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PREAMBULUM
1. Megrendelö, mint ajánlatkérä, az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018. augusztus 28.
napján TED 2018./S 164-374741 számon megjelent eIjrást megindItó felhIvással a
közbeszerzésekräl szóló 2015. evi CXLIII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.") Második
Része szerinti nyIlt közbeszerzési eIjárst indItott ,,Az Agrármarketing Centrum
Nonprofit Korlátolt FelelösségCi Társaság ,,Kapj rá!" elnevezés(i, halfogyasztást
népszertsItô kampányához kapcsolódó kommunikãciOs feladatok ellátása" tárgyban (a
továbbiakban: ,,Közbeszerzési eljárás") vállalkozási keretszerzödés megkotése
céljá ból.
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2. Ezen Közbeszerzési Eljárás során beérkezett, érvényes ajánlatokat Megrendelô a
Iegjobb ár-érték arny értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) szerint
értékelte. Az értékelést követôen a Megrendelô a Vállalkozó ajánIatt választotta ki,
mint nyertes ajánlatot, Igy a Felek a Kbt. 131. § alapján váIIaIkozsi keretszerzôdést (a
továbbiakban: ,,Szerzôdés") kötnek az alábbi feltételekket.
A Kbt. 131. § (2) bekezdése rögzIti, hogy a szerzädésnek tartalmaznia kell — az eIjárs
során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel — a nyertes ajnIat azon elemeit,
amelyek értékelésre kerültek. Ennek értelmében Felek rogzItik, hogy a Szerzôdés
mellékietét képezô nyertes Vállalkozó ajánlata tartalmazza azon elemeket, melyek a
Közbeszerzési eljárás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel
értékelésre kerültek.
3. A Szerzôdés 1. számü mellékietét képezik a Közbeszerzési eljárás kapcsán keletkezett
közbeszerzési dokumentumok, a 2. számü mellékietét Vállalkozó, mint nyertes
ajn!attev6 ajánlata.
4. A 3. pontban meghatározott dokumentumok a Szerzôdés teljesItése során
megfelelöen irányadóak, fuggetlenul attól, hogy azok fizikai értelemben a jelen
Szerzôdés mellékietét alkotják-e. Jelen Szerz6dés a MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001
azonosItó számü projekt (a továbbiakban: Projekt) teljesItéséhez kapcsolódik.
Megrendelô a PoIgri Törvénykönyvrôt szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
,,Ptk.") 6:142. §-ára is figyelemmel nyomatékosan felhIvja a Vállalkozó figyelmét, hogy
a Szerzädés teljesItéséhez — külänösen a projektfinanszIrozásra és az ebböl eredô
esetleges visszafizetési kotelezettségre tekintettel — kiemelt érdeke f(zôdik.

I.

A SZERZODES TARGYA

1. MegrendeI6 megrendeli, Vállalkozó elvállalja — jelen Szerzódésben, a közbeszerzési
eljárás során keletkezett Kbt. 3. § 21. pont szerinti közbeszerzési dokumentumokban,
vatamint a Váltalkozó közbeszerzési eIjrás során benyiijtott ajánlatában foglaltaknak
megfetelôen a Projekt kommunikciós feladatainak ellátását.
2. Jelen Szerzädés szerint Vállatkozó által ellátandó feladatok részletes IeIrását a
Szerzôdés 3. számü mellék/etét képzô mCiszaki teIrás (a továbbiakban: ,,MClszaki
IeIrás"), valamint a Megrendelô áltat kiadott egyedi megrendetések (a továbbiakban:
,,Megrendelés") tartalmazzák.
3. Felek megIIapodnak, hogy jelen Szerzódés tárgyát Megrendelésenkent osztható
szotgáltatásnak tekintik. A Megrendelés tartalmát a Felek — szukség esetén —
kOlcsönösen egyeztetik egymássat annak érdekében, hogy a Megrendelés tartalmazza
az ellátandó feladatok pontos megjeloléset, a teljesItés határidejét, a jelen Szerzôdés
4. számü mellékietében megadott egységrak, dIjak, kedvezmények aIapjn számItott
vállalkozói dIjat, valamint minden olyan adatot, információt, amely a teljesItés
szempontjából Iényeges, és amelyet a közbeszerzési dokumentumok, a Vállalkozó
ajánlata vagy a jelen Szerzôdés kifejezetten nem emlIt.
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4.

Megrendelô köteles a Megrendelésben minden olyan információt, eIvrást,
kovetelményt, specifikációt a VlIatkozó részére megadni, amelyek a szerzôdésszerC
teljesItéshez szukségesek. Megrendelô a Megrendelésben közölt kiegészItó
informciók, eIvrsok, követelmények, specifikációk meghatározása során nem teheti
a Szerzödés teijesItését a MCszaki IeIrásban meghathrozottaknál terhesebbé.

5.

Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltér6en kijelentik, hogy a közöttük
Iétrejött megállapodás kizárólag a Szerzädésben, a közbeszerzési dokumentumokban,
a Vállalkozó ajánlatában foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek között
korábban kialakult szoks, gyakorlat, illetve a jelen Szerzôdés tárgya szerinti
uzletágban a hasonló jeIIegti szerzädés alanyai ItaI széles körben ismert és
rendszeresen alkalmazott szokás.

6. A Vállalkozó teljesItése akkor tekinthetö szerzôdésszerUnek, ha a Vállalkozó a részére
megkuldott és általa visszaigazolt Megrendelésben meghatrozott feladatait
határidôben, maradéktalanul, a MegrendeI6 által meghatározott tartatmi és formal
követelményeknek megfelelôen elvégezte.
7. Felek rogzItik, hogy Vállalkozók közös ajánlatot adtak be a jelen Szerzädés elnyerése és
a teljesItése érdekében, egyetemleges felelässégvállalásuk mellett. Vállalkozók közötti
feladat- és felelässég megosztást külön okiratba foglalt Egyuttm(ikodési MegáIIapods
tartalmazza, amely jelen Szerzôdés 7. számci mellékietét képezi. Az EgyuttmCiködési
Megállapodásban Irtakra tekintet nélkul jelen Szerzädésbäl eredó kotelezettségek
teljesItése körében Vállalkozók egyetemleges kötelezetteknek tekintendôk.
Vállalkozók egyikének jelen Szerzôdés szerint hatIyos értesItésével a másik VlIaIkozó
is értesItettnek tekintendä.
8. Felek rogzItik, hogy Vállalkozók, mint közös ajánlattevôk nyüjtottak be ajánlatot, és
maguk közül a New Land Media Kft-t jelölték meg a nevükben eIjrni jogosult
képviselônek. A megjelolt képviselô tudomásul veszi, hogy a kOzös ajánlatteväk
csoportjnak képviseletében tett minden nyilatkozatának egyértelmCien tartalmaznia
kell a közös ajánlattevôk megjelolését.
II.

A SZERZODES HATALYA

1. Szerzädó Felek rogzItik, hogy a Szerzädés az utolsó aIIrs napjn lép hatályba és jelen
Szerzôdés VII.2. pontjában meghatározott keretosszeg kimeruléséig, de Iegkés6bb
2019. január 31. napjáig terjedö határozott idôtartamra jon létre.
III.

A TEUESITES HELYE

1. Vállalkozó jelen Szerzôdés szerinti feladatait a Megrendelés eltérô rendelkezése
hinyában elsôsorban a Megrendelô 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II.
emeleti székhelyén Itja el.
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IV.

