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a továbbiakban egyuttesen mint ,,Felek"
kOzOtt alulIrott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.
I. Elözmények
1.! A Felek rOgzItik, hogy jelen szerzOdést ,, M4HOP befoldi Idemelt rendezvények 20182020" tárgyii, a kOzbeszerzésekrOl szOló 2015. evi CXLIII. torvény (a továbbiakban: Kbt.)
113. § (1) bekezdése szerinti nylit kOzbeszerzési eljárás eredményeként a 3. ajánlati részben
kOtik meg, Igy közOttiik a szerzOdés az eljárást megindItó felhIvásban, a kOzbeszerzési
dokunientumokban és az ajánlatban szereplO tartalommal jon létre. Felek megállapodnak
abban, hogy amennyiben jelen szerzOdés barmely rendelkezése eltér a kOzbeszerzési eljárást
megindIto felhivásban, kOzbeszerzési dokumentumokban, vagy az ajánlatban meghatározott
feltételektOl, ügy a szerzOdés érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és a felsorolt
dokumentumokban foglaltakat tekintik iranyadónak.
II. A szerzôdés tárgya
1.7 MegrendelO megrendeli, Vállalkozó elvállalja MegrendelO részére a ,,MAHOP belfOldi
kiemelt rendezvények 2018-2020" elnevezésü, MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 azonosItó
számü projekt keretében Vásár- kiállitásszervezési szolgáltatások nyüjtását és elvégzését a
jelen SzerzOdés 1. sz. mellékietét képezO müszaki leIrásban meghatározottaknak megfelelOen
(a továbbiakban: Feladat).
es
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III. A szerzôdés hatálva
1.! Jelen szerzödés aláirása napjával lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva
kötelezöen alkalmazandók.
2.! Felek rogzItik, hogy ajelen szerzödést annak hatályba lépésétöl szániitva ajelen Szerzôdés
1. sz. mellékietét képezö müszaki lefrásban meghatározott feladatok elvegzesenek végéig
terjedö határozott idöre kötik.
IV. Vállalkozó jogai és kotelezettsegei
Vállalkozó ajánlata:
Részszempont:

