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kOzOtt alulIrott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

I. Elôzmények 

1.1 A Felek rogzItik, hogy jelen szerzOdést ,,MAHOP befoldi Idemelt rendezvények 2018-
2020" tárgyü, a kOzbeszerzésekrOl szólO 2015. évi CXLIII. tOrvény (a továbbiakban: Kbt.) 
113. § (1) bekezdése szerinti nylit kOzbeszerzési eljárás eredményeként az 5. ajánlati részben 
kOtik meg, Igy kOzOttUk a szerzOdés az eljárást megindItó felhIvásban, a kOzbeszerzési 
dokumentumokban es az ajánlatban szereplO tartalommal jon létre. Felek megállapodnak 
abban, hogy amennyiben jelen szerzOdés bármely rendelkezése eltér a kozbeszerzési eljárást 
megindIto felhivásban, közbeszerzési dokumentumokban vagy az ajánlatban meghatározott 
feltételektOl, ügy a szerzOdés érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és a felsorolt 
dokumentumokban foglaltakat tekintik irányadónak. 

II. A szerzödés tárgya 

1.! MegrendelO megrendeli, Vállalkozó e!vállalja MegrendelO részére a ,,MAHOP belfcSldi 
kiemelt rendezvények 2018-2020" elnevezésü, MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 azonositó 
számU projekt keretében Vásár- és kiá!lItásszervezési szolgáltatások nyájtását és elvegzeset a 
jelen SzerzOdés 1. sz. mellékletét képezO müszaki leIrásban meghatározottaknak megfelelOen 
(a továbbiakban: Feladat). 
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III. A szerzôdés hatálya 

1.! Jelen szerzôdés aláIrása napjával lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva 
kötelezöen alkalmazandók. 

2.! Felek rogzItik, hogy ajelen szerzôdést annak hatályba lépésétöl számitva ajelen Szerzôdés 
1. sz. mellékietét képezö müszaki leIrásban meghatározott feladatok elvegzesenek végéig 
terjedö határozott idöre kötik. 

IV. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
Vállalkozó ajánlata: 

Részszempont: Ajánlat 

1. Ar (nettó HEJF, összesItett ár, az adott rész valamennyi 

rendezvényére) 
16 000 000 

2. A belsóépItész szakember szakmai tobblettapasztalata 

(mm. 0 hónap - max. 24 hOnap) 
24 

1.! Szerzödö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzôdés aláIrásával a szerzödés tárgya 
szerinti feladatoknak a jelen Szerzödés szerinti, az elvárhatO legmagasabb szakmai 
szInvonalon történö teijesItésére vállalt kotelezettséget. 

2.! Vállalkozó köteles az 1.1./ pont szerinti dokumentumokban meghatározottaknak, a 
jogszabályoknak és szalunai szabályoknak megfelelöen a Feladatot teijes körüen 
megvalósItani. 

3.! Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidök figyelembevetelevel vállalja: 

A teljesItésének határideje: a jelen Szerzödés 1. sz. mellékietét képezö müszaki leIrásban 
meghatározott feladatok elvegzésének végéig, az adott rendezvények kezdö idöpontja, 
továbbá teijes idötartama alatt. 

A kötbérterhes teliesitési határidô: A stand átadásának határideje: a kiállItás nyitását 
megelözô nap 18:00 óra 

4.! Vállalkozó, mint nyertes ajãnlattevö ajánlata benyüjtásával, illetve jelen Szerzôdés 
aláIrásával kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesItéséhez sztikséges és igazolt vegzettseggel, 
szakértelemmel, müszaki-technikai felszereltséggel es szakember-háttérrel rendelkezik es azt 
a teijesItés teijes idôtartama alatt a szerzôdésszerU teljesftés érdekében biztosItja. 

