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PREAMBULUM

Az Aj6nlatk6r6 a kcizbeszez6sekr6l sz6l6 2011. evi cvlll. t-ol9nv lll. r6sze alapj'nkozbeszez6si eljarast bonyolitott le ,,Az sH/6/4 koclsz5m6 ,Gy6gyit6 R6gi6k, cimfipitlydzat megval6sitrisahoi-kapcsot6o6 
l""rr"iiiilima;u tanutmdnyok etk6szirdse6s marketing any.agok. kidoldoia3"." t6rgyb;;.-i-ko.b"r="rz6s et16r6st megindit6felhiv6s 6s aj6nlati dokume'ntaci6, a [.i.b"r.#eri elj6r6s sor6n ketetkezettdokumentumok, illetue av6llalkoz6 aj5nlata 
" ";;;6As atap o6rumentumait k6pezik.

A lefolytatott kdzbeszezesi elj6rSs e.redm6nyek6ppen Megrendel6, mint ajdntatk6r6 aV6llalkoz6 ajdnlatat fogadta el a .kozbesz'e-#5i'"r;arar t6rgy6t k6pez6 fetadatokelv6gz6s6re, ennek megfelel6en a Kbt. 1.za strl oerezl6se 6rtelm6ben felek szez6d6stk6tnek jelen szez6desis az annak evalasztiitjtLn iZ.."it k6pez6 mel6ktetei szerint.

A szez6d6s t6rgya az Aj6nlatk6r6 6ltal lefolytatott ,,Az sH/6/4 kodszfumu ,Gy6gyito
R6giok' cfm(i palydzat megvatositilsdhoz kapcsotod6 marketing tem6j0 tanulm1nyokelk6szit6se 6s marllgtino anyagok xiait[iiias^,; ijigv,j iozbeszezesi erjar6sAj6nlatt6teli Felhiv6s6ban 6s azAjZnlati Dokumentaci6 v] Mtiszaki teir6s fejezet6benmeghat6rozott
1. r6sz: Arculatiterv elk6szit6se 6s kidotgozdsa
(a tov6bbiakban Szolg6ttat6s)
teljesitese' (A Dokument6ci6 

..1V. fejezet6nek vonatkozo r6szei, azaz az ell6tand6r6szletes feladatok jelen szezcides 1. sz6mri mell6klet6i kepeziry.

A Szolgdltatds r6szletes tartalm 6t az Aj6nlati Dokumentdcio 6s az ide vonatkoz6
hatalyos- jogszab5lyok szab6lyozz6k, amely a szolg6ltat6s r6szletes tartalm6t ismegha.t1rozza, igy azt V6llalkoz6 a SzolgSltaies jelen szez6d6sen t6lispecifik6l6sak6nt tudom6sul veszi.



1.2.

1.3.

(Az Aj6nlatt6teti Fethiv6s, az.i11ila,!i,Dok.u.menrdci6, es a Vililatkoz6dttat tetr ajAntat aszezcid6s elv6laszthatafl an r6iz6t k6pezi. )

A Vetarkoz6 jeren szez6d6s 
,ar6ir5s5var a szorg,rtatasnak a szez6d6sbenr.gzitettek szerinti terjes kcir(, szakszerri 6s hatririaoie irirten6 terjesit.s.t vdrarja.

Szez6d6 felek k6tcsdnos"1,fl.99VO"n1ngz6an kijetenrik, hogy Megrendet6 aszez6d6s teljesit6s6hez 
:r:f,."S"... . ..ultamennyi kc,vetetm6nyt az 1 . szAm|mef l6kf etben megadta. Amennyiben Viirarkoz6 

".a^ai"' 
az 1 . szAm(t mer6kretbennem szerepr6, itetve a kozbeszerz6si erj6rSsban ner'is.ra.ott, de a terjesit6shezszriks6ges egy6b informdcigr.u .y"l :irit"Jd, 

'loi"r"i 
". inform6ci6_ig6ny6r6lMegrendelctt halad6ktaranur .rtesiteni. n,'"gr"ni;ro udl"-tJ", nogy a v*rlarkozo 6nalk6rr, a szezcld6sszer( teriesir6sh", *uG;;;;ini1,i'"gveo informdci6t, adaror.

i#:I-"r' hozz6j5rurdsi megrerer6 h"ifiil"';;di' iatanozo renderkez6s6re

2.1. A Megrender6 a ieren 
-szez6d6s szerinti szorgartatesok etenertekek6nt aVSllalkoz6nak v6ilatkozdsi d ijat tartozik fiz;;:"'' 

*"'r''

A v5flalkoz6si dij 6sszege nett6 4.000.000 .- Ft, azaznett6 N6gymilli6 forint.

1.,:i - 9=*S tetjes 
. 
egesz6b en taftalmazza a jeten Szez6d6sben szerept6varamennyi szorgdrtatds eilen6rt6ket R tentietnet< i"!t"eto"n vaililoro--"-iJlripontban r6gzitett v5tarkozdsi dijon trirmen6en r"rriri"" ;"g;ir"ii-i,"i" ilgiliiiMesrendet616t tov6bbi dij_ vasy k6rtsesiJria;id;'#;ll

A vdtarkoz.si dij tekinteteben 
-a 

szez6d6s hat5rya aratt az 6rtarSnos forgarmi ad6ersziimordsa, i,etve megfizet6se a mindenkor h"uryo" Gn t6'u6ny arapj6n tort6nik.

Me-g.render5 eroreget nem fizet A vdtarkozdsi dijat a Megrender6 a V5tarkoz6 SrtalIilll?I'.al': atapjdn Kbt. 130. S _ba";;;iir.i,i5o. 
S (1)_(3) bekezd6s6benroglaltak szerinti m6don fizeti meg etutardssar 

" 
vair"rtlro sz6mraj6ra. A hibdflanulkit.ltott sz6mr6t a Megrenderr! 

" ".arr"ie=n"r"e,#i"t*."piat6r szamitott 30 naponbelril koteles av{rarkozo sz6mritj6ra r"gfir;G;. i;;;:r;amra ki,ilitas6ra V6ilarkoz6nem Jogosult.

1.fi1:!9"i fert6tebI kapcsdn irenyad6. jogszab6ryok tekinteteben Megrender6 ferhiviaa Vdllalkoz6 fisyetm6r az adozls rendjer6t szoro'zooe. e"iiici. i,lrZ"rv d;.i#i. 6:6ban foglaltakra 6s annak jelen szez6d6s .oran t,irtenO e,uenyesit6s6re.

y."E."11??_kEtenti,.hogy rendetkezik_ a veilatkozdsi dij szez6des hat6tya atattiKrtzetesehez szuks6qes o6nziigyi fedezetter 6s 
"r'"g"t 

tuo tenni fizet.sikotelezetts6g6nek.

A V5llalkoz6 eltar a jeren szez6d6s arapj6n terjesitend6 feradatok reszretes reirdsat aszg31i!6s- alapi6ul szolget6 kozbeszez6si etiaras dokument5ci6j6ban 1t. szamn
melleklet) foglalt m(szaki leires tartalmazza.

