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VALLALKOZASI KERETSZERZODES 

Amely létrejött egyrészröl az 
Név: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségui Társaság 
Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 

Képviselö: Ondré Peter ugyvezetô 
Adószám: 25593343-2-41 
Cegjegyzékszám: Cg. 01-09-284102 
Bankszámlaszám: MAK 10032000-00336145-00000017 

mint megrendelô (a továbbiakban: ,,Megrendelo") 

másrészröl a 

Cégnév': New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelôsségü Társaság, mint Konzorciumvezetö 

Képviseli: Balásy Gyula ugyvezetö 

Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fsz. 4. 

Adószám: 24670827-2-43 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-176515 

Bankszámla szám: 10700440-68084264-51100005 

Cégnév2: LOUNGE DESIGN Szolgáltato Korlátolt Felelôsségü Társasag, mint 
Konzorciumi tag 

Képviseli: Balásy Gyula ugyvezetö 

Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fsz. 4. 

Adószám: 22715544-2-43 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-940287 

Bankszámla szám: 10700079-24632407-51100005 

mint Vállalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó"; A Megrendelö és a Vállalkozó a továbbiakban 
egyi.ittesen: ,,Felek", önállOan: ,,Fé1") 

között az alulIrott napon és helyen az alábbi tartalommal. 

1. Elôzmények 

1.1. Felek rogzitik, hogy a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos 
kozpontosItott közbeszerzési eljáras során ajánlatkérésre feljogosItott Nemzeti KommunikáciOs 
Hivatal (a továbbiakban: ,,Beszerzö") 2018. április 11. napján ,,Keretmegállapodás a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosItott 
közbeszerzési rendszerérôl szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya ala tartozó vagy 
ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs 
tárgyü feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására" elnevezéssel a Nemzeti 
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Komrnunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosItott 
közbeszerzési rendszeréröl szólO 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
,,Kormányrendelet") 5. § (1) bekezdés szerinti szervezetek nevében és javára eljárva 
közbeszerzési eljárást indItott (a továbbiakban: ,,Közbeszerzési Eljárás") a közbeszerzésekröl 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: ,,Kbt.") alapján. 

1.2. A KOzbeszerzési Eljárást megindItO felhivás az EurOpai UniO Hivatalos Lapjaban 2018. április 
14. napján HL 2018/S 073-162028 szám alatt, illetve a KOzbeszerzési ErtesItO 2018/73. 
lapszámában 2018. április 17. napján KE 5874/2018. szám alattjelent meg. 

1.3. A Keretmegállapodás (a továbbiakban: ,,KM") adatai: 
KM idôbeli hatálya: A Keretmegallapodás a hatálybalépéstOl számItott 12 hónapra, de 
legfeljebb a Keretosszeg kimeruléseig tartó idOtartamra jon létre. A KM 12 hOnapos idObeli 
hatálya a KM 3.2. pontja alapján legfeljebb kettO alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 
hónappal meghosszabbItható. 
KM keretOsszege: nettó 30.000.000.000 Ft figyelemmel a KM 10.5. pontjára. 

1.4. A KM alapján BeszerzO a MegrendelO beszerzési igénye kielégItése érdekében Irásbeli 
konzultáciOt (a továbbiakban: ,,Konzultáció") folytatott le ,,Komplex kommunikációs 
feladatok ellátása az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. számára a mezfogyasztást 
ösztönzô, es az Orszagos Mezögazdasági es Elelmiszeripari KiãllItás és Vásárt 
népszerüsItö kampányához kapcsolódóan" tárgyban. 

1.5. Fentiekre és a KM 18.5. pontjában foglaltakra tekintettel, Felek megkotik a jelen Egyedi 
KeretszerzOdést (a továbbiakban ,,Keretszerzödés"). 

1.6. Felek a Polgári TorvénykonyvrOl szóló 2013. évi V. tOrvény (a továbbiakban: ,,Ptk.") 6:63. § 
(5) bekezdésében foglaltaktól eltérOen kijelentik, bogy a kOzOtttik Iétrejött szerzOdésnek nem 
képezi részét a Felek kOzött korábban kialakult szokás, gyakorlat, i!letve a szerzOdés tárgya 
szerinti uzletágban a hasonló jellegii szerzödés a!anyai áttal széles kOrben ismert és 
rendszeresen alkalmazott szokás. 

2. A Keretszerzôdés tárgya és a megrendelés menete 

2.1. A KeretszerzOdés aláIrásával a Vállalkozó a KeretszerzOdés 4. számO mellékietében (a 
továbbiakban:,,Müszaki IeIrás") meghatározott feladatok vonatkozásában a Megrendelo 
mindazon konkrét beszerzési igenyének kielegItesere kOteles, amelyet a Megrendelö egyedi 
megrendelO kibocsátásával megrendel (a továbbiakban: ,,Egyedi Megrendelö") az abban 

foglaltak szerint. 

2.2. Az Egyedi MegrendelOk kibocsátása a KM 18.3 pontja szerint történik, annak érdekében, hogy 
az Egyedi Megrende!O tartalmazza az ellátandO feladatok pontos megjelolését, a teljesItés 
határidejét, a KeretszerzOdés 5. számO mellékietében megadott egységárak, dIjak, 
kedvezmények alapján számItott vállalkozói dIjat, valamint minden olyan adatot, információt, 
amely a teljesItés szempontjából lényeges, és amelyet a kOzbeszerzési dokumentumok, a 
Vállalkozó ajánlata vagy a KeretszerzOdés kifejezetten nem emilt. 

3. A Keretszerzôdés idôbeli hatálya 

2 



Felek rogzItik, hogy a Keretszerzödés az aláIrása napján lép hatályba és a Keretszerzödés 7.1. 
pontjában meghatározott Keretösszeg (ide értve az opciós összeget is) kimerüleséig, de 
legkésöbb 2020. január 31. napjáig terjedö határozott idôtartamrajön létre. 

4. A teijesItés helye 

Felek rogzItik, hogy VállalkozO a Keretszerzödés szerinti feladatainak teijesItését az Egyedi 
Megrendelökben meghatározott helyszInen (a továbbiakban: ,,Teljesitési Helyszin") köteles 

teljesIteni. 

5. A teijesItési határidô 

Felek megallapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerzôdésben meghatározott feladatait, 
Megrendelö pedig az ellenérték megfizetését legkesöbb a Keretszerzödés idöbeli hatályának 
Iejártaig (a továbbiakban: ,,TeLjesItési Határidö") köteles teijesIteni. 

6. Teijesités 

6.1. A Vá1!alkozó teijesitése minden tekintetben meg kell, hogy feleijen a Keretszerzödésben, 
valamint az Egyedi Megrendelökben meghatározott kovetelményeknek. 

6.2. A teijesités akkor szerzödésszerü, ha a Vállalkozó a Keretszerzödésben es az Egyedi 
Megrendelökben meghatározott feladatait, illetve az azok telj esItése körében kapott utasitásokat 
a Megrendelö érdekének szem elött tartásával, hataridöben, maradéktalanul, a Iegmagasabb 
szakmai szInvonalon és a szakma szabályainak, illetoleg a Megrendelo által megkivant tartalmi 
és formai kovetelményeknek megfelelöen, hiba- és hiánymentesen teljesIti. 

6.3. A Megrendelö - a Müszaki IeIrásban meghatározott valamennyi feladat esetén - jogosult 
teijesitési idöszakként kampányidöszakot (a továbbiakban: kampányidöszak) meghatározni. A 
Megrendelo kampányidôszak esetén az Egyedi Megrendelöben megadja a kampányidöszak 
kezdö és zaró napját, továbbá a lefolytatandO kampány alkotóelemeit. A VállalkozO köteles a 
kampányidöszakra esö, a Megrendelö által a nyilvánosságnak szánt teijesItéseket ügy végezni, 
hogy a teljesItések a teijes kampányidoszakot (az Egyedi Megrendeloben meghatarozottak 
szerint) lefedjék. A Megrendelô jogosult a kampányidöszakon belUli kampánynapok 
tekintetében akér külOn-kti!ön napokra is preferált idösávokat megjelolni. A Vállalkozó köteles 
a teijesItést az Egyedi Megrendelöben meghatározottak szerint elsödlegesen ezen idösávokban 
megvalosItani. Felek si1yos szerzódésszegésnek tekintik, amennyiben a kampányidöszakban, a 
kampány az Egyedi Megrendelôben meghatarozottakto! eltérôen a teijes kampány tekintetében 
egy kampánynapot meghaladOan szunetel (a kampány Uzenet sugárzás, vagy terj esztés átj an a 
kampány cImzettjeihez nem jut el). 