5.! Megrendelô célszerütlen vagy szakszerütlen utasitása esetén a Vállalkozó köteles öt ezen 
tényre figyelmeztetni. A figyelmeztetes elmulasztásából eredö kárért a Vallalkozó tartozik 
felelôsseggel. Amennyiben Megrendelö a figyelmeztetés ellenére az utasitást fenntartja, a 
Vállalkozó a jelen Szerzódéstöl elállhat, ennek hiányában köteles a szolgáltatast a 
Megrendelô kockázatára teijesIteni. Vállalkozó a Megrendelö által adott utasftás szerint nem 
végezheti el a munkát, ha ez jogszabaly vagy hatosági rendelkezés megsértésére, illetve az 
élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 



3 

6.! Vállalkozó köteles a Megrendelôt minden olyan korUlményröl haladéktalanul tájékortatni, 
mely a szerzödésszerü teijesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés 
elmulasztásából eredó károk a Vállalkozót terhelik. 

7.! A teljesitéshez szttkséges müszaki-technikai feltételek biztositása Vállalkozó feladata. 

8.! Vállalkozó szavatol azert, hogy a jelen Szerzódés megkotése, illetve teijesitése nem sérti 
harmadik személy jogait, továbbá azert, hogy a.z általa felhasznált szellemi alkotások jelen 
szerzôdés teijesitése során jogszerüen kerultek felhasználásra. 

9.! Vállalkozó kotelezettseget vállal arra, hogy jelen szerzödés teijesItésével kapcsolatban 
felmerUlô ado- és járulékterheket megfizeti. 

V. Alvállalkozók, teljesItési segédek, egyéb közremüködôk (a továbbiakban: 
alvállalkozó) igénybevétele 

1.! A Vállalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmassaganak igazolasában 
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kotelezettségvállalasnak megfelelôen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 
esetekben es módon köteles igenybe venni, valamint köteles a teijesItésbe bevonni az 
alkalmasság igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettuk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 
egyesUlés, szétválás ütján történt jogutOdlás eseteit is), ha a VállalkozO e szervezet vagy 
szakember nélkül vagy a helyette bevont üj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - 
amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében 
bemutatott adatok alapján a Megrendelô, mint ajánlatkérö sziikitette a.z eljárásban részt vevö 
gazdasagi szereplök számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü módon 
megfelel - azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a 
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyUtt felelt meg. 

2.! A Vállalkozó a szerzôdés megkotesének idöpontjában, majd - a késôbb bevont 
alvállalkozók tekintetében - a szerzôdés teijesItésének idôtartama alatt köteles elózetesen a 
Megrendelônek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzôdés 
teljesItésében, és - ha a megelözö közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót meg nem 
nevezte meg - a bejelentéssel egyUtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
benyüjtani arrOl is, hogy az általa igénybe venni kivánt alvállalkozó nem all a megelôzô 
közbeszerzési eljárásban elôIrt kizáró okok hatálya alatt. 

3.! Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember 
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzôdés sajátos tulajdonságait 
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az 
ajãnlatok értékelésekor meghatározó korUlménynek minôsUlt. I1yen esetben csak a jogutodlás 
olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az iij szervezet az értékeléskor figyelembe 
vett minden releváns korUlmény - kUlönös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja 
szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott 
szervezet jogutodjanak tekinthetô. Az értékeléskor meghatározo szakember személye esak az 
ajánlatkérô hozzájárulasával es abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett 
minden releváns korUlmény tekintetében az értékelttel egyenértekü szakember kerUl 
bemutatásra. 
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VI. Megrendelô jogai és kotelezettségei 

1.! Megrendelö köteles minden, a szerzôdésszerü teljesItéshez szi.ikséges tényt, adatot a 
VállalkozOval megfelelö idöben közölni, továbbá a szerzödésszert teljesItéshez szUkséges 
dokumentumot a Vállalkozó részére megfelelö idöben átadni. 

2.! Megrendelô köteles a Vállalkozót minden olyan korUlményröl haladéktalanul tájékortatni, 
mely a szerzödésszerü teljesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesités 
elmulasztásából eredö károk a Megrendelöt terhelik. 

3.! Megrendelö jogosult a szerzödésszerü teljesItést bármikor, elözetes értesItés nélkUl 
ellenörizni. 

VII. Szerzödéses ellenérték, fizetési feltételek 

1.! Felek rogzItik, hogy Vállalkozót szerzödésszerü teijesItés esetén nettó 16.000.000,- Ft + 
AFA osszegl 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 képezô részletes 
árajánlat tartalmazza. 