A vdtllalkoz6 
_ 
k6telezetts6get v6 ar arra, 

_ 
hogy a Megrenderd sz6mdra a jeren

meg6llapod5sban meghat5rozott szolg6ltatdst salat k6ttse-g6n eMegzi.

2.2.

z.J.

2.4.

Szerz6d6s 6rt6ke, fizet6si felt6telek

3.1.



3.3. A V6llalkoz6 ktjteles a munkavegzest ugy megszervezni, hogy biztosrtsa a munka
91.-9::d_so'. :: .gyors erveszes&. v-jr;ftoz;-;-i;i"ti;ioti%ii'eszezesi elarasarap;an megkdtdfl szezddes terve Megrenoao utaiitjiailzeiilil"cit"res elarni. n
,TiJ,"Xolgr "**" ki a munka messzervez6sere, irr"iai"g n"; i;"fi 

" 
t"tj""itert

3.4. A Vallalkoz6 kdtetes a Meorendel6l minden olyan kdrulmdnyr6l haladeKalanul
:l_Tjrle!i,. lmety a tetjesites- erermenyesseget ;Jgy i;ld';;i" ;"" elv6sz6servesz_etyezteti, vagy gdtolja Az ertesitei etmu-tasztl-s"dboi 

"i"lo 
iaren a v6 atkoz6retetosseggel tadozik

3.5. Ha a Megrendel6 c6lszer0flen vagy. szakszerU en utasitest ad, ere a Vdllalkozdkdtetes 6t frgyetmeztetni A fiovetm;;ret6s err"r"".ia"l#?io'Li'rin 
" 

va,"tto.Oreretds. Ha azonban a Meore-ndet6 a risyermeri"G!i6;;;;"?,;;, iennrartja. ay,:tlltf:26 k.jteles a Mesiendet6 ura"i-t,i"a 
"z"ani, 

li""'f r"irij""Lra " .""laretvegeznt.

3.6. A Va alkoz6 a Megrendel6 uta"sitesa szerint sem v6gezheti el a munkat, ha ez
iXglli:lt€:J,ii:Hsi renderkez6s m"s"o'tese," u"i;Jief ls-vasvonbiztons6s

3.7. A Vdllatkoz6 az ig6nybe veft-.alvallatkoz6 magatartdse6rt, mint saj6gd6rt felel.Arv6tjatkoz6 jososutatan io6nybev6tete 
"""16;- V;ilik;r;',.'ila.jrasrr ue".t

llig-|'_":q"ld azon.joget. holy 1eten.. szez6dest azonnati hate yat Vd atkoz6valrerbontsa es az ebb6t ered6 k6rdr Vd atkoz6 fefe er"jny.s i..EJ"l ietLit V6 atkoz6fetet minden otyan kdr6.t. metv az atvd atkoz6 j.go"rr"tf"'n -,g;";b:;t!e 
neltLit nemkdvetkezeft volna be.

A Vdllalkoz6 teljesiteseben kdteles 
. 
kdzremrikddni az otyan atvjllalkoz6 6sszakember, amety a kdzbeszeze.si .etjerdsban ,e; -;"tf -az 

alantatevaatkatmasseg6nak isazotdi6ban. 
-A 

vdlakolo ioteres rr,tig*"i"rOr[i a tetjesir6ssor6n minden olyan _ ak6r a kordbban megjetdlt atvri alkoi6 t"["tt-lg"nyo" u"nn,kiv6nt - atv6 atkoz6 bevondsdr bejetenteni", 
"rnav"t-"1 iia"l"Uiliij 1.. n"u"r"nmeg 6s a bejelent€sset egyiitt nyitatkoznia rr.rr 
""6i". t"g;"lji,Jt" ig"nyo" u"nnikiv6nt atvellatkoz6 nem 6ll a Kbt. 56. S - vajamint, ha jmegeldzd kcizOevez6sieuerdsban azt ajenratk6r6 er6irta, az s7. 6 _ ,."r.i"ti iraio orliiiiirv" i'r"n.

Az olyan alvdllatkoz6 vagy szakember (a,tovabbiakban alv6 alkoz6) helyett, aki vagyamety, a. kijzbeszerz6si eljdrAsban r6szt vett a Va alkoz6 alkaimassaganakigazotSseban, csak a Megrendet6 hozzdjarutasavat 6s abb";;;;;f;; vehet r6szta teljesitesben m,s atv6fiatkoz6, 
-ha a szez6deskcitesi--tlietOen aszez6d6skdt6skor el6re nem tethat6 ok kdvettezteUen - Ueattoii iiny"l"" xorurrneny,

ylsl^":_1i1:I91",bizonyithar6 hibas tetjesitese miatt 
" "."-do; u-"ly 

"nn"r "syresze nem renne terjesithet6 a megjerort arvdflarkoz6var, 6s ha a vdltkoz6 az ii1
1?li1l1T9:"1,:gy,"tt .is mesrelet azoknak az arkarmassdei idveteimenyerner,
melye(nex a Vallalkoz6 a kiizbesze.z€si eljdrdsban az adott alvellalkoz6val egytjttfelelt meg.

Az alvellalkoz6 szem6lye nem. m6dosithat6 olyan esetben, amennytben egymeghat6rozott_ atvellalkoz6 igenybevetele az erintett szotgdltatai saj6tis
tulajdons6gait figyerembe v6ve a kdzbeszerzesi erjdresban az ajanraioi enetetesetor
meghat,roz6 kdrUlmenynek min6s0tt.
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3 S Amennyiben a jeren szez6des m6sk6nt nem renderkezik, a szez6d6s terjesit6sdhezsziiks6ges, az 1 . sz6mu. merekretben mug;"taro=ott minden technikai fert6telbiztositdsa a Vdtarkoz6, rtil:6.se es teraa-ata, kiircinosen a munkav6oz6snezszuks69es helyis69ek, eszkcizok 6i egy6b munlafetteteret uirtorita"r]""-'""-"
3.9. A VSrrarkoz6 szez6d6sszerti terjesit6se eset6n a Megrender6 dij fizet6s6re k6teres, ajelen szez6d6s 2. pontja szerint.
3 1 0 A Megrendel6 jogosult a. V6llalkoz6 tev6kenys6g6t 6s a szolg6ltatds teljesit6s6nekforyamat6t eten6rizni- 

- 
A vdtarkoz6 n"r 'r"iGrur a szez6d6sszer( teriesit6sfererciss6se ar6r' ha a Mesrender6 az errenozesiei;;i"r;"tt" r;;;;;,i"giJi;ro"nv6gezte el.

3.11. Ha a Megrendet6 
" V:11f.:_1"!esit6se r6v6n.uj etgondotasr6t, megotd6sr6t vagyismeretr6r szerez tudom,st, ezt i vSrarkozo eto]etes hozzejerul*sa n6rkr' m.ssalnem k6z6lheti.

