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VALLALKOZASI KERETSZERZODES 

amely létrejott egyrészröl az 
Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségu Társaság 
Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-284102 
Adószám: 25593343-2-41 
Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017 
Számlavezetö pénzintézete: Magyar Allamkincstár 
Kepviseli: Ondré Peter Ugyvezetö 
mint Megrendelö (a továbbiakban: ,,Megrendelô") 

másrészröl a 
New Land Media ReklIm, Szolgáltato és Kereskedelmi Korlátolt Felelôsségü Társaság 
Székhely: 1025 Budapest, Felsö Zöldmáli iit 72. 
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-176515 
Adószám: 24670827-2-43 
Bankszãmlaszám: 10700440-68084264-51100005 
Számlavezetö pénzintézete: CIB Bank Zrt. 
Képviseli: Balásy Gyula ugyvezetö 
mint VállalkozO (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 

és a 
LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelôsségfi Társaság 
Székhely: 1025 Budapest, Felsö Zöldmáli üt 72. 
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-940287 
Adószám: 22715544-2-43 
Bankszámlaszám: 10700079-24632407-51100005 
Számlavezetö pénzintézete: CIB Bank Zrt. 
Képviseli: Balásy Gyula ugyvezetö 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 
(a Megrendelö és a VállalkozO a továbbiakban egyUttesen: ,,Felek", Onállóan: ,,Fe1") 

közOtt az alulIrott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint. 

PREAMBULUM 

1. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 
kozpontositott közbeszerzési rendszeréröl szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 
alapján a Nemzeti KommunikáciOs Hivatal (a továbbiakban: ,,LebonyolitO") a 
Megrendelö nevében és javára az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. augusztus 6. 
napján TED 2019/S 150-369905 számon megjelent eljárást megindIto felhivással a 
kOzbeszerzésekrôl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (atovábbiakban: ,,Kbt.") Hannadik 
Része szerinti nylit közbeszerzési eljárast indItott a Magyar Halgazdálkodasi OperatIv 
Program keretében Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelôsségü 
Társaság ,,Kapj rá!" elnevezésü, halfogyasztast népszerüsitô kampányához kapcsolódó 
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kommunikáciOs feladatok ellátása II. tárgyban (a továbbiakban: ,,Közbeszerzési 
eljárás") vállalkozási keretszerzôdés megkotése céljábOl. 

2. Ezen Közbeszerzési eljárás során beérkezett, érvényes ajánlatokat LebonyolItó a 
legjobb ár-érték arány értékelési szempont (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont) szerint 
értékelte. Az értékelését követöen Lebonyolitó Vállalkozó ajánlatát választotta ki, mint 
nyertes ajánlatot, igy a Felek a Kbt. 131. § alapján vállalkozási keretszerzOdst (a 
továbbiakban: ,,Szerzôdés") kötnek az alábbi feltételekkel. 

3. A Kbt. 131. § (2) bekezdése rogzIti, hogy a szerzödésnek tartalmaznia kell — az elj árás 
során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel — a nyertes ajánlat azon elemeit, 
amelyek értékelésre kerültek. Ennek értelmében Felek rogzItik, hogy a Szerzödés 1.7. 
pontja tarta1m877a azon elemeket, melyek a Közbeszerzési eljárás során alkalmazott 
értékelési szempontokra tekintettel értékelésre kerultek. 

4. A Szerzôdés 1. számü mellékietét képezik a Közbeszerzési eljárás kapcsán keletkezett 
közbeszerzési dokumentumok, a 2. számü mellékietét VállalkozO, mint nyertes 
ajánlattevö ajánlata. 

5. A 4. pontban meghatározott dokumentumok a Szerzôdés teijesItése során megfelelöen 
irányadóak, fUggetlenul attól, hogy azok fizikai értelemben a jelen SzerzOdés 
mellékietét alkotják-e. Jelen Szerzödés a MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001 azonosItó 
számü projekt (a továbbiakban: Projekt) teljesftéséhez kapcsolódik. Megrendelö a 
Polgári Torvénykönyvröl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ,,Ptk.") 6:142. §-
ára is figyelemmel nyomatékosan felhivja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Szerzôdés 
teljesItéséhez — kUlönösen a projektfinanszIrozásra es az ebböl eredô esetleges 
visszafizetési kotelezettségre tekintettel — kiemelt érdeke füzödik. 

I. A SZERZODES TARGYA 

1. Megrendelô megrendeli, Vállalkozó elvállalja — jelen Szerzödésben, a KOzbeszerzési 
eljárás során keletkezett Kbt. 3. § 21. pont szerinti közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyijtott ajánlatában foglaltaknak 
megfelelöen a Projekt kommunikációs feladatainak ellátását, Igy killönösen: 

• integrált reklámugynOkségi feladatok és online ugynokségi feladatok, grafikai 
tervezési feladatok ellátását 

• gyártási feladatok ellátását (televIziós es rádiOspot, internetes kisfilm, 
virusvideók és animációs kisfilm gyártása, fotózás, fotók további felhasználás 
végett (készletre) való beszerzése, nyomdai szo1gá1tatsok, dekorációs- és 
marketingeszkozok gyártása, reklámaj ándékok gyártása, PR-ugynokségi 
szolgáltatások ellátása) 

• médiatervezési- és vásárlási feladatok ellátását. 

2. Jelen Szerzôdés szerint Vállalkozó által ellátandO feladatok részletes leIrását a Szerzôdés 
3. számü mellékietét képzô müszaki leIrás (a továbbiakban: ,,Müszaki leiräs"), valamint 
a Megrendelô által kiadott egyedi megrendelesek (a továbbiakban: ,,Megrendelés") 
tartahnazzák. 
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3. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerzôdës tárgyát Megrendelésenként osztható 
szolgaltatásnak tekintik. A Megrendelés tartalmát a Felek — szUkség esetén — 
kölcsönösen egyeztetik egymással annak ërdekében, hogy a Megrendeles tartalmazza az 
ellátandó feladatok pontos megjelolését, a teijesItés határidejét, a jelen Szerzödés 4. 
szOmñ mellékietében megadott egysëgárak, dfjak, kedvezmënyek a1apj.n számitott 
vállalkozói dijat, valamint minden olyan adatot, információt, amely a teijesItés 
szempontjából lenyeges, és amelyet a közbeszerzési dokumentumok, a Vállalkozó 
ajánlata vagy ajelen Szerzödés kifejezetten nem emlit. 

4. Megrendelö köteles a Megrendelésben minden olyan információt, elvárást, 
kovetelményt, speciflkációt a Vállalkozó részére megadni, amelyek a szerzôdésszerfi 
teljesftéshez szukségesek. Tekinteftel arra, hogy a Szerzödés teljesItése szorosan 
kapcsolódik a Magyar Halgazdálkodasi OperatIv Program keretében Az Agrármarketing 
Centrum Nonprofit Korlátolt Felelósségü Társaság ,,Kapj rá!" elnevezésü, 
halfogyasztást népszerüsitö kampányához kapcsolódo kommunikãciOs feladatok ellátása 
I. tárgyi szerzôdés feladatainak tejesItéséhez, igy Megrendelô köteles az erre vonatkozó 
valamennyi sziikséges információt, muiikaanyagot a Vállalkozó részére legkésôbb a 
Szerzödés hatãlybalépésével egyidejUleg átadni. Megrendelô a Megrendelésben kozölt 
kiegészItö információk, elvárások, kovetelmények, specifikációk meghatározása során 
nem teheti a Szerzödés teijesItését a Müszaki leIrásban meghatározottaknál terhesebbé. 

5. Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltéróen kijelentik, hogy a közötthk 
létrejött megállapodás kizárólag a Szerzödésben, a közbeszerzési dokumentumokban, a 
VãllalkozO ajánlatában foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek közOtt 
korábban kialakult szokás, gyakorlat, illetve ajelen Szerzödés tárgya szerinti Uzletágban 
a hasonló jellegü szerzödés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen 
alkalmazott szokás. 

6. A Vállalkozó teijesitése akkor tekinthetö szerzôdésszertnek, ha a Vállalkozó a részére 
megkUldott es általa visszaigazolt Megrendelesben meghatározott feladatait határidôben, 
maradéktalanul, a Megrendelô által meghatározott tartalmi és formai kovetelményeknek 
megfelelöen elvégezte. 

7. A Közbeszerzési eljárás során alkalmazott értékelési szempontok és a Vállalkozó 
megajánlásai az alábbiak: 

1 .Ar szempont Ajánlati ár (nettó HUF) Alszempontok: 

1.1 .Integrá1t reklámugynokségi szolgáltatások 
(kommunikációs tanácsadás, kreatIv szovegIrás, 
grafikai tervezés, nyomdai elôkészItés, online 
ugynökségi feladatok) — összesen (nettó HUF) 

1 089 704 

1 .2.Gyártás — Nyomda kiadványok, hirdetési 
eszkOzOk, reklámaj ándéktárgyak, dekorációs és 
marketing eszközök) — összesen (nettó HUF) 

1114 176 

1.3.Gyártás — Fotózás, videógyártas — összesen 
(nettO HUF) 

654 265 
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1.4.PR ugynökségi szolgáltatások — összesen 
(nettó HUF) 

13 853 544 

1.5.Médiatervezés és - vásárlás - TV hirdetési 
felUletek kereskedelmi (nem ICR) kampányok 
esetén - összesen (net-net ár HUF) 

2 910 

1 .6.Médiatervezés és — vásárlás - TV hirdetési 
felUletek TCR kampányok esetén- összesen 
(net-net ár HUF) 

2 675 

1 .7.Médiatervezés és — vásárlás - Rádió 
hirdetési felUletek kereskedelmi (nem TCR) 
kampányok esetén- Osszesen (net-net är HUF) 

720 

1 .8.Médiatervezés és — vásárlás - Rdió 
hirdetési felUletek TCR kampányok esetén- 
összesen (net-net ár HUF) 

580 

1.9.Médiatervezés és — vásárlás - Országos 
napilapok hirdetési felUletei kereskedelmi (nem 
TCR) kampányok esetén- osszesen (net-net ár 
HUF) 

540 

1.10.Médiatervezés és — vásárlás - Országos 
napilapok hirdetési felUletei TCR kampányok 
eseténösszesen (net-net ár HUF) 

490 

1.11.Médiatervezés és — vásárlás - Regionális 
napilapok hirdetési felUletei kereskedelmi (nem 
TCR) kampányok esetén- összesen (net-net ár 
HUF) 

1110 

1.12.Médiatervezés és — vásárlás - Regionális 
napilapok hirdetési felUletei TCR kampanyok 
esetén összesen (net-net ár HUF) 