2.! Szerzödö Felek rogzItik, hogy VállalkozO a jelen Szerzôdésben meghatározottak szerint a 
kotelezettsegeinek szerzödésszerü elvégzéséért a jelen Szerzödés VII. 1. pontjában rogzItett 
vállalkozási dIjban részesUl, amely dIj Vállalkozó jelen Szerzödés teijesItése során felmerUlö 
valamennyi koltséget tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói 
dIjat alulprognosztizálta, az ebböl eredö pluszkoltségeket, kiadásokat stb. nem hárIthatja at a 
Megrendelôre és ez nem mentesIti a teijesItési kotelezeftség a101. A nettó vállalkozási dijon 
felul a Megrendelóvel szemben csak az általános forgalmi ado (áfa) érvényesIthetö. A 
számlázására és a pénzUgyi teljesItésre egyebekben a teijesItés idöpontjában hatályos áfa 
szabalyok és áfa % alapjãn kerUihet sor. 

3.! Szerzôdô Felek rogzitik továbbá, bogy Vállalkozó számla benyüjtására teljesItesigazolás 
alapjan jogosult. A teijesitést Megrendelö részérôl az Ugyvezetô vagy az általa kijelölt 
személy igazoija. 

4.! A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelö a szerzödés teljesItésének 
elismerésérôl (teljesItésigazolas) vagy az elismerés megtagadasárol legkésôbb a Vállalkozó 
teljesitésétôl vagy az errol szOlO Irásbeli értesItés kézhezvételétOl számitott tizenOt napon 
beltil frásban kOteles nyilatkozni. 

5.! A beszerzés támogatásbol kerUl fmanszIrozásra, a támogatás intenzitása 100,000000 %. A 
projekt azonosItO száma: MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001. A szerzOdés utófinanszIrozási. 

6.! MegrendelO a teljesitesigazolas kiállItását kOvetOen benyüjtott vállalkozói számla Osszegét 
rendezvenyenkent az ajánlat részét képezO rëszletes árajánlatnak megfelelO osszegben 
(részszámla), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással teljesIti a 
Vállalkozó jelen szerzOdésben megjelolt bankszámlaszámára. A számlán fel kell tUntetni az 
alábbiakat: 
- projekt azonosItó száma: MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 
- Vállalkozó számlavezetO pénzintézetének neve, bankszámlaszáma, adószãma 
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- Megrendelö neve, elme, adószáma. 
- a szerzôdés Megrendelönél alkalmazott koltséghelyet, témaszámot, projektazonosItót, 
valamint a szolgaltatas megjelolését a szerzôdésnek megfelelôen. 
A Kbt. 135. § (5) bekezdés irányadó. 

7.! Az ellenszolgáltatas teljesItése során az adózás rendjérôl szóló torvény (Art.) irányadó. 

8.! Amennyiben a szabályosan kiállItott számla alapján esedékessé váló dIjat Megrendelo 
késedelmesen fizeti meg, a Vallalkozó jogosult késedelmi kamat felszámItásra. A késedelmi 
kamat mértékére és esedekessegére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó. 
Felek rogzItik, hogy amennyiben Megrendelo fizetési kotelezeftsegenek nem megfelelóen 
kiállItott számla vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Vállalkozó 
késedelmi kamat iránti követelést nem támaszthat. 

9.! Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödés teijesItésével osszefUggésben 
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelô társaság tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

10.! Vállallcozó a szerzödés teijesItésének teijes idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelö számára megismerhetove teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ugyletekröl 
a Megrendelôt haladéktalanul értesIti. 

11.! A Megrendeló a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelöen a szerzödésen alapulO 
ellenszolgáltatasbol eredö tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemü és 
lejárt követelését számfthatja be. 