A SZERZODES TEUESITESENEK HATARIDEJE, A TEUESITES MODJA

1. Szerzódô Felek megllapodnak, hogy Vállalkozó a Megrendelésben részletezett
feladatait a jelen Szerzödés hatIybaIépését követóen a Megrendelésben rögzItett
határidôig köteles teljesIteni.
2. Amennyiben a Megrendelô a Megrendelésben lehet6séget biztosIt rá, akkorVllaIkozO
az adott Megrendelést tObb részletben is teljesItheti.
3. Felek a Megrendeléssel kapcsolatos munkafolyamatok vonatkozsában az alábbiakban
állapodnak meg:
3.1. Megrendeló az adott feladatokról e-mail ütjn köteles tjékortatni a Vállalkozót
(továbbiakban: Brief). A Brief nem minäsül Megrendelésnek. A Megrendelô a
Briefben tájékortatja a Vállalkozót arról, hogy milyen munkát kIván
megvalósItani, illetve tájékozódik az adott munka megvalosIthatoságának
feltételeirôl. A Briefnek tartalmaznia kell minden olyan információt, elvárst,
amely a feladat megvalósItásához szukséges, valamint Megrendelö részérôl az
adott projektet kezelä kapcsolattartó személyét.
3.2. A Vállalkozó a Brief áttanulmányozása után, a Megrendelô ltaI igényelt
idôtartamon belül eltérô rendelkezés hiányában 24 órán belül, de amennyiben
ez rövidebb, mint 24 óra, igy az igényelt, de ésszerü idôtartamon belül - köteles
e-mail ütjân visszajelezni Megrendelônek, hogy a feladatot megkapta és
megértette. A Vállalkozó feladata ellenôrizni, hogy a feladat megoldásához
szUkséges minden információ rendelkezésre áll-e, valamint, hogy a feladat a
megadott hatridôn belül megvalósItható-e. Amennyiben a Váltalkozó azt észleli,
hogy a Megrendelä által megadott adatok, informciók nem elégségesek, abban
az esetben köteles erre a Megrendelôt haladéktalanul figyelmeztetni, és az ãltala
igenyelt informciókat bekérni.
3.3. Vállalkozó a Megrendelô thjékortató igényei alapjn, a Megrendelô által a
Briefben megjelolt határidäben árkalkulációt nyüjt be Megrendeló részére.
Megrendelä az árkaIkuIciót annak kézhezvételétöl számftottan lehetôség
szerint 48 órán, de Iegkésôbb 5 munkanapon belUl áttanulmányozza és e-mail
ütján visszajelez a VllaIkozónak. Amennyiben az árkalkuIciót nem fogadja el,
köteles e-mailen megkuldott tájékortatásában megindokolni, kifejtve az
elutasIts indokait. A jelen pont szerinti árkalkuláció kizárólag a jelen Szerzädés
4. számü mellékietét képezô ártáblázatokban (a tovbbiakban: ,,Artáblázatok")
szereplä árak alapján tehetô. Az árkaIkulció a hivatkozott Artáblázatokban
rögzItett áraknál kedvezäbb árak figyelembe vételével is történhet, a
Megrendelö számára azonban — sem tételenként, sem összességében — nem
eredményezhet többlet-fizetési kötelezettséget — eltekintve a vállalkozói dijon
felüli kötelezö költségektäl — annál, mintha az rkaIkulációt az Artáblázatokban
meghatározott árakkal végezték volna el.
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4.

Megrendelä által elfogadott árkalkuláció alapján legkésäbb 7 munkanapon belül
Megrendelä egyedi, cégszerCien aláIrt megrendelest készIt, amelyet e-mailen megkuld
Vállalkozó részére, Vállalkozó pedig köteles azt ugyanilyen módon 2 munkanapon beIü
— a feladat elfogadásaképpen — visszaigazolni.

5. A felek megállapodnak, hogy a kreatIv anyagok beszerzése és a médiavásárlás
tekintetében a MegrendelOt utasItási jog illeti meg, figyelembe véve azonban a VI.2.
pontban foglaltat is. Az utasItási jog magában foglaija a kreatIv tartalom
meghatározását, a kampányuzenet megjelenési felületének meghatározását (Igy
különösen a hirdetä tábla, buszmegálló, Tv, rádió, óriásplakát stb.). A Briefben vagy
más jelen Szerzódés szerint hatályos közlésben tett erre vonatkozó igénytöl a
Vállalkozó csak és kizárólagosan a Megrendelö elôzetes Irásbeli egyetértésével térhet
el. A Vállalkozó köteles valamennyi mediafoglalasról/rendelésröl a Megrendelät 1
munkanapon belül - a foglalást igazoló dokumentum megkuldesevel - Irásban
é rtesIte n I.
Az 5. pontban Irtak megszegését a felek stilyos szerzódésszegésnek, egyben hibás
teijesItésnek tekintik. Az utasItástól eltérd etjárás htrnyos következményeiért, ide
értve a képviseleti joga tüllépésével okozott károkat is, Vãllalkozó, mint
szerzödésszegéssel okozott kárért felel.
6. Vállalkozó jogosult (adott esetben köteles) jelen Szerzôdés teljesItéséhez alvállalkozót
igénybe venni a közbeszerzési eljárás során benyüjtott ajánlatában foglaltaknak
megfeleläen a Kbt. 138. § -ában foglaltak figyelembe vételével.
7. Vállalkozó a Ptk. 6:148. §-a szerint felel, azaz a jogosan igénybe vett alvállalkozóért,
közrem(ködôért ügy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó,
közrem(ikädô jogosulatlan igénybevetele esetén pedig felelôs minden olyan kárért is,
amely az igénybevétel nélkül nem következett volna be.
A Vállalkozó a Szerzôdés megkotésének idôpontjban, majd — a késôbb bevont
alvállalkozók tekintetében — a Szerzädés teljesItésének idötartama alatt köteles
eläzetesen a Megrendelônek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt
vesz a Szerzádés teljesItésében, és — ha a közbeszerzési eljárásban az adott
alvállalkozót meg nem nevezte meg—a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagyaz érintett
alvállalkozó nyilatkozatát benyijtani arrOl is, hogy az általa igénybe venni kIvánt
aIvIIaIkozó nem all a megeläzä közbeszerzési eljárásban elôIrt kizáró okok hatálya
alatt.
8. Vállalkozó a teljesItéshez az alkalmasságának igazolásaban részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalásnak
megfeleläen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon
kötetes igénybe venni, valamint köteles a teljesItésbe bevonni az alkalmasság
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása
akkor maradhat el, vagy helyettuk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás,

egyesulés, szétvIás itján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet
vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont üj szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassági kävetelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyutt felelt meg.

V.

VALLALKOZO JOGAI Es KOTELEZETTSEGEI

1. Felek ragzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzödés aléIrásával a Szerzôdés tárgyát képezô
szolgáltatásnak a jelen Szerzôdésben és az 1.1. pontjban meghatározott
dokumentumokban foglaltak szerint, az elvárható Iegmagasabb szakmai szInvonalon
történô teljesItésére vIIaIt kotelezettséget a reklámetikai alapelvek és a reklámozásra
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával.
2. Felek rogzItik, hogy VIlaIkozó, mint nyertes ajnIattevô ajánlata benyüjthsával, illetve
jelen Szerz6dés aláIrásával kijelenti, hogy a jelen Szerzôdés tárgya szerinti
szoIgáItatshoz szükséges szakértelemmel, mCszaki-technikai felszerettséggel és
szakember-háttérrel rendelkezik, és azt a teljesItés teijes idötartama alatt a
szerzôdésszerC teljesItés érdekében biztosItja. A teljesItéshez szukséges mClszakitechnikai feltételek biztosItsa Vállalkozó feladata.
3. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerzôdés szerinti feladatokat hatridôben elvégzi,
tovább a Szerzödés teijes idôtartama alatt az abban foglalt feladatok elvégzése és
Megrendelô tmogatása céIjbóI folyamatosan Megrendelô rendelkezésére all.
4. Vállatkozó köteles a Megrendelôt minden olyan körülményräl haladéktalanul
tájékortatni, mely a szerzôdésszeriiI teijesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az
értesItés elmulasztásából eredô károk a Vállalkozót terhelik.
5. Megrendelô célszer(tIen vagy szakszer(tIen utasItása esetén Vállalkozó köteles ôt
ezen tényre figyelmeztetni. A figyelmeztetes elmulasztasaból eredö kárért VállalkozO
tartozik felelôsseggel. Amennyiben Megrendelö a figyelmeztetés ellenére az utasItást
fenntartja, a Vállalkozó a jelen Szerzôdéstäl elállhat, vagy — amennyiben az eredeti
allapot nem allIthatO helyre — azonnali hatallyal felmondhatja, ennek hiányában
köteles a szolgáltatást a Megrendelô kockazatara teijesIteni.
6. Vállalkozó a Megrendelô által adott utasItás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez
jogszabaly vagy hatósági rendelkezés megsértésére, illetve az élet- vagy
vagyon biztonsag veszélyeztetésére vezetne.
7. A Jelen Szerzödés teljesItése során vagy annak eredményeképpen a Vállalkozó által
elkészItett és Megrendelô részére atadasra kerQlö valamennyi, szerzäi jogi torvény
szerinti védelem ala esô alkotás (a továbbiakban: mCi) felhasználása tekintetében Felek
ügy állapodnak meg, hogy azokra a Megrendelô — mivel az ellenértéket vállalkozói dIj
mar magában foglaija, további ellenszolgâltatás nélkül — területi és idöbeli korlátozás
nélkQli, minden ismert felhasználési módra vonatkozó, kizárólagos felhasználási jogot
szerez. Ennek megfelelôen a Megrendelô különösen jogot szerez arra, hogy a mUveket
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tdoIgozza, tetszäleges példányban es alkalommal täbbszörözze, nyilvánosságra
hozza, illetve kép-, vagy hangfelvételen rögzItse, terjessze, számItógépre vagy
elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek hasznosItás céljából
átadja, illetve bármely ismert módon a nyilvánossághoz közvetItse. A Megrendelä a
müvek feIhasznáIsi jogát harmadik személyre átruházhatja, tovább harmadik
személynek a mCvek további felhasználására és átdolgozására a Vñllalkozó
beleegyezése nétkül engedélyt adhat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelä a
Projekt támogatója részére ezen aIkotsokat ingyenesen biztosItja.
8. Vállalkozó szavatol azért, hogy a mt] tekintetében nem II fenn harmadik személynek
olyan joga, amely Megrendelö jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E tekintetben
harmadik személyt a Megrendelôvel szemben semmiféle jog nem illet meg, és ebbôl
eredöen a Megrendelôvel szemben semmiféle jogcImen tobbletdIj-igény nem
érvényesIthetä. Amennyiben a m(vän fennálló felhasználási jog jelen Szerzôdés
szerinti megszerzését harmadik személy joga akadályozza, illetve a mCiveken fennállO
felhasználási jog jelen Szerzôdés szerinti gyakorlását harmadik személy joga korlátozza,
a Megrendelô a Szerzôdéstôl elállhat, és Vállalkozótól krtérItést követelhet.