1105 

1.13 .Médiatervezés es — vásárlás - Hetilapok, 
magazinok hirdetési felUletei kereskedelmi 
(nem TCR) kampanyok esetén- összesen (net-
net ár HUF) 

7 592 

1.14.Médiatervezés és — vásárlás - Hetilapok, 
magazinok hirdetési felületei TCR kampányok 
eseténösszesen (net-net ár HUF) 

6 289 
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1.15.Médiatervezés és — vásárlás - Hiperlokális 
médiumok hirdetési felUletei kereskedelmi 
(nem TCR) kampányok esetén- összesen (net-
net ár HUF) 

10 685 

1.16.Médiatervezés és — vásárlás - Hiperlokális 
médiumok hirdetési felUletei TCR kampányok 
eseténosszesen (net-net ár HUF) 

10 625 

1.17.Médiatervezés és — vásárlás - Online és 
kozosségi media hirdetési felUletek 
kereskedelmi (nem TCR) kampányok esetén-
összesen (net-net ár 1-IUF) 

10 972 

1.18.Médiatervezés és — vásárlás - Online és 
kozosségi media hirdetési felUletek TCR 
kampanyok esetén- összesen (net-net ár FIUF) 

786 

1.19.Médiatervezés és — vásárlás - KözterUleti 
media hirdetési feliuletek kereskedelmi (nem 
TCR) kampányok esetén- összesen (net-net ár 
HUF) 

920 

1.20.Médiatervezés és — vásárlás - Közterületi 
media hirdetési felUletek TCR kampanyok 
esetén összesen (net-net ár HUF) 

885 

2.1.Minósegi szempont A szerzödés teijesItésében részt vevö szakemberek szakmai 
tobblettapasztalata. 
Alszempontok: 

2.1.1.A felhIvás pont M.2) a) alpont szerinti, 
teijesItésben részt vevö médiatervezö és — 
vásãrló szakember médiakampány tervezésében 
és Iebonyo1Itásában szerzett szakmai 
tobblettapasztalata (db) 

5 

2.1.2.A felhIvás pont M.2) b alpont szerinti, 
teljesItésben részt vevö PR menedzser 
szakember influencer egyuttmUkodés 
kialakitása és miködtetése során szerzett 
szakmai tobblettapasztalata (db) 

5 

2.1.3.A felhIvás pont M.2) c alpont szerinti, 
teijesItésben részt vevô webfejlesztO szakember 

60 
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weboldalak fej lesztése során szerzett szakmai 
tobblettapasztalata (hónap) 

2.2.Minöségi szempont A szerzödés teljesitésében részt vevö szakemberek. 
Alszempont 

2.2.1 .A teijesitésben részt vevô Google 
Certificate-tel rendelkezö médiatervezö és 
vásárló szakemberek száma (fô) 

3 

2.2.2.Fiatal munkavállaló alkalmazása (fö) 5 

8. Felek rogzItik, hogy Vállalkozók közös ajánlatot adtak be a jelen Szerzödés elnyerése 
és a teijesItése érdekében, egyetemleges felelösségvállalásuk mellett. Vállalkozók 
kozOtti feladat- és felelôsség megosztást kUlon okiratba foglalt Egyuttmkodési 
Megállapodas tartalrnaz7a, amely jelen Szerzödés 7. számü mellékietét képezi. 

9. Felek rogzItik, hogy Vállalkozók, mint közös ajánlattevök nyüjtottak be ajánlatot, és 
maguk közUl a New Land Media Kft-t jelölték meg a nevUkben eljárni jogosult 
képviselônek. A megjelolt képviselô tudomásul veszi, hogy a közös ajánlattevök 
csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatának egyértelmüen tartalmaznia 
kell a közös ajánlattevök megjelolését. 1 

10. Megrendelö rOgzIti, hogy jelen Szerzôdésben foglalt egyik feltétel sem tekinthetö 
általános szerzôdési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek az elôzményi 
közbeszerzési eljárásban specifikusan jelen Szerzödés megkotésére vonatkozóan 
kertiltek meghatáro7.isra. 

11. Felek rogzItik, hogy Vállalkozó saját általános szerzödési feltételei — amennyiben 
Vállallcozó ilyennel rendelkezik — jelen Szerzôdés tekintetében semmilyen formában 
nem irányadók és alkalmazhatók, mogottes szabálykent sem. 

II. A SZERZODES HATALVA 

1. Szerzôdö Felek rogzItik, hogy a Szerzödés az utolsO aláIrás napján lép hatalyba és a 
Felek szerzódéses kotelezettsegeinek maradéktalan teljesItéséig terjedô határozott 
idôtartamrajon létre. 

Ill. A TELJIEStTES HELYE 

1. Vállalkozó jelen Szerzôdés szerinti feladatait a Megrendelés eltérô rendelkezése 
hiányában elsösorban a Megrendelö székhelyén és telephelyén, valamint saját 
székhelyénitelephelyén látj a el. 

'A SzerzOds szOvege dolt betOkkel jelzett részei kOzOs ajánlattétel esetén alkalrnazandOk aal, hogy az Egyttttmükodési Megallapodas a 
SzerzOdés mellékietét képezi. Amennyiben nincs kOzOs ajãnlattétel,a nem releváns rész torlésre kertil. 
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IV. A SZERZODES TELJESITESENEK HATARIDEJE, A TELJESITES 
MODJA 

1. Szerzödô Felek megállapodnak, hogy VállalkozO a Megrendelésben részletezett 
feladatait a jelen SzerzOds hatá1ybalpését kovetöen a Megrendelésben rogzItett 
határidöig, de legkésöbb 2020. január 31. napjáig (a továbbiakban: ,,TeljesItési 
Határidö)köteles teljesIteni. 

2. A Szerzödés keret jellegebôl fakadóan a Megrendelesben egyéb. belsö határidök is 
meghatározhatoak a Vállalkozó számára. 

3. A Felek megállapodnak, hogy a Teijesitési Határidöt a Megrendelö egyoldalü 
jognyilatkozattal legfeljebb két alkalommal meghosszabbithatja azzal, hogy a 
hosszabbItás idötartamának igazodnia kell a Proj ekt támogatási szerzödésében rogzitett 
fizikai befejezési határidejéhez. Ebben az esetben nem kell vizsgálni a Kbt. 141. § (6) 
bekezdésben foglalt feltételek fennállását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján. 

4. Amennyiben a Megrendelö a Megrendelésben lehetôseget biztosIt rá,, akkor Vállalkozó 
az adott Megrendelést több részletben is teijesItheti. 

5. Felek a Megrendeléssel kapcsolatos munkafolyamatok vonatkozásában az alábbiakban 
allapodnak meg: 

5.1. Megrendelö az adott feladatokról e-mail ütján köteles tájékortatni a Vállalkozót 
(továbbiakban: Brief). A Brief nem minôsUl Megrendelésnek. A Megrendelö a 
Briefben tajékortatja a Vállalkozót arról, hogy milyen munkát kIván 
megvalósItani, illetve tájékozódik az adott munka megvalósIthatoságának 
feltételeirôl. A Briefnek tartalmaznia kell minden olyan információt, elvárást, 
amely a feladat megvalósitásához szOkseges, valamint Megrendelö részéról az 
adott projektet kezelô kapcsolattartó személyét. 

5.2. A Vállalkozó a Brief áttanulmányozasa után, a Megrendelô által igényelt 
idötartamon belUl — eltérô rendelkezés hiányában 1 munkanapon belül, de 
amennyiben ez rövidebb, mint 1 munkanap, ügy az igenyelt, de ésszerü 
idötartamon belUl - köteles e-mail ütján visszajelezni Megrendelönek, hogy a 
feladatot megkapta és megértette. A Vállalkozó feladata ellenörizni, hogy a 
feladat megoldasahoz sztikséges minden információ rendelkezésre áll-e, valamint, 
hogy a feladat a megadott határidön belUl megvalosIthato-e. Amennyiben a 
Vállalkozó azt észleli, hogy a Megrendelö által megadott adatok, informáciOk nem 
elégségesek, abban az esetben köteles erre a Megrendelöt haladéktalanul 
figyelmeztetni, és az általa igenyelt információkat bekérni. Amennyiben a Brief 
átvételéröl szóló visszajelzés nem történik meg a Brief Vállalkozóhoz való 
beérkeztét követö 3 munkanapon belul, igy Vállalkozó 500.000,-Ft (ötszázezer 
forint) késedelmi kötbér megfizetesere köteles. 

5.3. Vállalkozó a Megrendelö tájékortató igényei alapján, a Megrendelö által a 
Briefben megjelolt ésszerü, de legalább 5 munkanapos határidôben árkalkulációt 
nyüjt be Megrendelô részére. Megrendeló az árkalkulációt annak kézhezvételétôl 
számitottan lehetôseg szerint 48 órán, de legkesóbb 5 munkanapon belül 
áttanulmányozza és e-mail ütján visszajelez a Megrendeles elfogadasát illetôen a 
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Vállalkozónak. Amennyiben az árkalkulációt nem fogadja el, koteles e-mailen 
megkUldott tájékortatasában megindokolni, kifejtve az elutasItás indokait. 
Vállalkozó az árkalkuláció elkészItésére vonatkozó kotelezettség teijesitésének 
késedelme esetén alkalmanként 500.000,-Ft (ötszázezer forint) kötbér 
megfrzetésére kOteles, feltéve, hogy Megrendelô mindent megtett az árkalkuláció 
szerzôdésszerü elkészItése érdekében. A jelen pont szerinti árkalkuláció kizárólag 
a jelen SzerzOds 4. számii mellékietét képezó ártáblázatokban (a továbbiakban: 
,,rtáb17tok") szereplö árak alapjan tehetö. 

6. Megrendelö által elfogadott árkalkuláció alapján legkesôbb 7 munkanapon behhl 
Megrendelö egyedi, cégszerüen aláIrt megrendelést készIt, amelyet e-mailen megkuld 
Vállalkozó részére, VállalkozO pedig koteles azt ugyanilyen módon 2 munkanapon 
belül — a feladat elfogadásaképpen — visszaigazolni. A Vállalkozó visszaigazolasának 2 
munkanapot meghaladó késedelme esetére 200.000,-Ft (kettôszázezer forint) késedelmi 
kötbér megfizetesere köteles. 