12.! A pénzugyi teijesItésre, kifizetésre irányadójogszabályok: 
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. torvény; 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 
- az államháztartásról szóló torvény végrehajtásaról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet. 
- a 2014-2020 programozási idöszakban az egyes európai uniós alapokból szárrnazó 
támogatasok felhasználásának rendjérôl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet; 

13.! A kUlfcSldi adóilletöségu nyertes ajánlattevô köteles a szerzôdéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást esatolni, hogy az illetôsege szerinti adóhatóságtól a magyar adohatosag 
közvetlenUl beszerezhet a nyertes ajánlattevôre vonatkozó adatokat az országok közöfti 
jogsegely igénybevétele nélkUl. 

VIII. Szerzôdést megerôsItö biztosItékok 

1.! Késedelmi kötbér: Olyan okból történö késedelem esetén, melyért Vállalkozó felelös 
Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a szerzödés szerinti nettO 
ellenszolgáltatas. 2 %-a!naptári nap. Megrendelô a 2 naptári napon tii1i késedelem esetén — a 
késedelemböl credo és a késedelemmel okozott kãrok megtérItésére vonatkozó megrendelOi 
igenyeket nem érintve — MegrendelO fenntartja a szerzOdés azonnali hatályá felmondásának 
jogát, mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek sülyos szerzOdésszegésnek tekintik. 

2.! Hibás teijesItési kötbér: Felek a szerzOdés — egyébként határidOben tOrténO — teijesItését 



minden olyan esetben hibásnak tekintik, ha àz a Vállalkozó érdekkörében felmerQlt okból 
nem felel meg a szerzôdésben, vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Hibás 
teijesItés esetén Vállalkozó hibás teijesItési kötbér fizetését vállalja a Ptk. 6:186. §-ának 
megfelelóen, amelynek mértéke a nettó szerzödés szerinti ellenszolgáltatás 30%-a. A kötbér 
megfizetese nem mentesIti Vállalkozót a hiba kijavItásának kotelezettsege alól. Erre 
Megrendelô pOthatáridöt tiz. Ismételt hibás teijesItés esetén — a hibás teljesItésböl eredö és a 
hibás teijesItéssel okozott károk megtérItésére vonatkozó megrendelöi igényeket nem érintve 
— a Megrendeló fenntartja a szerzódés azonnali hatályii felmondásának jogát, mivel az ilyen 
vállalkozói magatartást a Felek sülyos szerzödesszegésnek tekintik. 

3.! Meghiñsulási kötbér: A szerzödés Vállalkozó érdekkörében felmerUlô olyan okból 
történô meghiiXsulasa esetén, amelyért felelös, a Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelOen 
a szerzôdés szerinti, általános forgalmi ado nélkUl számItott ellenszolgaltatás 30 %-ának 
megfelelö mértékben meghiüsulási kOtbér fizetését vállalja. A szerzödés akkor tekinthetö 
meghiüsultnak, ha 

- Vállalkozó a teijesItést jogos/meltányolható ok nélkUl megtagadja 
- a teijesItés kizárolag a Vállalkozó érdekkörében felmerUlt okból lehetetlenül el 
- 2 napot meghalado késedelem esetén Megrendelö él az azoimali hatályü felmondás 
jogával 
- ismételt hibás teijesités esetén Megrendelö él az a.zonnali hatályü felmondás jogával. 

4.! Megrendelö a késedelmi kötbér osszegét jogosult a Vállalkozó által kiállItott számlába 
beszámItani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

5.! Megrendelô jogosult a kötbért meghalado kárát és a szerzôdesszegesbôl eredö egyéb jogait 
is érvényesIteni. 

6.! Vállalkozó a szerzödést biztosItó mellekkotelezettseg megfizetésére — amennyiben a 
kötbér osszege a kiállftott számlába nem beszániItható — Megrendelö errol szóló értesItése 
kézhezvételét követO 8 napon beltil köteles. 

7.! Ha a szerzOdés a MegrendelOnek felróható okból hiisu1 meg, abban az esetben a 
MegrendelO köteles a Vállalkozó részére az igazolt koltsegeit megtérIteni. 

IX. A Szerzôdés módosItása 

1.! A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel módosithatják a 
szerzOdésnek a felhIvás, a közbeszerzési dokumentumok feltételei, illetOleg az ajánlat 
tartalma alapján meghatarozott részét. 