Ajánlat

1. Ar (nettó HUF, összesitett ár, az adott rész valamennyi
rendezvenyére):

7300000

2. A belsöépItész szakember szakmai tobblettapasztalata
(mm. 0 hónap - max. 24 hónap)

24

1.! Szerzôdô Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzödés aláIrásával a szerzödés tárgya
szerinti feladatoknak a jelen Szerzôdés szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai
szInvonalon történö teijesItésére vállalt kotelezettséget.
2.! Vállalkozó köteles az 1.1./ pont szerinti dokumentumokban meghatározottaknak, a
jogszabályoknak és szakmai szabályoknak megfelelöen a Feladatot teijes körüen
megvalósItani.
3.!Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidôk figyelembevetelevel vállalja:
A teijesitésének határideje: a jelen Szerzödés 1. sz. mellékietét képezö müszaki leIrásban
meghatározott feladatok elvegzesenek végéig, az adott rendezvények kezdô idöpontja,
továbbá teijes idötartama alafl.
A kötbérterhes teliesitési határidö: A stand átadásának hatándeje: a kiáffitás nyitását
megelözô nap 18:00 óra
4.1 Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevô ajánlata benyüjtásával, illetve jelen Szerzôdés
aláIrásával kijelenti, hogy a szolgaltatás teljesItéséhez sztikséges es igazolt vegzettséggel,
szakértelemmel, mtszaki-technikai felszereltséggel es szakember-háttérrel rendelkezik es azt
a teijesités teijes idötartama alatt a szerzôdésszerü teijesItés érdekében biztosItja.
5.! Megrendelô célszerUtlen vagy szakszerütlen utasItása esetén a Vállalkozó köteles ôt ezen
tényre figyelmeztetni. A figyelmeztetes elmulasztásából credo kárért a Vállalkozó tartozik
felelOsseggel. Amennyiben MegrendelO a figyelmeztetes ellenére a.z utasItást fenntartja, a
Vállalkozó a jelen SzerzOdéstOl elállhat, ennek hiányában kOteles a szolgáltatast a
MegrendelO kockázatára teijesIteni. Vállalkozó a MegrendelO által adott utasItás szerint nem
végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy hatosági rendelkezés megsértésére, illetve az
élet- vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.
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6.! Vállalkozó köteles a Megrendelôt minden olyan korUlmënyröl haladéktalanul tájékortatni,
mely a szerzödésszerü teljesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesités
elmulasztásából eredô károk a VállalkozOt terhelik.
7.! A teljesItéshez szükséges müszaki-technikai feltételek biztosItása Vállalkozó feladata.
8.! Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerzôdés megkotése, illetve teljesItése nem sérti
hannadik személy jogait, továbbá azert, hogy az általa felhasznált szellemi alkotások jelen
szerzödés teljesItése során jogszerüen kerUltek felhasználásra.
9.! Vállalkozó kotelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzôdés teljesItésével kapcsolatban
felmerUlö ado- és járulékterheket megfizeti.
V. Alvállalkozók, teijesItési segédek, egyéb közremüködôk (a továbbiakban:
alvállalkozó) igénybevétele
1.!A Vállalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmassagának igazolásaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott
kotelezettségvállalásnak megfelelóen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben es módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teijesItésbe bevonni az
alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek
bevonása akkor maradhat el, vagy he1yettik akkor vonható be más (ideértve az átalakulás,
egyesUlés, szétválás ütján történt jogutodlás eseteit is), ha a VállalkozO e szervezet vagy
szakember nélkUl vagy a helyette bevont üj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági kovetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendelö, mint ajánlatkérö szii1dtette az eljárásban részt vevó
gazdasági szereplök számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü módon
megfelel - azoknak az alkalmassági kovetelmenyeknek, amelyeknek a Vállalkozó a
kozbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyutt felelt meg.
2.! A Vállalkozó a szerzôdés megkotesenek idöpontjában, majd - a késöbb bevont
alvállalkozók tekintetében - a szerzödés teijesItésének idôtartama alatt köteles elözetesen a
Megrendelônek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzödés
teijesItésében, es - ha a megelözô kOzbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót meg nem
nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát
benyjtani arról is, hogy az általa igénybe venni kIvánt alvállalkozó nem all a megelózô
közbeszerzési eljãrásban elöirt kizáró okok hatalya alaft.
3.! Az eljrás soran a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzödés sajátos tulajdonságait
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igenybevétele a közbeszerzési eljarasban az
ajãnlatok értékelésekor meghatarozo korUlménynek minôsUlt. Ilyen esetben csak a jogutódlás
olyan eseteiben valtozhat a bevont szervezet, ha az üj szervezet az értékeléskor figyelembe
vett minden relevãns kortilmény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti esetben az értékelt személyi allomany - tekintetében az eljãrásban bemutatott
szervezet jogutodjának tekinthetô. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak az
ajánlatkérö hozzajarulasaval es abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden releváns korulmeny tekintetében az értékelttel egyenertékü szakember kerUl
bemutatásra.
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VI. Megrendelô jogai és kötelezettsegei
1.! Megrendelö köteles minden, a szerzôdésszerü teljesItéshez szukséges tényt, adatot a
Vállalkozóval megfelelö idôben közölni, továbbá a szerzödésszerü teljesItéshez sztikséges
dokumentumot a Vállalkozó részére megfelelö idöben átadni.
2.! Megrendelö köteles a Vállalkozót minden olyan korulményrôl haladéktalanul tájékortatni,
mely a szerzödésszerü teijesItést akadalyozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesités
elmulasztásából eredó károk a Megrendelöt terhelik.
3.! Megrendelô jogosult a szerzödésszerü teijesItést bármikor, elözetes értesités nélkUl
ellenörizni.
VII. Szerzôdéses ellenérték, fizetési feltételek
1.! Felek rogzftik, hogy Vállalkozót szerzödésszerü teijesItés esetén nettó 7.300.000,- Ft +
AFA osszegü vállalkozási dIj illeti meg. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF (magyar
forint). A kifizetés banki átutalás ütján történik. Az ár összesItett ár, az adott rész valamennyi
rendezvényére vonatkozik. Az egyes rendezvények árát az ajánlat részét képezö részletes
árajánlat tartalmazza.
2.! Szerzödö Felek rogzItik, hogy VállalkozO a jelen Szerzódésben meghatározottak szerint a
kotelezettsegeinek szerzôdésszerü elvegzeseert a jelen Szerzödés VII. 1. pontjában rOgzItett
vállalkozási dijban részesUl, amely dIj Vállalkozó jelen Szerzôdés teijesItése során felmerUlö
valamemiyi koltséget tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozOi
dIjat alulprognosztizálta, az ebböl eredö pluszkoltségeket, kiadásokat stb. nem hárIthatja at a
Megrendelöre és ez nem mentesIti a teijesItési kotelezettseg alól. A nettó vállalkozási dijon
felUl a Megrendelövel szemben csak az általános forgalmi adO (áfa érvényesIthetö. A
számlázására és a pénzugyi teljesItésre egyebekben a teijesités idöpontjában hatályos áfa
szabályok és áfa % alapjan kerttlhet sor.
3.! SzerzödO Felek rOgzitik továbbá, hogy Vállalkozó számla benyüjtásara teljesItesigazolas
alapján jogosult. A teijesItést Megrendelô részéröl az Ugyvezeto vagy az általa kijelolt
személy igazoija.
4.! A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a MegrendelO a szerzödés teijesitésének
elismeréséröl (teljesItésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkesöbb a Vállalkozó
teijesitésétOl vagy az errol szólO Irásbeli értesités kézhezvételétOl számItott tizenOt napon
beliul Irásban kOteles nyilatkozni.
5.! A beszerzés támogatásból kerül finanszIrozásra, a támogatás intenzitása 100,000000 %. A
projekt azonosItó száma: MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001. A szerzOdés utOfinanszIrozásii.
6.! MegrendelO a teljesitesigazolas kiállitását követOen benyijtott vállalkozói számla Osszegét
rendezvényenként az ajánlat részét képezO részletes árajánlatnak megfelelO osszegben
(részszámla), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással teljesIti a
Vállalkozó jelen szerzOdésben megjelolt bankszámlaszámára. A szm1án fel kell tiintetni az
alábbiakat:
- projekt azonosItO száma: MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001
- VállalkozO számlavezetO pénzintézetének neve, bankszámlaszáma, adószáma