7. A felek megállapodnak, hogy a kreativ anyagok beszerzése és a médiavásárlás 
tekintetében a Megrendelöt utasitási jog illeti meg, figyelembe véve azonban a VI.2. 
pontban foglaltat is. Az utasitási jog magaban foglaija a kreativ tartalom 
meghatáro7ásãt, a kampányazenet megjelenési felUletének meghatározását (Igy 
kUlOnosen a hirdetö tábla, buszmegálló, Tv, rádió, óriásplakát, on-line médiaszolgáltató, 
stb.). A Briefben vagy más jelen Szerzödés szerint hatalyos kozlésben tett erre 
vonatkozó igénytôl a VállalkozO csak és kizárOlagosan a Megrendelö elözetes Irásbeli 
egyetértésével térhet el. A Vállalkozó köteles valamennyi médiafoglalasrol/rendelésröl 
a Megrendelöt 1 munkanapon belUl - a foglalast igazolo dokumentum megkttldésevel - 
Irásban értesIteni. 

Jelen pontban foglalt utasitástól való eltérést, illetve a mediafoglalasróllrendelésrôl való 
értesitési kotelezettseg harmadik alkalommal való késedelmes teijesItését a Felek sUlyos 
szerzödésszegésnek, egyben hibás teijesItésnek tekintik. Az utasItástól eltérô eljárás 
hátrányos kovetkezményeiért, ideértve a képviseleti joga tüllépésével okozott károkat 
is, Vállalkozó, mint szerzödesszegessel okozott kárért felel. 

8. Amennyiben Vállalkozó teljesItése harmadik személy jogait közvetlenUl érinti, (Igy 
kUlönösen a ,,Kapj Rá" kampány irányItó hatosága, mint domain-j ogosult rendelkezési 
kOrébe tartozó honlappal osszefIiggö tevekenységek esetén), a telj esItés feltételeinek 
megteremtése, a harmadik személy jogosuittal, továbbá más szukséges személyekkel 
folytatandó egyeztetés, hozzajarulasuk/jovahagyasuk beszerzése VállalkozO feladata, e 
körben Vállalkozó a Megrendelo képviseletében jogosult és köteles eljãrni. A szerzói 
és szomszédos jogi kérdésekröl, mint harmadik személyek kUlönös jogosultsagairól 
felekjelen Szerzödés V. fejezetének pontjaiban rendelkeznek. 

9. Vallalkozó jogosult (adott esetben köteles) jelen Szerzödés teljesItéséhez alvállalkozót 
igénybe venni a közbeszerzési eljárás során benyüjtott ajánlatában foglaltaknak 
megfelelôen a Kbt. 138. § -ában foglaltak figyelembevételével. 

10. Vállalkozó a Ptk. 6:148. §-a szerint felel, azaz ajogosan igenybe veil alvállalkozóért, 
közremüködöért ügy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Alvállalkozó, 
közremtködô jogosulatlan igenybevetele esetén pedig felelös minden olyan kárért is, 
amely az igenybevetel nélkUl nem következett volna be. 
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A Vá.11alkozó a Szerzödés megkotesének idöpontjában, majd — a késôbb bevont 
alvállalkozók tekintetében — a Szerzödés teljesItésének idôtartama alaft köteles 
elôzetesen a Megrendelônek valamennyi olyan alvãllalkozót bejelenteni, amely részt 
vesz a Szerzödés teljesItésében, és — ha a Közbeszerzési eljárásban az adott alvãllalkozót 
meg nem nevezte meg — a bejelentéssel egyutt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozO 
nyilatkozatát benyijtath arról is, hogy az általa igénybe venni kIvánt alvállalkozó nem 
all a megelOzô kOzbeszerzési eljárásban elöirt kizáró okok hatálya alaft. 

11. Vállalkozó a teljesItéshez az alkalmassagának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 
65. § (7) bekezdése szerint az eljrásban bemutatott kotelezettsegvállalásnak 
megfelelóen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles 
igénybe venni, valamint kOteles a teljesItésbe bevonni az alkalmasság igazolasához 
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat 
el, vagy helyettUk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesulés, szétválás 
ütján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkUl 
vagy a helyette bevont üj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az 
alkalmassági kovetelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a kozbeszerzési eljárásban az 
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

v. VALLALKOZO JOGAI Es KOTELEZETTSEGEI 

1. Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzôdés aláIrásával a Szerzödés tárgyát képezô 
szolgaltatásnak a jelen Szerzödésben és az 1.1. pontjában meghatározott 
dokumentumokban foglaltak szerint, az elvárható legmagasabb szakmai szInvonalon 
történô teljesItésére vállalt kotelezettseget a reklámetikai alapelvek és a reklámo7isra 
vonatkozO hatályos jogszabalyok betartásával. 

2. Felek rogzitik, hogy Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevö ajánlata benyüjtásával, illetve 
jelen Szerzödés aláIrásával kijelenti, hogy a jelen Szerzôdés tárgya szerinti 
szolgáltatashoz szOkséges szakértelemmel, müszaki-technikai felszereltseggel és 
szakember-háttérrel rendelkezik, és azt a teijesItés teijes idôtartama alatt a 
szerzôdésszerü teijesités érdekében biztosItja. A teljesftéshez szukséges mUszaki-
technikai feltételek biztosItása Vállalkozó feladata. 

3. Vállalkozó szavatol azert, hogy a Szerzödés szerinti feladatokat határidôben elvégzi, 
továbbá a Szerzödés teijes idötartama alatt az abban foglalt feladatok elvegzése es 
Megrendelo támogatása céljából folyamatosan Megrendelô rendelkezésére all. 

4. Vállalkozó köteles a Megrendelôt minden olyan korUlményrôl haladéktalanul 
tájékortatni, mely a szerzôdésszerü teijesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az 
értesItés elmulasztásából eredó károk a Vállalkozót terhelik. 

5. Megrendelô célszerütlen vagy szakszerütlen utasitása esetén Vállalkozó köteles ôt ezen 
tényre figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredä kárért VállalkozO 
tartozik felelôsseggel. Amennyiben Megrendelo a figyelmeztetés ellenére az utasItast 
fenntartja, a Vá.11alkozó a jelen Szerzódéstôl elállhat, vagy — amennyiben az eredeti 
állapot nem állItható helyre — azonnali hatállyal felmondhatja, ennek hiányában köteles 
a szolgáltatást a Megrendelô kockázatára teijesIteni. 
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6. Vallalkozó a Megrendelô által adott utasitás szerint nem végezheti el a munkãt, ha ez 
jogszabály vagy hatosági rendelkezés megsértésére, illetve az élet- vagy 
vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

7. A Jelen Szerzôdés teijesitése során vagy annak eredményeképpen a VállalkozO által 
elkészItett és Megrendelö részére átadásra keruló valamennyi, szerzóijogról szóló 1999. 
évi LXXVI. torvény (továbbiakban: szerzôi jogi torvény) szerinti védelem ala esO 
alkotás (a továbbiakban: mu) felhasználása tekintetében Felek ügy állapodnak meg, 
hogy azokra a Megrendelô — a szerzOi jogdIj vagy a munkaviszonyban létrehozott mu 
esetén a Vállalkozói dIj Vállalkozó részére történô megfizetését követôen — terUleti és 
idôbeli kor1áto7M nélkuli, minden ismert felhasználási mOdra vonatkozO, kizárOlagos 
felhasználási jogot szerez. Ennek megfelelöen a Megrendelö kUlönösen jogot szerez 
arra, hogy a müveket átd01g0772, tetszöleges példányban és alkalommal többszörOzze, 
nyilvánosságra hozza, illetve kép-, vagy hangfelvetelen rogzitse, terjessze, 
számitógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek 
hasznosItás céljából átadja, illetve bármely ismert módon a nyilvánossághoz közvetItse. 
A Megrendelö a müvek felhasználási jogát harmadik személyre átruházhatja, továbbá 
harmadik személynek a müvek további felhasználására és átdolgozásara a VállalkozO 
beleegyezése nélkUl engedélyt adhat. 

8. A Felek rogzItik, hogy a 7. pontban foglaltak nem vonatkoznak azokra a Vállalkozó 
által a jelen Szerzôdés teijesitése során felhasznált alkotásokra, amelyeket kivUlãllO 
harmadik személyek hortak létre. Amennyiben a Vállalkozó ilyen alkotást kIván 
felhasználni a teijesitése során, akkor köteles az alkotást létrehozó kivülálló harmadik 
személlyekkel (szerzö) határozatlan idötartamra, a mu teijes védelmi idejére szóló, 
teruleti korlátozás nélküli, kizarólagos, harmadik személynek átengedhetó felhasználási 
jogot engedö, a Müszaki leIrásban meghatározott fethasználási módra és mértékre szóló 
felhasználási szerzôdést kötni a Megrendelö nevében és javára, melyben a szerzö 
szavatolja, hogy harmadik személynek nem all fenn olyan joga, amely a felhasználási 
engedély megadását, vagy a felhasználóáltal megszerzett felhasználási joggyakorlást 
részben vagy egészben korlátozná, vagy kizárná. A körUlIrt felhasználási jog kapcsán 
felmertilö szerzôt megilletö jogdIj a Szerzódés VII.1. pontja szerinti Vállalkozói dijon 
felUli kötelezô koltségként a Keretosszeget csökkenti. 

Filmalkotãs 1étreho7sa, vagy felhasználása esetén Vállalkozó különös gonddal köteles 
eljárni, Igy a filmalkotások jogosultjait egyenként is felkutatni, valamennyi, a film 
karakterét ado közremiiködóvel a további, Megrendelö általi felhasználás lehetövé 
tételére velilk kUlön-külön leszerzôdni. Mar meglévô film esetén pedig a filmre 
vonatkozó felhasználási jog engedesét megelôzôen köteles hitelt érdemlöen igazolni, 
hogy a szerzöi, vagy szomszedosjogok sérelme a Megrendelö általi, vagy megbizásábol 
jelen Szerzôdés céljaira történô felhasználás által nem valósul meg. 

9. Vállalkozó szavatol azért, hogy a mu tekintetében nem all fenn harmadik személynek 
olyan joga, amely Megrendelô jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E tekintetben 
harmadik személyt a Megrendelôvel szemben senimiféle jog nem illet meg, és ebbôl 
eredôen a Megrendelôvel szemben semmiféle jogcImen tobbletdIj-igény nem 
érvényesithetö. Amennyiben a müvön fennálló felhasználási jog jelen Szerzödés 
szerinti megszerzését harmadik személy joga akadályozza, illetve a muveken feimálló 
felhasználási jog jelen Szerzôdés szerinti gyakorlásat harmadik személy joga 
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korlátozza, a Megrendelö a Szerzödéstöl elállhat, es Vállalkozótól kártéritést 
követelhet. 