2.! A Felek rogzItik, hogy nem minOstil a szerzOdés módosItásnak a XI. 1. pontban 
meghatározott kapcsolattartó személyben, illetOleg az elérhetOsegben bekOvetkezett bármely 
változás. 

X. A szerzôdés megszünése 

1.! A szerzOdés a teljesItéssel, a szerzOdés idOtartamának lejáratával, bármelyik fél jogutód 
nélktili megsziinésével, a teijesItés lehetetlenné válásával, illetOleg azonnali hatályü 
felmondással sztinik meg. 
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2.! Bármelyik fél jogosult a jelen szerzódést azonnali hatállyal felmondani a másik fél sülyos 
szerzôdesszegese esetén. A sillyos szerzödesszeges eseteit a X.3. és a X.4. pont hatãrozza 
meg. 

Vállalkozó szerzödesszegést kovet el kUlönösen akkor, ha nem az ajánlatában megadott és az 
ajánlatok értékeiésekor figyeiembe veil váiiaiások szerint teijesIt (a Kbt. 141. § szerinti 
szerzödésmódosItás eseteinek kivételével). Megrendelô jogosult a szerzödés a.zonnali hatá1yi1 
feimondására, ha Vállalkozó a Megrendeió felszólItására nem az ajánlatában megadott és az 
ajániatok értékeiésekor figyeiembe veil váiialások szerint teijesIt (a Kbt. 141. § szerinti 
szerzödésmódosItás eseteinek kivételével). 

3.! A Vállalkozó részéról a szerzödés sályos megsértését jelenti, ha 
a) Válialkozó a teijesItéstjogos/meitanyoihato ok nélkill megtagadja 
b) a teijesItés kizáróiag a Vállalkozó érdekkörében felmerUit okból lehetetlenUl ci 
c) Váliaikozó késedeime meghaladja a 2 napot 
d) Váiialkozó ismételt hibás teijesitése esetén. 

4.! A Megrendeiö részéröi a szerzôdés süiyos megsértését jelenti 
a) az egyUftmkodési szabályoknak a Vállalkozó szerzödésszerü teijesItését 

lehetetienné tevö megsértése, 
b) ha a Megrendeló a Vállaikozó fizetési feiszóiItása elienére esedékessé vált fizetési 

kotelezettségének neki felróhatO módon az esedékessegi idöpontot követö 60 napot 
meghaladoan scm tesz eleget. 

5.! Megrendeió részéröi azonnali hatályü feimondásra ad iehetôséget, ha Vállalkozó ellen 
feiszámolási vagy vegelszámolasi eljárás indul azzai, hogy a csôdeijárásról és a felszámolási 
eljárásról szóió 1991. evi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött 
szerzôdéstôl a fizetési haladék idôtartama alatt nem lehet elállni, illetöleg azt nem lehet 
feimondani arra hivatko7issa1, hogy az adós csödeijárást kezdeményezett. 

6.! Megrendelö jogosuit és egyben köteies a szerzödést felmondani - ha sztikséges oiyan 
határidôvei, ameiy lehetôvé teszi, hogy a szerzôdéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 
a) a Váilalkozóban közvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaiado tuiajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy szeméiyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) aipontjában meghatãrozott feltetel; 
b) a Vállaikozó közvetetten vagy kOzvetlentii 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáli a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feitétei. 

7.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelöen a Megrendelô a szerzödést felmondhatja, 
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzödéstöl elálihat, ha: 
a) feltétlenüi szUkséges a szerzödés olyan iényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján üj közbeszerzési eljárást keii lefolytatni; 
b) a Vállaikozó nem biztosItja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen oiyan jogutOdlás kovetkezett be, amely nem feiei meg a Kbt. 139. §-
ában fogialtaknak 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabáiyainak megszegese miatt 
kotelezettsegszegési eijárás induit vagy az Európai Unió Birósága az EUMSZ 258. cikke 
aiapján indItott eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogaboi credo valamely 
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kotelezettség tekintetében kotelezettsegszegés történt, és a birosag által megallapItott 
jogsertés miatt a szerzödés nem senmiis. 