9.

Felek megállapodnak abban, hogy a mCi elkészItése sorn, azzal osszefuggésben a
Vállalkozónál keletkezett egyéb szerzôi jogi védelem ala esô mCivet, dokumentumot,
iratot vagy adatot a Vállalkozó kizárólag a Megrendelö eläzetes Irásbeli jováhagyása
esetén hasznalhatja fel és adhatja at harmadik fél részére.

10. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerzädés megkotése, illetve teijesItése nem sérti
harmadik személy jogait. Amennyiben Vállalkozó a szerzäi jogi torvény védelme ala esô
alkotást hasznal fel teijesItése során, a szerzôi jogi törvény altal oltalmazott alkotások
szerzäi jogi/szomszédos jogosultjaitól azok jelen Szerzôdés szerinti, Magyarország
területén való, idöbeli korlátozás, illetve felhasználási módra vonatkozó korlátozás
nélküli felhasználásra vonatkozó engedélyét be kell szerezni. A felhasználási
szerzädések (dIjmegallapodas) megkotését megelôzôen Megrendelôtôl annak
eläzetes hozzájárulását kapcsolattartója Citján be kell szerezni, a jóváhagyás
beszerzéséig ilyen targyban megállapodás nem köthetö. A szerz6dés tervezete teljes
terjedelmében rendelkezésre bocsátandó. Amennyiben a szerzôi/szomszédos jogi
jogosuittal kötendó szerzôdés tervezetére észrevétel 3 munkanapon belül
megrendelätól, vagy képviseletében etjaró személytäl nem érkezik, a hozzájárulás a
szerzädés megkatesehez vélelmezendä.
11. Vállalkozó képviseleti joga kiterjed a reklám közzétételére irányuló szerzödés
Megrendeld nevében tOrténä megkotésére, annak módosItására és a teljesItés
elfogadásâra, azzal, hogy minden nyilatkozataról egy munkanapon belül Megrendelöt
tájékortatni köteles.
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12. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerzôdésben foglalt feladat vonatkozásában a
reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: ,,Reklámadó tv.") 3. § (1)
bekezdése szerinti rekImadó alany nyilatkozatának hiányában kOtelezettséget vállal
arra, hogy a reklámadó alanyától a nyilatkozat megtételét igazoltan ken és az igazolást
a Megrendelônek átadja, ennek elmaradása esetén a Megrendelô teljes kárát
m egté rIti.
13. A Reklámadó tv. 2. § (2) bekezdésében Irtak értelmében a VIIaIkozó köteles a rekIm
közzétételének idäpontjában:
6. számá mellékiet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal
•
igazolható módon nyilatkozatot kérni arról, hogy a médiatartalom-szolgáltatót
tárgyévre vonatkozóan a reklám közzététele után adófizetési kotelezettség nem
terheli;
•
6. számü mellékiet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal
igazolható módon nyilatkozatot kérni arról, hogy a médiatartalom-szolgáltatót
tárgyévre vonatkozOan reklámadó fizetési kotelezettség terheli, amely adóbevallási és
adófizetési kotelezettségének a reklámadOról szóló hatályos jogszabIyoknak
megfelelôen eleget tesz.
6. számü mellékiet iratminthja aIapjn, vagy azzal azonos adattartalommal
•
igazolható módon nyilatkozatot kérni arról, hogy a médiatartalom szolgáltatO a
rekImközzététeI megrendelésének idôpontjában szerepel az IIami adóhatóság
honlapján közzétett, a RekImadó tv. 7/A. § szerinti nyilvántartásban.
14. VIIaIkozó köteles Irásban felhIvni a Megrendelô figyelmét minden olyan esetleges
reklámok megjelenésével kapcsolatos jogi probIémra, amely nincs összhangban a
hatIyos jogszabályokkal, vagy a Magyar Reklámetikai Kódexszel. Amennyiben
kommunikációszakmai, reklámszakmai, reklámjogi állásfoglalásra van szukség a
tevékenysége sorn, azt a Vállalkozó köteles azonnal Irásban jelezni a Megrendelónek.
A Vállalkozó köteles a Megrendelést, annak beérkeztét követäen késedelem nélkül
megvizsgálni, és minden olyan körulményrôl haladéktalanul értesIteni käteles a
Megrendelôt, amely kedvezôtlen hatással lehet a jelen Szerzódés szerinti
teijesItésének határidejére, minôségére és koltségeire. Az értesItésnek ki kell terjednie
az e1ôidéz6 okokra, azok megszuntetésének Iehetäségeire, a kedvezôtlen hatsok
várható mértékére, mérséklésének módjára. A Vállalkozó köteles a teljesItés átadására
nyitva álló határidô Iejártt megelôzöen, Iegkésôbb a hathridô Iejántát megelözô 5
munkanapig, a teijesItés állásáról a Megnendelôt értesIteni. Az az értesItés magában
foglalja az elkészült anyagok bemutatását, tájékortats adását a megvalósult
médiavásárIsokróI, illetôleg minden olyan adatnól, tényrôl, konulményräl, mely a
teljesftéssel osszefugg.
15. VIIaIkozó akkor és olyan tartalommal jogosult az elkészItett müveket, (Igy különösen
szórólapokat, reklámfilmet, rádió spotot, kiadvnyt, kisfilmet, füzetet szónóanyagot) a
médiaszolgáltatók, vagy terjesztäk részére kiadni (átadni), miutn azt az
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tadást/kiadást megelôzôen a Megrendelánek bemutatta. Az elôbb emlItett anyagok
átadása csak es kizárólag olyan tartalommal, külsô megjelenéssel megengedett,
amilyen tartalommal, kQlsö megjelenéssel a Megrendelô elôzetesen azokat
jóváhagyta. A Vállalkozó köteles az anyagokat jóvhagyásra olyan idôben a
Megrendelä rendelkezésére bocstani, hogy annak a vizsgálatára, az esetleges
módosItás, javIths érdekében való észrevételezésre legaIbb 3 munkanap álljon
rendelkezésre. Amennyiben a bemutatás mr olyan idôben történt, mikor a 3
munkanap nem tIt rendelkezésre, e vállalkozói késedelmet a felek sülyos
szerzädésszegésnek minäsItik.

Vt.