10. Felek megállapodnak abban, hogy a mu elkészItése során, a.zzal osszefiiggésben a 
Vállalkozónál keletkezett egyéb, szerzöi jogi tOrvény védelme ala esô müvet, 
dokumentumot, iratot vagy adatot a Vállalkozó kizárólag a Megrendelö elôzetes Irásbeli 
jóváhagyása esetén használhatja fel és adhatja at harmadik fél részére. 

11. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerzôdés megkotése, illetve telj esItése nem sérti 
harmadik személy jogait. Amennyiben Vállalkozó a szerzöi jogi torvény védelme ala 
esö alkotást használ fel teijesItése során, a szerzöi jogi törvény által oltalmazott 
alkotások szerzôi jogilszomszedos jogosultjaitól azok jelen Szerzödés szerinti, 
Magyarország terUletén való, idöbeli korlátozás, illetve felhasználási módra vonatkozó 
korlátozás nélkuli felhasználásra vonatkozó engedelyet be kell szerezni. A felhasználási 
szerzödések (dij megallapodás) megkotését megelozöen Megrendelötöl amiak elözetes 
hoz7sjáru1ását kapcsolattartója ütján be kell szerezni, a jóváhagyás beszerzéséig ilyen 
tárgyban megállapodás nem köthetö. A szerzödés tervezete teijes terjedelmében 
rendelkezésre bocsátandó. Amennyiben a szerzöilszomszédos jogi jogosuittal kötendö 
szerzödés tervezetére észrevétel 3 munkanapon belUl megrendelôtôl, vagy 
képviseletében eljáró személytöl nem érkezik, a hozzajarulás a szerzôdés megkotesehez 
vélelmezendô. 

12. Vállalkozó képviseleti joga kiterjed a reldám közzétételére irányuló szerzödés 
Megrendelö nevében tOrténö megkotésére, annak módositására és a teijesItés 
elfogadasára, azzal, hogy minden nyilatkozatáról egy munkanapon belül Megrendelöt 
tajékortatni köteles. 

13. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerzödésben foglalt feladat vonatkozásában a 
reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: ,,Reklämadó tv.") 3. § 
(1) bekezdése szerinti reklámadO alany nyilatkozatanak hiányában kotelezettseget vállal 
arra, hogy a reklámadó alanyatol a nyilatkozat megtételét igazoltan ken es az igazolast 
a Megrendelonek átadja, ennek elmaradása esetén a Megrendelô teijes kárát megtérIti. 

14. A Reklámadó tv. 2. § (2) bekezdésében Irtak értelmében a Vállalkozó köteles a reklám 
közzétételének idôpontjában: 

• 6. számz mellékiet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal 
igazolható módon nyilatkozatot kémi arról, hogy a médiatartalom-szolgóitatót tárgyévre 
vonatkozóan a reklám kOzzététele után adófizetési kotelezettség nem terheli; 
• 6. számü mellékiet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal 
igazolható módon nyilatkozatot kérni arról, hogy a mediatartalom-szolgáltatót tárgyévre 
vonatkozóan reklámadó fizetési kotelezettség terheli, amely adóbevallási és adófizetési 
kotelezettségének a reklámadóról szóló hatályos jogszabályoknak megfelelöen eleget 
tesz. 
• 6. számz mellékiet iratmintája alapjan, vagy z71 azonos adattartalommal 
igazolható módon nyilatkozatot kérni arról, hogy a médiatartalom szolgáltatO a 
reklãmközzététel megrendelésének idôpontjában szerepel az állami adohatoság 
honlapján közzétett, a ReklámadO tv. 7/A. § szerinti nyilvántartásban. 
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15. Vallalkozó köteles Irásban felhIvni a Megrendelö figyelmét minden olyan esetleges 
reklámok megjelenésével kapcsolatos jogi problémára, amely nines osszhangban a 
hatályos jogszabalyokkal, vagy a Magyar Reklámetikai Kódexszel. Amennyiben 
kommunikációszakmai, reklámszakmai, reklámjogi állásfoglalásra van szikség a 
tevékenysége során, azt a Vállalkozó kOteles azonnal Irásbanjelezni a Megrendelónek. 

16. A VállalkozO kOteles a Megrendelést, annak beérkeztét kOvetöen késedelem nélkül 
megvizsgálni, és minden olyan korulményröl haladéktalanul értesIteni köteles a 
Megrendelôt, amely kedvezötlen hatással lehet a jelen Szerzödés szerinti teljesItésének 
határidejére, minôségére és koltsegeire. Az értesItésnek ki kell terjednie az elOidézô 
okokra, azok megszuntetésének lehetöségeire, a kedvezötlen hatások varható mértékére, 
mérséklésének módjára. 

17. A Vallalkozó köteles a teijesités átadására nyitva álló határidô lejártát megelözôen, 
legkésôbb a határidö lejártat megelözó 5 munkanapig, a teijesItés állásáról a 
Megrendelöt értesIteni. Az értesItés magában foglaija az elkészult anyagok bemutatását, 
tajékortatas adását a megvalosult médiavásárlásokról, illetöleg minden olyan adatról, 
tényröl, korulményrôl, mely a teijesitéssel osszefligg. 

18. Vállalkozó — a tomegjelenetek statisztái kivételével - kizárólag olyan személlyel 
készItett kép- és hangfelvételt használhat fel a teljesItéshez, mely személyt a 
Megrendelö elözetesen Irásban (e-mailen) jóvahagyott. Vállalkozó akkor és olyan 
tartalommal j ogosult az elkészItett mUveket, (Igy kUlönösen szórólapokat, reklámfilmet, 
rádió spotot, kiadványt, kisfilmet, flizetet szóróanyagot) a médiaszolgáltatók, vagy 
terjesztôk részére kiadni (atadni), miután azt az átadást/kiadást megelôzöen a 
Megrendelönek bemutatta. Az elôbb emlItett anyagok átadsa csak és kizárolag olyan 
tartalommal, külsô megjelenéssel megengedett, amilyen tartalomnial, kiiisô 
megjelenéssel a Megrendelö elözetesen azokat jóvahagyta. A Vállalkozó koteles az 
anyagokat jóvahagyásra olyan idôben a Megrendelô rendelkezésére bocsátani, hogy 
annak a vizsgalatára, az esetleges módosftás, javItás érdekében való észrevételezésre 
legalabb 3 munkanap álljon rendelkezésre. Amennyiben a bemutatás mar olyan idöben 
történt, mikor a 3 munkanap nem alit rendelkezésre, e válialkozói késedelmet a felek 
sülyos szerzödesszegesnek minôsItik. Amennyiben VállalkozO olyan okbOl, amelyért 
felelös, az anyagokat a Szerzödés teijes idôtartama alafl harmadik alkalommal ilgy 
bocsátotta jóvahagyásra, hogy Megrendelönek 3 munkanapnál rövidebb határidö alit 
rendelkezésére az anyagok vizsgálatára, Vállalkozó 500 000 Ft, a'i ötsz7ezer forint 
kötbér megfizetesere köteles. 

VI. MEGRENDELO JOGAI Es KOTELEZETTSEGEI 

1. Megrendelö jogosult a Vállalkozó tevekenységének koordinálására, továbbá bármikor 
jogosult a szerzôdésszerü teijesItést a Vállalkozó indokolatlan zavarása nélktil 
ellenörizni. 

2. Megrendelö utasitásai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére, és nem tehetik a 
teijesItést terhesebbé. Megrendelö köteles a Vállalkozót minden olyan korfllményröl 
haladéktalanul tájékortatni, mely a szerzödésszerü teijesItést akalyozhatja vagy 
veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából eredö károk a Megrendelôt terhelik. 
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3. Megrendelô vállalja, hogy a Vállalkozó által megfelelô idôpontban, indokoltan, ésszerü 
tárgyban es terjedelemben kért, Vállalkozó teljesItéséhez sztkséges információkat 
Vállalkozónak átadja. Amennyiben ilyen inlorrnációk nem állnak a Megrendelö 
rendelkezésére, azok biztositása érdekében a szukséges intézkedéseket megteszi. 
KUlönösen vonatkozik ez a vállalkozói teljesItéshez sztkséges adatok egyeztetett 
határidóben történô biztosItására. A Megrendelô köteles az információkat — ide nem 
értve azon információkat, melyek atadásatjogszabály ki*ja — vagy utasItásokat olyan 
határidöben megadni a Vállalkozónak, hogy az lehetövé tegye a Vállalkozó 
szerzôdésszerü teijesItését. A Vállalkozó nem felel azért a kárért, ami annak folytán 
következett be, hogy a Megrendelö a Vállalkozó által kért, a szerzödésszerü 
teljesItéshez szUkséges és a Megrendelô rendelkezésére álló információt vagy utasItást 
indokolatlanul késedelmesen adta meg, vagy megadasát indokolatlanul megtagadta. 

4. Megrendelö köteles a Megrendeléseket olyan határidöben megadni, hogy az alapján a 
Szerzödés szerinti határidöben történô teijesités objektive lehetséges legyen, kUlönös 
tekintettel a Szerzödés TeijesItési Határidejére. 

5. Megrendelö vállalja, hogy Vállalkozó által nyüjtott szolgáltatás elfogadásat követöen a 
Szerzôdésben meghatározott dIjat Vallalkozónak a jelen Szerzödésben rogzItettek 
szerint megfizeti. 

6. Megrendelö köteles a szerzödésszerU teijesItés keretében teljesitett szolgáltatást átvenni. 
Amennyiben a Megrendelö a teijesitést hibásnak vagy késedelmesnek minösIti, köteles 
Vállalkozót errol a TeljesItésrOl szóló Beszámoló kézhezvételét kovetOen legkesObb 3 
munkanapon bell! értesiteni azzal, hogy ezen kotelezettség elmulasztása nem zarja ki 
MegrendelO jelen SzerzOdés alapján fennálló barmely igényenek ervényesIthetOségét. 

7. Ha a Vállalkozó a MegrendelO érdekkörébe tartozó okból akadãlyortatva van a 
szerzOdésszerü teijesItésben, és ez a szolgáltatások ellenértékét vagy a teijesItes 
idOtartamát nOveli, akkor a Felek sUrgOsen egyeztetnek és rogzitik az ezzel osszefuggO 
teendOket. Vállalkozói késedelem ez esetben kizárt mindaddig, mig a teljesItéshez 
kapcsolódó akadály MegrendelO részérOl el nem hárul. 

