítéséhez a megrendeló a je|en szeződéi a|áírásával kifejezettirá,-aia,,lá"itádj.'*

V||. Szerződő felek együttmű ködése

V|l.1' Szeződó felek a szerzódés teljesítése során együttműkÖdni kötelesek. Ennek során a felekminden o|yan akadá|yrót vagy körülményről, ame|y a szerződés teljesítése szempontjábóllényeges, kÖtelesek egymás1-írásban nálaoértatanu| értesíteni. Az írásbeli értesítés akkortekintendő kézbesítettnek, ha azt postán aján|ott iúroemenyként kü|dték meg a címzettnek,és a címzett az áfuéte|t igazoita, i||etúe ha te|efaxon kerÜ|t elkÜldésre, az átvéte|

, A je|en pontot Fe|ek a jelen szezŐdésre irányadT közbeszezésekrŐl szó|ó 2003. évi C)ü|X. ttrvénye|Őírásai szerint aIkaImazzák.

('
>---



megtÖrténtének visszaigazolásáva|.

Vll.2. A felek az adataikban
bankszámIaszámának
naptári napon be|Ül
e|mu|asztásábó|, vagy
terhelia felelősség.

bekövetkező mindennemű vá|tozást, különösen a cég címének,és adószámának vá|tozását a másik fé||e| a vá|tozást követó 3írásban kötelesek közö|ni. Ezen beje|entési koieiezettsegkésede|mes teljesítésébő| fakadó minden kárért a mulasáó fe|et

A szeződés teljesítéséveI
felhata|mazott szemé|yek

Megrende|ő részéről:

Vl||. Kapcso|attartás

kapcsolatos ügyintézésre és kapcso|attartásra a fe|ek á|tal

Szerencsi Lásztóné, témafe|elős/irodavezető
Tel.: 06-1 -785_0366, 06_70-398_4899
E.mai lcím:

Vál|a|kozó részérő|:

Kállain é noryálh An d rea, term e|ési osztá lyvezető
Tel: 06-20/520-T 486, 06_1 Ig47 _BO1 1
E-maiIcím: andrea. kallai@e-print. hu

|X. A szerződés hatátya, megszíinése, módosítása

A je|en megállapodás megszűnik:

(a) a Felek közös megegyezése esetén írásbeli közÖs nyilatkozatukkal, az abban megje|öltnapon és feltéte|ekkel,

(b) a határozott idő lejártával, kivéve, ha a je|en szeződés e|térően rendelkezik,

(c) bárme|yik fé| azonna|i hatályú felmondásával, a másik fé| sú|yos szeződésszegéseesetén,

(d) bárme|yik fé| rendes fe|mondásával

(e) bárme|yik fé| jogutód nélküli megszűnéséve|.

A je|en szeződést bármelyik fél a másik féthez intézett írásbe|í nyilatkozatával 30 (harminc) naposhatáridőveI felmondhatja.

A szeződés megszűnésekor a Felek kötelesek egymással elszámolni.

A fe|mondási idő a|att a Felek a jelen megá|lapodás szerinti jogaikat gyakorolják ésköte|ezettségeiket teljesítik.



X. Üz|etititok, közérdekű adatok

A Szeződő Fe|ek megál|apodnak abban, .h9gy a je|en megál|apodásban fogla|takat, va|amint ateljesítésÜk során az egymásnak átadott intóimaóiókat biza|masan keze|ik. Ez értelemszerűennem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását jogszabá|y nem teszi |ehetővé.A Szeződő Felek magukra nézve kötelezőnel r"g"o;;;el, |rogy a közpénzek fe|haszná|ásáva|, aköáu|ajdon haszná|atának nyi|vánosságával, atraiírá,oüua tételévet és el|enőrzésének bővítéséve|összefÜggő egyes törvények módosításárói szó|ó 'óóá. évi XXIV. tÖrvény a|apján az Á||amiSzámvevőszék is jogosuli e||enőrizni a rende|kezésÜkre bocsátott költségvetési pénzeszközÖkszeződésszerű felhasználását.
A Szeződő fe|ek tudomásu| veszik, hogy az Áttami Számvevőszékről szó|ó ,í989' évi XXXVI||.torvény 2. $.ának (9) bekezdésében tolLrtar áláaai * ÁlűiG;a''"Jiá.'ek vizsgá|ha t1a azál|amháztartás a|rendszereiből finanszírolott oeszeáeseket és az á|lamháztartás alrendszereinekvagyonát érintő szerződéseket a megrende|őnél, a megrendelő nevében vagy képvise|etébene|járő természetes személynél és joglszemé|úél,-V;i;;int azoknál a szerződő fe|ekné|, akik,i||efue ame|yek a szerződés tegeJitesee,t í"ruío."ti továobá a szezodés te|jesítésébenközreműködő va|amennyi gazdá|koáó szervezetné|.