6.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelô által küldött brief hozzá történö beérkezését követö 7 
munkanapon belUl a brief minden elemére kitéró részletes ajánlatot adni, a teljesItés mind 
szakmai, mind pdnzügyi részét illetöen. A pénzügyi rész a feladathoz tartozó részletes elosztást 
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is kell, hogy tartalmazza árajánlatokkal alátámasztva. Továbbá a részletes ajánlat hãrom 
kulönálló koncepcionális javaslatot is keil, hogy tartalmazzon a kreatIv megvalósItásra 
vonatkozóan szakmai indokolással ellátva. Felek rögzItik, bogy amennyiben a Vállalkozó 
részérôl a brief bármely elemëre vonatkozóan kérdés merUl fel, - a brief hozzâ történó 
beérkezését követô 3 munkanapon bell - jogosult a MegrendelO felé fordulni kiegészItés, vagy 
pontosItás céljából. Kérdésfeltevés esetén a 7 munkanapos határidö a kiegészItett/pontosItott 
brief VállalkozOhoz történö beérkezését kOvetö munkanapon kezdödik. Felek rogzItik, hogy a 
brief megkuldése, a kérdésfeltevés, valamint a részletes ajánlat megküldése kizárölag 
elektronikus üton (e-mailben) törtenik. A 7 munkanapos — részletes ajánlat adására vonatkozó - 
hatãridô elmulasztasát a felek sülyos szerzödésszegesnek minösItik, és 500 000 Ft, azaz 
Otszázezer forint kötbérrel rendelik sülytani, feltéve, hogy a Megrendelö mmdent megtett a 
szerzödésszerii ajánlatadás elôsegitése érdekében. A kötbér megfizetésének kotelme alóli 
mentesUlést eredményez, amennyiben a brief tartalma a szakma szabályai szerint hiányos, 
ellentmondó, oly mértékig, hogy arra alapItottan részletes ajánlat athi.sa VáilalkozótOl nem 
várható el. 

7. Keretösszeg, váflalkozói dIj, teljesItés igazolása, fizetési feltételek 

7.1. Felek rogzftik, hogy a Keretszerzödés alapján felhasználható keretosszeg 211.889.764 Ft + Ala, 
azaz Kettöszáztizenegymillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-hétszázhatvannégy forint + 
általános forgalmi ado (a továbbiakban: ,,Keretosszeg"). 

7.2. A KM 18.3 pontjával osszhangban a Keretosszegbôl 48.897.638 Ft + Afa, n'  
Negyvennyo1cmilhió-nyo1cszizki1encvenhetezer-batszazharmincnyo1c forint + általános 
forgalmi adO tekintendö opciOnak (a továbbiakban: ,,opciOs osszeg"), 

7.3. A Megrendelö köteles a Keretosszegböl 162.992.126 Ft + Ala összeget, R7.7 

százhatvankettömillió kilencszázkilencvenkettöezer százhuszonhat forint + általános forgalmi 
adO osszeget teijes egészében kimeriteni, Egyedi Megrendelöket kibocsátani, kivéve, ha a 
KeretszerzOdés megkotését követOen beállott, eilenôrzési körén kIvtil esö és általa elöre nem 
láthatO korulmény miatt a Keretszerzödés teljesftésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen 
kOruhnény miatt a Keretszerzödéstöl valO elállásnak vagy felmondásnak fenne hefye. A 
Megrendelô nem köteles az opciós osszeg terhOre Egyedi MegrendelOket kibocsátani. A 
Megrendelônek az Egyedi Megrendelök kibocsátásáról olyan idopontban kell gondoskodnia, 
hogy a VallalkozO — figyelemmel a Keretszerzôdés idöbeli hatalyára — a szerzödésszerfi 
teijesitésre képes legyen. 

7.4. VállalkozO az Egyedi Megrendelöben részletezett feladatok Felek általi elfogadasa esetén, a 
KeretszerzôdOs 5. számü mellékietében megadott egységérak, dijak, kedvezmények alapján 
számItott Egyedi Megrendelöben rogzitett vállalkozOi dIjra jogosult. Amennyiben a VállalkozO 
a teijesItés során az 5. számü mellékietben megadott valainely arengedmény (kedvezmény) %-
os mértékénél a Megrendeló számára kedvezöbbet tud biztosItani, ügy ezt a kedvezObb 
árengedményt (kedvezményt) a gazdasági reklámtevékenység alapvetö feltételeirOl és egyes 
korlátairOl szOlO 2008. évi XLVIII. torvény (a továbbiakban: ,,Grt.") 5/C. § (2) bekezdése 
alapján köteles a Megrendelö javára teijes mërtékben érvényesIteni. 
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7.5. A Keretosszegböl (beleértve az opciós osszeget is) legfeljebb 51.897.638 Ft + Ala, azaz 
otvenegymilhió-nyolcszázkilencvenhétezer-hatszázharmincnyolc forint + általános forgalmi ado 
a Kormányrendeletben meghatározott kormányzati komniunikáciOs feladatok megvalOsItásara 
használható fel: 

- kutatasifeladatok 
stratégiai tervezés és tanácsadás 

- graftkai tervezés 
integrált reklámügynökségi szolgáltatások 
PR ugynokségi szolgáltatások 
Online kommunikációs és közosségi media szolgáltatások 

- gyártás. 
7.6. SzerzödO Felek rogzItik, hogy a vállalkozOi dij tartalmazza mindazon koltségek ellentételezését, 

amelyek a VállalkozOnál a feladat teijesItése során fehneriiltek, kivéve 

a szerzôket megilletöjogd(jak 
a Grt. 51G. § ('3) bekezdése szerinti reklámkOzvetItönekjáró dj/ (jogszabályban szabályozott 
rek1ámkOzvet1t6i di)), 
a környezetvédelmi termékdtj 

(a továbbiakban egyuttes emiltéskor: ,,vállalkozOi dijon felflhi kötelezö koLtségek"). 

A reprezentáciO és az üzleti ajándék után fizetendô adót a Megrendelö valija be és fizeti meg. 

7.7. A VállalkozO a vállalkozOi dijon felUl — a vállalkozOi dijon felUli kOtelezô koitségek kivételével 
— semmilyen jogcImen nem jogosult további dijra a Miiszaki leIrásban, vafamint az Egyedi 
Megrendelôben rogzItett szolgaltatások teijesitésével összefiiggésben. A vállalkozOi dij és a 
vállalkozOi dijon felUhi kötelezö koltségek a Keretosszeget csökkentik. 

7.8. Felek megállapodnak, hogy a teijesités igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak es a 
vonatkozO jogszabályok az irányadOak. 

A Megrendelö részéröl a teljesItésigazolás kiadására önállóan jogosult személy: 

Neve: Petrás Krisztina 
Beosztása: marketing és kommunikáciOs irodavezetô 
Tel.: +36 20 463 5632 
E-mail: petras.hisztina@amc.hu  

Neve: Viola Katalin 
Beosztása: marketing és kommunikációs koordinátor 
Tel.: +36 30 301 5581 
E-mail: viola katalin@amc  hu 

7.9. Megrendelö a KM 6.4. pontjában foglaltakra tekintettel, a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján 
biztosItja az Egyedi Megrendelok vonatkozásban az elóleg igenylesenek a lehetôségét Iegfe1jebb 
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az Egyedi Megrendelök szerinti vállalkozói dij nettó ellenértékének 30 %-áig. 