4'1. A szez6d6 ferek rcigzitik, hogy a velarkoz6 k6teres a jeren szez6d6s szerintiszorg6rtatds terjesites.re meghaldrozott h;ard; betart6sSra, varamint a szorq5rtatdsmarad6*aran rerjesit.s.re az ajenrateban 6;; ;-";;d.l"""i"gr"*r'k"'!Lpian,vatamint a m(szaki 6s szakmai kOvetetm6nyekn-f megtetetOen.

4 2' A. :erek meg6tapodnak-abbgr, 
.hogy a jeren szez6d6sben r.gzitett vStarkoz6ikdterezettsegek akkor min6s0rnet iitaria'ooen ierjesitettnek, ha a vailarkozo aszorg.rtat,sokat hi6nytaranur, a leten szetod.s 6.1. pontj6ban meghatSrozotthatirid6n betul teljesitette 6s a Szoli6ltata, 

"i"O.envet 
at"Ot".

4'3' A VStarkoz6 k6teres a Megrender6t a terjesit6s idejer6r regarabb ot munkanappar er6bb6rtesiteni.

4.4. A V6ltalkoz6 kdteles a y9.zii.!9s tdrgy6t k6pez6 Szotgetbtes eredm6ny6t a tetjesit6shelyere, iil. a Megrend-er6 6ttat melioott timie szattitani 6s ott azokat atadni. ASzolgdrtatds eredm6ny6t csak a terj-esit6s n"rv"", az dtv6terre r"r.joll.itoti'ierrer"
adhatja 6t.

4.5. A v6rrarkoz6 kdteres a szezrldes t6rgy6t kepez6 s2or96rtat6s eredm6ny6t a megadotthatdrid6re dtadni. Eriiterjesit6s csak JMegrendet6 nozia;arutasavar reneisEge;. 
-"'

4.6. A V6llatko-26. akkor t"!,:.-,1_!-l 
3 szotgdttatds tdrgy:it k6pez6 Szotgattat,s eredmenye

mennyisegi 6s min6s6gi szempontb6r hidnytaranui 6s rrruStranuL ataiL.--- - '-"^

4.7. A Megrender6 a munka. erv6gz6s6t terjesit6s-igazor6si jegyz6kdnyvver igazorja. AMegrender6 a terjesit6s-igazot6si 
.jegyz6konyvei a tetlesitEitor szamiiott-e-irivorc)

napon bellil dttitja ki 6s bocsdtja a Vdllatkoz6 iendetkezes6re. Amennyiben a i"r;'"rite,
nem terjes vagy hibds, a. Megrender6 az itt meghatdrozott, a tetiJsites aGt"retorszemitott 8 napon berLir irdsban dtadja r6siretes kifog6sait, eszrev6teren aV6llalkoz6nak, egyben a kijavit6sra 6sszer( hat6rid6t jer6r m"!. A vdttarkoz6 koteres a
teljesitest a megadott hat5rid6n belUl kijavitani.

4.8. A vdllalkozo az igazoll teljesit6s alapj6n a vdllalkozdsi dijr6l szdml6t eilit ki a
Megrendel6 nev6re. Az alSirt teljesit6s-igazoldsi jegyz6kcinyv egy eredeti p6ld6nya a
szdmla mell6klet6t k6oezi.

Teliesit6s. teliesit6siqazolis

4



5.1

c.l

q^

4 9 A Megrender6 abban az esetben 
.jogosurt a terjesites-iga zorasi jegyz6k6nyv kiades6tmegtagadni, ha a v6ilarkoz6 a jeren szez6dei t pontiauan, irLt-e,i"g ."iriiLi"iu"nr6szletezeft feradatokal, vagy az€k ._egy vagy t6ub r6sz6t nem, iletve nem amegfogalmazott etv6rdsoknai megfelelo iiOaon"ie"riti 

"f
4 10 Szez6ddsszerfi terjesit6sn ek \t:ttl6r?g.az. a terjesites rekinthet6, amery marad6haranulmegfelel a szez6d6sben vdilart tdtebzetts€g;knek, varamint a v ailarkozo 6nalbeny{jtott aj6nlatban foglaltaknak. -

1^ _=f6d:. r9s1e! 
. 
fengz-9 , 1. sz6m{ meilektetben meghat6rozott mfiszakiparameterek szerint ers6 0szt6ryri min6s6gben t,it"r"t I varr"koz6 terjesiteni.

A szez6d6s tdrgydt k6pez6 szorg6rtatds. eredm6ny6t a Megrender6 az ilftaramegadorttetjesit6si heryeken a vdtarkoz6 jLrenreteben 
""*i ai. n'r;osegi megvizsg,iri."n"ry;;a teljesit6s helye.

A Megrender6 vagy az .rtara megbizott 5tvev6 az 6szren mindsegi vagy mennyis6gihib6t, annak ferfedez.se utan 1 vattat*o.J""r r'"L-iixraranur kozri 6s egybenszavatoss6gi ig6ny6t meghatdrozza.

A.v{llalkozo a szorgdrtat6s ered_m6ny66rt az 5tadds-6tv6ter napj6t6r sz6mitott 3 havij6t6ll5st vdrrar. Ezt k6vet6en ferfedezitt rrotegi kif"g,i!o* n"n,, 6rv6nyesithet5k. Aj6tSlldsi id6 aratt a min6s6oi. kifogds ard es6 ierm6let a vailarkoz6 koteres rijb6llesz.ttitani, ennek ermurasziasa 6seten 
"- 

M";;;;6 Jogosurt ezt a V6tarkoz6k6lts6g6n p6totni.

6.1. A V6llarkoz6 kdterezetts6get vdflar arra,-hogy a szez6d6s tdrgydt k6pez6 szorgdrtatdseredm6nv6t regk6sribb ajeren szeztid6s rilgkdGi6ner napj-dt6r szdmitott io.?purinapig a Megrendel6 r6sz6re 6tadia.

6.2. A teljesit6s helye:

M6hai Gy6gyint€ zet, 3233 M6trah6za, Kiiltertilet (7 1 5.1 . hrsz. )

7.) Ka pcsolatta rt5s

7 .1- V6llalkoz6 kdteres a Megrender6t haradeKaranur tdj6koztatni minden oryankdrtilmenyr6l, amely az 1. sz6mt mell6kletben r6szletezett tJraoaioi-'euaiasat
vesz6lyezteti vagy g6tolja, valamint a szolgdltatiis teljesites sor6n 6szlelt mindenolyan_ jelens6gr6l 6s... k6rtilm6nyr6l, imely a szolg6ltat6s ny0jt6s6nak
akad6lyoztat6sdval dsszefiigg.

7 -2' Felek megarrapodnak 
-abban, hogy a szez6d6s terjesit6s6ver kapcsoratban a

Megrendel6 reszer6l eljirni jogosult bzem6ly:

N6v. Dr. Urban LAszt6 phD, F6igazgat6
Cfme: M6trai Gy6gyint6zet, MiirahAza 3233 7151 Hrsz.
Tel: 0637/574-505
Fax:06371574-527
E-mail: igazgatas@magy.eu

Min6s6qi kifoq6solis rendie

A teliesit6s hatrirideie. a teliesit6s helye



V6llalkoz6 r6sz616l etjarni jogosult szem6ly:

N6v. Nagy R6bert
Cime: Radir Rektdm Kft. 3200 Gy6ngy6s, D6zsa Gy. rit 6.
Tel: 06-701312-3488
Fax: 06-371312-348
E-mail: nagy.robert@radir. hu

Felek megdrrapodnak abban,.. hogy - a kapcsorattart6k szem6ry6ben vagyer6rhet6s€g6ben bekovetkezett v6ttoziir6r n.r"a;r.irr"irI'irasban ertesitik egymast.