5

- Megrendelö neve, elme, adószáma.
- a szerzödés Megrendelonél alkalmazott koltséghelyét, témaszámot, projektazonosItót,
valamint a szolgáltatas megjelolését a szerzôdésnek megfelelôen.
A Kbt. 135. § (5) bekezdés irányadO.
7.!Az ellenszolgáltatás teijesItése során az adOzás rendjéröl szólO torvény (Art.) irãnyadó.
8.! Amennyiben a szabályosan kiállitott számla alapján esedékessé váló dijat MegrendelO
késedelmesen fizeti meg, a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámItásra. A késedelmi
kamat mértékére és esedekességére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó.
Felek rogzItik, hogy amennyiben Megrendelo fizetési kotelezettségének nem megfeleloen
kiállItott számla vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenth, Vállalkozó
késedelmi kamat iránti követelést nem tãmaszthat.
9.! Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödés teijesItésével osszeftiggesben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelo társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó
adókOteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10.! Vállalkozó a szerzödés teijesItésének teijes idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelo számára megismerhetöve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ugyletekrol
a Megrendelot haladéktalanul értesIti.
11.! A Megrendelô a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelöen a szerzödésen alapuló
ellenszolgaltatasbol eredô tartozásával szemben esak a jogosult által elismert, egynemü és
lejárt követelését számIthatja be.
12.!A pénzUgyi teijesItésre, kifizetésre irányadó jogszabályok:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. torvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tOrvény;
- az államháztartasról szóló torvény végrehajtásáról szólO 368!201 1. (XII. 31.) Korm.
rendelet.
- a 2014-2020 programozási idószakban az egyes eurOpai uniOs alapokból származO
támogatások felhasználásának rendjéröl szólO 272!2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
13.! A külfOldi adOilletösegu nyertes ajánlaftevö köteles a szerzôdéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetôsége szerinti adóhatóságtól a magyar adohatosag
közvetlenUl beszerezhet a nyertes ajánlattevôre vonatkozó adatokat az országok közOtti
jogsegély igenybevetele nélkUl.
VIII. Szerzödést megerôsItô biztositékok
1.! Késedelmi kötbér: Olyan okból történó késedelem esetén, melyért Vállalkozó felelös
Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerzödés szerinti nettó
ellenszolgaltatás. 2 %-alnaptári nap. Megrendelô a 2 naptári napon tUli késedelem esetén — a
késedelembôl eredö és a késedelemmel okozott károk megtérItésére vonatkozó megrendelôi
igényeket nem érintve — Megrendelö fenntartja a szerzódés azonnali hatályü felmondásának
jogát, mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek sülyos szerzodésszegésnek tekintik.
7.! Hibás teijesItési kötbér: Felek a szerzödés — egyebkent határidôben tOrténô — teijesItését
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minden olyan esetben hibásnak tekintik, ha az a Vállalkozó érdekkörében felmerUlt okból
nem felel meg a szerzôdésben, vagy a jogszabalyokban meghatározott feltételeknek. Hibás
teijesItés esetén Vállalkozó hibás teijesItési kötbér fizetését vállalja a Ptk. 6:186. §-ának
megfelelôen, amelynek mértéke a nettó szerzódés szerinti ellenszolgáltatas 30%-a. A kOtbér
megfizetese nem mentesiti Vállalkozót a hiba kijavItásának kotelezettsége alól. Erre
Megrendelö póthatáridôt tüz. Ismételt hibás teljesItés esetén — a hibás teljesItésböl credo és a
hibás teijesItéssel okozott károk megtérItésére vonatkozó megrendelOi igenyeket nem érintve
— a MegrendelO fenntartja a szerzOdés azonnali hatá1yt felmondásának jogát, mivel az ilyen
vállalkozói magatartást a Felek sülyos szerzOdésszegésnek tekintik.
3.! Meghiñsulási kötbér: A szerzOdés Vállalkozó érdekkOrében felmeriilö olyan okból
történö meghiüsulása esetén, amelyért felelOs, a Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelOen
a szerzOdés szerinti, általános forgalmi ado nélkUl számItott ellenszolgaltatás 30 %-ának
megfelelO mértékben meghiüsulási kOtbér fizetését vállalja. A szerzOdés akkor tekinthetO
meghiüsultnak, ha
- Vállalkozó a teijesitést jogos/méltányolhato ok nélkUl megtagadja
- a teljesItés kizarolag a Vállalkozó érdekkOrében felmerUlt okból lehetetlenUl el
- 2 napot meghalado késedelem esetén MegrendelO él az azonnali hatályü felmondás
jogával
- ismételt hibás teljesItés esetén MegrendelO él az azonnali hatályü felmondás jogával.
4.! MegrendelO a késedelmi kOtbér Osszegét jogosult a Vállalkozó által kiállItott szárnlába
beszámItani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
5.! MegrendelO jogosult a kötbért meghalado kárát és a szerzOdesszegesbOl eredO egyéb jogait
is érvényesIteni.
6.! Vállalkozó a szerzOdést biztosItó mellekkotelezettseg megfizetésere — amennyiben a
kötbér osszege a kiállItott számlába nem beszámitható — MegrendelO errOl szóló értesItése
kézhezvételét követO 8 napon belUl koteles.