7.10. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a Keretszerzödés 7.9. pontja alapján 
elôlegre tart igényt, Cigy — az elöleg folyósItását megelôzöen — az igenyelt elöleg 90 %-a 
tekintetében a Vállalkozot biztosItéknyüjtási kotelezettseg terheli. A jelen bekezdés szerinti 
elôleg-visszafizetesi biztosItékot a KM 6.4 pontja szerint kell a Vlla1kozónak biztosftania. Az 
elöleg megfizetése és elszámolása a KM 6.4 pontja szerint történik, azzal, hogy az Egyedi 
Szerzödés alatt Egyedi Megrendelôt kell érteni. 

7.11. Szerzödö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó az igazolt teijesItést követöen Egyedi 
Megrendelónként utó/agjogosult sMmla kiállItására, figyelembe véve a Müszaki leIrásban és az 
frásbeli konzultáciOra szóló felhIvásban foglaltakat. A kifizetések a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése 
szerint a teljesftésigazolás alapján, a Vállalkozó által kiállItott számla kézhezvótelétöl számitott 
30 napon belül a Vállallcozó bankszámlájára átutalással történnek. 

7.12. A Vállalkozó szavatol a banks7.mlaszáma helyességéert, továbbá, bogy az az érintett 
Vállalkozóhoz tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói dij az átutalás napján 
teljesitettnek minösiil. 

7.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelo csak a teijesItés igazolása alapján és a 
Vállalkozó által — a számvitelröl szólO 2000. évi C. torvény 167. §-nak megfelelôen — kiállItott, 
valamint a Megrendelö által befogadott szãmla ellenében teijesit kifizetést. Az Afa 
megfizetésére a mindenkori hatályos Afa törvény elöIrásai szerint kerul sor. 

7.14. A KM 1.8 poutfa szerinti Keretszerzödés megkotésekor hatályos Egyuttmu7codési 
Megállapodással osszhangban Keretszerzôdésben foglalt feladatokat tervezetten az alábbi tag 
teljesIti, illet-ie álltja ki a kapcsolódó számlát azzal, hogy valamennyi Vállalkozóként szerzódó 
Fe! egyetemlegesfelelôsseggel tartozik ajelen Keretszerzôdés teljesItéséért: 

Feladat megnevezése j TeijesItésrejogosult Számla kiállItásdrajogosult 
New Land Media Kft. Stratégiai tervezés és 

tanácsadás 
New Land Media Kfi. 

Integrált reldámugynökségi 
szolgáltatások 

Lounge Design Kfi. Lounge Design Kfl. 

Grafikai tervezés Lounge Design Kfi. Lounge Design Kfl. 
Online kommunikációs és 
közUsségi media 
szolgáltatások 

New Land Media Kft. New Land Media Kfi. 

Gyártási feladat kiemelten a 
film- és video anyag g,'ártás 

Lounge Design Kft. Lounge Design Kfl. 

Media tervezés és vásárlOs New Land Media Kfi. New Land Media Kfi. 
FotOzás Lounge Design Kfi. Lounge Design Kft. 
PR ügynökthgi 
szolgáltatások 

New Land Media Kfl. New Land Media Kfl. 
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Promóciós eszközök 
gyártása, szállItás 

Lounge Design Kft. Lounge Design Kfl. 

7.15. Felek megallapodnak, hogy a szerzödéskötés pénzneme magyar forint (1-lUF) és az Egyedi 
Megrendelô szerinti kifizetések minden esetben magyar forintban történnek. 

Amennyiben a TeijesItés Helye nem Magyarország területére esik, akkor a Felek a Vállalkozó 
által történt fizetési kötelezettség teijesItése napján érvényes MNB hivatalos deviza árfolyamát 
tekintik irányadónak a Megrendelôfelé történô elszáinolás vonatkozásában. 

7.16. Késedelmes fizetés esetén Megrendelö a Ptk. 6:155 § (I) bekezdése szerint meghatározott 
mértékü késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak. 

7.17. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerzöddsben foglalt feladatai vonatkozásában a reklámadóról 
szóló 2014. evi XXII. törvény (a továbbiakban: ,,Reklámadó tv.") 3. § (1) bekezdése szerinti 
reklámadó alany nyilatkozatának hiányában kotelezettséget vállal arra, hogy a reklámadó 
alanyától a nyilatkozat megtételét igazoltan ken és az igazolást a Megrendelonek átadja, ennek 
elmaradása esetén a Megrendelö teijes kárát megtérIti. 

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

• 7. melléktet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal igazolhato mOdon 
nyilatkozatot kérni arról, hogy a médiatartalom-szolgáltatót tárgyévre vonatkozóan a reklám 
közzététele után adófizetési kotelezettség nem terheli; 
• 7. mellékiet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal igazolhato módon 
nyilatkozatot kérni arról, hogy a mediatartalom-szolgáltatót tárgyévre vonatkozóan reklámadó 
fizetési kötelezettség terheli, amely adóbevallási és adófizetési kotelezettsegenek a reklámadóról 
szOlO hatalyosjogszabályoknak megfelelOen eleget tesz. 
• 7. melleklet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal igazolható módon 
nyilatkozatot kérni arról, bogy a médiatartalom szolgáltato a reklámközzététel megrendelésének 
idöpontjában szerepel az állami adóhatóság honlapján kOzzétett, a Reklámadó tv. 7/A. § szerinti 
nyilvántartásban. 

8. A szerzôdést biztosItó meilékkötelezettsegek 

8.1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelös a jelen Keretszerzödésben foglalt 
feladatot határidöre nem, vagy nem a KM-ben vagy a jelen Keretszerzôdés, az Egyedi 
Megrendelö rendelkezéseinek megfelelôen teijesIti, a Ptk. 6:1 86. § (1) bekezdése alapján kötbér, 
továbbá a kötbért meghaladoan kártérItés fizetésére köteles. 

8.2. A késedelmi, hibás teijesItési és meghiüsulási kötbérfizetési kotelezettseg tekintetében — a jelen 
Kenetszerzödés 8.3. és 8.4. pontjaiban foglalt eltérésekkel — a KM 13. fejezete az irányadó, 
azzal, hogy az Egyedi Szerzôdés alatt Egyedi Megrendelöt kell énteni. 
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8.3. Késedelmi kötbér: 

Megrendelö a Keretszerzódésben, illetve az Egyedi Megrendelökben megjelolt teljesItési 
véghatáridô, vagy ha ilyet kikOtött, a részhatáridôk tekintetében késedelmi kOtbér 
érvényesItésére jogosult. Vállalkozó késedelini kötbér fizetésére köteles abban az esetben, ha a 
Keretszerzödésben illetôleg az az alapján adott Egyedi Megrendelóben meghatározott 
kotelezettségeit olyan okból, amelyért felelös, késedelmesen teijesIti. A késedelmi kötbér alapja 
az Egyedi Megrendelö késedelemmel érintett elemére esô nettó ellenért&e. A ksede1mi kötbér 
mértéke: naptári napban meghatározott teijesItési határidö esetén a kotberalap 2%-alnaptári nap, 
órában meghatározott teijesItési határidö esetén a kötbéralap 0,5%-a/óra, a késedelemmel 
érintett naptári nap 24. órájáig, ezt követöen a napi kötb&re vonatkozó rendelkezések 
irányadóak. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma az Egyedi Megrendelö teijes nettó 
ellenértékének 30 %-át nem haladhatja meg. 

8.4. llibãs teijesItési kötbér: 

Megrendeló a Keretszerzôdés szerinti teijesités tekintetében hibás teijesItési kötbér 
érvényesitésére jogosult. Amennyiben Vállalkozó az Egyedi Megrendelö tekintetében, olyan 
okból, amelyért felelös hibásan teijesIt, hibás teijesités miatti kötbér fizetésére köteles. A kötbér 
alapja az Egyedi Megrendelö hibás teijesItéssel érintett elemének nettó ellenértéke. A 
hibásteljesItési kötbér mértéke a kotbéralap 30%-a. A Felek rogzItik, hogy a Ptk. 6:187. § (2) 
bekezdésére tekintettel a Megrendelô a hibás teljesItési kOtbdr mellett nem érvényesIthet 
szavatossági igényt. A hibás teijesitési hatàridö kezdönapja a teijesItési határidö lejártát — 
ainennyiben elöteljesItés történik az elôteljesités nyjtasát — követö munkanap. 