MEGRENDELO JOGAJ Es KOTELEZETTSEGEI

1. Megrendelô jogosult a Vállalkozó tevekenysegenek koordinálásñra, továbbá bármikor
jogosult a szerzódésszeri teijesItést a Vállalkozó indokolatlan zavarása nélkül
ellenörizni.
2. Megrendelä utasItásai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik
a tetjesItést terhesebbé. Megrendelô köteles a VIIaIkozót minden olyan körülményröl
hatadéktalanul thjékortatni, mely a szerzôdésszerCi teljesItést akadályozhatja vagy
veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából eredä krok a Megrendelät terhelik.
3. Megrendelô váltalja, hogy a Vállalkozó által megfelelô idôpontban, indokoltan, ésszerC
tárgyban es terjedelemben kért, Váltatkozó teljesItéséhez szukséges információkat
Vállatkozónak átadja. Amennyiben ilyen informciók nem állnak a Megrendelô
rendelkezésére, azok biztosItása érdekében a szukséges intézkedéseket megteszi.
Különösen vonatkozik ez a vállalkozói teljesItéshez szukséges adatok egyeztetett
határidôben történä biztosItására. A Megrendelä köteles az információkat — ide nem
értve azon információkat, melyek átadsát jogszabály kizárja —vagy utasItásokat olyan
határidôben megadni a Vállalkozónak, hogy az Iehetôvé tegye a VIIaIkozó
szerzôdésszerC teijesItését. A VIIaIkozó nem felel azért a kárért, ami annak folytán
következett be, hogy a Megrendelô a Vállalkozó által kért, a szerzôdésszerCi
teljesItéshez szukséges és a Megrendelô rendelkezésére áltó információt vagy utasItást
indokolatlanul késedelmesen adta meg, vagy megadását indokolatlanul megtagadta.
4. Megrendelä köteles a Megrendeléseket olyan hatridôben megadni, hogy az alapján a
Szerzôdés szerinti határidöben történä teljesItés objektIve lehetséges Iegyen, különös
tekintettet a Szerzôdés hatátyára.
5. Megrendelô vállalja, hogy VIIatkozó által nytjtott szotgáltatás eIfogadsát követäen a
Szerzôdésben meghatározott dIjat VIIaIkozónak a jelen Szerz6désben rogzItettek
szerint megfizeti.
6. Megrendelô köteles a szerzôdésszer( teljesItés keretében teljesItett szolgáltatást
átvenni. Amennyiben a Megrendelö a teljesItést hibásnak vagy késedelmesnek
minôsIti, köteles Vállatkozót erräl a TeljesItésräl száló Beszámoló kézhezvételét
kävetöen Iegkésöbb 3 munkanapon belUl értesIteni azzal, hogy ezen kotelezettség
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elmulasztása nem zrja ki Megrendelä jelen Szerzôdés alapján fennIIó bármely
igényének érvényesIthetóségét.
7. Ha a Vállalkozó a Megrendelö érdekkorébe tartozó okból akadályortatva van a
szerzädésszerCi teljesItésben, és ez a szoIgáItatsok eltenértékét vagy a teljesItés
idôtartamát novell, akkor a Felek sürgdsen egyeztetnek és rOgzItik az ezzel Osszefuggö
teendôket. VIIaIkozói késedelem ez esetben kizárt mindaddig, mIg a teljesItéshez
kapcsolódó akadály MegrendelO részérôl el nem hárul.
VII.

KERETSSZEG, VALLALKOZOI Dii, FIZETESI FELTETELEK

1. Felek rogzItik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzôdésben meghatrozott, illetve az egyedi,
cégszerUen aláIrt, és visszaigazolt Megrendelések kapcsán rOgzItett kOtelezettségeinek
szerzódésszerCi elvégzéséért a Szerzödés elválaszthatatlan részét ArtbIázatokban
meghatrozottak szerint részesül dIjazásban (a tovbbiakban: ,,Vállalkozói dIj"), amely
dijak VIIaIkozó jelen Szerzôdés teljesItése során felmerulô valamennyl koltségét
tartaImazzk az alábbiakat kivéve:
- a szerzäket megilletä, a szerzôi jogrOl szóló 1999. évi LXXVI. tOrvény szerinti jogdIjak,
- a gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeiról és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. tOrvény 5/C. § (3) bekezdése szerinti reklámkOzvetItônek járó dIjak
(jogszabIyban szabályozott reklámkOzvetItöi dIj),
- a Szerzôdés teljesItése során esetlegesen felmerülö reprezentációs kOltségek után
fizetendö ado és a kOrnyezetvédelmi termékdIj,
(a tovbbiakban együttesen: ,,Vállalkozói dijon felüli kötelezö koltségek")
A Vállalkozói dijon felüli kOltségek a KeretOsszeg részét képezik.
A VIIaIkozó az Artáblázatokban rOgzItett dIjakat koteles minden, Megrendelä által Irt
Megrendelés esetén tartani, azoktól csak Megrendelóre nézve kedvezöbb dIjazst
eredményezôen térhet el a médiavásárlás kapcsán teljesItendä feladatokkal érintett
Megrendelések esetén.
2. Felek megállapodnak, hogy a jelen SzerzOdés idätartama alatt felhasználható
keretOsszeg
nettó
214.039.868,Ft,
azaz
nettó
kettöszáztizennégymil Iió-harminckilencezer-nyolcszázhatvannyolc
forint
(a
továbbiakban: ,,Keretösszeg"). A dIjat 27% Afa terheli.
Megrendelô koteles a KeretOsszeg 70 %-ât kimerIteni. Vállalkozó elfogadja, hogy a
Keretosszeg 70 %-át meghalado IehIvás elmaradásának esetére semmilyen kOvetelést
nem támaszthat a Megrendelôvel szemben. Tovbbá VIIaIkozO kijelenti, hogy a
Megrendelôvel szemben semmilyen kárigényt nem érvényesIt, amennyiben a
KeretOsszeg 70-t meghaladóan nem olyan érték( és számü Megrendelés érkezik
MegrendelôtOl, mint azt a Vállalkozó feltételezte. Vállalkozó megajánlásait ezen
feltétel ismeretében tette meg.
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3. Felek megállapodnak, hogy a Szerzôdés megkotése, a szmla kiállItása és kiegyenlItése
magyar forintban történik.
4. Az ellenérték megfizetésére a Projekt keretében, az lrányItó Hatósg által nyüjtott
támogathsi osszeg felhasználásával kerül sor. Az ellenszolgáltatás európai uniOs
támogatásból kerül finanszIrozásra, a támogats intenzitása 100,000000 %, a
tmogatásból származó összeg kifizetése a 2014-2020 programozási idószakban az
egyes európai uniós alapokból szrmazó támogathsok felhasználásnak rendjérôl szóló
272/2014. (Xl. 05.) Korm. rendelet 129. (1) bekezdés alapján utófinanszIrozással a
kedvezményezett fizetési számlájára történô utalással kerül sor.
5. Felek megllapodnak, hogy a teljesItésigazolsára a Kbt. 135. § (1) bekezdésében
foglaltak irányadók.
6. A teljesItésigazoláshoz mellékelni kell a Megrendelô által elkészItett és Vãllalkozó által
elfogadott Megrendelést, a Vállalkozó által elkészItett TeljesItésröl szOló Beszmolót,
valamint a kapcsolOdO teljesItést igazoló anyagokat, dokumentumokat (p1. hang, kép,
video, háttérszámlák, támpéldányok, szállItólevelek stb.).
7. A MegrendeI6 részéról a teljesItésigazols kiadásra OnállOan jogosult személyek:
Petrás Krisztina
Beosztása: irodavezetô
Tel.: +36 20463 562
E-mail: petras.krisztina@amc.hu
Tiszolczkiné Petres Mónika
Beosztása: kommunikáciOs tanácsadó
Tel: +36 30 198 2905
E-mail: petres.monika@amc.hu
Viola Katalin
Beosztása: kommunikciós és marketing koordinátor
Tel: +36 30 301 5581
E-mail: viola.katalin@amc.hu
8. Megrendelô elöleget nem biztosIt.
9. A VállalkozO a Megrendelô által igazolt teljesItés alapjn az esedékes vállalkozói dIjról
a Megrendelések teljesItését követäen megrendelésenként állIt ki számlát a
Megrendelô nevére. Az aláIrt teljesItési igazolás egy eredeti példánya a számla
mellékletét képezi. Megrendelä jelen Szerzädés alapján keletkezô követeléseivel
szemben Vállalkozó beszámItással semmilyen jogcImen nem élhet.
10. VIlalkozó a számlán köteles feltüntetni a Szerzädés iktatószmát, illetve a Projekt
azonosItószâmât (MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001). A számlának meg kell felelnie a
mindenkor hatályos törvényi elôIrásoknak. Vllalkozó a számlákon teijesItési
idôpontként kizárólag a Szerzôdés idôtartamán belül esô détumot tüntethet fel.