Minden, a jeren szez6d6s keret6ben a ferek ertar egymasnak kurdtitt 6rtesrcsneklrott form6ban (ajrinrott rev6rben, 
.terefaxon) kefi tcirt6nii'e. Ezen ertesitdsek hat6rya acimzett 6ttati atu6tetkor, iiletve neki tortenO iezUesitlst"iaif 0".

I.J.

R1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.1 Felel6ss6q a teliesit6s6rt

A Vdtarkoz6 jeren szez6des arapjdn kctteres a Megrender6 drtar meghatdrozottfeladatokat, a jelen szez6d6sUen eiOirt rn0J"", 
"r"Oriiyesen 

elv6gezni.

1-y-"rl"lfg19"lib5san terjesit,.amennyiben szez6d6ses kdterezetts.get nem terjesiti,nem haterid6ben tetjesit, hidnyos.:n,.n"rn 
" ,"!i"Li6 mrnos6gben tetjesiti, vagy

"gveP r.o9g-l megszegi a szez6d6sben, 
"nn"r,-rJiJtrereiben 

fogrart fert6tereketvagy hat6rid6ket.

A VSllalkoz6 ferer6s az 6rtara nyijtott Szorg6rtatds szakmai szinvonard6rt, tartarm66rtes teljes kdn:iseg66rt.

1Vl!l3lko.z.: kijetenti, hogy a feladat teljesit6s6hez szrikseges szakmai, sze'emi 6sanyagi er6forr5sokkar rendelkezik es aiokat 
" "r"odo6" 

terjes id6tartama alatt afeladat-meghatdrozds szerinti utemezesben, 6r rertJko"" biztositani fogja. Kijerenti,
L"gyj:l-O"lg:lk a rev6kenys69 fotytatdsiihoz sztkrtg" 6""=". hat6segi enged6ilyet,mrndazon szakmai tapasztarattar, amery a tev6kenys6g megferer6 srint-ii eflziasaiozszi.iks69es.

A feladat teljesit6se aratt bekctvetkezeft, a V6 arkoz6 iigyviter6t 6rint6 szabdryokv6ftoz6sa a VSrrarkoz6 6rdekkcir6be esik, az anriak var6 megferer6s6t a vel,ariozlk6teles biztositani. -

A Vdllalkoz6 felel minden,olyan k6r6rt, amely abb6l ereo, hogy nem teljesitihatdrid6ben a k6telezettsegeit.

Amennyiben harmadik szem6ly a Megrendel6vel szemben a Viillalkoz6 felr6hat6
tev6kenys6g6vel osszefrigg6sben_ ig6ny6rv6nyesit6sser r6p fer, rigy a Veflarkoz6kdteles a Megrendel6t a k5rterites atot haladektalanul mlntesiteni, 6s
tev6kenys6g66rt felel6ss6get v6llalni, kiv6ve, ha a kdr a V6llalkoz6 irdsbeli
figyelmeztetese ellenere a Megrendel6 6ltal fenntartott c6lszerfiflen, szarszerfitien
vagy jogellenes utasit6s eredm6nye; a V6 alkozo bizonyitla, hogy a k6r elh6ritdsa
6rdek6ben a jelen szez6d6s szerint, illetve igy jed el, ah6gy az eliilauan elvdrhat6.

A vellalkoz6 mentestrl a felel6sseg al6l, amennyiben a Megrendel6 nem teljesitette
marad6ktalanul 6s/vagy hat6rid6ben a szez6d6sben meghat6rozott, ilietve a
teljesit6s sorSn jelentkez6 kotelezetts6geit.

8.8
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8 9 Szez6d6 Ferek mentesurnek a. Jeren szez6d6s arapj,n 6ket terher6 koterezetts.gekterjesit.s6nek reszreges, vagy terjes etmulasztasa miatti ferer6ss6g ar6r, amennyibenazok,,vis m a i o /' kov etkezm6nye k6nt ail na k be. n lvrs r;r;, f"fi;ift ;",;;;." 
"*mindazok az esem6nyek, ametyek a Jeten Szezcides hai;ttt;E;;.ii 1J"",0""merlrrnek fer' es amervek oryan rendkivuri lerm"s.etri 

"isy ;;b!ii ''""i"o"tu
esem6nyek, hogy azok bekovet-keztet 

" st"zouo Ferek nem rethattek er6re, iretvenem kerurhetr6k er semmirven 6sszerii int6zkeJ6sser- Er"l ,"iii"uii *"?,inr"*kdr6be tartoznah *u,oi:::?t_1" :"T,itrr*;JJ"n, ., arviz, a fi2, a fotdrens6s,vagy mes term6szeti csapdsok, tov6bbd a hzbor,, orszdgos .*j,., ra-rlaf" e,katonai jelleg( cselekm€nyek. Ilyen jellegil 
"""-eny bedlltakor az errdl tudomastszez6 f6t hatad6ktatanul, kcitetes 

-irdsban 
;rt";it,r;i 

" 
masik fetet.

8 10 A szezrid6s id6tart-ama aratt bek.vetkezett, a feradat terjesit.s6t is 6rant6,vertoz6sokr6r, a vdilarkoz6 " rr/l"gi";dlr6i' hltad6ktaranur 6rtesiteni koteres.' Amennyiben a v6rtoz6sok " rt"o?ae" 
- 
r."rinii tut"o"t terjesit.s6t b6rmiryentartarommar 6s m6rt6kben 6rintik, vagy tou"uii' rortregeket eredm6nye znek, aszez6d6 ferek kdzos megegyez6sser --L xi.u."r.odsekrclr sz6r6 2011. 6vi cVr.tcirv6ny rendetkezeseinet Ueiirtasauaf _ rOOo"iti-a-f-a szez6d6st.

9.'l

9.2

A Vallalkoz6 felet minden oly.:f,.ldFrt, amety abb6t ered, hogy nem vagy nemszez6d6sszerfien (hib6s terieaft6s) terjesiti j"r"ri *".=zaesbor ered6 koterezetts6geit.Ha a munka v6gz6se soran a kctr.tm6"t;{;;;;;"g;iEnex r<ivetkezret6st, hoqv aterjesit6s hibds resz, a Meorendero 
" 

rogvateiossef"ikriL.iu,iiJ*i"'iti-rl',il.di;E
hat6rid6 sikerteren erterte utSn gyakororhatja a hib6s terjesiteseb6r ered6 jogokat.