8.5. MeghiñsulIsi kötbér: 

Amennyiben jelen Keretszerzôdés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelOs meghiisu1, a 
Vállalkozó meghiüsulási kötbért köteles Megrendelönek fizetni. A kötbér alapja a jelen 
Keretszerzödés szennti Keretosszegböl a meghiiisulás idôpontjáig le nem hivott (ki nem 
fizetett) rész. A kötbér mértéke: 20%. 

Amennyiben az Egyedi Megrendelö olyan okból, amelyért a Váilalkozó felelös, meghiüsul, a 
Vállalkozó meghiüsulási kötbért koteles fizetni a Megrendelönek. A kötbér alapja az Egyedi 
Megrendeló teijes nettó ellenértéke, mértéke: 20 %. 

8.6. Ha az Egyedi Megrendelôben meghatározott teijesitési veghatáridô lejárta elött nyilvánvalóvá 
válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait olyan okból, amelyért felelôs csak olyan számottevô 
késéssel tudja elvégezni, hogy az Egyedi Megrendelö teljesItése a Megrendelönek mar nem all 
érdekében, a Megrendelö az Egyedi Megrendelot — Vállalkozó felé fennálló kártérItési 
kotelezettség nélkül — egyoldalü jognyilatkozattal megsziintetheti, meghiüsulási kötbér és az azt 
meghaladó igazolt kárai érvényesItési jogának fenntartása mellett. 

8.7. Ha az Egyedi Megrendelôben meghatározott teijesitési véghatarido lejárta elött nyilvánvalóvá 
válik, hogy a teijesItés hibás Iesz, a Megrendelö a fogyatékossagok kikuszöbölésére kitüzött 
határidö sikertelen eltelte után is gyakorolhatja a hibás teljesItésböl credo jogait, vagy a 
dOntésétöl fiiggOen a kárainak enyhitése érdekében a teijesItési véghatáridO eltelte elOtt 
MegrendelO az Egyedi MegrendelOt — Vállalkozó felé fennállO kártéritési katelezettség nélkill — 
egyoldalü jognyilatkozattal megszUntetheti, meghii.isulási kOtbér és az azt meghaladó igazolt 
kárai ervényesItesi jogának fenntartása mellett. 

8.8. Vállalkozó a kOtbér osszegét a vonatkozó MegrendelOi felszólItás kézhezvételétOl számitott 15 
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(tizenöt) napon belUl köteles átutalással megfizetni a Megrendelônek az Egyedi Megrendelöben 
rögzItett számlájára, vagy Megrendelö jogosult a kötbér osszeget Vállalkozó esedékes dIjából — 
Vállalkozó egyidejü értesItése mellett — a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek 
szerint levonni. 

9. A Keretszerzôdés megszüntetése 

9.1. A Keretszerzödés megszUntetése tekintetében a KM 14. fejezete az irányadó. 

9.2. Szerzödö Felek rogzItik, bogy sülyos szerzödésszegô magatartásnak minösUl a KM-ben 
foglaltakon tül kUlönösen, amennyiben: 

9.2.1. Vállalkozó a Keretszerzödés vagy bármelyik Egyedi Megrendelö teijesitését 
jogszerütlenUl megtagadja 
9.2.2. Vállalkozó a Keretszerzôdés vagy bármelyik Egyedi Megrendeló szerinti teijesitése, a 
Vállalkozönak felróható okokból, a Megrendelö által tüzött póthatáridô lejártakor sem felel meg 
az Egyedi Megrendelôben rogzitetteknek; 
9.2.3. Vállalkozó a Keretszerzôdés vagy bármelyik Egyedi Megrendelô teijesItésére részben 
vagy egeszben, a Vállalkozónak felróható okokból, képtelenné valik; 
9.2.4. Vállalkozó biztosItékadási kotelezettségének nem vagy nem kellô mértékig tesz eleget. 

10. A Villalkozé jogai és kötelezettségei 

10,1. Keretszerzödés aláfrásâval a Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Keretszerzödésben és a Müszaki 
leIrásban részletezett munkákat a Megrendeló számára az Egyedi Megrendelökben foglaltak 
szerint elvégzi és kijelenti, hogy részérôl sem a szerzôdéskötés, sem a teijesités nem utközik 
jogi vagy egyéb akadályba, a szukséges szakértelemmel és feltételrendszerrel rendelkezik. 

10.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerzôdés tárgyát képezô feladatok ellátásához szukséges 
szakértelemmel rendelkezik. 

10.3. A Vállalkozó a Keretszerzödés teijesItése érdekében a Megrende!övel egyUttmükodve köteles 
elj árni. 

10.4. Amennyiben a Megrendelö a Vállalkozónak jogszabályba, a teijesitésére vonatkozó egyéb jogi 
normába vagy az általános szakmai szabályokba ütközó utasItást ad, gy a Vállalkozó az 
utasitst nem köteles végrehajtani, de annak jogszabályba, egyéb jogi normába vagy szakmai 
szabályba ütközô jellegére az Egyedi Megrendelô beérkezését követôen 5 napon belül kOteles a 
Megrendelö figyelmét felhIvni. 

10.5. Felek kifejezetten rogzItik, bogy a figyelmeztetés elmulasztásából credo kárért vagy károkért a 
VállalkozO felelOs, ha azonban a MegrendelO a figyelmeztetés ellenére utasItasát fenntartja, a 
Vállalkozó a KeretszerzOdéstOl elállhat, illetve azonnali hatállyal felmondhatja. Ha a Vállalkozó 
a KeretszerzOdéstOl nem all el, illetve nem él a felmondás jogaval, a MegrendelO utasitása 
szerint, nwk kockázatára köteles a feladatot elvégezni. 
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10.6. A Vállalkozó minden olyan körUlményröl haladéktalanul értesIteni köteles a Megrendelot, 
amely kedvezôtlen hatassal tehet barmelyik Egyedi Megrendelö szerinti teijesItésének 
határidejére, minöségére és koitsegeire. Az értesItésnek ki kell terjednie az elôidézö okokra, 
azok megszUntetesének lehetösegeire, a kedvezôtlen hatások várható mértékére, mérséklésének 
módjara. A Vállalkozó köteles az Egyedi Megrendeloben meghatározott teijesItés átadására 
nyitva álló határidö lejártát megelözoen, legkésobb a határidö lejãrtát megelozo 5 munkanapig, 
a teijesItés állásaról a Megrendelöt értesIteni. Az értesItés magában foglaija a.z elkészUlt 
anyagok bemutatását, tájékortatás adását a megvalósult médiavásárlásokról, illetôleg minden 
olyan adatról, tényröl, korulményrOl, mely a teijesItéssel osszeftgg. A megrendelôi értesftés 
elmaradasát Felek Vállalkozó sélyos szerzödésszegésének tekintik. 

10.7. Vállalkozó akkor es olyan tartalommal jogosult az elkészItett müveket, (Igy kUlOnösen 
szórólapokat, rek1mfi1met, rádió spotot, kiadványt, kisfilniet, flizetet szóróanyagot,) a 
médiaszolgaltatok, vagy terjesztök részére kiadni (átadni), miután azt az átadást/kiadást 
megelözöen a Megrendelönek bemutatta. Az elóbb emlItett anyagok átadása csak és kizárólag 
olyan tartalommal, kUlsô megjelenéssel megengedett, amilyen tartalommal, kUlsô megjelenéssel 
a Megrendelö elözetesen azokat jóvahagyta. A Vállalkozó köteles az anyagokat jóváhagyásra 
olyan idôben a Megrendelö rendelkezésére bocsátani, hogy annak a vizsgalatára, az esetleges 
módosItás, javItás érdekében való észrevételezésre legalabb 3 munkanap álljon MegrendelO 
rendelkezésére. E pontban Irtak megszegését a Felek sülyos szerzôdésszegesnek minösItik és a 
Vállalkozó minden egyes ilyen szerzodésszegés esetére 500 000 Ft, 77  ötszázezer forint 
kötbér megfizetésére köteles. 