11. A Megrendelô a Vállalkozói dIjat a Szerzôdéses feladat tényleges, a Megrendelä által
igazolt teljesItés alapjn utólag a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése alapján, a Ptk.
6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, utófinanszIrozással teljesIti.
12. A Megrendelô elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla killItásának hetyességét vitatja,
vagy ha a számlához csatolt igazoló okmány hinyos. Az ebbôl eredô viták rendezésére
a Feleknek 5 (öt) munkanap all rendelkezésükre. llyen esetben a fizetési hataridot attól
a naptól kell szamItani, mikor a Felek rendezték a vitás kérdéseket és pótolták a
mulasztasokat. Ha utólag bebizonyosodik, hogy a szamla kiállItása vagy a csatolt
igazoló okmány nem volt hiányos, a Megrendelô késedelmi kamat fizetésére köteles.
13. Megrendelô késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamat
felszámItására. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a Ptk. rendelkezései
az iranyadóak. Vállalkozó a késedelmi kamaton felül a behajtási koltségatalanyról szóló
2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti behajtási koltségátalány összegére is
jogosult.
14. Nem szerzôdésszerC teljesItés esetén a Vãllalkozó a vállalkozói dIjra a szerzódésszerCI
teljesItés aranyaban jogosult, tovabba felel a szerzädésszegéssel okozott valamennyi
kárért. Vállakozónak tudomása van róla, hogy jelen Szerzädés finanszIrozására
Megrendelä tamogatast kapott a Miniszterelnokségtäl, mint az ETHA (Európai
Tengerugyi és Halászati Alap) magyarorszagi programjait koordináló lranyItó
hatóságtól. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben - jelen Szerzôdés nem
szerzôdésszerCi teljesItése, mint ok, vagy részok folytán - a tamogatasi szerzôdés
szerinti feladatait nem látja el szerzôdésszerQen, ügy a támogatási szerzödés
megszegésébôl es megszuntetésébäl eredä kárait (Igy kUlönösen a visszafizetési
kotelezettség teljesItésébôl és bIrsag megfizetésébôl eredô kárait) Megrendelä vele
szemben érvényesIteni jogosult. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót terhelô
kártérItési felelôsség alapján történô helytallas felsä korlatja a jelen Szerzôdés szerinti
nettó keretosszeg, azaz nettó 214.039.868,- Ft összeg.
15. Felek megallapodnak, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelô elôIrja,
hogy:
15.1. a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerzôdés teljesItésével
osszefuggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelö társaság tekintetében
merUlnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak;
15.2. a Szerzödés teljesItésének teijes idätartama alatt tulajdonosi szerkezetét,
szervezeti strukturajat és jelen Szerzôdés szerinti kapcsolattartók helyettesItés
rendjét a Megrendelö számra megismerhetôvé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ugyletekräl a Megrendelöt haladéktalanul értesIti.
16. A külföldi adóillet6ség( Vallalkozo köteles a Szerzôdéshez arra vonatkozO
meghatalmazást csatolni, hogy az illetösége szerinti adohatosagtol a magyar
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adOhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevôre vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

VIII. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKTELEZETTSEGEK
1. Amennyiben a VIIaIkozó ofyan okból, amelyért felelôs jelen Szerzädés szerinti vagy a
Megrendelésben foglalt bármely kotelezettseget határidôben nem, vagy nem
megfelelôen teljesIti, iLletve feladatainak teijesItésével késedelembe esik, késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a Megrendelés teijes összege,
mértéke naptári naponként 2%. Amennyiben a VI!aIkozó késedelme az 5 naptri
napot meghaladja, akkor Megrendelô jogosult a közvetlen Megrendeléstöl Irsbe!i
nyilatkozatával elállni és meghiiisuIsi kötbért követelni.
2. Amennyiben VáHalkozó a Megrendelések tekintetében olyan okból, amelyért felelös,
hibásan teijesIt, hibás teijesItési kötbér fizetésére kötees. A kötbér alapja az egyes
Megrendelések nettó ellenértékének 2%-a naptári naponként, a hiba kijavItásának
napjáig. A kijavItás napja a kötbér idätartamába beszámIt. A Felek rogzItik, hogy a Ptk.
6:187. § (2) bekezdésére tekintettel a Megrendeld a hibás teijesItési kötbér mellett
nem érvényesIthet szavatossági igényt.
Kétszeri hibás teljesItés esetén, vagy ha a Vállalkozó a hibát az eläIrt határidön belül
nem javItja ki, akkor Megrendeld jogosult a Szerzôdéstôl egyoldalü Irásbeli
nyilatkozatával elállni és meghiüsulási kötbért követelni.
3. Amennyiben a jelen Szerzôdés vagy az aiapján adott Megrendelés teijesItése olyan
okból, amelyért a Vállalkozó fe!elôs, meghiisuI, a Vállalkozó meghiüsulási kötbért
köteles Megrendelônek fizetni. A kötbér alapja a jelen Szerzödés szerinti nettó
keretosszeg (amennyiben a teijes Szerzädés hiüsul meg), illetve a Megrendelés nettó
összege (amennyiben a Megrendelés teljesItése hiiiisul meg). A kötbér mértéke a
Szerzôdés, illetve a Megrendelés nettó osszegének 30%-a. Amennyiben a hiba 8
naptári napon belUl — amennyiben a hiba kijavItása ez ideig a hiba jellegéböl adódóan
objektIve lehetetlen, ügy IegfeIjebb naptári 15 napig - kijavIthsra nem kerül,
Megrendelô egyoIdaIt nyilatkozatával a teijesItést meghicisultnak nyitvánIthatja, mely
nyilatkozat Vállalkozóra kötO erövel bIr.
4. Ha a Megrendelésben meghatrozott teijesItési véghatáridô tejárta eldtt nyilvánvalóvá
válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait olyan okból, amelyért felelôs csak oiyan
számottevö késéssel tudja elvégezni, hogy a Megrendelés teijesItése a Megrendelônek
mar nem all érdekében, a Megrendelô a Megrendelést — Vállalkozó felé fennálló
kártérItési kätelezettség nélkül — egyoldaki jognyilatkozattal megszuntetheti,
meghiüsulási kötbér és az azt meghaladó igazolt kárai érvényesItési jogának
fenntartása mellett.
5. Ha a Megrendelésben meghatározott teljesItési véghatáridó Iejárta elôtt nyilvanvalóva
válik, hogy a teijesItés hibás lesz, a Megrendelä a fogyatékosságok kiküszöbölésére
kitCIzött határidö sikertelen eftefte után is gyakorolhatja a hibás teljesItésbäl eredô
jogait, vagy a döntésétôl függóen a kárainak enyhItése érdekében a teijesItési
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véghatridô eltelte elätt Megrendelô a Megrendelést — VIIaIkozó felé fennálló
krtérItési kotelezettség nélkül — egyoIdaIt jognyilatkozattal megszuntetheti,
meghiisuIási kötbér és az azt meghaladó igazolt kárai érvényesItési jogânak
fenntartsa mellett.
6. Vállalkozó a kötbér összegét a vonatkozó Megrendelôi felszólItás kézhezvételétôl
számItott 5 (öt) napon beIü köteles átutalással megfizetni a Megrendelönek a
Megrendelésben rogzItett számlájára, vagy Megrendelä jogosult a kötbér összegét
Vállalkozó esedékes dIjábOl — Vállalkozó egyidej(i értesItése mellett — a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében meghatározott feltételek szerint levonni.
7.

Megrendelö jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerzôdésszegésból eredä egyéb
jogait is érvényesIteni. A kötbér akkor is jar, ha a Megrendelônek kára nem merült fel.