VII. KERETOSSZEG, VALLALKOZOL DIJ, FIZETESI FELTETELEK 

1. Felek rogzItik, hogy Vállalkozó a j elen SzerzOdésben meghatározott, illetve az egyedi, 
cégszerüen aláfrt, és visszaigazolt Megrendelések kapcsán rogzitett kOtelezettségeinek 
szerzOdésszerl elvégzéséért a Szerzödés elválaszthatatlan részét képezO 
Artáblázatokban meghatározottak szerint részesUl dIjazásban (elOzOekben és a 
továbbiakban: ,,Vállalkozói dij"), amely dIjak Vállalkozó jelen SzerzOdés teijesItése 
során felmerllO valamennyi koltségét tartalmazzák, kivéve a Vállalkozó tevékenysége 
során esetlegesen fe!merulO kOtelezOen fizetendO egyéb dIjakat és koltsegeket, Igy 
kUlOnösen: 
- a szerzOket megilletO a szerzOi jogról szóló torvény szerinti jogdIjak, 

- a gazdasagi reklamtevékenység alapvetO feltételeirOl és egyes korlátairól szOló 2008. 
évi XLVIII. torvény (a továbbiakban: Grt.) 5/C. § (3) bekezdése szerinti 
reklámkOzvetItOnekjáró dIjak (jogszabá!yban szabályozott reklámközvetItOi dIj), 
- a SzerzOdés telj esItése során esetlegesen felmerUlO kornyezetvédelmi termékdij, 
(a továbbiakban egyIttesen: ,,Vállalkozói dijon felüli kötelezO koitsegek") 
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A Vállalkozói dijon feliuli kötelezô koltségek a Keretosszeg részét képezik. 

A Vállalkozó az Artáblázatokban rOgzItett dIjakat kOteles minden, Megrendelö által Irt 
Megrendelés esetén tartani. VállalkozO az Artablázatokban rogzItett dIjakatól csak 
abban az esetben térhet el, ha a teljesItés során az Artáblázatban megadott valamely 
árengedmény (kedvezmeny) %-os mértékénél a Megrendelö számára kedvezôbbet tud 
biztositani, ágy ezt a kedvezöbb árengedményt (kedvezményt) Grt. 5/C. § (2) bekezdése 
alapján kOteles a Megrendeló javára teijes mértékben érvényesIteni. 

2. Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzödés idötartama alatt felhasználhatO 
keretosszeg nettó 73.803.150, - Ft, azaz nettó 
hetvenhárommillió nyolcszázháromezer százötven forint (a továbbiakban: 
,,Keretosszeg"). A dIjat 27% Ma terheli. 

Megrendelô a Keretosszegból nettó 56.771.654 Ft, i'i  nettó 
otvenhatmillió hétszázhetvenegyezer hats77ötvennégy forint osszeget köteles lehivni. 
Vállalkozó elfogadja, hogy a nettó 56.771.654 Ft-ot, a'i nettó 
ötvenhatmillió hétszázhetvenegyezer hatszázOtvennégy forintot meghalado lehIvás 
elmaradásának esetére semmilyen követelést nem támaszthat a Megrendelóvel 
szemben. Továbbá Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelövel szemben semmilyen 
kárigényt nem érvényesIt, amennyiben nem olyan értékü és számü Megrendelés érkezik 
Megrendelötöl, mint azt a Vállalkozó feltételezte. Vállalkozó megajanlásait ezen feltétel 
ismeretében tette meg. 

3. Felek megallapodnak, hogy a Szerzödés megkotése, a számla kiállItása és kiegyenlItése 
magyar forintban történik. 

4. Az ellenérték megfizetésére a Projekt keretében, az irányItó hatóság által nyi'ijtott 
támogatási osszeg felhasználásával kerUl sor. Az ellenszolgáltatás európai uniós 
támogatásbol kerUl finanszirozásra, a támogatásból származó osszeg kifizetése a 20 14-
2020 programozási idöszakban az egyes európai unios alapokból származo támogatások 
fethasználásnak rendjérôl szóló 272/2014. (XI. 05.) Korm. rendelet 129. § (1) bekezdés 
alapjan utófinanszIrozással (100,000000 %-os támogatási intenzitás mellett) a 
kedvezményezett fizetési számlájãra tOrténö utalással kerul sor. 

5. Felek megallapodnak, hogy a teljesItesigazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében 
foglaltak iranyadók. 

6. A teljesItesiga.zoláshoz mellékelni kell a Megrendelô által elkészItett és Vállalkozó által 
elfogadott Megrendelést, a Vállalkozó által elkészitett leljesItésröl szóló Beszámolót, 
valamint a kapcsolódó teljesItést igazoló anyagokat, dokumentumokat (p1. hang, kép, 
video, háttérszámlák, támpéldányok, szállItólevelek stb.). 

7. A Megrendelô részéröl a teljesItésigazolás kiadásra onállOanjogosult személy(ek): 

Neve: CsOli Virág 
Beosztása: marketing és kommunikáciOs koordinátor 
Tel.: +36 30 720 5097 
E-mail: csoli.viragarnc.hu  
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Viola Katalin 
Beosztása: marketing és kommunikációs koordinátor 
Tel: +36 30 301 5581 
E-mail: viola.katalin@amc.hu  

8. Megrendelô elöleget nem biztosit. 

9. A Vállalkozó a Megrendelö által igazolt teijesItés alapján az esedékes vállalkozói dijról 
a Megrendelések teljesItését követöen megrendelésenként állIt ki számlát a Megrendelö 
nevére. Az aláfrt teijesItési igazolas egy eredeti példánya a számla mellékletét képezi. 
Megrendelö jelen Szerzôdés alapján keletkezö követeléseivel szemben Vállalkozó 
beszámItással semmilyen jogcImen nem élhet. 

10. Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Szerzödés iktatószámát, illetve a Projekt 
azonosItószámât (MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001). A szánilának meg kell felelnie a 
mindenkor hatályos torvényi elôIrãsoknak. Vállalkozó a számlákon teljesitési 
idópontként kizárólag a Szerzödés idötartamãn be!Ul esö dátumot ttintethet fel. 

11. A Megrendelö a Vállalkozói dIjat a Szerzôdéses feladat tenyleges, a Megrendeló által 
igazolt teijesItés alapján utolag a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése alapján, a Ptk. 
6:130. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, utófmanszIrozással teijesiti. 

12. A Megrendelô elhalaszthatja a kifizetést, ha a számla kiállItásának helyességét vitatja, 
vagy ha a számlához csatolt Teljesitésrôl szOló beszámoló es teljesItési igazolás hiányos. 
Az ebböl eredö viták rendezésére a Feleknek 5 (öt) munkanap all rendelkezéstikre. I1yen 
esetben a fizetési határidät attól a naptól kell számitani, mikor a Felek rendezték a vitás 
kérdéseket és pótolták a mulasztásokat. Ha utólag bebizonyosodik, hogy a számla 
kiállItása vagy a csatolt igazolo okmány nem volt hiányos, a Megrendelö késedelmi 
kamat fizetésére köteles. 

13. Megrendelô késedelmes fizetése esetén Vállalkozó jogosult késedelmi kamat 
felszámItãsára. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a Ptk. rendelkezései az 
irányadóak. Vállalkozó a késedelmi kamaton felul a behajtási koltségãtalanyrol szóló 
2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti behajtási koltsegátaliny összegére is 
jogosult. 

14. Nem szerzödésszerü teljesités esetén a Válla!kozó a vállalkozói dijra a szerzödésszerü 
teljesItés arányában jogosult, továbbá fete! a szerzôdesszegessel okozott valamennyi 
kárért. Vá!la!kozónak tudomása van rota, hogy jelen Szerzôdés fmanszIrozására 
Megrendelô támogatást kapott az Agrarminiszterium Vidékfej!esztési Programok 
Végrehajtásáért FelelOs Hetyettes AllamtitkarságátO!, mint az EllA (Európai 
Tengerugyi és Ha!ászati Alap) magyarországi programjait koordináló IrányItO 
llatóságtól. VállalkozO tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen Szerzôdés nem 
szerzôdésszerü teljesitése, mint ok, vagy részok folytán Megrendelö a támogatási 
szerzOdés szerinti feladatait nem látja el szerzödésszerüen, ügy a támogatási szerzOdés 
megszegesébol és megsziinteteseböl eredô kárait (igy kUlönösen a visszafizetési 
kotelezettseg teljesItésébOl és bIrság megfizetésebOl eredö kárait) Megrendelo vele 
szemben teljes mértékben érvényesIteni jogosuli. 

15. Felek megállapodnak, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján Megrendelo elöIrja, 
hogy: 

15 



a. a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerzödés teljesItésével 
osszefuggésben olyan koitsegeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelô társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a vállalkozó adóköteles jOvedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

b. a SzerzOdës teijesItésének teijes idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét, 
szervezeti struktráját és jelen Szerzödés szerinti kapcsolattartOk 
helyettesItés rendj ét a Megrendelö számára megismerhetöve teszi és a Kbt. 
143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekröl a Megrendelöt haladéktalanul 
értesIti. 

16. A kUlfOldi adói11etöségi Vállalkozó kOteles a Szerzödéshez arra vonatkozó 
meghata1ma7st csatolni, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adohatósag 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevôre vonatkozó adatokat az országok közOtti 
jogsegély igenybevétele nélkUl. 

VIII. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK 

1. Arnennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelôs jelen Szerzödés szerinti vagy a 
Megrendelésben foglalt bármely kotelezettseget határidöben nem, vagy nem 
megfelelöen teljesIti, illetve feladatainak teljesItésével késedelembe esik, késedelmi 
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér alapja a Megrendelés késedelemmel érintett 
elemére esô nettó ellenérték, mértéke napi 2%. Amennyiben a Vállalkozô késedelme az 
5 napot meghaladja, akkor Megrendelô jogosult a közvetlen Megrendeléstöl Irásbeli 
nyilatkozatával elállni és a Megrendelés meghiüsulasának esetére kikötött meghiüsulasi 
kotbért követelni. 
A Megrendelések során esedékes részteljesItési határidôk, amennyiben a Felek ilyet a 
Megrendelésben kikötöttek, önálló kötbérfizetési kotelezettséget keletkeztetnek. 

2. Amennyiben Vállalkozó a Megrendelések tekintetében olyan okból, amelyért felelös, 
hibásan teijesIt, hibás teijesItési kötbér fizetésére köteles. A kötbér alapja az egyes 
Megrendelesek nettó ellenértékének 2%-a naponként, a hiba kijavItásának napjáig. A 
kijavitás napja a kötbér idötartamába beszámIt. A Felek rogzitik, hogy a Ptk. 6:187. § 
(2) bekezdésére tekintettel a Megrendelö a hibás teijesitési kötbér mellett nem 
érvényesIthet szavatossági igényt. 