A Szeződő fe|ek tudomásu| veszik, hogy | |oloári Törvénykönyvrő| szó|ó 1959. évi |V. törvény 81 .$-ának (3) bekezdése érte|mében nem minősü.i üz|etí titokn ak azá||ami és a helyi önkormányzatikö|tségvetés, i||etve az európai közo.sségí támogatas fe|használásáva|, kö|tségvetést érintőjuttatássa|, kedvezménnyel, az ál|ami eJ o"tói,iÁiiizati Vagyon keze|éséve|, birtok|ásáva|,használatával, hasznosításáva|, az azza| va|ó rende|kézésse|, annak megterhe|ésével, az i|yenvagyont, érintő bármilyen jog megszerzésével kapcso|atós adat, va|amint 
-a= 

a= adat, ame|ynekme.gismerését Vagy. . nyilvánosságra hozatalái külön torvény közérdekbo| elrendeli. Anyi|vánosságra hozata| azonban ném eredményezheti az o|yan adatokhoz - így kü|önösen atechno|ógiai e|járásokra, a műszaki megoldásorrá, á gyárt?si folyamatokra, a munkaszervezési éslogisztikai módszerekre, továbbá a knoú-how-,. uonai[ozó adatókhoz - vaíó hozz'áférést, ame|yekmegismerése az üzleti tevékenység ué919.9.'".por"'t;áóót aranytalan seietmet okozna, fe|téve,hogy ez nem akadá|yozza meg á xozeraercot nyitvános ááat megismerésének |ehetőségét.

A Szeződő fe|ek tudomásul veszik, hogy.1 Polgári Törvénykönyvrő| szó|ó 1959. évi lV. törvény 81 .$-ának (4) bekezdése értelmében az,.ári az-á||amháztartás valame|y a|rendszeréve| pénzÜgyi,il|etve üzleti kapcso|atot létesít' kérésre köte|es a jogviszonnya| összefüggő és a közérdekbő|nyi|vános adatokra vonatkozian tájékoáatást adn-í' 
-va|amint 

aA, hogy a kö|tségvetésipénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintette| a szeződés |ériyeges tarta|máról atájékoztatás üzletititok címén nem iagadható ireg. 
.

Fe|ek.rögzítik, hogy a Megrende|ó adatkeze|ésére a szemé|yes adatok védelmérő| és a közérdekűadatok nyi|vánosságáró| rendelkező 1992. évi LXlIl. tv. rendelkezéseit kel| alka|mazni.

A szeződést a Fe|ek csak közös megegyezésse|, és a Kbt. 303. $-ában foglaltak fennál|ásaesetén írásban módosÍthatják.

X|. lrányadó rende|kezések, vltás kérdések rendezése

1. E szeződésben nem érintett kérdésektekintetében a Po|gári Törvénykönyv, a Kbt., továbbá avonatkozó egyéb jogszabá|yok rende|kezéseit ke|l alkalmazni.
(

)



2. Je|en szeződés kizárő|ag írásban módosítható, a Kbt. 3o3.s fe|tételei szerint.

X||. Szerződés mel|ékletei

1. sz. melléklet: A Kiadványra vonatkozó adatok rész|etezése

Jelen Szeződést a szeződő felek elo|vasás és értelmezés után, mint akaratukka|megegyezőt cégszerűen, alulírott helyen es napán d óáiianvo"n írták a|á.

Budapest, 2o11' április 29.

Ujpesti Sajtó Nonprofit Kft. e.Print Magyarország Nyomdaipari
Zrt.

oravecz Ákos
/ vezérigazgató

Vá|lalkozó

\ ,-.

mindenben
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