8. TeljesItési biztosIték:
8.1. Megrendelä a Megrendelés teljesItésének elmaradasaval kapcsolatos igényei
biztosItékaként a Kbt. 134. §- ban foglaltak szerinti biztosItékot köt ki. A
Vallalkozó nem szolgáltathat olyan teljesItési biztosItékot, amely — a Ptk. 6:436.
§-ában foglaltakon tül — a Megrendelô feltétel nélküli igényérvényesItését
korlátozná. A biztosItéknak — a Ptk. 6:436. §-ában foglaltakon tiI — feltétlennek
és visszavonhatatlannak kell lennie.
8.2. A biztosIték mértéke a Megrendelésre esô nettó vállalkozói dIj 5%-a. A Vállalkozó
a teljesItési biztosItékot — a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaval osszhangban köteles átadni
óvadékként az elôIrt pénzosszegnek a Megrendelö fizetési számlájára
a)
történô befizetésével (atutalasaval),
b)

feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetô

pénzügyi intézmény vagy biztosItó által vállalt garancia vagy készfizetä kezesség
biztosItásával, vagy
c)

feltétel nélkQli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetô

biztosItási szerzädés alapján kiáltItott — készfizetô kezességvállalást tartalmazó —
kötelezvénnyel
a Megrendelô részére jelen Szerzôdés megkotésétöl a Megrendelés
kézhezvételétôl számItott 5 munkanapon belül. A teijesItési biztosItéknak a
Megrendelésben meghatározott teljesItési határidô lejartat követd 30 napig kell
érvényesnek lennie. A biztosIték teljesItése befizetés, atutalas esetén visszavonhatatlan átutalási megbIzás és a bankszámlakivonat eredeti vagy hiteles
masolatanak a benyüjtásával, egyéb esetben a biztosItási szerzädés alapján
kiállItott — készfizetö kezességvállalást tartalmazó — kötelezvény, pénzugyi
intézmény vagy biztosItó által vállalt készfizetô kezességvállalast tartalmazó
okirat vagy garancia eredeti példanyaval igazolható.

14

8.3. A Megrendelés szerzädésszer( teljesItése Megrendelä általi elismerése egyben
a biztosIték teljes osszegének egy lépésben tärténô felszabadIthsát eredményezi.
A biztosItékadás késedelme esetén Megrendelä választhat, melyik biztosItékot
igényli. Ovadék iránti igény esetén Megrendelô jogosult az óvadék ässzegét a
Vállalkozó javára megfizetni esedékessé vló ellenértékbôl visszatartani.

IX.

SZERZODO FELEK EGYÜTTMOKODESE, KAPCSOLATTARTASA

1. Szerzódô Felek kotelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerzôdés hatálya alatt
kölcsönösen egyuttm(ikodnek, melynek keretében kellä idôben tájékortatják egymást
a jelen Szerzädésben foglaltakon tülmenöen minden olyan kérdésräl, amely a jelen
Szerzôdésben foglalt teljesItésre kihatással lehet.
2. Szerzödö Felek megállapodnak, hogy Megrendelô kérésére 2 munkanapon belül
konzultációt tartanak, melynek keretében kölcsönösen tájékortatják egymst a jelen
Szerzädés teljesItésével kapcsolatos valamennyi körulményrôl.
Felek rogzItik, hogy a jelen Szerzödéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax
ütján, e-mailben, futár ltaI vagy ajánlott, tértivevényes postai kuldeményben
kötelesek közölni, a Megrendelôben, valamint a Ientiekben megjelolt kapcsolattartó
személyekkel. (Ketseg esetén mind level, mind fax, mind elektronikus üton küldött
üzenet esetében a küldó felet terheli annak a bizonyItása, hogy a másik Fél részére az
üzenetet megkuldte.) Az üzenet megkuldese bizonyItható ajánlott tértivevényes postai
kuldemény tértivevényével, hiba es megszakItásmentes adást bizonyItO fax
igazolószelvénnyel, valamint e-mail megkuldése esetén olyan iratokkal, melybôl
megállapItható, hogy hiba visszajelentés nem történt Az email-cImre történä
üzenetküldés esetén az üzenet kézbesItésének ténye az átküldés id6pontjában ellenbizonyItás Iehetôsége nélkül - vélelmezett.
3. Felek megállapodnak, hogy kapcsolattartót jelälnek ki a Szerzôdés teljesItése kapcsán
elvégzendô feladatok koordináIásra, a Vállalkozó munkájának ellenörzésére, illetve a
Szerzôdést érintö kérdések megtrgyalására.
4. Megrendelö részérôl a Szerzôdés teljesItése során kapcsolattartó személy:
Petrás Krisztina
Beosztása: irodavezetä
Tel.: +36 20 463 5632
E-mail: petras.krisztina@amc.hu
Tiszolczkiné Petres Mónika
Beosztása: kommunikációs tanácsadó
Tel: +36 30 198 2905
E-mail: petres.monika@amc.hu
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Viola Katalin
Beosztása: kommunikciós és marketing koordinátor
Tel: +36 30 301 5581
E-mail: viola.katalin@amc.hu
VMlalkozó részéröl a Szerzödés teljesItése sorn kapcsolattartó személy:
Balásy Gyula
Beosztása: Ogyvezetô
Telefonszám: +36 30 986 3831
E-mail: kozbeszerzes@newland.hu
Hidvégi Krisztna
Beosztása: media igazgató
Telefonszám: +36 1 746 2803
E-mail: krisztina.hidvegi@newland.hu
Sperczel Daniel
Beosztása: client service vezetö
Telefonszam: +36 30 253 5058
E-mail: daniel.sperczel@lounge.hu
Rejtö Bence
Beosztása: account manager
Telefonszam: +36 30 242 3603
E-mail: bence.rejto@lounge.hu
Vaskó Viktor
Beosztása: account manager
Telefonszám: +36 30 973 2448
E-mail: viktor.vasko@lounge.hu
5. A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesItést akadályozó barmely
körülményräl haladéktalanul értesIteni egymást és kezdeményezni a szukséges
intézkedést.
6. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartók személyében vagy
elérhetôségében bekövetkezett változásról haladéktalanul, de Iegkésôbb 24
(huszonnegy) órán be101 Irésban értesItik egymást.
X.

A SZERZODES MODOSITASA

1. A Felek Szerzôdést kizárólag közös megegyezéssel, Irasban módosIthatják a Kbt. 141. §
-ában rögzItetteknek megfelelôen.
2. A Szerzädés módosItását barmelyik Fél kezdeményezheti.
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3. Felek rogzItik, hogy a Szerzädés — aIakszerC szerzädésmódosItás nélkül — módosul az
alábbi esetekben:
a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a
nyiIvntartásba bejegyzés napjával,
b) felek kapcsolattartOira, teljesItésigazoló személyére vonatkozó adatok
módosulása esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zrja ki.

Xl.

A SZERZODES MEGSZUNESE

1. A Szerzódés minden egyéb jognyilatkozat nélkül Felek kölcsönös kotelezettségeinek
maradéktalan tetjesItésével megy teijesedésbe, a határozott idö lejártával vagy a
KeretOsszegének kimerItésével sztnik meg.
2. Jelen Szerzôdést a fél sülyos szerzôdésszegése esetén a másik fél azonnali hatállyal
fe I mon d h atja.
3. Sülyos szerzädesszegesnek minósül Vállalkozó részérôl különösen, ha
a) Vállalkozó Szerzödéses kotelezettsegeit sülyosan vagy ismételten megszegi;
b) Vállalkozó a Megrendelô által megadott ésszer( határidôn belül nem tesz
eleget Megrendelô feIhIvsának, hogy szerzôdésszerCi kötelezettségeinek
tegyen eleget;
c) Vállalkozó az utasItsokat jogszerCItlenul megtagadja;
d) Vállalkozó ismételt felszólItás etlenére nem teljesIti a Megrendelô által adott
utasItáso kat;
e) Vállalkozó a Szerzôdés, vagy a Megrendelés teljesItésére részben, vagy
egészben képtelenné válik;
f) Vállalkozó késedelmes vagy hibs teijesItés esetén jelen Szerzödésben
meghatározott feladatait a Megrendelô által tCizött póthatáridôben sem
teljesIti jelen Szerz6désben foglaltaknak megfelelôen;
g) a Vállalkozó ellen felszámolási, csôd vagy vegelszámolasi eljárás indul;
h) bármely a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok bekövetkezik a Vállalkozóval
szemben;
I) Iegalább 3 alkalommal kötbér aIkalmazsa alapjául szoIgló magatartást
tan isIt.
4. SIyos szerzôdésszegésnek minôsul Megrendelô részéräl különösen, ha Megrendelô
az esedékes vIIalkozói dIjat határidäre, majd azt követä felszólItás alapján a feIszólIts
kézhezvételét követô 60 napon belül nem fizeti meg.
Vállalkozó sülyos szerzödésszegést követ el különösen akkor, ha nem az ajánlatában
megadott és az ajánlatok értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint teljesIt (a
Kbt. 141. § szerinti szerzädésmódosItás eseteinek kivételével). Megrendelä jogosult a
Szerzôdés azonnali hatályü felmondására, ha a Vállalkozó nem az ajánlatában
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megadott és az ajánlatok értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint teljesIt (a
Kbt. 141. § szerinti szerzôdésmódosItás eseteinek kivételével).
5. A Megrendelô jogosult es egyben köteles a Szerzódést felmondani - ha szOkséges olyan
határidävel, amety Iehetôvé teszi, hogy a Szerzódéssel érintett feladata eIItásróI
gondoskodni tudjon — ha a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltak fennátlnak.
XII.