Kétszeri hibás teijesItés esetén, vagy ha a yállalkozó a hibát az elöIrt hatãridön beliul 
nem javItja ki, akkor Megrendelö jogosult a Szerzödéstôl egyoldalü irásbeli 
nyilatkozatával elállni és a Megrendeles meghiüsulasnak esetére kikötött meghhsu1ási 
kötbért kOvetelni. 

3. Amennyiben a jelen Szerzôdés vagy az alapján adott Megrendelés teijesItése olyan 
okbOl, amelyért a Vállalkozó felelôs, meghiüsul, a Vállalkozó meghiisu1ási kotbért 
köteles Megrendelönek fizetni. A kötbér alapja a jelen Szerzödés szerinti nettó 
Keretösszegbôl a meghiüsulás idôpontjáig le nem hivott (ki nem fizetett) rész 
(amennyiben a teijes Szerzôdés hi(isul meg), illetve a Megrendeles nettó összege 
(amennyiben a Megrendelés teijesItése hiüsul meg). A kötbér mértéke a kotbéralap 
osszegének 30%-a. Amennyiben a hiba 8 napon belUl — amennyiben a hiba kijavitása 
ez ideig a hiba jellegéböl adódóan objektIve lehetetlen, iigy legfeljebb 15 napig - 
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kijavItásra nem kerUl, Megrendelo egyoldalü nyilatkozatával a teijesItést meghiüsultnak 
nyilvánithatja, mely nyilatkozat Vállalkozóra kötô erôvel bIr. 

4. Ha a Megrendelésben meghatározott teljesItési veghatãridó lejárta elôtt nyilvanvalóva 
válik, hogy a WllalkozO a vállalt feladatait olyan okbOl, amelyért felelôs csak olyan 
számottevô késéssel tudja elvégezni, hogy a Megrendeles teijesItése a Megrendelônek 
mar nem all érdekében, a Megrenclelö a Megrendelést — Vállalkozó felé fennálló 
kártérItési kotelezettség nélkUl — egyoldalü jognyilatkozattal megszUntetheti, 
meghiiisulási kötbér és az azt meghalado igazolt kárai érvényesItési jogának fenntartása 
mellett. 

5. Ha a Megrendelésben meghatározott teijesItési véghatáridö lejárta elött nyilvánvalóvá 
válik, hogy a teijesItés hibás lesz, a Megrendeló a fogyatékosságok kikUszöbölésére 
kitÜzött határidö sikertelen eltelte után is gyakorolhatja a hibás teljesItésböl eredöjogait, 
vagy a döntésétöl fi.iggóen a kárainak enyhItése érdekében a teljesItési véghatáridö 
eltelte elött Megrendelö a Megrendelést — Vállalkozó felé fennálló kártérItési 
kotelezettseg nélkUl — egyoldalü jognyilatkozattal megszintetheti, megbiñsulási kötbér 
es az azt meghaladó igazolt kárai érvényesItési joganak fenntartása mellett. 

6. Vállalkozó a kötbér osszegét a vonatkozó Megrendelöi felszólItás kézhezvételétól 
számftott 5 (Ot) napon belUl köteles átutalással megfizetni a Megrendelônek a 
Megrendelesben rogzItett számlájára, vagy Megrendelô jogosult a kötbér osszegét 
Vállalkozó esedékes dijábOl — Vállalkozó egyidejü értesItése mellett — a Kbt. 135. § (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek szerint levonni. 

7. Megrendelö jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerzódesszegesbôl eredö egyéb 
jogait is érvényesIteni. A kötbér akkor isjár, ha a Megrendelönek kára nem merült fel. 

8. Teljesitési biztosIték: 

8.1. Megrendelö a Szerzödés teijesItésének elmaradásával kapcsolatos igényei 
biztosItékaként a Kbt. 134. §- ban foglaltak szerinti biztosItékot köt ki. A 
Vállalkozó nem szolgãltathat olyan teljesitési biztosItékot, amely — a Ptk. 6:436. 
§-ában foglaltakon tül — a Megrendeló feltétel nélkUli igényérvényesItését 
korlátozná. A biztosItéknak — a Ptk. 6:436. §-ában foglaltakon tiil — feltétlennek 
és visszavonhatatlannak kell lennie. 

8.2. A biztosIték mértéke a jelen Szerzödés szerinti nettO keretosszeg 5%-a. A 
VállalkozO a teljesItési biztosItékot — a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjával 
osszhangban - köteles átadni 
a) óvadékként az elOIrt pénzosszegnek a Megrendelô fizetési számlájára 
történö befizetésével (átutalásával), 
b) feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt igénybe vehetö 
pénzUgyi intézinény vagy biztosItó által vállalt garancia vagy készfizetô kezesség 
biztosItásával, vagy 
c) feltétel nélkUui, visszavonhatatlan és 5 munkanap alaft igénybe vehetö 
biztosItási szerzödés alapján kiállitott — készfizetö kezességvállalast tartalmazó — 
kotelezvénnyel a Megrendelo részére jelen Szerzödés megkotésétöl számItott 5 
munkanapon belUl. A teijesitési biztosItéknak a Szerzódésben meghatározott 
teijesItési határidö lejártát követö 30 napig kell érvényesnek lennie. A biztosIték 
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teijesItése befizetés, átutalás esetén - visszavonhatatlan átutalási megbIzas és a 
barikszámlakivonat eredeti vagy hiteles másolatának a benyüjtãsával, egyéb 
esetben a biztositási szerzödés alapján kiállitott — készfizetô kezessegvallalast 
tartalmazó — kotelezvény, pénzugyi intézmény vagy biztosItó által vállalt 
készfizetö kezességvállalast tartalmazó okirat vagy garancia eredeti példányával 
igazolhato. 

8.3. A Szerzódés szerzôdésszerü teijesItése Megrendelô általi elismerése egyben a 
biztosIték teijes osszegének egy lépésben történö felszabadItását eredményezi. 

IX. SZERZODO FELEK EGYUTTMUKODESE, KAPCSOLATTARTASA 

1. Szerzódô Felek kotelezettseget vállalnak arm, hogy a jelen Szerzôdés hatálya alafl 
kölcsonösen egyuttm(kodnek, melynek keretében kellö idôben tájékortatják egymást a 
jelen Szerzödésben foglaltakon tülmenôen minden olyan kérdésröl, amely a jelen 
Szerzödésben foglalt telj esItésre kihatással lehet. 

2. Szerzödö Felek megállapodnak, hogy Megrendelö kérésére 2 munkanapon belul 
konzultációt tartanak, melynek keretében kölcsOnOsen tájékortatjak egymást a jelen 
Szerzödés teijesItésével kapcsolatos valamennyi korülményröl. 
Felek rogzitik, hogy ajelen Szerzödéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymãssal telefax 
ütján, e-mailben, futár által vagy ajánlott, tértivevényes postai kuldeményben kOtelesek 
közölni, a Megrendelöben, valamint a lentiekben megjelolt kapcsolattartó 
személyekkel. (Kétseg esetén mind level, mind fax, mind elektronikus tton ktildOtt 
Uzenet esetében a kUldó felet terheli annak a bizonyItása, hogy a másik Fe! részére az 
Uzenetet megkuldte.) Az ftzenet megkUldése bizonyfthatO ajánlott tértivevényes postai 
kuldemény tértivevényével, hiba és megszakItásmentes adást bizonyitó fax 
igazoloszelvénnyel, valamint e-mail megktildése esetén olyan iratokkal, melyböl 
megallapIthato, hogy hiba visszajelentés nem történt Az email-cImre történô 
tizenetkUldés esetén az azenet kézbesItésének ténye az átkuldés idôpontjában - 
ellenbizonyitás lehetösége nélkül - vélelmezett. 

3. Felek megállapodnak, bogy kapcsolattartót je101nek ki a Szerzödés teljesItése kapcsán 
elvegzendô feladatok koordinálására, a Vállalkozó munkájának ellenörzésére, illetve a 
Szerzödést érintö kérdések megtárgyalásara. 

4. Megrendeló részéröl a Szerzôdés teijesitése során kapcsolattartó személy: 

Csóli Virag 
Beosztása: marketing és kommunikációs koordinátor 
Tel.: +36 30 720 5097 
E-mail: csoli.virag@amc.hu  

Viola Katalin 
Beosztása: marketing és kommunikációs koordinñtor 
Tel: +36 30 301 5581 
E-mail: viola.katalin@amc.hu  
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Vállalkozó részérôl a Szerzödés teijesItése során kapcsolattartó személy: 

Név: Balásy Gyula 
Beosztás: Ugyvezetô 
CIm: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fszt.4. 
Telefonszám: + 36-1-746-2803 
E-mail cIm: gyula.balasy@newland.hu  

Név: Hidvegi Krisztina 
Beosztás: media igazgató 
CIm: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fszt.4. 
Telefonszám: + 36-1-746-2803 
E-mail elm: krisztina.hidveginewland.hu  

Név: Sperczel Daniel 
Beosztás: client service vezetö 
Cim: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fszt.4. 
Telefonszáin: +36-30-253-5058 
E-mail elm: daniel.sperczel@lounge.hu  

Név: Rejtö Bence 
Beosztás: account manager 
CIm: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fszt.4. 
Telefonszám: + 36-30-242-3603 
E-mail elm: bence.rejto@lounge.hu  

Név: Vaskó Viktor 
Beosztás: account manager 
Clm: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fszt.4. 
Telefonszám: + 36-30-973-2448 
E-mail clm: viktor.vasko®Iounge.hu 

5. A kapcsolattartásra kijelölt szemelyek kötelesek a teijesitést akadalyozó bármely 
kOrUlményrôl haladéktalanul érteslteni egymást és kezdeményezni a szukséges 
intézkedést. 

6. Felek megá.11apodnak abban, bogy a kapcsolattartók személyében vagy elerhetôsegeben 
bekövetkezett változásról haladéktalanul, de legkesObb 24 (huszonnegy) órán belül 
lrásban értesItik egymást. 

X. A SZERZODES MODOSITASA 

1. A Felek Szerzôdést kizárólag közös megegyezéssel, lrásban módoslthatj ák a Kbt. 141. 
§ -ában rOgzltetteknek megfelelOen. 

2. A Szerzödés módosItását bármelyik Fél kezdeményezheti. 

3. Felek rogzitik, hogy a Szerzôdés — alakszerU szerzódésmódosItás nélkUl — módosul az 
alábbi esetekben: 
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a) Felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 
nyilvântartásba bejegyzes napjával, 

b) Felek kapcsolattartóira, teljesitésigazolo személyére vonatkozó adatok 
módosulása esetén a másik félhez teft közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki. 