7.! Ha a szerzOdés a MegrendelOnek felróható okból hiüsul meg, abban az esetben a
MegrendelO köteles a Vállalkozó részére az igazolt kOltségeit megtériteni.
IX. A SzerzOdés módosItása
1.!A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosIthatják a
szerzOdésnek a felhIvás, a kOzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetOleg az ajánlat
tartalma alapján meghatározott részét.
2.! A Felek rogzItik, hogy nem minOsül a szerzOdés módosItásnak a XI. 1. pontban
meghatározott kapcsolattartó szemelyben, illetOleg az elerhetOsegben bekövetkezett bármely
változás.
X. A szerzôdés megszünése
1.! A szerzOdés a teijesitéssel, a szerzOdés idOtartamának lejáratával, bármelyik fél jogutod
nélküli megszünésével, a teijesités lehetetlenné válásával, illetOleg azonnali hatályU
felmondással szünik meg.
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2.! Bármelyik fél jogosult a jelen szerzôdést azonnali hatállyal felmondani a másik fél sülyos
szerzódésszegese esetén. A sülyos szerzôdésszegés eseteit a X.3. és a X.4. pont határozza
meg.
Vállalkozó szerzôdesszegest követ el kiilönösen akkor, ha nem az ajánlatában megadott és az
ajánlatok értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint teijesIt (a Kbt. 141. § szerinti
szerzôdésmódositás eseteinek kivételével). Megrendelô jogosult a szerzödés azonnali hatályit
felmondására, ha Vállalkozó a Megrendelô felszólItására nem az ajánlatában megadott és az
ajánlatok értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint teijesIt (a Kbt. 141. § szerinti
szerzödésmódositás eseteinek kivételével).
3.! A Vállalkozó részéröl a szerzödés siilyos megsértését jelenti, ha
a) Vállalkozó a teljesItést jogos/meltányolhato ok nélkUl megtagadja
b) a teljesItés kizárOlag a Vállalkozó érdekkörében felmerUlt okbOl lehetetlenul el
c) Vállalkozó késedelme meghaladja a 2 napot
d) Vállalkozó ismételt hibás teijesitése esetén.
4.! A Megrendelö részéröl a szerzôdés si'ilyos megsértését jelenti
a) az egyUttmiThodési szabályoknak a Vállalkozó szerzödésszerü teijesitését
lehetetlenné tevö megsértése,
b) ha a Megrendelo a Vállalkozó fizetési felszólItása ellenére esedékessé vált fizetési
kotelezettségenek neki felróható módon az esedekessegi idôpontot követô 60 napot
meghaladoan scm tesz eleget.
5.! Megrendelö részérôl azonnali hatályU felmondásra ad lehetôseget, ha Vállalkozó ellen
felszámolási vagy vegelszamolasi eljárás indul az7al, hogy a csôdeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. evi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött
szerzôdéstôl a fizetési haladék idötartama alatt nem lehet elállni, illetöleg azt nem lehet
felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csödeljárãst kezdeményezett.
6.! Megrendelö jogosult és egyben köteles a szerzôdést felmondani - ha szukséges olyan
határidôvel, amely lehetôvé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátásárOl
gondoskodni tudjon -, ha
a) a VállalkozOban közvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghaladO tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
7.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelöen a Megrendelö a szerzödést felmondhatja,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzôdéstöl elállhat, ha:
a) feltétlenUl szUkséges a szerzödés olyan lényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. §
alapján üj közbeszerzési eljãrást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosItja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyanjogutodlas következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §ában foglaltaknak
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kotelezettségszegesi eljárás indult vagy az Európai Unió BIrosága az EUMSZ 258. cikke
alapján indItott eljárásban kimondta, hogy az Európai UniO jogábOl credo valamely
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kotelezettseg tekintetében kotelezettségszegés történt, és a birosag által rnegállapItott
jogsértés miatt a szerzödés nem semmis.
8.! Megrendelô köteles a szerzödést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerzödés megkotését követöen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.
9.! Ha a Megrendelö a vállalkozási szerzödést a fentiek alapján felmondja, ügy a Vállalkozó
és a Megrendelô között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelö felméri a
Vállalkozó által a felmondasig szakszerüen és megfelelô minösegben elvégzett feladatokat
átveszi és ellenértékét a Vállalkozónak megtérIti. A Megrendelô az elôzô módszerrel átvett es
felmért munkák ellenértékéböl levonja azt a kárát, amely a hibás vagy szakszerütlen
munkarészek kijavitásából, illetve más vállalkozó munkába történö bevonásábOl erednek.
XI. Kapcsolattartás
1.! Felek rogzitik, hogy a jelen szerzôdéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax
itján e-mailben vagy ajánlott, tértivevényes postai kilideményben kötelesek közölni az alább
megjelolt kapcsolattartó személyekkel.
Kapcsolattartásra feljogosItott személy(ek):
Megrendelô részéröl:
Név: Szakter Réka
Cim: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet
Telefon: +36 30 549 1823
E-mail: szakter.reka@amc.hu
Vállalkozó részérôl:
Név: Lévai Ferenc
CIm: 2440 Százhalombatta, Arany J. u. 7. fsz. 1.
Telefon: +36 30 9 348 379
Telefax: +36 23 354 764
E-mail: infoaranyponty.hu
2.! Ha a Felek részérôl a fentiektöl eltéröen más személy jogosult joghatályos
nyilatkozattételre, illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek errol Irásban
egymá.st haladéktalanul, de legkesObb 48 (negyvennyole) órán belül tájékortatni.
XII. Egyuttmükodési kotelezettség
1.! SzerzOdO Felek kotelezettseget vállalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alaft
kOlcsOnOsen egyUttmfikodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen
SzerzOdësben foglaltakon tülmenOen minden olyan krdsrOl, amely a jelen SzerzOdsben
fogialt teijesItésre kihatással lehet.
2.! SzerzOdO Felek megailapodnak, hogy MegrendelO kérésére 3 munkanapon beifli
konzultaciót tartanak, melynek keretében kOlcsOnOsen tájékortatják egymást a jelen
SzerzOdés teijesItésével kapesolatos vaiamennyi korUlményrOl.
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XIII. Fethasználási jogok
1.! A teijesItés során keletkezö, szerzôi jogi védelem ala esö alkotáson a Megrendelö területi
és idôbeli korlátozás nélkttli, harmadik személynek is átengedhetö felhasználási jogot szerez
ide értve az alkotãs átdolgozasának jogát is. A felhasználási jogok ellenértékét a Vãllalkozói
dIj tartalmazza.
XIV. Vegyes rendelkezések
1.!Vállalkozó elfogadja az Agrárminisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevöszék és
a Kormányzati Ellenörzési Hivatal, illetöleg a jogszabályban meghatározott egyeb szervek
ellenörzési jogosultsagat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek fethasználásának
nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében — a megkotendô szerzödés lényeges
tartalmára vonatkozóan a tájékortatást itzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg
továbbã vállalja, hogy a jelen pontban foglalt kovetelményeket a szerzödés teijesitésébe
bevonni kIvánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesIti.
2.! A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen
szerzödés nyilvános, annak tartalmával és teijesItésével kapcsolatos tájékortatás tizieti titok
cImén nem tagadhato meg.
3.! Vállalkozó kijelenti, hogy a MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 azonosItó számü pályázati
felhIvás 3.4.1.2. pontja szerinti ,,Esélyegyenlôség és komyezetvédelmi szempontok
érvényesItésével kapcsolatos elvárások" cIm alatt rogzItetteket a szerzôdés teijesItése során
megfelelöen érvényesIti.
4.! Jelen Szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint az egyeb
vonatkozO és hatályos jogszabályi rendelkezések iranyadóak.
5.1 Megrendelö hozzájárul, hogy Vállalkozó a Megrendelö nevét referenciaként
felhasználhassa, közzétehesse.
6.! A Vállallcozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesitésbe bevont
alvállalkozókat, egyéb közremtikOdôket titoktartási kotelezettseg terheli a Szerzôdés
teijesItése során, vagy az7al osszeffiggesben tudomásukra jutott (vagy birtokukba kertilt)
illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhetô, illetve nem
közérdekü adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek
nyilvánosságra hozatala a Megrendelô hivatali, tizleti vagy egyeb érdekeit sértené. Vállalkozó
köteles gondoskodni arról, hogy az általa a teljesItésbe bevont alvállalkozó(k) és egyeb
közremtiködôk a titokvédelmi elöIrásokat a Szerzödésben meghatározottak szerint, vele
azonos módon betartsák. A bizalmasnak minösItett információk fethasználására, harmadik
személy részére történö átadására vagy egyeb módon való nyilvánosságra hozatalára
bármelyik fél csak a másik fél elôzetes irásbeli hozzájárulásával jogosult.
7.! Felek vállaljãk, hogy a szerzödés alapjãn, vagy azzal kapcsolatban közötttik felmerUlô
bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés üton, peren kIvill, egyerseggel, közvetlen tárgyalás
ütján rendezik. Amennyiben a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a
hatáskörrel és illetekességgel rendelkezô birOsághoz fordulnak.
8.! Megrendeló kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett, tigyleti kepességgel
rendelkezô jogi személyiségti gazdasági társaság.
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Vállalkozó jelen szerzödés aláIrásával nyilatkozik arról, hogy nemzeti vagyonrOl szóló 2011.
evi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek
minôsUl. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul
köteles a Megrendelöt tájékortatni. A valótlan tartalmü nyiiatkozat alapján kötött visszterhes
szerzôdést a Megrendelö felmondja vagy — ha a szerzödés teljesItésére meg nem kerult sor — a
szerzôdéstöl eláll.
Jelen szerzödést Felek elolvasás és megértés után, 4 egymãssal tartalom és forma szerint
azonos eredeti példányban irták ala.
Mellékietek:
1. számui mellékiet: müszaki leIrás
2. számii mellékiet: Nyertes ajánlattevO bejelentése és nyilatkozata a Kbt. 138. § (3)
bekezdés szerinti alvállalkozókról
Budapest, 2018. november 23.