A V5llalkoz6nak ferr6hat6 okb6r bekctvetkez6 k6sedermes terjesit6se eset6n, varaminta VSllalkoz6 6rtar a teriesit6s 
- 

jogos ok rerr.iiii r"gi"g"disa, itet6reg a v6rarkozo
Iglp!9t6 masararrasa miatt a ueiieno"ro'lii]i ;"d"l"ri!i sv"rorort erdr6s eset6n av-dilarkoz6 k6tber (k€sedermi, ittet-ve mejnirilrr'a.i r,i.il?rl iilet6reg kerterites fizet6sikotelezetts6ggel tartozik.

A kdtb6rt a Megrender6 akkor is k.veterheti, ha k5ra nem merilrt fer. A Megrender6erv6nyesitheti a k6tb6rt meghalad6 k6rdt, 6s " "."o6Je."r"gesb6l ered6 egy6bjogait is.

A V6llalkoz6nak fek6hat6an k6sedermes terjesit6s eset6re kikot6tt k6tb6r megfizet6senem mentesit a terjesit6s ar6r. A Vd arkoz6 kesedermes terjesit6se eseten titeres ahib6s teljesit6st a Megrendet6 eftal t(zdtt p6thaterid6n Uelul orvosotni.

HibSs teljesit6si kotb6r:
Felt6tere. a V6flarkoz6 a jeren szez6d6s szerinti szorg5rtatiist nemszez6d6sszer(en terjesiti es a Megrender6 drtar jerzett hibdt a-meghataroz;tt
hatdrid6re nem javitja ki.
Alapja: Az egyosszeg( nett6 vdllalkoz6si dii.

.Ygrt9k9: A hib6s terjesit6s krjavit6sdra tdzdtt hatdrid6 retert6l kdvet6en naponta a
kotb6ralap 1%, de legfeljebb a kotb6ralap 20%_a.

9.3

9.4

9.5

K6sedelmi kritb6r:
Felt6tele: a VSllalkoz6nak a jelen szez6d6s
k6sedelembe esik.
Alapja: Az egy6sszegU nett6 vdllalkozdsi dij.

szerinti feladatainak teljesit6s6vel

Szerz6d6sszeg6s

9.6.

Mert6ke: Naponta a kdtb6ralap 1%, de legfeljebb a kotb6ralap 20%_a.



9.8.

9.9.

Meghi0suldsi kotb6r:
Felt6tele: a Vellalkoz6 a jelen szez6d6s szerinti feladatokat reszben vagy egeszbennem tefjesiti, ide6rtve azt az esetet is, ha a Vdlarko z6 a szorg6rtat6, t"ri"itg"e*ikesedelembe esik 6s a teljesit6s mdr nem dti 

" 
M;;;"d"16 6rdek6ben.

l:?ry1: 
p\2. egyosszegu nett6 vdltatkozdsi dij.

M6rt6ke: A kotb6ralap 20%-a

A jelen szez6d6sben meghal6rozott k6tb6r rejSrt kdveteresnek min6stir, aMegrendel6 a szdmrdb6r azoiat revonhatj". i" 
" 

.rlrrau6r t6rt6n6 revon6sra nincslehet6seg vagy a szemra dsszege nem nyriit fedezetet a terjes k6veter6sre, akkor azesed.kes .sszeget a Vd,arkoz6 k6teres 1b n"pon u"iui a Megrender6nek dtutarni.

Jogfenntart5s: a jelen szez6rt6-s!:k.l".rn. rn"qf"jel6 teljesites elfogad6sa nem jetentlemond5st a szez6d6sb6l eredci egy6b ig6nye-k16l.

10'1 A jeren szez6d6s a ferek k6rcson6s koterezetts6geinek marad6ktaran 6sszez6d6sszer teljesit.s6vel 
. ,_ figyelembe ueu" , szez6d6s 6..1 . pontj6banmeghatarozott terjesitesi hatarid6t is --sz[nik meg, amennyiben a szez6d6s mdsk6ntnem rendelkezik.

10'2 A Megrender6 a v6flarkoz6hoz int6.zet nyiratkozaftar, a j<iv6re n6zve, azonnarihatellyal megszuntetheti a jelen szez6d6st. fi", '--
- a V6llalkoz6 szez6d6ses kotelezetts6geit srilyosan vagy ism6telten megszegi;

- a V5rrarkoz6 a Megrender6 drtar megadott 6sszerii hatdrid6n bertlr nem tesz eregera felhivdsnak, hogy szez6d6sszer( kotelezefts6geinek tegyen eleget;

- a V6[arkoz6 ism6tert fersz6ritds elen6re nem terjesiti a Megrender6 eftar adottutasitdsokat;

- b5rmery a Kbt.-ben meghat5rozott kiz6r6 ok bekdvetkezik a v.rarkoz6var
szemoen;

- a vSrrarkoz6 5rtar fizetend6 k6tb6r 6sszege er6rte a jeren szez6d6s 9.5., i[. 9.6.pontja szerinti maxim6lis m6rt6ket:

- a Vdllalkoz6 k6sedelem esetere tfizott
k6sedelembe esett.

p6thatArid6t kovet6en 10 napon tfli

10'3 Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szez6dest azonnati hat6llyal felmondani
ha:

- a V6llalkoz6ban. kdzvetetten vagy kozveflentil 25%-ot megharad6 turajdoni
reszesedest szerez varamery oryan jogi szem€ry u"gy.."rdry", joga szerint
jogk6pes szervezet, amery nem ferer meg a Kbt. 56. 5 it l uet e=oe" [y-ponqauan
meghatarozott felt6teleknek.

- a V6llalkoz6 k6zvetetten vagy kcizveflen 0r 25o/o-ot meghalad6 turajdonr
r6szesed6st szerez varamery oryan jogi szem6ry vagy szem6ryes joga sierint
jogk6pes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56: g (1) beiezd6s k)
pontjaban meghat6rozott felt6teleknek.

V5llalkoz6 az e pontban foglalt felmondds eset6n a szez6d6s megsz(n6se el6tt
m6r teliesitett szorg5rtatas szez6d6sszerii p6nzberi e en6rt6k6re jogosurt.

A szerz6d6s meqsziintet6se
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10.4. Amennyiben a Vi atkoz6 
" h3!rjy9: szez6des etnyer6se 6rdek6ben, vagy annakteljesitdse sordn vesztr

versenykorratoashoz f"ry";;;if ?t""s"jx'; rrffi ,lr;,. Ttsfi"?i;:*rj,?*rudomasara jutest6t szamitott 1 €ve;'betrir 
"iiri,"i , "."tojiltir, iier egyioejureg6rtesiti a magyar hat6sdqokar. A V6 alko.O rrOo.arri""J. iily?"."r" 

" 
gy"nUkivizsgdt6sdnak tezdrdsdiq nem rdrtenik kifizet6s. e"i"""vti"i o"i1ri""yosodrk, hogya,ve atko.zo vesztegeres-hez. c""ra"r,oz, reny".eih"r, 

,""gv' 
JJillivi-rat"ra"hozrotyamodoft a szez6d6s ellen&t6ke nem kertil reszere tmzlelesreliovabba a SECO::l!:9 "qpjen . Tgqhgtarozott. vasy.. hatarozatran toOre kzl-rtritJ 

" secO art"rnnanszarozott projektek kapcsen tdrta;6 Megrenaeteseib6t. 
"-- -."