XL A SZERZODES MEGSZUNESE 

1. A Szerzödés minden egyeb jognyilatkozat nélkül Felek kölcsönös kotelezettségeinek 
maradéktalan teljesItésével megy teijesedésbe. 

2. Jelen Szerzödést a fél sülyos szerzodésszegése esetén a másik fél azonnali hatállyal 
felmondhatja. 

3. Sülyos szerzódesszegesnek minôsül Vállalkozó részéröl ktilönösen, ha 

a) VállalkozO Szerzödéses kotelezettségeit sii1yosan vagy ismételten megszegi; 
b) Vállalkozó a Megrendelö által megadott ésszerU határidön belul nem tesz eleget 

Megrendelö felhIvásának, hogy szerzödésszerü kotelezettsegeinek tegyen 
eleget; 

c) Vá.11aikozó az utasItásokat jogszerütlenul megtagadja; 
d) Váilalkozó ismételt felszólItás ellenére nem teijesiti a Megrendelô által adott 

utasItasokat; 
e) Vállalkozó a Szerzôdés, vagy a Megrendelés teljesItésére részben, vagy 

egészben képtelenné válik; 
f) Vállalkozó késedelmes vagy hibás teijesItés esetén jelen Szerzödésben 

meghatározott feladatait a Megrendelö által thzött póthatáridöben sem teijesIti 
jelen Szerzödésben foglaltaknak megfelelôen; 

g) a Vállalkozó felszámolását a bIroság jogerôsen elrendelte, vagy a Vállalkozó 
végelszámolásat kezdeményezte, 

h) a teijesItési biztositékot Vállalkozó 15 napot meghalado késedelemmel 
szolgáltatja, 

i) bánnely a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok bekövetkezik a Váilalkozóval 
szemben; 

j) VáilalkozO legalább 3 aikalommal kOtbér alkalmazása alapjául szolgáló 
magatartást tani.tsit. 

4. Sülyos szerzôdésszegésnek minôsül Megrendelô részérôl kfflönOsen, ha Megrendelö az 
esedékes vállalkozói dijat határidâre, majd azt követô felszólItás alapján a felszólItás 
kézhezvételét követô 60 napon belUl nem fizeti meg. 

Vállalkozó szerzôdesszegést követ ci kUlOnösen akkor, ha nem az ajánlatában megadott 
es az ajánlatok értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint teijesit (a Kbt. 141. § 
szerinti szerzôdésmOdosItás eseteinek kivételével). Megrendelô jogosult a Szerzôdés 
azonnali hatályü fe1mondására, ha a Vállalkozó a Megrendelö felszólItására nem az 
ajánlatában megadott és az ajánlatok értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint 
teijesit (a Kbt. 141. § szerinti szerzôdésmOdosItás eseteinek kivételével). 
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5. A Megrendelô jogosult es egyben kOteles a Szerzôdëst felmondani - ha szikséges olyan 
határidövel, amely lehetövé teszi, hogy a Szerzódéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon — ha a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltak fennállnak. 

XII. JOG VITAK RENDEZESE 

1. A Felek törekednek arra, hogy a jelen Szerzôdéssel kapcsolatban közötttik felmerUlô 
vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket peren kivul rendezzék. 

2. Amennyiben a tárgyalások kezdetétöl számitott 30 napon belUl a Megrendelö és a 
Vallalkozó nem tudják békés itton rendezni a Szerzödés kapcsán jelentkezö vitás 
kérdéseket, Ugy a hatáskörrel es illetékességgel rendelkezö bIrosaghoz fordulnak. 

XIII. VEGYES RENDELKEZESEK 
1. Jelen Szerzödésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó 

mindenkori hatályos jogszabalyok irányadók. Vállalkozó kotelezettséget yalta! arra, 
hogy lehetôvé teszi a Szerzödés megvalosulãsának ellenörzését minden olyan szervezet, 
hatóság, egyeb személy elvegezze, amelyeket erre jogszabály jogosIt, illetve koteles. 
I1yen szervek kUlönösen a projekt tamogatója, a fejezetek ellenôrzési szervezetei, a 
Kormány által kijelölt belsô ellenörzési szerv, a Magyar Allamkincstãr, az Allami 
SzámvevOszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevöszék, 
az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelös Helyettes 
Allamtitkársága (mint irányItó hatoság), továbbá az Agrárminisztérium. Fentiek 
értelmében a Vállalkozó köteles minden segItséget megadni, a helyszfni vizsgálatokon 
jelen lenni. A VállalkozO kotelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelö rendelkezésére 
bocsát valamennyi, jelen Szerzödésben nem nevesItett, de a Projekt tãmogatója, vagy 
bármely más, ellenörzésre jogosult szery által megkovetelt, illetve a Proj ekt 
elszãmolásához szükséges dokumentumot. Az ellenörzések lefolytatására az 
államháztartásról szóló 368/2011. (XII.3 1.) Korm. rendelet 100. § (2) bekezdésében 
foglalt idöpontig kerUlhet sor. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy — a közpénzek 
felhasználásának nyilvánosságãrOl szóló rendelkezések értelmében — a megkotendô 
szerzödés lényeges tartalmára vonatkozóan a tajékortatást ftzleti titokra hivatkozással 
nem tagadhatja meg, továbbá vállalja, hogy a jelen pontban foglalt kovetelményeket a 
szerzôdés teijesitésébe bevonni kIvánt valamennyi alvállalkozóval szemben is 
érvényesiti. 

2. Az ãtlamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ,,Alht.") 1. § 4. 
pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló torvény 
végrehajtá.sáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ,,Avr.") 50. 
§ (la) bekezdése, illetôleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerint a Váltalkozó képviselôje a jelen Szerzódés 5. számá 
mellékietét képezO nyilatkozatban ügy nyilatkozik, hogy a Vãllalkozó átlátható 
szervezetnek minôsUt. 
2.1. A Vátlalkozó tudomásut veszi, hogy a Megrendelô nem köthet vele érvényesen 

visszterhes szerzôdést, illetve a létrejött ityen szerzödés alapján nem teljesIthet 
kifizetést, amennyiben a Vátlalkozó nyi!atkozata ellenére nem minösul átláthatO 
szervezetnek. 

2.2. A Felek rogzItik, bogy a Megrendelô jelen pont szerinti feltétel ellenörzése 
cétjából, a jelen Szerzödésböl eredö követelések elevUtesig az Aht. 55. §-ban 

21 

1-  '2z- IL 



foglaltak szerint jogosult a Vá!lalkozó átláthatOságával osszefiiggô adatokat 
kezelni. 

2.3. A Vállalkozó — képviselôje ütján — a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak 
változása esetén arról haladéktalanul koteles a Megrendelôt tajékortatni. 

3. Felek rogzitik, hogy tizleti titoknak minOsUl a gazdasgi tevékenységhez kapcsolódó, 
titkos - egészben, vagy elemeinek osszességeként nem közismert vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végzô személyek számára nem konnyen hozzáférhetö -, ennél 
fogva vagyoni értékkel bfró olyan tény, tájékortatas, egyéb adat és az azokból készUlt 
összeállitás, amelynek a titokban tartása érdekëben a titok jogosultja az adott helyzetben 
általában elvárható magatartást taniisitja. A Felek bizalmasan kezelik azokat az Uzleti 
titoknak nem minösUlö, a Szerzödés teljesItése során tudomásukrajutott információkat, 
amelyek a másik fél ftzleti tevekenysegere, termékeire, szolgáltatásaira vonatkoznak. 
Ezen bizalmas információkat a Felek mással nem közölhetik, nyilvánosságra nem 
hozhatják, egyéb jogviszony keretében semmilyen módon fel nem hasznalhatják. 

4. A Vállalkozó kotelezettséget vállal arra, hogy az Uzleti titoknak minôsulö informáciOkat 
titkosan kezeli és azokat saját képviseloin, alkalmazottain, alvállalkozOin kIvül más 
személyeknek sem kOzvetleniil, sem közvetve nem adja at, illetve azokat saját céljaira 
nem használja fel. 

5. Amennyiben bárinelyik Felet bIrosági, valasztottbIrosági vagy kOzigazgatási eljárásban 
kötelezik arra, hogy feltarja a bizalmas információt, akkor a másik Felet köteles errol 
elOzetesen Irásban értesIteni. A Felek kotelesek biztosItani, hogy a bizalmas 
információk megszerzése és birtoklása során a bizalmas információt zártan kezeijék, és 
ahhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 

6. A Vállalkozó kijelenti, hogy az iizleti titoknak minOsülO információk biztonságos 
megorzeséhez szUkséges személyi, tárgyi, vagyonvédelmi eszkOzOkkel, ismeretekkel es 
eljárásokkal maga es alvállalkozói is rendelkeznek. 

7. A Vállalkozó kotelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jelen SzerzOdés megsziinését 
követO 5 napon belül a tudomására jutott Uzleti titoknak minOsulö információt 
tartalmazó — bármilyen a1apiI — adathordozót, valamint az arról készUlt valamennyi 
másolatot a MegrendelOnek haladéktalanul visszaadja. Ajelen pont szerinti titoktartási 
kotelezettség a SzerzOdés megszünését követO 5 (ot) évig fennmarad. 

8. Vállalkozó jelen SzerzOdés aláIrásával kapcsolatosan tudomásul veszi az Európai 
Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történO védelmérOl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kivUl helyezésérOl (altalános adatvédelmi rendelet) szólO 
2016. április 27-i (EU) 20 16/679 rendeletét (GDPR) és az abban foglaltaknak 
megfelelOenjár ci. 

9. Felek rogzItik, hogy jelen SzerzOdés nyilvános, a KOzbeszerzési Hatóság adatbázisában 
kOzzététeire kerül. 

10. MegrendelO köteles a KOzbeszerzési eljárás elOkészitésével, lefolytatásával 
kapcsolatban keletkezett Osszes iratot — a Lebonyolito általi átad.st kOvetOen — a 
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Közbeszerzési eljárás lezárulásától, a Szerzödés teijesItésével kapesolatos összes iratot 
a Szerzödés teljesItésétöl számitott legalább 5 (öt) évig megörizni. 

11. Vállalkozó vállalja, hogy a közbeszerzési eljáráshoz és a Szerzôdés teljesItéséhez 
kapcsolOdó dokumentumokat a teijesItés Megrendelö általi elfogadasát követô 5 (öt) 
évig megôrzi. 