10.8. Felek a Keretszerzödés egészére vonatkozóan sélyos szerzödesszegésnek kUlönösen azon 
magatartasaikat tekintik, mely cselekvések vagy mulasztások a másik fél kotelezettségeinek 
teijesitését számottevöen akadályozzák, vagy meghiüsItják, illetve a másik fél lizieti, vagy más 
jogos érdekét, jóhIrnevét indokolatlanul és jelentösen sértik. Felek az elözôekben Irtak sérelme 
nélkül si1yos szerzôdesszegésnek tekintik Megrendelô Iega1abb 5 000 000 Ft tekintetében, és 
legalább 60 napra fennàlló fizetési késedelemét. Vállalkozó oldaláról sülyos szerzôdesszegésnek 
tekintik Felek a jelen Keretszerzôdés 6.3, 10.6. pontjainak a Megrendelô számára siilyos jog 
vagy érdeksérelmet okozó módon történö megsértését, es ezen s1yos szerzödésszegési esetek 
elöfordulása esetén Vállalkozó alkalmanként az Egyedi Megrendelö sülyos szerzödesszegéssel 
érintett elemének nettó ellenértéke alapján 15 %-os kötbér megfizetésére köteles. Amennyiben 
Vállalkozóval szemben 3. alkalommal vált lehetövé a jelen pont szerinti szerzödéses szankció 
alkalmazása (ismételt sélyos szerzödésszegés), a Megrendelö a Keretszerzódést azonnali 
hatállyal kártalanitás, kártérItés és további vállalkozói dij szolgáltatása nélkül felniondhatja. 

10.9. A Vállalkozó köteles a Megrendelöt értesiteni, ha a Keretszerzödés vagy bãrmelyik Egyedi 
Megrendelö tárgyanak a maradéktalan teijesItését megelözöen társaságánál 
tulajdonosváltozásra, illetoleg jogutódlásra,, a Keretszerzôdés vagy bármelyik Egyedi 
Megrendelô teijesitésére kihatással lévô jogok és kotelezettsegek átszállására, szétválásra, 
összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor, iletve ha a Vállalkozóval szemben felszãmolási-, 
csôd, vagy vegelszámolási eljárást kezdeményeztek, avagy fizetésképtelenséggel fenyegetô 
helyzet alakult ki. 
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1O.1O.A Keretszerzôdés vagy bármelyik Egyedi Megrendelô teijesItésére részben vagy egészben való 
képtelenné válása esetén a Vállalkozó haladéktalanul koteles Irásban értesiteni a Megrendelöt. 

1O.11.Vállalkozó kepviseleti joga kiterjed a reklám közzétételére irányuló szerzödésnek a Megrendelö 

nevében történö megkotesére, annak módosItására és a teljesItés elfogadasára. 

1O.12.Vállalkozó koteles Irásban felhIvni a Megrendelö figyelmét minden olyan esetleges reklámok 

megjelenésével kapcsolatos jogi problémára, amely nines osszhangban a hatályos 
jogszabályokkal, vagy a Magyar Reklámetikai Kódexszel. Amennyiben kommunikációszakmai, 
reklámszakmai, reklámjogi allasfoglalásra van szükség a tevékenysdge során, azt a Vállalkozó 

köteles azonnal Irásbanjelezni a Megrendelönek. 

1O.13.A Vállalkozó jogaira és kotelezettségeire egyebekben a KM 9. fejezetét kell alkalmazni. 

11. A Megrendelô jogai és kotelezettségei 

11.1. A Megrendelö a Vállalkozó szerzödésszerü teljesItése esetén köteles a vállalkozói dIjat a 

Vállalkozó részére megfizetni. 

11.2. A Megrendelö az Egyedi Megrendelö teijesitését kizarOlag akkor köteles igazolni, ha a 

Vá!IaIkozó az Egyedi Megrendelö szerinti feladatait az Egyedi Megrendelö ütemezésnek 

megfelelöen maradéktalanul és kifogástalanul teijesItette, a szUkséges dokumentumokat átadta. 

11.3. A Megrendelö jogaira es kotelezettségeire egyebekben a KM 8. fejezetét kell alkalmazni. 

12. Egyuttmükodés és kapcsolattartás, értesItési szabályok 

12.1. A Felek a Keretszerzôdés, illetve bármelyik Egyedi Megrendelô teijesItése érdekében teijes 

körüen egyuttmükodnek, annak Iegszorosabb és legrugalmasabb módját alakItják ki. Felek 

közötti egyuttmükodésre, értesItési szabályokra a KM 17. fejezetében foglaltak az iranyadók. 

12.2. Felek értesItik egymást minden olyan korulményröl, amely a Keretszerzödés vagy bármelyik 

Egyedi Megrendelô teljesItésére kihatással lehet. 

12.3. A Felekjogaikatjohiszemüen gyakorolják, vitáik megoldása érdekében egyerségre törekednek. 

12.4. A Felek állásfoglalásaikat mindenkor egyeztetve, oly módon és idöben teszik meg, hogy azok a 

harmadik személyekkel szembeni fellépést ne gyengItsék. Felek Irásbelivel azonos hatályünak 

tekintik ajelen Keretszerzôdés 12.6. pontjában megjelolt kapcsolattartóik ütján váltott e-mail és 
sms-üzeneteket is azzal, bogy Felek a Keretszerzödés megszUntetésére irányuló nyilatkozatukat 
csak és kizarolag postai ñton feladott, vagy közvetlen kézbesItés során ãtadott level ütján 

közölhetik egymással hatályosan. 
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12.5. A Megrendelö kijelölt képviselôje a Keretszerzôdés, illetve valamennyi Egyedi Megrendelö 
teijesItését figyelemmel kIséri, a Megrendelö utasItásait, észrevételeit az egyeztetések sorãn 
idöben közli a Vállalkozóval. 

12.6. A Felek közötti hivatalos komniunikáció formája: level, telefon, e-mail, srns az a1bbi 
kapcsolattartási pontok felhasználásával: 

Kapcsolattartásra jogosult a Megrendelö részéról: 

Név: Petrás Krisztina 
Beosztás: marketing és kommunikáeiós irodavezetö 
Cim: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Telefonszám: +36 20 463 5632 
E-mail cIm: petras.krisztina@amc.hu  

Név: Viola Katalin 
Beosztás: marketing és kommunikációs koordinátor 
CIm: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. H. emelet 
Telefonszám: +36 30 301 5581 
E-mail elm: viola.kaUilin@amc.hu  

Kapcsolattartasrajogosult a Vállalkozó részérôl: 

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

Név: Hidvégi Krisztina 
Beosztás: media igazgatô 
Cim: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. 
Telefonszám: + 36-1 -746-2803 
E-mail elm: krisztina.hidveginewland.hu  

Név: Sperczel Daniel 
Beosztás: client service vezetô 
Cliii: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. 
Telefonszám: + 36-30- 253-5058 
E-mail elm: dniel.sperczellounge.hu  

Név: Rejtô Bence 
Beosztás: account manager 
CIm: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4. 
Telefon: + 36-30-242-3603 
E-mail: bence.rejto@lounge.hu  
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13. A Keretszerzôdés módosItása 

13.1. A Felek a Keretszerzôdést a Kbt.141. § -ában rogzItetteknek megfelelôen módosIthatják. 

13.2. A Keretszerzödés módosItását bármelyik Fél kezdeményezheti. 

13.3. Felek rögzItik, hogy a Keretszerzôdés — alakszerü szerzôdésmódosItãs nélkül — módosul az 
alábbi esetekben: 

a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bej egyzés napjával, 

b) felek kapcsolattartóira, teljesitesigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 
másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zárja ki. 