10.5. A szez6d6 felek meg,ltapodnak abban, hogy jelen szez6d6st koztjs megegyez6sselcsak ir6sban sz0ntethetik meo
t"F" rt"tt 

"i"r 
g;ri#""ili ;' "r:, 

":il:J,,ff 
ff ::Tl : yr:il,i:::,"r51f ,ffi 

"Tifolyamatban l6v6 szotgeftatest etvegeznr.

'10.6. Azon, a jelen szez6d6s alaDian fenndflo jogok 6s kdtetezettsdgek, ametyeknekte_rmeszelrikndl fogva tov.ibbra is fenn ke m;r"ii"tt],jio""i;i"i,litve"ilr a titottartastkdtetezetts6gre vonatkoz6 rendetkezesekre, a ;t";- ;;;il;""*regszunes€tk6vet6en is hatelyban maradnak

10.7. A jelen. szez6d6s bermely okb6l 
_tdrt6n6 megsz[indse eset6n a V6llalkoz6 aszez6d6s megszunes6r6t siemitotr 5 ttitl,rnr"-n-"poi,-i.rrjioi.]"S 

" Megrendet6
Je:z6lg vis:.3?dni minden, a MegrenderO art"r 

" rierr"*-;; 
"ii-r-a"r" " ".",.ooe"tetjesit6se 6rdek6ben 6tadott dokume-nt5ci6t, aaatot es azot milo-iailiisro., valamint

;.y;l#:.""Jffi"."ra a jeren szez6d6s szerim'6i.r*J[il.ii.r;".iit6se kapcsan

111 A vSrrarkoz6 koterezi maget, hogy nem fizet, iletve szemor er a szez6d6sterjesit6sev-er dsszefrigg6sb6n orvai'korrseg"r."t.'-;ii;k 
"i"ii!"r!...".kror ".oro2011..evi cv t. tv. (Kbt.) 56. S (r) oet"ioe" lf p"'"1" 
".L,i-iti 

r"iitereknek nemmegfetet6 tersasdg tekinteteben merutnek fet, ei,ai"t " Vjif"n"r6 ad6kdtetesjdvedelmenek csijkkent6s6re alkalmasak:

VSllatkoz6 k6tetes a szerz6d6s teljesit6senek tetjes id6tartama atatt tutajdonosiszerkezetet az ajanlatk6r6 sz6m6ra megismerhetave tenni 6s a fentr bekezdes
szerinti iigyletekr6l a Megrendel6t halad6k6lanut 6rtesiteni.

11.2. Szezitd6 felek a szerz6d6s teljesjGse soran, 6s azt kdvet6en is kiitetesek egym6silzleti j6 hk6t meg6rizni, tov6bb, a szez6d6s telesitese s-r6n egymasrol
tudom6sukra jutott adatokat, t6nyeket, iizreti titkokat 6s mas bizarmas inform;;i6kat aszez6d6s megszrjnese uten js harmadik szemely tudom6s6ra csak az 6rintett f6l
el6zetes, ir6sos hozzaj,rulaseval hozhatjak.

11.3. Felek a jelen szezdd6s viszonylat6ban a szellemi tulajdont 6rint6 k6rdesekben
megallapodnak, hogy Megrendet6 jogosult a jelen szerz6d6s t,rgyat k6pez6
Szolgeltat6s eredm6nyek6ppen letrqdv6 szellemi termekek tetsz6tege; p6ld,nyban
es m6don val6 tovebbi fethasznetdsdra igy bdrmety termek vigy term6kr6sz
tajbbszdrijz6s6re, etdolgozesara, tovabba e tev6kenysege ktirebe-n 3. szemely
jogositds6ra a Szez6i mii tovabbi felhasznjl6sera.

6b felt6telek. rsndelkez6sek
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11 4. SzerzodS felek a kozotttik felmerul6 vit6s kerd6seket b6k6s riton rendezik. Annakeredm6nyterensege 
.eseten, amennyiben a heryi bir6s5g hat5sko16be tartozix,melyn6l a Megrendel6 szekhelye szerinti Bir6sdg illet6kess6g;t kotik ki

11 5 Jeren szezod6s 4 azonos erv6nyrli p6rd6nyban magyar nyerven k6szurt, meryb6r afelek 2-2 p6tddnyt kapnak.

11.6. Jelen szez6d6s me[6kretei a szez6d6s erveraszthataflan r6sz6t k6oezik.

11 7 ' A szezddes 6s mellekletei kozdtti ellentmondds eset6n a szezod6s 6rtelmez6s6re azaldbbi sorrend az ir6nyado..
1 . Szez6d6s,
2. Ajdnlatt6teli felhivds 6s dokumentdci6,
3. Vdllalkoz6 ajAnlata.

Felek e meg6rrapod6st egyi.ittes erorvasds es 6rtermez6s utan, mrnt akaratukkar mindenbenmegegyez6t j6v6hagyj6k, atAirjik.

1 . sz6mi mell6klet: az ell5tand6 r6szletes feladatok

2014. m5rcius 31 .

Megrendel6
Gy6gyint6zet

PhD. F6igazgat6 F6orvos

I I -..-"
" t{T.
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1 . sz5mI mell6klet: az ell5tand6 r6szletes feladatok

A projekt iisszefoglal6 bemutat6sa

A Svajci . HozzAjlrutAs segits6g.6vel m(kdd6 ,Sy6gyito . Regiok,, projekt
megva l6sul5 sa hozzitjirur,.majd az Esza k-ma gya rorsz6 gi el az eszaia tfdrdi' regi6keg6szs6g-, 6s gy6gyturisztikai versenyk6pesselenex nover6s6hez.

Az elnyert forrds 1'099'779 svdjci frank, a k6t6ves projekt meghosszabbitotthatiirid6ver 2014. junius 
!o:p lart Eredmenyeit ezi kcivet6en dt 6ven keresztijr fennkell tartani, hasznositani 
.keil. Ez remerheto 'a prorett soran kifelrlszt"tt .ro;oirt"ta,csomagokt6r 6s a r6trehozott mdrka 6s 'atmdrtdt<toi. -' 

n 
-'irarl1"rJnorr",.

kommunikdci6s rrzenetei erjutnak a ktrfcirdi 6s a hazai c6rcsoportokhoz, amrmegndveri az erdekrcid6st 
3.rcyggyit6 Regi6k" irant, igy nciveked6s rem6rhetci avend6gek 6s a vend6g6jszakAkszltmtdrran Oi a uenOegk<jlt6sben is.

A projekt 6l6n a Mdtrai Ailami Gy6gyint6zet 5il. A konzorcium tov6bbi tagjai:Debreceni Egyetem gr:o 9i 
-_eggszsegiudomdnyi 

Centrum, Magyar
E geszs6 gturizmus Marketin g E gyesr.iret, ori nr-ooGrty ra nicsaoo es irii.ai l"i et.,Gyongyos-M6tra Turisztikai 

^ 
riozhasznri egyl"iir"t, Debrecen 6s HortooagyTurizmus66rt Egvesriret, , Siroki roegenf;6armi es irri.itit"i LJv".ur"t,Mdtraderecske Kdzsegi Onkorm6nyzat.