Jelen Szerzódés 28 oldalból all és 4 (negy) egymással szó szerint megegyezö, eredeti 
peldanyban készillt, amelyböl 2 (kettö) példány a Megrendelöt és 2 (kettö) példany a 
Vállalkozót illet. 
Felek képviselöi jelen Szerzôdést elolvasás és megértés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezöt, képviseletre jogosult személyeik ütján jováhagyólag — 
cégszerüen — aláIrták. 

Mellékietek:  

1. számü mellékiet: Ajánlattételi felhIvás és közbeszerzési dokumentumok 
(fizikailag nem keriil csatolásra) 

2. számü melléklet: Ajánlat 
3. szmü mellékiet: Müszaki leIrás 
4. számü mellékiet: Artáblázat(ok) 
5. számü mellékiet: Atláthatósági nyilatkozat 
6. szám(i mellékiet: Reklámadó nyilatkozat minta 
7. számü mellékiet: Közös ajánlattevöi egyuttmükodési megállapodas 

Kelt: Budapest, 2019. október 03. Budapest, 2019. október,, ' 

LAND MEDIA KFT. 
New LanIMediKfi.1  5 ThidapeSt1  Felsô ZöIdmâi tit 72. 

Adószâm: 24670827.2-41 
Képv.: Balásy Gyula Ugyveth070044O-68O84264-5llOOODS 

LOUNGE DESIGN KFT. 

LoGESKft. 
1025 Budapest Felsô Zödmáli t 72. 

Adôszám: 22715544.2-41 

Képv.: Balásy Gyula Ugyvez 1O7OOO79.246324075hb005 

_%. --4 cD 

Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Korlátolt Felelössegü Társaság 

Képv.: Ondré Peter ugyvezetö 
Megrendelö 

    

Pénzugyi ellenjegyzo Jogi ellenjegyzô 
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számü melléldet 

Nyilatkozat 
a szerzôdés alapján teljesIthetô kifizetésekkel kapcsolatos átlathatOsági kovetelmények 

teljestilésérôl 

(késziilt Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezd6se, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdése 1. b) pontja alapjan) 

A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláIrási cImaéldány alaDián: 
Szervezet neve: New Land Media K±1. 
Székhelye: 1025 Budapest, Felsö Zöldmáli iit 72. 
Adóilletósége (ha az nem Magyarország): 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-176515 
Adószáma: 24670827-2-43 
Statisztikai számj ele: 24670827-7312-113-01. 
Cegjegyzesre jogosult képviselô(k) neve: Balásy Gyula ugyvezetö 
Cégjegyzés módja: Onálló vagy egyUttes (a megfelelô aláhi'.izandó) 

AlulIrott/alulIrottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselôje/képviselöi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett 
gazdalkodo szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek 
minósul: 

1. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszfrozása 
megelOzéseröl és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tenyleges 
tulajdonosa megismerhetö; 
2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségröl 
szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Egyflttmikodési és Fejlesztési 
Szervezet valamely tagallamaban vagy olyan más államban rendelkezik adóilletôseggel, 
amellyel Magyarország a kettôs adóztatás elkerUlésérâl szóló egyezményt kotott; 
3. a szervezet nem minösül a társasági adórOl és az osztalékadóról szóló torvény szerint 
meghatározott ellenórzött kUlfiSidi társaságnak; 
4.. szervezetben közvetlenUl vagy kozvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bIró jogi személy, jogi szemelyiseggel nem rendelkezô gazdálkodo 
szervezet tekintetében az 1.), 2.) es 3.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá 

AlulIrott/alulIrottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselôje/képviselôi, akként nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az á1ta1am1á1ta1unk jegyzett 
gazdálkodo szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXC VI. törvény 3. § (1) bekezdése 
1. b) pontjának megfelelöen átlátható szervezetnek minösUl, és a kotelezettsegvállaló ezen 
feltétel ellenórzése céljából, a szerzôdésbôl eredô követelések elevuléséig — az 
állaniháztartásról szóló 2011. evi CXCV. torvény (atovábbiakban: ,,Aht.") 55. §-ában foglaltak 
szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezet 
atláthatósagával osszefiiggó, az Aht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy 
ahol az Aht. 55. §. kedvezményezettrôl rendelkezik, azon ajogi személyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkezö szervezetet kell érteni. 
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Tudomásul veszemlvesszUk, hogy 
1. a kotelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelô gazdálkodó szervezet részére 

telj esIthet szerzôdés alapj an kifizetest; 
2. a valótlan tartalmü nyilatkozat alapján kötOtt szerzôdés semmis; 
3. jelen nyilatkozat késedelmes beny(ijtásábOl eredô jogkovetkezmény a 

nyilatkozattevôt/nyilatkozattevóket terheli. 

Kiielentemlkijelentjiik és aláirásommal/aláIrásunkkal bUntetôjogi felelösségemlfelelösségunk 
tudatában igazolom/igazoijuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 

Kelt: Budapest, 2019. október,,  
EW LAND MEDIA KFT. 

I ''f ic1ps.t  Felso ZöIdmái t 72. 

New Land edja AdOszám 24670827-2-41 

Képv.: Balasy Gyuab07004406BOM25 

Ugyvezetö 
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számz melléldet 

Nyilatkozat 
a szerzödés alapján teljesithetö kifizetésekkel kapcsolatos átlãthatósági kovetelmények 

teljesülésérôl 

(készUlt Magyarorszag Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. torvëny 3. § (1) bekezdése 1. b) pontja alapján) 

A nyilatkozattételre kotelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláfrási cimpéldánv alaniãn: 
Szervezet neve: LOUNGE DESIGN Kfl. - 
Székhejye: 1025 Budapest, Felsô ZOldmáli üt 72. 
Adóilletôsege (ha az nem Magyarország): 
Cégjegyzékszáma: Cg. 0 1-09-940287 
Adózáma: 22715544-2-43 
Statisztikai számjele: 22715544-1813-113-01. 
Cegjegyzesrejogosult képviselö(k) neve: Balãsy Gyula ugyvezetô 
Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelö aláhüzandó) 

AlulIrott/alulIrottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselôje/képviseläi, akként nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az általamláltalunk jegyzett 
gazdálkodo szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek 
minôsUl: 

1. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszIrozása 
megelözeseröl és megakadá1yo7isãró1 szólO torvény szerint meghatározott tényleges 
tulajdonosa megismerheto; 
2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamaban, az Európai Gazdasági Tersegról 
szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasagi Egyuttrnükodési és Fejlesztési 
Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adoilletôseggel, 
amellyel Magyarorszg a kettös adóztatás elkertilésérôl szóló egyezményt kotott; 
3. a szervezet nem minôsül a tãrsasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenôrzött kUlfiSidi társaságnak; 
4. szervezetben közvetlenul vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bIró jogi személy, jogi személyiseggel nem rendelkezô gazdálkodo 
szervezet tekintetében az 1.), 2.) és 3.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá 

AlulirotlialulIrottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselóje/képviselôi, akként nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az általanii'általurik jegyzett 
gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 
1. b) pontjänak megfelelöen átlátható szervezetnek minösUl, és a kotelezettségvállaló ezen 
feltétel ellenôrzése céljából, a szerzôdésböl eredó követelések elévuleseig — az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (atovábbiakban: ,,Aht.") 55. §-aban foglaltak 
szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezö szervezet 
atlathatoságával Osszefliggô, az Aht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy 
ahol az Aht. 55. §. kedvezményezettrôl rendelkezik, azon ajogi szemëlyt, jogi személyiséggel 
nem rendelkezô szervezetet kell érteni. 
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Tudomásul veszenilvesszUk, bogy 
1. a kotelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelô gazdálkodó szervezet részére 

telj esIthet szerzôdés alapj an kifizetést; 
2. a valótlan tartahnü nyilatkozat alapján kötött szerzOdés semmis; 
3. jelen nyilatkozat késedelmes benyüjtásábOl eredô jogkovetkezmény a 

nyilatkozattevôt/nyilatkozattevôket terheli. 

Kijelentemlkijelentjük és aláIrásommallaláIrásunkkal bintetôjogi felelosségem!felelôsségUnk 
tudatában igazolom/igazoijuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 

Kelt: Budapest, 2019. október,, ,, 

LOUNGE DESIGN KFT. 
 ? Budapest, Fesö Zöldmáli Ot 72. 

IISjIi KfLAdôs2ám:  22715544-2-41 LOUNG 
Képv.: Balásy 10700079-24632407-51100005 

Ugyvezetô 

számü mellékiet 
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Reklámadó nyilatkozat 
minta 

Alulirott <jognyilatkozattetelre jogosult képviselô neve> mint a < 
Közzétevö szolgáltató> . képviselóje hivatkozva a reklámadOrOl szOló 2014. evi 
XXII. torvény, valamint ezen torvénynek eltérö szöveggel való hatálybalépéséról és 07731 
osszefliggo egyes adótorvënyek mOdosItásãrOl szOlO 2014. ëvi XXXIV. torvnyben foglalt 
kotelezettségekre, ezüton kijelentem, hogy a <KOzzétevö szolgáltató> ., mint 
mediatartalom-szolgáltatot a tárgyévre vonatkozóan reklámadó fizetési kotelezettség terheli, 
amely adóbevallási és adófizetési kotelezettségenek a reklámadóról szóló hatályos 
jogszabályoknak megfelelöen eleget tesz. 

vagy 

AlulIrott <jognyilatkozattetelre jogosult képviselö neve> mint a  
Közzétevö szolgáltató>  képviselöje hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi 
XXII. torvény, valamint ezen torvénynek eltérö szoveggel való hatálybalépésérôl és azzal 
osszefiiggô egyes adótorvények módositásáról szóló 2014. evi XXXIV. torvényben foglalt 
kotelezettsegekre, ethton kijelentem, hogy a <Közzétevö szolgáltató> , mint 
mediatartalom-szolgáltatót a tárgyévre vonatkozóan a reklám közzététele után adófizetési 
kotelezettség nem terheli; 

vagy 

AlulIrott <jognyilatkozattételre jogosult képviselö neve> mint a < 
Közzétevö szolgaltató>  képviselöje hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi 
XXII. torvény, valamint ezen torvénynek eltérö szoveggel való hatalybalépéséröl és aa1 
osszefIiggó egyes adótorvények módosItásáról szóló 2014. évi XXXIV. torvényben foglalt 
kotelezettsegekre, eziiton kijelentem, bogy a <Közzétevö szolgáltató> , mint 
médiatartalom-szolgaltatO a reklámközzététel megrendelesenek idöpontjában szerepel az 
állami adohatóság honlapján közzétett, a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. torvény 7/A. § 
szerinti nyilvántartasban. 

Megrendelés idôpontjának az egyedi megrendelés visszaigazolását tekintjuk. 
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