8./ Megrendelö kOteles 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 kizãró ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

9.! Ha a Megrendelö a vállalkozási szerzôdést a fentiek alapján felmondja, ügy a Vállalkozó 
és a Megrendelö között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelö felméri a 
Vállalkozó által a felmondasig szakszerüen és megfelelö minöségben elvégzett feladatokat 
átveszi és ellenértékét a Vãllalkozónak megtérIti. A Megrendelö az elôzö módszerrel átvett es 
felmért munkák ellenértékéból levonja azt a kárát, amely a hibás vagy szakszerütlen 
munkarészek kijavItásából, illetve más vállalkozó munkába történö bevonásából erednek. 

XI. Kapcsolattartás 

1.! Felek rogzItik, hogy a jelen szerzödéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax 
itján e-mailben vagy ajánlott, tértivevényes postai kuldeményben kötelesek kOzölni az alább 

megjelolt kapcsolattartó személyekkel. 

Kapcsolattartásra feljogosItott személy(ek): 

Meirende1ô részérôl:  
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: info@aranyponty.hu  

2.! Ha a Felek részérôl a fentiektôl eltéröen más személy jogosult joghatalyos 
nyilatkozattételre, illetve a Felek mó.s kapcsolattartot jelölnek ki, kötelesek errol Irásban 
egymást haladéktalanul, de legkesObb 48 (negyvennyolc) órán belihl tájékortatni. 

XII. Egyuttmükodési kotelezettség 

1.1 SzerzOdO Felek kotelezettseget vállalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt 
kölcsOnösen egyiittmiikodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen 
SzerzOdësben foglaltakon tiilmenOen minden olyan kérdésrOl, amely a jelen SzerzOdésben 
foglalt teijesItésre kihatással lehet. 

2.! SzerzOdO Felek megaliapodnak, hogy Megrendelo kérésére 3 munkanapon belUl 
konzultációt tartanak, melynek keretében kOlcsönösen tájékortatják egymást a jelen 
SzerzOdés teijesItésével kapcsolatos vaiamennyi korUlményrOl. 
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XIII. Fethasználási jogok 

1.! A teljesItés során keletkezö, szerzöi jogi védelem ala esó alkotáson a Megrendelô terUleti 
és idôbeli korlátozás nélküli, harmadik személynek is átengedhetó felhasználási jogot szerez 
ide ertve az alkotás átdolgozásãnak jogát is. A felhasználási jogok ellenértékét a VállalkozOi 
dIj tartalmazza. 

XIV. Vegyes rendelkezések 

1.! Vállalkozó elfogadja az Agrárminisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevôszék es 
a Kormányzati Ellenörzési Hivatal, illetôleg a jogszabályban meghatározott egyeb szervek 
ellenôrzési jogosultságát. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek felhasználásának 
nyilvánosságárol szólO rendelkezések értelmében — a megkotendö szerzôdés lényeges 
tartalmára vonatkozóan a tajékortatást iizleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg 
továbbá vállalja, hogy a jelen pontban foglalt kovetelményeket a szerzödés teljesItésébe 
bevonni kfvánt 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 teljesItésével kapcsolatos tájékortatás iizleti 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 ,,Esélyegyenlôseg és kornyezetvédelmi szempontok 
érvényesItésével kapcsolatos elvárások" cim alatt rogzitetteket a szerzödés teijesItése során 
megfelelöen érvényesIti. 

4.! Jelen Szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint az egyeb 
vonatkozó és hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak. 

5.! Megrendelö hozzájárul, bogy Vállalkozó a Megrendelô nevét referenciaként 
felhasználhassa, közzétehesse. 

6.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesitésbe bevont 
alvallalkozokat, egyéb közremiiködôket titoktartási kotelezettseg terheli a SzerzOdés 
teijesItése során, vagy azzal osszeftiggesben tudomásukra jutott (vagy birtokukba ker(ilt) 
illetve mas módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhetö, illetve nem 
közérdekü adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek 
nyilvánossagra hozatala a Megrendelö hivatali, Uzieti vagy egyéb érdekeit sértené. yállalkozó 
koteles gondoskodni arról, bogy az általa a teljesItésbe bevont alvállalkozó(k) es egyeb 
közremtUcödôk a titokvédelmi elöIrásokat a Szerzödésben meghatározottak szerint, vele 
azonos módon betartsák. A bizalmasnak minôsItett információk felhasználására, harmadik 
személy részére történô átadására vagy egyeb módon való nyilvánossagra hozatalãra 
bármelyik fél csak a másik fél elôzetes irásbeli hozzájárulásával jogosult. 