A. projekt. vegs6 c€lja ,,Gy6gyit6 r6gi6k" ernycim'rka n6v alatt alm6rk6kkal esvedjeggver femjerzett, a ters6g u"tJt.i starrociiban 6s " Mab;;;'rreinuto,evidenci6kra arapozott .egeslsegLigyi *.otg6iiutas-"somagok r,i"r"rita." 6s6rt6kesit6se a hazai 6s t<LitfOtOi iOeginiorg"tri pi;okon.

A szakmai qrogram megvar6-sitSsdban a MAGy, a DEOEC 6s a konzorciumi tagoKszakemberei meilett tovibbi ferkert hazai szakemberek kozrem(kciJnek. Eir" epitu"kcilcscinrisen er6ny6s, hosszu tdrvo szakmai egytittmfik6desek, int6zmenyikapcsolatok, eildt6si hdr6zatok kiarakitdsdra torekszthi. A kiarakitott s.oig6iiatasistrukt0r6t 6s kindratot a hagyomdnyos hazai es kurfcildi 0,ornv"i6-or..-ag""l, eu,orosz 6s FAK piac, esefleg.1avot k-etet, Kina, Japi;l 
"ge"rr6drsr id;dfoilarmipiac mellett tervezzuk ferkin6rni a v6rhet6en b6vur6 nazai-egeszs-6dpenzta'ri, orztisitoi

kcir sz6m5ra is.

A projekt jelentegi helyzet

orvos-szakmai szempontb6l 
. 
felt6rdsra 6s feldolgozdsra ker0ltek a legfontosabb

adottsdgok, meghat6rozdsra keruiltek a szolg6ltat:ili csomagok, felt6telekl A MAC;
felk6szLilt_ arra,.hogy sajdt, hazai viszonylatbln igen szinvoialas intrastrut<ttralanat
es szemelyi 6llom6ny6nak kiakn6z6s6val 6s c6lirdnyos fejleszt6s6vel, sz6leikcir(
egyuttmukodesek kialakitdsaval az eg6szs6gugyi, az idegenforgalmi-turisztikai es a
sport agazatban, szakmai 6s m6s befektet6( bevondri6val, hag6nfinanszirozds
r6v6n fokozatosan felfejlessze ezt a tev6kenys6get.

A program r6v6n szakir5ny0 orvos-eg6szs6gtigyi 6s idegenforgalmi szakmai
anyagok 6s know how, kapcsolatrendszer (hazai 6s ivajci 

- 
szakemberek,

eg6szs6giigyi 6s szdllodaipari, valamint turisztikai 6s egeszs6gturisztikai
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inl6zm6nyek, sviijci konzultdns 6s szolgdltat6k, majdani ertekesitesi hetozat elemei),c6lirdnyosan feilesztett informatikai rendszer, ,ar["renOszer, 1eir6k es marketingstrat6gia, oktat6si program 6[ ehhez renderkezesre, ilretve roiyit aierkeszitesrik. Aprogram.vezet6i felm6rt6k, hogy. melyek azok az adotis6gok, lehet6s6gek,hienyossdgok 6s veszelyek, ametyet betotyasotlaf< egy jo"ed;e".d es fenntarthat6egeszsegturisztikai program m(kddtetesat el a 
-!ua1"i proirart"rogat6st _

amennyire annak felt6telei 6s meg6rdkolt ter"tei eng"dGt 
-_-Jnn-et 

megfetelOenfelhaszn6rni. Jerenreg foryik annJk a menedzi"ro, ' t"Lroi"ar-o 
' 
..ervezerneK akialakitdsa, amely kdpes a .program eredm6nyeit a lrojramtamogatdsmegsziin6s6vel hasznositani 6s a 

_ .gyakorlatba 6ti. tetni, -a 
szukseges

:gIylIl1I?9:":I"J . mrikodtetni, a fe.jriizt€seket 
"riij.iii""i, koordindrni.

:11::i._1:,q to.rtentek.egy, a hazai adottsagokat 6s a nemzetkcjzr etviir6sokatosszhangba h026 minds6gbiztositesi 6s akkreditdci6s renoszer riataiitasara rs.

A fejleszt6sek egyik meghataroz6 ereme a cerirdnyos infrastruktura fejresztes. Az
XT:i.l:9j",:! 6s az es€szsesrisyi 

_szakmai ".6rsattuta"oi- 
is;nyes hazai esroegentorgatmi hasznositasdt eo6szs6g_ 6s gy6gyturizmus terJGO'en Jetent6senakadAlyozza, hogy e sajdtos ttienstdr igdnyiit i,utOlaU"n' sem- Jiy .t<tasszikus,,k6rhdz,. sem egy ,,hagyom6nyos' s.-z6 oo_a 

-lwjtness-"jsrlsr*;."rii 
gyogysza 6)

::i^i:ry: megfetgtgel 
..kiszotg6tni. Ezert atakutt ii a" teitO 

-otvozeteocir 
azugynevezeft ,,medical holel", amelynek r6v6n egyrjttesen, koordin6ltin es egymastt6mogat6an, szemetyre szabottan biztosithat6k; ;;;;;' 

";;;;;i; "" szakszeruegeszsegrigyi szo196rtat6sok, a k6nyermi fert6teret es a szarrooai izoilatt"tasor.
Konkr6t eredm6nyek

Az orvos-szak6rtdk elkeszitett€k a szolgi tatesi csomagok 6s a vezetO termekekkidolgoz6sat megalapoz6 szakmai kutatasokat. A -vezetci 
termefeket ezekfelhaszn6lasaval h€taroztuk meg. A szolgaltat6"i 

""or"gok"i 
u, ;o"_"."x.rt,jk 6"a oevonr gyogytntezmenyek javaslatai alapjan szak6rt6i segits6ggel hatiiroztuk meg.Debreceni szak6rt6k bevonasrival kido[ozisra f<eriit 
-""'-,,m"dicat 

hotel,,krit6riumrendszere. Elk6szi.ilt a k6t r€gi6 vo;zerd lett6ra. tnformatiiai szaxemberek
bevondseval olyan internetes eszkdzt fejlesztettijnk ki a projekt 

"aar"ru, "r"ty "medikai es turisztikai piac szerepl6it kdti dssze egy kdzos pl;tformon. Ez a platform
alkalmas arra, hogy az eg6szsegrigyi int6zmenyei, medikai, turisztikai szolg6ltat6k,
orvosi praxisok, utaz6si irodek 6s egy6b szolgdltatok publik6ljak az ettatuk kinaltterm6k€ket 6s szotgaltat6sokat, ig6nybe vegyek (et6j;gyezzek) egymes
szolgiiltatasait, kozds termekeket atakitsanak ti 1co_Uranritngj Zi optimatizlljat a
vesarl6i logisztikAt. Ez korszerii megoldast ny0jt a hazai ts kulfblci oartnerek
egy0ttmfikdd6sere es az egymds kdzdtt gener6lt tranzakci6k elsz6molasara,
6rdekeltsegi konstrukci6k megteremt6s6re.