14. A Kbt. által kötelezöen elôIrt rendelkezések 

14.1. Megrendelo elöIrja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározottak alkalmazását, a77: 

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el bármelyik Egyedi Megrendelö teljesItésével 
osszef'Uggesben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelo társaság tekintetében merlilnek fel, és 
ame!yek a nyertes ajánlattevö adóköteles jövedelmének csokkentésére alkalmasak, 

b) a Vállalkozó bármelyik Egyedi Megrendelo teijesItésének teijes idötartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelö számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ugyletekröl a Megrendelöt haladéktalanul értesIti. 

14.2. Megrendelö jogosult és egyben köteles a Keretszerzödést felmondani — ha szukséges, olyan 
határidövel, amely Iehetövé teszi, hogy a Keretszerzödéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon — ha 

Vállalkozdban közvetetten vagy közvetlenUl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogkepes szervezet, 
arnely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyben vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

14.3. Szerzödó Felek rogzItik, hogy a Keretszerzödés fentiek szerinti felmondása esetén a Válla!kozó 
a Keretszerzödés megsziinése elôtt mar teljesitett szolgaltatas szerzôdésszerü pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 
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14.4. Szerzödó Felek tudomásul veszik, hogy az Allarni Számvevöszékrôi szóló 2011. évi LXVI. 
törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Miami Számvevôszék — az Allami Számvevôszékröl szóió 
2011. evi LXVI. törvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellenôrzési feladataival Osszefuiggésben — 
eilenörizheti az államháztartás alrendszereiböi finanszIrozott beszerzéseket és az áliamliáztartás 
airendszereihez tartozó vagyont érintö szerzödéseket a Megrendelonél, a Megrendelö nevében 
vagy képviseletében eljárO természetes szemé1yn1 és jogi szem1yn1, valamint azoknál a 
szerzôdö feieknél, akik, illetve amelyek a teijesItésért felelösek, továbbá a teijesItésben 
közremüködöknéi. 

14.5. A Felek rogzItik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésdnek f) pontja alapján a Beszerzö köteles a 
Közbeszerzési Hatóság által mükOdtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni a szerzödés 
teljesItésére vonatkozó kovetkezô adatokat: a szerzödö felek megnevezését, azt, hogy a teijesités 
szerzódésszerfi volt-e, a szerzödés teijesItésének az ajánlatkérö áltai elismert idopontját, továbbá 
az eilenszolgaltatás teijesitésének idôpontját és a kifizetett ellenszolgaltatás értékét a szerzödés 
mindegyik fél - thmogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállItói kifizetés során a 
kifizetésre köteles szervezet - altal történt teijesItését követö harminc napon belUl. A 
Megrendelô kotelezettséget vállal arra, hogy a Beszerzö számára a fenti jogszabalyi feladatok 
teijesItése érdekében a szukséges adatszolgaltatást határidöben teijesIti. 

15. Atláthatóság 

15.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: ,,Alit.") 1. § 4. pontja és a 
41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló torvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ,,Avr.") 50. § (1 a) bekezdése, 
illetöleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint 
a Vállaikozó képviselöje a Keretszerzödés 6. számü mellékietét képezö nyilatkozatban ügy 
nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átiátható szervezetnek minösUl. 

15.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelö nem köthet vele érvényesen visszterhes 
szerzôdést, illetve a létrejött ilyen szerzôdés alapján nem teijesIthet kifizetést, amennyiben a 
Vállalkozó nyilatkozata ellenére nem minösUi átlátható szervezetnek. 

15.3. A Felek rogzItik, hogy a Megrendelö a Keretszerzóddsböi vagy bérmelyik Egyedi 
Megrendeiöböi eredö követelések elévulésig az Aht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a 
Vállalkozó atláthatósagával osszefiiggö adatokat kezelni. 

15.4. A Vállalkozó — képviseiöje ütján — a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása esetén 
arról haiadéktalanul köteles a Megrendelót tájékortatni. 

16. Szerzôi jogok 

16.1. Bármelyik Egyedi Megrendelö teijesItése sorãn vagy annak eredményeképpen a Vállalkozó által 
eikészItett es Megrendeló részére átadásra kerUlö valamennyi szerzöi jogi védeiem ala esö 
alkotás (a továbbiakban: ,,mü") felhasználása tekintetében Felek égy állapodnak meg, hogy 
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azokra a Megrendelö — a szerzöi jogdIj vagy a munkaviszonyban létrehozott mu esetén a 
vállalkozói dij Vállalkozó részére történö megfizetését követöen — teruleti és idöbeli korlátozás 
nélktili, minden ismert felhasználási módra vonatkozó, kizárólagos felhasználási jogot szerez. 
Ennek megfelelöen a Megrendelô ktilOnösen jogot szerez arra, hogy a inuveket átdolgozza, 
tetszöleges példányban és alkalommal többszörözze, nyilvánosságra hozza, iletve kép-, vagy 
hangfelvételen rögzitse, terjessze, s71mitogépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, 
harmadik személynek hasznositás eéljábôl 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 átdolgozására a 
Vállalkozó beleegyezése nélkül engedélyt adhat. 

16.2. A Felek rogzitik, hogy a 16.1. pontban foglaltak nem vonatkoznak azokra a Vállalkozó által a 
jelen Keretszerzödés teijesitése során felhasznált alkotásokra, amelyeket kIvulálló harmadik 
személyek hortak létre. Az ilyen alkotások tekintetében a Vállalkozó a Megrendelô felé a 
felhasználási jogot kizárólag a Vállalkozó szolgáltatásainak a jelen Keretszerzödés szerinti 
igénybevétele / felhasználása keretében szavatolja, ezen felül a Megrendelö más jogot nem 
szerez. Vállalkozó által az Egyedi Megrendelô teijesitése során felhasznált alkotások kapcsán 
felmerUlô szerzôket megilletö jogdIjak a Keretszerzödés 7.6. pontja szerinti vállalkozói dijon 
felUli kötelezö koltségként a Keretosszeget csOkkentik. 

16.3. 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 semmiféle jog nem illet meg, és ebbôl eredôen a Megrendelövel 
szemben semniiféle jogcimen tobbletdij-igény nem érvényesIthetö. Amennyiben a müvön 
fennálló felhasznalasi jog bárinelyik Egyedi Megrendelö szerinti megszerzését harmadik 
személy joga akadályozza, illetve a müveken fennálló felhasználási jog jelen Keretszerzödés 
vagy bármelyik Egyedi Megrendelö szerinti gyakorlását harmadik személy joga korlátozza, a 
Megrendelö a Keretszerzôdéstôl elállhat, és Vállalkozótól kártérftést követelhet. 

16.4. Felek megallapodnak abban, hogy a mu elkészItése során, al7al osszefilggésben a 
Vállalkozónál keletkezett egyéb szerzöi jogi védelem ala esô müvet, dokumentumot, iratot vagy 
adatot a Vállalkozó kizárólag a Megrendelô elözetes Irásbeli jóvahagyása esetén használhatja fel 
és adhatja at harmadik fél részére. 

17. Jogviták rendezése 

17.1. A Felek törekednek arra, hogy a Keretszerzödéssel kapcsolatban közöttuk felmerUlô vitás 
kérdéseket vagy nézeteltéréseket peren kIvül rendezzék. 

17.2. Amennyiben a tárgyalások kezdetétöl számItott 30 napon belül a Megrendelö és a Vállalkozó 
nem tudják békés iton rendezni a Keretszerzödés kapcsân jelentkezô vitás kérdéseket, ágy a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezö birosaghoz fordulnak. 
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18. Záró rendelkezések 

18.1. Ha a Vállalkozó a Megrendelö érdekkörébe tartozó okból akadályortatva van a szerzödésszerü 
teijesitésben, es ez a szolgáltatások ellenértékét vagy a teijesItés idôtartamát növeli, akkor a 
Felek sUrgôsen egyeztetnek es rogzItik az ezzel osszefiiggö teendöket. 

