VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
módosítás
Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest V.
Garibaldi u. 2., közösségi adószáma: HU 15311746, képviselője: Dr. Bendzsel Miklós), mint
Megrendelő, másik részről a SUWECO CZ, s.r.o. (székhelye: Kostelec u Křížků 156. 251 68
Štiřín, Cseh Köztársaság), mint Vállalkozó kötöttek a mai napon az alábbi feltételek szerint:
Előzmények
A Magyar Szabadalmi Hivatal, mint ajánlatkérő, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény szabályainak alkalmazásával hirdetmény közzétételével induló egyszerű
közbeszerzési eljárást folytatott le 2008. évben külföldi időszaki kiadványok 2009. és 2010.
évi beszerzése tárgyában. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be.
A felek a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján 2008. szeptember 22-én egymással
vállalkozási szerződést kötöttek, amely szerződés 1. számú mellékletét képezte a
megrendelésre kerülő külföldi időszaki kiadványok felsorolása.
Vállalkozó a megkötött szerződés alapján jelezte Megrendelő számára, hogy bizonyos
kiadványok kiadói 2010. évre áremelést hajtanak végre, amelynek költségnövekményét
Vállalkozó nem tudja átvállalni.
Megrendelő pedig jelezte Vállalkozó számára, hogy a 2010. évi költségvetése összeállítása
során kötelező költségvetési megszorításokat (pl.: állami befizetést stb.) kellett beterveznie és
ezen felül is, minden más magyar költségvetési szervhez hasonlóan 2010. évre fokozott
takarékosságra kényszerül, így a beszerzéseit is kénytelen csökkenteni.
A szerződő felek az előzőekben leírtakra figyelemmel a közöttük 2008. szeptember 22-én
megkötött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják.
1. A szerződés 1. mellékletében szereplő megrendelt kiadványok számát és példányszámát a
szerződő felek 8 időszaki kiadvány tekintetében lemondással (illetve ezek közül egy
esetben csak példányszám csökkentéssel) csökkentik 2010. évre. A 2010. évre
vonatkozóan megrendelésre kerülő kiadványokat és azok példányszámait a jelen
szerződés módosítás melléklete tartalmazza.
2. A 2010. évi kevesebb megrendelésből fakadó árcsökkenésre figyelemmel a szerződés
szerinti 2010. évi 71 594.-EUR vállalkozói díjat felek csökkentik, ezért a szerződés 8.
pontja helyébe az alábbi 8. pont lép:
„8. A Felek az 1. pont szerinti külföldi időszaki kiadványok beszerzéséért és megrendelő
székhelyére (napilapok esetében), illetve szállítási címére (eltérő peridiocitású időszaki
kiadványoknál) történő kézbesítéséért a 2009. évre vonatkozóan 67 541.- EUR, a 2010.
évre vonatkozóan 65 109.- EUR vállalkozói díjban állapodnak meg.”
3. A jelen szerződés módosítással nem érintett rendelkezések tekintetében a felek között 2008.
szeptember 22-én megkötött, az előzmények között is hivatkozott vállalkozási szerződés
szabályai változatlanul érvényesek és hatályosak.

A szerződő Felek a jelen szerződés módosítást elolvasták és azt, mint ügyleti akaratukkal
megegyezőt cégszerűen írták alá.

Melléklet: a 2010. évre vonatkozóan megrendelésre kerülő kiadványokat, azok ISSN kódját,
származási országát, példányszámát és 2010. évi előfizetési díját tartalmazó táblázat
(megjelölve azokat a kiadványokat, amelyekből 2010. évben nem, vagy kevesebb példány
kerül megrendelésre).
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