JOG VITAK RENDEZESE

1. A Felek törekednek arra, hogy a jelen Szerzôdéssel kapcsolatban közöttük felmerulô
vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket peren kIvut rendezzék.
2. Amennyiben a tárgyalások kezdetétöl számItott 30 napon belül a Megrendetö és a
VtIaIkozó nem tudják békés üton rendezni a Szerzädés kapcsán jetentkezd vitás
kérdéseket, gy a hatáskörret és illetékességget rendelkezô bIrósághoz fordulnak.
XIII. VEGYES RENDELKEZESEK
1. Jelen Szerzódésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó
mindenkori hatályos jogszabályok irányadók. Vállalkozó katelezettseget vállal arra,
hogy Iehet6vé teszi a Szerzädés megvalósulásának ellenôrzését minden olyan
szervezet, hatoság, egyéb személy elvégezze, amelyeket erre jogszabály jogosIt, illetve
köteles. IIyen szervek különösen a projekt tmogatója, a fejezetek etlenörzési
szervezetei, a Kormány által kijelölt belsä ellenôrzési szerv, a Magyar Allamkincstár, az
Altami Számvevôszék, az Európai Bizottság iltetékes szervezetei és az Európai
Számvevôszék, a Miniszterelnokség (mint irányItó hatoság), továbbá a
Agrárinisztérium. Fentiek értelmében a Vállalkozó köteles minden segItséget megadni,
a helyszIni vizsgátatokon jelen lenni. A Vállalkozó kotelezettseget vállal arra, hogy a
Megrendelô rendelkezésére bocsát valamennyi, jeten Szerzödésben nem nevesItett,
de a Projekt támogatOja, vagy bármely más, etlenärzésre jogosult szery áttal
megkovetelt, iltetve a Projekt etszámotásához szUkséges dokumentumot. Az
ellenôrzések IefoIytatásra az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 100. § (2) bekezdésében foglalt idôpontig kerülhet sor. Vátlatkozó tudomásul
veszi, hogy — a kozpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló rendelkezések
értelmében — a megkotendä szerzôdés Ienyeges tartalmára vonatkozóan a
tájékortatást üzteti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg, továbbá vátlalja, hogy a
jelen pontban fogtalt kovetetményeket a szerzödés tetjesItésébe bevonni kIvánt
valamennyi alváltalkozóval szemben is érvényesIti.
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ,,Aht.") 1. § 4.
pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az áltamháztartásról szóló törvény
végrehajtásróI szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ,,Avr.") 50.
§ (la) bekezdése, itletôteg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
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bekezdés 1. pontja szerint a Vállalkozó képviselôje a jelen Szerzôdés 5. számü
mellékietét képezä nyilatkozatban ügy nyilatkozik, hogy a Vállalkozó tIátható
szervezetnek minösut.
2.1. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelô nem köthet vele érvényesen
visszterhes szerzädést, illetve a tétrejött ilyen szerzädés alapján nem teljesIthet
kifizetést, amennyiben a VIIaIkozó nyilatkozata ellenére nem minôsül átláthatO
szervezetnek.
2.2. A Felek rogzItik, hogy a Megrendelä jelen pont szerinti feltétel ellenôrzése
céIjbóI, a jelen Szerzödésbôl eredä követelések elévulésig az Aht. 55. §-ban
foglaltak szerint jogosult a VIIaIkozó átláthatóságával osszefUggô adatokat
kezelni.
2.3. A Vállalkozó — képviselôje Citján — a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak
változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelôt tájékortatni.
3. A Szerzädés teljesItése sorn a Felek tudomására jutott informciók, amelyek a másik
fél Uzieti tevékenységéhez, termékeire, szolgáltatásaira vonatkoznak, üzleti titoknak
minósülnek és azokat a Felek bizalmasnak minOsIti. Ezen bizalmas információkat a
Felek mással nem közölhetik, nyilvánosságra nem hozhatják, jogviszony keretében
semmilyen módon fel nem használják.
4. A Vállalkozó kotelezettseget vállal arra, hogy az üzleti titoknak minäsüló információkat
titkosan kezeli és azokat saját képviselôin, alkalmazottain, alvállalkozóin kIvül más
személyeknek sem közvetlenül, sem közvetve nem adja at, illetve azokat saját céljaira
nem hasznalja fel.
5. Abban az esetben, ha bármelyik Fél olyan helyzetbe kerül, hogy idézés alapján bIrósági
vagy közigazgatási eljárásban kénytelen kiadni a bizalmas információt, a másik felet
haladéktalanul értesItenie kell az idézés átvételérôl.
6. A Vállalkozó kijelenti, hogy az üzleti titoknak minôsülô információk biztonságos
megôrzéséhez szukséges személyi, tárgyi, vagyonvédelmi eszközökkel, ismeretekkel és
eljárásokkal maga és alvállalkozói is rend&keznek.
7. A Vállalkozó kotelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen Szerzädés megszCnését
követô 5 napon belül a tudomására jutott üzleti titoknak minäsülö információt
tartalmazó - barmilyen alapü — adathordozót, valamint az arrOl készült vatamennyi
másolatot a MegrendeI6nek haladéktalanul visszaadja. A jelen pont szerinti titoktartasi
kotelezettség a Szerzôdés megsz(mnését követô 5 (öt) évig fennmarad.
8. Felek rogzItik, hogyjelen Szerzödés nyilvanos, a Közbeszerzési Hatóság adatbazisaban
közzétételre kerQl.
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9. VIlalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és a SzerzOdés teljesItéséhez
kapcsolódó dokumentumokat a teljesItés Megrendelö általi elfogadását követö 5 (öt)
évig megärzi.
Jelen Szerzädés 20 oldalból all és 4 egymással szó szerint megegyezô, eredeti
példányban készült, amelybôl 3 példány a Megrendelót és 1 példány a Vállalkozót illet.
Felek képviseläi jelen Szerz6dést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezöt, képviseletre jogosult személyeik ütján jóváhagyólag —
cégszerCen — alaIrtak.
Mel I é kiete k:
Ajánlattételi felhIvás és közbeszerzési dokumentumok
1. számi.i melléklet:
(fizikailag nem kerül csatolásra)
2. számt mellékiet:
Ajánlat (fizikailag nem kerül csatolásra)
M(szaki IeIrás
3. számi mellékiet:
4. számü mellékiet:
Artáblázat(ok)
Atláthatósági nyilatkozat
5. számü melléklet:
számü
metlékiet:
Reklámadó nyilatkozat minta
6.
7. számü mellékiet:
Egyuttm(Ikodési Megallapodas
Kelt:

Budapest, 2018. november 21.