18.2. A Keretszerzôdésben nem szabályozott kérdések tekintetében - a KM 16.2. pontban foglaltak 
figyelembe vételével - a keretmegállapodásos eljárás elsö részének meginditásakor, '7a7  2018. 
április 11. napján hatályos Kbt. a Ptk., a Grt., a környezetvédelmi termékdIjról szóló 2011. évi 
LXXXV. torvény, a reprezentációs koltségek után fizetendö ado vonatkozásában a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. torvény, a szerzôi jogról szóió 1999. évi LXXVI. 
törvény és a KM rendelkezései az irânyadók. 

18.3. Felek egyezô akarattal rogzItik, hog>' amennyiben a KM megsziinik, a KM iranyadó 
rendelkezéseit a Keretszerzödés és az Egyedi Megrendelôk tekintetében a KM 14.9 pontja 
szerint a Felek alkalmazni rendelik. 

18.4, Vállalkozó elfogadja az Agrãrminisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevôszék és a 
Kormányzati Ellenôrzési Hivatal, illetöleg a jogszabályban meghatározott egyéb szervek 
ellenörzési jogosultsagat. Az ellenörzések lefoiytatására az Avr. 100. § (2) bekezdésében foglalt 
idöpontig keruihet sor. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek felhasználásának 
nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében — a megkotendô szerzOdés iényeges tartalmára 
vonatkozOan a tájékortatást Uzieti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá vállalja, 
hogy a jelen pontban fogialt kovetelményeket a szerzödés teijesItésébe bevonni kIvánt 
valamennyi alváilalkozóval szemben is érvényesIti. 

18.5. Váilalkozó a Keretszerzödés aláIrásávai kapcsolatosan tudomásui veszi az Európai Parlament és 
a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történô 
védeiméröl es az ilyen adatok szabad áramlásárói, valamint a 95/46/EK irányelv hatáiyon kivUl 
helyezéséröi (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016. ápriiis 27-i (EU) 20 16/679 rendeletét 
(GDPR) és az abban fogialtaknak megfeielöen jar ci. 

18.6. Mindkét Fél kijelenti, hogy a KeretszerzOdést a Fél nevében aláIró szeméiy megfeleiô, a 
vonatkozó jogszabályok áital megkIvánt aláIrási joggal rendelkezik, igy részérOi a 
Keretszerzödés aláfrása és teljesItése nem eredményezi más, olyan szerzódés vagy egyéb 
jognyilatkozat megszegését, melyben Félként szerepel. 

18.7. A KeretszerzOdést a Felek, mint akaratukkai mindenben megegyezôt, eioivasás és közös 
értelmezés után helybenhagyólag aláIrták. 

18.8. A Keretszerzôdés ... szamozott oldaiból au és 4, egymással szó szerint megegyezö, eredeti 
példányban készttit, amelybôi 2 példány a Megrendelöt, 2 példány a Vállalkozót illet. 
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Kelt: Budapest, 201;." 

Agrmarketing Centrum BalásyGy 
Nonprofit Korlátolt Felelösségü TársasáiN'3, Land Media 

( .f 1, 

ezeto ' , 
Szo1ga1tat4Mf,2' 

képv.: Ondré Peter ügyvezetö ' T(ereskede1mi Kit. és a Lounge Desig', 
Megrendelo gszoigaitato Kft., által alkotott konzorciuin 

nevében 
Vállalkozó 

fldapest, 2010  d Ll• 

,// 

Mellékietek: 
1. számü mellékiet: 
2. számü mellékiet: 
3. számü mellékiet: 
4. számü melléldet: 
5. számü mellékiet: 
6. számi'i mellékiet: 
7. számi mellékiet: 

frásbeli konzultációra szóló felhIvás 
Dokumentáció 
Ajánlat 
Müszaki IeIrás 
Artáblázat(ok) 
Atláthatósági nyilatkozat 
ReklámadO nyilatkozat minta 

(fizikailag nem kertil csatolásra) 
(fizikailag nem kerül csatolásra) 
(fizikailag nem keriil csatolásra) 

gr&rm1rkiflg Centrum Nonprofit KfL 
1012 Bud DOniOkO'- 13-1S.11. 

25593)43.241 
3. 
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6. sz. melldkiet 

Nyilatkozat 
a szerzödés alapján teljesIthetö kifizetésekkel kapcsolatos átláthatdsági követeJmények 

teljesülésérôl 

(késztilt Magyarország Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. evi CXCVI. törvdny 3. § (1) bekezddse 1.b) pontja alapján) 

A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat es az aláIrási cImDdldánv alaDián: 

Szervezet neve: New Land Media Kft. 

Székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u.16. 

Adóilletôsége (ha az nem Magyarorszag): 

Cégjegyzdkszáma: 01 09 176515 

Adószáma: 24670827-2-43 

Statisztikai számj ele: 24670827-7312-113-01 

Cégjegyzésre jogosult képviselö(k) neve: Balásy Gyula 

Cégjegyzés módja: önálló vagy egyuttes (a megfelelô aláhüzandó) 

AlulIrott/alulIrottak, mint a fent megjelölt pontban meghatarozott szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselöjelképviselôi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általamláltalunk jegyzett 
gazdálkodo szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapjan átláthatO szervezetnek 
minösül: 

1. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszIrozása 
megelözesdrol és megakadalyozásarol szóló torvény szerint meghatarozott tényleges 
tulajdonosa megismerhetô; 

2. a szervezet az Európai Unió valamely tagallamaban, az Európai Gazdasági lérségröl szóló 
megallapodasban részes á!Iamában, a Gazdasági EgyUttmUkodési és Fejlesztési Szervezet 
valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletoséggel, amellyel 
Magyarország a kettös adóztatás elkerülésérôl szóló egyezményt kötott; 

3. a szervezet nem minôsül a társasági adOról es az osztalékadórOl szóló törvény szerint 
meghatározott ellenörzött külfdldi tarsaságnak; 

4. a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bIrójogi személy, jogi szemelyiseggel nem rendelkezô 
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1.), 2.) és 3.) pont szerinti feltételek fennállnak. 

AlulIroWalulIrottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzésre jogosult képviselóje/képviselôi, 
akként nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett gazdálkodó szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1.b) pontjának megfeLelôen 
átlátható szervezetnek minösül, és a kotelezettségvállaló ezen feltétel ellenörzése céljából, a 
szerzödésbôl eredô követelések elévuleseig — az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvdny (a 
továbbiakban: ,,Aht.") 55. §-ában foglaltak szerint —jogosult ajogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkezö szervezet atlathatoságával osszefliggô, az Aht. 55. §-ában meghatarozott adatokat kezelni, 
azzal, hogy ahol az Aht. 55. §. kedvezményezettröl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
szemelyiséggel nem rendelkezö szervezetet kell érteni. 
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Tudomásul veszemlvesszUk, hogy 
a kotelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelö gazdálkodó szervezet részére 
teijesIthet szerzödés alapján kifizetést; 

a valótlan tartalmü nyilatkozat alapján kötött szerzödés semmis; 

• jelen nyilatkozat késedelmes benyüjtásábOl eredö jogkovetkezmény a 
nyilatkozattevötlnyilatkozattevöket terheli. 

Kijelentemlkijelentjuk és aláIrásommal/aláIrásunkkal buntetôjogi felelösségemlfelelösségUnk 
tudatában igazolomligazoljuk, bogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 

Kelt: Budapest, 2019. 

cég * erü. áIrás 
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Nyilatkozat 
a szerzödés alapján teljesIthetö kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági kovetelmények 

teljesüléséröl 

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. evi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1.b) pontja alapjan) 

A nyilatkozattételre kätelezett szervezet adatai a c6akivonat és az aláIrási cimi,1dánv alaDián: 

Szervezet neve: Lounge Design Kit. 

Székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. 
Adóilletôsége (ha az nem Magyarország): 

Cégjegyzékszáma: 01 09 940287 
Adószáma: 22715544-2-43 

Statisztikai szãmjele: 22715544-1813-113-01 

Cégjegyzésre jogosult képviselô(k) neve: Balásy Gyula 

Cégjegyzós módja: önálló vagy egyuttes (a megfelelö aláhüzandó) 

AlullrottJalulirottak, mint a fent megjelolt pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselôje/këpviselöi, akként nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az általani1áltatunk jegyzett 
gazdIlkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek 
minösUl: 

5. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus fmanszIrozása 
megelôzésërôl és megakadalyozásáról szóló torvny szerint meghatározott tenyleges 
tulajdonosa megismerhetô; 

6. a szervezet az Európai Unió valamely tagallamaban, az Európai Gazdasagi Térségröl szóló 
megallapodásban részes államában, a Gazdasági Egyuttmükodési és Fejlesztési Szervezet 
valamely tagállaniában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletôséggel, amellyel 
Magyarország a kettôs adóztatás elkerüléséröl szóló egyezményt kötött; 

7. a szervezet nem minôsfll a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenôrzött külfOldi társaságnak; 

8. a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bIró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezö 
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1.), 2.) és 3.) pont szerinti feltételek fennãllnak. 

Alulirott/alulirottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzésre jogosult képviselöje/képviselôi, 
akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk j egyzett gazdálkodó szervezet a nenizeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1.b) pontjának megfelelöen 
átlátható szervezetnek minôsül, és a kotelezettségvállaló ezen feltétel ellenôrzése céljából, a 
szerzôdésbôl eredô követelések elévtiléséig — az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 
továbbiakban: ,,Aht.") 55. §-aban foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkezô szervezet átlathatóságával osszefIiggö, az Aht. 55. §-aban meghatározott adatokat kezelni, 
azzal, hogy ahol az Aht. 55. §. kedvezményezettröl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
szemëlyiséggel nem rendelkezô szervezetet kell érteni. 

Tudomásul veszemlvesszük, hogy 
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cégs 

• a kotelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelö gazdálkodó szervezet részére 
teljesIthet szerzödés alapján kifizetést; 

• a valótlan tartalmé nyilatkozat alapján kötött szerzödés semmis; 

• jelen nyilatkozat késedelmes benyüjtásából eredöjogkovetkezmeny a 
nyilatkozattevôt/nyilatkozattevöket terheli. 

Kijelentemlkijelentjük és aláirásommal/aláIrásunkkal buntetöjogi felelösségemlfelelösségUnk 
tudatában igazolom/igazoijuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 

Kelt: Budapest, 2O19.JL." 
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7. sz. mellékiet 

ReklámadO nyilatkozat 
minta 

Alulirott <jognyilatkozattételre jogosult képviselô neve>  mint a < 
Közzétevö szolgáltató> . képviselôje hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. 
torvény, valamint ezen torvénynek eltérö szoveggel való hatálybalépéséröl és azzal osszefUggô egyes 
adótorvények módosItásáról szóló 2014. évi XXXIV. torvényben foglalt kotelezettségekre, ezüton 
kijelentem, hogy a < Közzétevö szolgáltató> , mint médiatartalom-szolgáltatót a 
tárgyévre vonatkozóan reklámadó fizetési kötelezettség terheli, aniely adóbevallási és adOfizetési 
kötelezettségének a reklámadóról szóló hatályos jogszabályoknak megfelelóen eleget tesz. 

vagy 

AlulIrott <jognyilatkozattételre jogosult képviselö neve>  mint a  
Közzétevö szolgaltató> . képviselöje hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. 
törvény, valamint ezen torvénynek eltérô szoveggel való hatálybalépésérol és a7zal osszefiiggö egyes 
adötorvények mödositásãról szóló 2014. évi Xxxiv. törvényben foglalt kotelezettségekre, ethton 
kijelentem, hogy a < Közzétevö szolgáltato> , mint médiatartalom-szolgáltatót a 
tárgyévre vonatkozóan a reklám közzététele után adófizetési kotelezettség nem terheli; 

vagy 

Alulirott <jognyilatkozattételre jogosult képviselô neve>  mint a  
Közzétevô szolgáltató>  képviselôje hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. 
törvény, valainint ezen törvénynek eltérö szoveggel való hatálybalépéséröl és azzal osszefiiggô egyes 
adOtörvények mOdosftásáról szóló 2014. évi XXXIV. tôrvényben foglalt kotelezettségekre, ethton 
kijelentem, hogy a < Közzétevö szolgáltató> , mint médiatartalom-szolgáltató a 
reklámközzététel megrendelésének idôpontjában szerepel az állami adohatosag honlapján közzétett, a 
reklámadóról szóló 2014. evi XXII. törvény 7/A. § szerinti nyilvántartásban. 
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NYILATKOZAT OZLETI TITOKROL 

Alullrott Balásy Gyula, mint a New Land Media ReklIm, Szolgaltato és Kereskedelsni Koriltolt 
FelelósségU Tarsaság (1123 Budapest, Nagyenyed u. 16.ftzt.4.) 6s Lounge Design SzolgIltató 
Korli*olt Fe1eIôsség TIrsasig (1123 Budapest, Nagyenyed u.16.fszt.4.) közös ajánlattevôk 
kötelezettségvállalásra jogosultja a Nemzeti Komznunikációs Hivatal KMO3-KOMM-2016 azonosltá 
szám(i keretmegaliapodása alapján indltott inditott Komplex kommwiikdciósfeladazok dldtdsa tar 
Agrdrmarkeflng Cenlrwn Nonprofil KfL szdnuira a mézfigyaszthrt ôaztönzi, és az Orszdgos 
Mezögazdasdgi és Eieimiszeripari Kidllftds a Vósárt népszerllsith' kampdnydhoz kapcsolodóan" 
tárgyü versenyüjranyitásos közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam benyüjtott ajánlal 
Uzleti titkot [Ptk. 2:47. §J  tartahnaz, amelynek nyilvánosságra hozatalit megtiltom és kérem annak 
bizalmas kezelését. 

Az Uzieti litok az ajánlatunk alábbi oldalain található:.1 1-141. oldal 

Kbt. 44. § (1) bekezdós szerinti részletes indokoiás: 

Ajánlattevô az Uzieti titokról szólO 2018. vi LIV. törvóny alapján fent meelö1t, Uzleti titkot tartalmazé 
adatok nyilvánossagra hozatalát megtiltja tekintettel arm, hogy azok kizárolag olyan informIciókat 
tartahnaznak, amelyck nyilvánosságra hozatala Ajánlailevö 0z1eti tevékenysege szempontjâból 
aránytalan sérelmet okozns. 

Az tizieti titokként megjelolt infonnációk, adatok az értékelési szempont részét nem képezô, azonban 
annak alapjául szolgáló árazott költségvetés a Kbt. 44. (2) bekezdés hataiya ala nem tartozó inforniáció, 
alapadat, melynek nyilvánossâgra hozatalét megtiltom. 

Az Uzieti titokként megjelolt infomiáciOk, illetve adatok olyan belsô gazdasagi folyamatok, belsô 
gyakorlati eljárésolc számltási metódusok, amelyek nyilvinossagra hozatala Ajánlattevô szãmára 
aránytalan sérelmet okoznak, s amely informáciôknak, adatoknak illetéktelenek által tOrténô 
megszerzese, hasznosltása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala Ajánlattevô jogos 
pénzugyi, gazdasãgi vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné. 

Ennek elkertilése érdekdben ken Ajénlattevô a fent megjelolt adatok tlzieti titokként történô kezelését. 

Nyilatkozom tovébbé, hogy az tlzleti titoknak minösItett információk, adatok nem Utköznek a Kbt. 44. 
§ (2) Cs (3) bekezdCsében foglaltakba. 

Nyilatkozom tovább, hogy a jelen nyilatkozat szennti üzle*i titok niinöslteskt a szerzôdés teijes 
idatartama alatt feuntartom. 

Kelt: Budapest, 2019. Cv április ho 09. nap 

J'(1J) '4 Li 
New Land Media 4klIin, 

Kereskedelmi Korátohejesé' 
Tirsasig és Lounge Design SzoJg1tat6' 

Korlátolt FetelosségU TársasIg 

kotelezettsegvallalasrajogosult szemCly 
neve 

közos ajániattevök neve 
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