Agr marketing Centrum
Nonprofit Korlátolt Felelôsségü Társaság
Megrendelô

Agrármarketiflg Centrurn Nonprofit Kft.
1012 Bm1ct Kuny Dornokos u 13-15. 1.1. em.

Acjószám: 25593343-2-41
3.

Aranyponty Halászati Zártkörüen
Müködö Részvenytársaság
Vállalkozó
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2. számñ mellékiet
NYERTES AJANLATTEVO BEJIELENTESE Es NYILATKOZATA

A KBT. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL1
AlulIrott
az .............................. (nyertes ajánlattevó cég neve)
képviselôjeként Ajánlatkérô által kiIrt,,
közbeszerzési eljárásban

"tárgyá

nyertes ajánlattevôként bejelentem, hogy
a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerzôdés teljesItésében az alábbi alvállalkozó(k)
vesznek részt:
alvállalkozó#1 neve: [...]
alvállalkozó#lcIme: [...]
alvállalkozó#lképviselôjének neve: [...]
alvállalkozó#ladOszáma: [...]
alvállalkozO# 1 számlaszáma: {. . .1
alvállalkozó#lbevonásának aránya: [...J%
az a tevekenysege, melynek teljesitéséhez igenybe véteire kerul az alvállalkozó# 1:
alvállalkozó#2 neve: [...]
alvállalkozó#2cIme: [...]
alvállalkozó#2képviselojének neve: {. .
alvállalkozó#2adószáma: [...]
alvállalkozó#2számlaszáma: [...]
alvállalkozó#2bevonásának aránya: {. .
az a tevekenysege, melynek teljesItéséhez igénybe véteire kerul az alvállalkozó#2:
alvállalkozó#3 neve: [...]
alvállalkozó#3c1me: [...J
alvállalkozO#3képviselôjének neve: [...]
alvállalkozó#3adószáma: [...]
alvállalkozó#3számlaszánia: [...]
alvállalkozó#3bevonásának aránya: [...
az a tevékenysege, melynek teljesItéséhez igénybe véteire kertil az alvállalkozó#3:
Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók egyike sem all a Közbeszerzési Eljárás során elöIrt
kizáró ok hatálya alatt.
A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövôbeni alvállalkozót Irásban
bejelentek Megrendelô részére.
Kelt:

Cégszer aláIrás