Budapest, 2018. november 21.

k/L/ (
Agrármarketing Centrum

New Land

Nonprofit korlátolt Felelösség(i Társaság
Képviseli: Ondré Peter

Képviseli: Balásy GYU

ügyvezetä

ügyvezetö

Megrendelä

Vállalkozó
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70000$

Agrnnarketing Centrum Nonprofit KU.
1012 Budpes1, Kuny Domokos u. 13-15.11. no.
Adóym: 25593343-2-41

LOUNGE
Képviseli: Ba

0

ügyvezetä
Vállalkozó
\5'7)' L?
00$
p
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Pénzugyi ellenjegyzó

Jogi ellenjegyzô
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számü mellékiet
Nyilatkozat
a szerzôdés alapján teljesIthetä kifizetésekkel kapcsolatos átlathatosági kovetelmények
teljesü IéséräI
(készült Magyarország Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján)
A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatal a cégkivonat és az aIáIrsi cImpéldány alapján:
Szervezet neve:
New Land Media Kft.
Székhelye:

1123 Budapest, Nagyenyed u.16.

Adóilletôsége (ha az nem Magyarország):
Cégjegyzékszáma:

01 09 176515

Adószáma:

24670827-2-43

Statisztikai számjele:

24670827-7312-113-01

Cégjegyzésre jogosult képviselô(k) neve:

Balásy Gyula

Cégjegyzés módja:

önállá vagy együttes (a megfelelô aláhtizandó)

Al ul Irott/al u lIrottak,

mint
fent
a
megjelolt
szervezet
cégjegyzésre
jogosu It
képviseläje/képviselôi, akként nvilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett
gazdIkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek aIapjn átlátható
szervezetnek minôsül:
1. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszIrozása
megeläzéséról és megakadályozásárol szóló törvény szerint meghatározott tenyleges
tulajdonosa megismerhetö;
2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasgi lérségról
szóló megálIapodsban részes áIIamban, a Gazdasgi EgyuttmCikodési és Fejlesztési
Szervezet valamely tagáliamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletäséggel,
amellyel Magyarország a kettôs adóztatás elkerülésérôl szOló egyezményt kötött;
3. a szervezet nem minôsül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint
meghatározott ellenc5rzött külföldi trsaságnak;
4. szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bIró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezä gazdálkodó
szervezet tekintetében az 1.), 2.) es 3.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá
AlulIrott/alulIrottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzésre jogosult
képviseläje/képviseläi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett
gazdálkodó szervezet az IIamháztartásróI szólo 2011. evi CXCV. törvény (a továbbiakban:
,,Aht.") 41. § (6) bekezdésének is megfelelôen átlátható szervezetnek minôsül, és a
kotelezettségvállaló ezen feltétel ellenôrzése céljából, a szerzädésbäl eredô követelések
elevuleseig — az Aht. 55. §-ában foglaltak szerint —jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezô szervezet átláthatoságával osszefuggô, az Aht. 55. §-ában meghatározott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 55. §. kedvezményezettról rendelkezik, azon a jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezO szervezetet kell érteni.
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Tudomásul veszem/vesszuk, hogy
4. a kotelezettségvállalO csak a fenti feltételnek megfelelô gazdálkodo szervezet részére
teljesIthet szerzódés alapján kifizetést;
5. a valótlan tartalmü nyilatkozat aIapjn kötött szerzädés semmis;
6. jelen nyilatkozat késedelmes benyüjtsábóI eredô jogkovetkezmény a
nyilatkozattevôt/nyi Iatkozattev6ket terheli.
Kijelentem/kijelentjük és alaIrasommal/aláIrásunkkal buntetôjogi felelôssegem/feletôssegunk
tudatában igazolom/igazoijuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt: Budapest, 2018. november 21.

LandMe.
ügyve eto
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számü mellékiet
Nyilatkozat
a szerzädés alapján teljesIthetä kifizetésekkel kapcsolatos atláthatosági kOvetelmények
teljesülésérôl
(készült Magyarország Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az IIamháztartásról
szóló 2011. evi CXCV. tärvény 41. § (6) bekezdése alapján)
A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláIrási cImDéldánv alapián:
Szervezet neve:
Lounge Design Kft.
Székhelye:

1123 Budapest, Nagyenyed u.16.

Adóilletäsége (ha az nem Magyarország):
Cégjegyzékszáma:

01 09 940287

Adószáma:

22715544-2-43

Statisztikai számjele:

22715544-1813-113-01

Cégjegyzésre jogosult képviselô(k) neve:

Balásy Gyula

Cégjegyzés módja:

änIIó vagy együttes (a megfelelô aIhüzandó)

AlulIrott/alulIrottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselôje/képviselöi, akként nvilatkozom/nyilatkozunk, hogy az áItaIam/Italunk jegyzett
gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek aIapjn átlátható
szervezetnek minäsül:
1. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszIrozsa
megeläzésérôl es megakadIyozásáróI szóló törvény szerint meghatározott tényleges
tulajdonosa megismerhetó;
2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági lersegräl
szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttmiködési és Fejlesztési
Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletöséggel,
amellyel Magyarország a kettäs adóztatás elkerülésérôl szóló egyezményt kotott;
3. a szervezet nem minôsQl társasági adórOl és az osztalékadOról szóló törvény szerint
meghatározott ellenörzött kUftöldi társaságnak;
4. szervezetben käzvetlenül vagy käzvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befoIyssal
vagy szavazati joggal bIró jogi személy, jogi személyiseggel nem rendelkezô gazdálkodó
szervezet tekintetében az 1.), 2.) és 3.) pont szerinti feftételek fennállnak; továbbá
AlulIrott/alulIrottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzésre jogosult
képviselôje/képviselôi, akként nvilatkozom/nyilatkozunk, hogy az áItalam/ItaIunk jegyzett
gazdIkodó szervezet az IIamháztartsróI szOló 2011. évi CXCV. tärvény (a továbbiakban:
,,Aht.") 41. § (6) bekezdésének is megfelelôen átItható szervezetnek minäsül, és a
kotelezettségvállalo ezen feltétel ellenärzése céIjbóI, a szerzôdésbôl eredô követelések
elévuleseig — az Aht. 55. §-ban foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezö szervezet átIáthatósgávaI összefUggô, az Aht. 55. §-ában meghatározott
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 55. §. kedvezményezetträl rendelkezik, azon a jogi
szemelyt, jogi személyiséggel nem rendelkezä szervezetet kell érteni.
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TudomsuI veszem/vesszük, hogy
1. a kotelezettsegvállalo csak a fenti feltételnek megfelelô gazdálkodó szervezet részére
teijesIthet szerzôdés alapjn kifizetést;
2. a valótlan tartaImi nyilatkozat alapján kötött szerzädés semmis;
3. jelen nyilatkozat késedelmes benyüjtásából eredô jogkovetkezmény a
nyi latkozattevät/nyilatkozattevöket terh eli.
Kiielentem/kijelentjük és aláIrásommal/aláIrásunkkal buntetöjogi feleI6sséem/felelösségunk
tudatban igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt: Budapest, 2018. november 21.

'esign K
yula ügyvezetd
77000
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számü mellékiet
Reklámadó nyilatkozat
minta
AlulIrott
szolgáltató>

<jognyilatkozattételrejogosult képviselô neve>
mint a
<Közzétevô
képviselöje hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény,
valamint ezen törvénynek eltérô szoveggel való hatálybalépésérôl és azzal osszefuggä egyes
adótörvények módosItásáról szólO 2014. évi XXXIV. törvényben foglalt kotelezettségekre,
ezüton kijelentem, hogy a
< Közzétevö szolgáltató>
, mint médiatartalomszolgáltatót a tárgyévre vonatkozóan reklámadó fizetési katelezettség terheli, amely
adóbevallási es adófizetési kotelezettségének a reklámadóról szóló hatályos jogszabIyoknak
megfelelöen eleget tesz.
vagy
AlulIrott
<jognyilatkozattételrejogosult képviseI6 neve>
mint a
<Közzétevä
szolgáltató>
képviselóje hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény,
valamint ezen tärvénynek eltérô szoveggel való hatálybalépésérôl és azzal osszefuggô egyes
adótörvények módosItásáról szOló 2014. évi XXXIV. tärvényben foglalt kOtelezettségekre,
ezüton kijelentem, hogy a
< KOzzétevô szolgáltató>
, mint médiatartalomszolgáltatót a tárgyévre vonatkozóan a reklám käzzététele után adófizetési kotelezettség nem
terheli;
vagy
AlulIrott
<jognyilatkozattételre jogosult képviselô neve>
mint a
Közzétevô szolgáltató>
képviselôje hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi XXII.
törvény, valamint ezen törvénynek eltérô szoveggel való hatálybalépéséröl és azzal
összefuggô egyes adótörvények módosItásárOl szóló 2014. évi XXXIV. torvényben foglalt
kotelezettségekre, eztton kijelentem, hogy a
< Közzétevö szolgáltató>
, mint
médiatartalom-szolgáltato a reklámkäzzététel megrendelesenek idäpontjában szerepel az
állami adóhatóság honlapján közzétett, a rekImadóróI szóló 2014. évi XXII. törvény 7/A. §
szerinti nyilvántartásban.
Megrendelés idôpontjának az egyedi megrendelés visszaigazolását tekintjük.
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