A- szolgaltato-rendszer szolgeltatesi csomag.iainak alaptipusai a kdvetkez6k: .1.

Megel6zesi 6s szijr6si csomagok, 2. C6liranyos kivizsgalasi, Intervenci6t et6k6szit6
csomagok, 3. Intervenci6s csomagok, 4. Intervenci6t kdvet6 l6badoz6si csomao. 5.
Rehabiliteci6s csomag, 6. Kr6nikus gondoz6si csomag.

A Metravidek 6s a MAGY eseteben, a MAcy meglevd adottsagaira alapoz\ra az
al6bbi szakteriileteken alakithat6k ki szakszer0en, biztonsagosan es gazdasdgosan
6rtekesithet6 szolgaltatesi csomagok (az egyes csomagok egymassal
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osszevonhat6k): kr6nikus l6gz6szewie" teg,lti allergi6s (teljes k6rfi), sziv-6rrendszeri
(kiv6ve intervenci6), onkol6giai elldtds sz6mos tertll6te.
Tov5bbi. egyuttmtikcidci partnerek bevondsdval, de a tervezett ,,medhotel',-MAcymeghat6roz6, koordin6l6 szerep6t fenntartva az alilbbi szakterrilbtek Oevonjsavat
szervezhetcik meg szorgdltat6si csomagok: sziv-6rrendszeri lintervencio is),mozg6sszervi (mfit6ti is), onkorogiai (terjes kciru), medd6s6gi ettatas, meghaiaiozott
eletszakaszokhoz 6s foglalkoz6sokhoz k6t6d6'komplex eieszsegugyi-[roorerax,
sporteg6szs6grigyi szLiks6gletek.

A t6rsegben es a MAGY krizveflen kozer6ben tcibb kiemerkedci szinvonarf szdiloda
9g m6s idegenforgarmi szervezet is talerhat6, ameryekker egyeztet6sek tort6nGx esk6szek olyan szorgSrtatdso.kat biztositani, ameryek n"r 

".n"r az orvosi gyogydszati
turizmus keret6be, de ig6ny eset6n a szorg6rtatesi csomaghoz tarsitiatd( vagy
alkalomszerfi en el6rhet6v6 tehet6k.

Hossz0 t6vri lehet6s6gek, nemzeti jelent6s6g

I M.AGY.9: ." yglg egy0ttmfikod6 szakmai mfihety ethivatotts6gab6t eredcien, at6rs6g adottsdgaib6l 6s a sv6jci Hozzajarul6s rev6n akkumulari ,,tnow 
-now, 

es
:t:l".tgf segits6gevel egyedilr6ll6 fejl6desi potenci6r j6tt r6tre. Naagan es kcrziorrasrl
befektet6sek r6v6n 6s az 6rintett szakmapolitikai vezet6s - lmberi erciforr6s(eg6szs6giigy, sport), O.llllsag (idegenforgatom, v6llatkozdsfejtesztes),
vid6kfejleszt6s (heryi besz6rit6k, szorgdrtaiasor, - fograrkoztatds r"ir".iie."l -t6mogat6s6val ez kiakn6zhat6, ami 0j tdvlatok nyilhat a hazai gazdasdiit6rsadalmi
kibontakoz6s sz6mara. Ennek r6v6n egy [libb elemmel b6vithe'io a hazai
egeszs6gtudatos 6s fizet6kepes (vagy azza tehet6) lakosseg 6ltal el6rhet6
szolg6ltat6si paletta 6s osztdnozhet6k a nagy munk6ltai6k, egesz-s6gpenztarak es
biztosit6k kindlataik b6vit6s6re. Hosszabb t6von jelentcisei lavitiato a hazai
eg6szs6grigyi kapacit5sok kihaszn6ltsdga 6s jovedelemtermel6se, szinvonala rs.
Mindenk6ppen uj, egazatok kdzcttti egyuttm(kcidesek alakithat6k ii es jelent6sen
gazdagithat6, bcivithetcii Hazdnk szerepv6llaldsa 6s r6szesed6se a min6s6qi
nemzetkozi eg6szs69turisztikai piac bev6teleibcil.
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1. r6sz: Arculati terv elk6szit6se 6s kidolgoz6sa

A pAlyAzat alapvet6en az eg6szs6gturizmus lehet6s6geinek 6s azok fejleszt6s6nek
kidolgoz6s616l sz6l6 kutatdrsokra 6pil1. A projekt egyik celja 169i6s szintri
egeszs6gtigyi turizmus m6rka kifejlesAese. Az erny6 m6rk6n beli.il a projekt
keret6ben 6t alm6rka kialakitdrsdrra kerUl sor. Az ernybmArka 6s az almdrkdk
egyseges megjelen6sehez elengedhetetlen a m6rk6k arculatdnak k6zikonyvbe
foglal6sa.

A nyertes ajdnlattevci feladata a m6rk6k arculati elemeinek teljes kcir[i megtervez6se
6s azok k6zikonyvbe foglal6sa, az alSbbiak szerint:
- A mdrkSk ,,szemelyis6g6nek" kialakit6sa.
- Log6k megtervez6se. Elv616s az egyedis69 6s megkUlcinboztethet6s6g biztositdrsa.
- Arculati elemek megtervez6se, amely biztositja az egys6ges formai megjelen6st a
projekthez kapcsol6d6 dokumentumokon, honlapokon, marketing eszkozokon
(szinek, form6k, design egyez6sege)

Az arculati k6zikonyvnek minim5lisan tartalmaznia kell az al6bbi fejezeteket:
- Alapelemek meghat6rozdsa (log6k bemutatSsa, alkalmazand6 szinek,

haszn6lhat6 bet(tipusok)
- Kcitelez6 elemek (mely arculati elemeket k6telez6 szerepeltetni a

meghatarozott dokumentumokon, ezek elrendez6si lehet6segei)
- AltalSnos irodai nyomtatvdnyok arculat5nak defi nidrl5sa (levelpapir, feljegyz6s,

nevjegykdrtya, borit6k, sajt6kozlemeny, mappa, jegyzettomb, b6lyegz6 stb.)- Kiadvdnyok arculati elemeinek meghatdroz6sa lAltal6nos kiadvdnyor<,
sz6r6lapok, meghiv6k stb.)

- Hirdet6si 6s rekldmfelriletek arculatdnak kialakitdsa (plak6tok,
ujsaghirdet6sek, kitfiz<ik, sz6r6aj6ndekok, molin6, roll-up stb)

- Elektronikus fekiletek (prezent6ci6s h6tter, email sablon, honlap, bannerek, fu
hirdet6s)

- T6j6koztat6 t6bldk (a m6rkShoz csatlakozott szervezetek 6ltal haszn6land6
t5j6koztat6 t6bl6k tulajdons6gai, el helyez6se)
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