7.! Felek vallaijak, bogy a szerzôdés alapján, vagy azzal kapcsolatban közOttuk felmerttlô 
bármilyen nézeteltérést vagy vitat békés itton, peren kivill, egyerséggel, közvetlen târgyalás 
tján rendezik. Amennyiben a Felek ezen tárgyalasa nem vezetne eredmenyre, a Felek a 

hatáskörrel és illetékesseggel rendelkezö bIrósághoz fordulnak. 

8.! Megrendeló kijelenti, hogy Magyarorszagon nyilvántartásba vett, ugyleti képességgel 
rendelkezô jogi személyisegü gazdasági társaság. 
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Vállalkozó jelen szerzödés aláIrásával nyilatkozik arról, hogy nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. tOrvény 3. § (1) bekezdés 1. a-c) pontokban meghatarozott ãtlátható szervezetnek 
minösUl. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 
köteles a Megrendelöt tájékortatni. A valótlan tartalmü nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerzôdést a Megrendelô felmondja vagy — ha a szerzôdés teijesitésére meg nem kerUlt sor — a 
szerzödéstôl eláll. 

Jelen szerzôdést Felek elolvasás és megértés után, 4 egymással tartalom és forma szerint 
azonos eredeti példanyban Irták ala. 

Mellékietek:  
1. számü mellékiet: müszaki leirás 
2. számü mellékiet: Nyertes ajánlattevô bejelentése és nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) 

bekezdés szerinti alvãllalkozókrOl 

Budapest, 2018. november 23. 

Aranyponty llalászati Zártkörüen 
Müködô Részvenytársaság 

Vállalkozó 

Agráfmarketing Centrum 
Nonprofit Korlátolt Felelôssegu Társaság 

Megrendelô  

Agrirmarketing Centrum Nonprofit lift. 
1012 Budape, Kuny Domokos u. 1345. IL om. 

Mésthn: 25593343-2-41 
3. 



0 

11 

2. számii mellékiet 

NYERTES AJANLATTEVÔ BEJIELENTESE Es NYILATKOZATA 
A KBT. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL1  

AlulIrott  az .............................. (nyertes ajánlattevö cég neve) 
képviselöjeként Ajánlatkérö által kurt,, ." tárgyt 
közbeszerzési eljárásban 

nyertes ajánlattevôként bejelentem, hogy 

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerzödés teljesItésében az alábbi alvállalkozó(k) 
vesznek részt: 
alvállalkozó#1 neve: 
alvállalkozó#lcIme: [...] 
alvállalkozó#lképviselöjének neve: [...J 
alvállalkozó#ladószáma: [...] 
alvállalkozó#lszámlaszáma: [...] 
alvállalkozó#lbevonásãnak aránya: {.. .]% 
az a tevékenysége, melynek teljesftéséhez igénybe véteire kerul az alvállalkozó# 1: 

alvállalkozó#2 neve: [...] 
alvállalkozó#2c1me: [...] 
alvállalkozó#2képviselöjének neve: [...] 
alvállalkozó#2adószáma: [...] 
alvállalkozó#2számlaszáma: [...] 
alvállalkozó#2bevonásának aránya: [... 
az a tevekenysége, melynek teljesItéséhez igénybe véteire kerUl az alvállalkozó#2: 

alvállalkozó#3 neve: [...} 
alvállalkozó#3c1me: [...] 
alvállalkozó#3képviselojének neve: [...] 
alvállalkozó#3adószáma: [...] 
alvállalkozó#3számlaszáma: [...] 
alvállalkozó#3bevonásának aránya: [...]% 
az a tevekenysege, melynek teljesItéséhez igénybe véteire kerul 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, bogy minden jövöbeni alvállalkozót Irdsban 
bejelentek Megrendelö részére. 

Kelt: 

Cégszerü alaIras 
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