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a továbbiakban egyUttesen mint ,,Felek"
kOzOtt alulIrott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

I. Elôzmények
1.! A Felek rOgzItik, hogy jelen szerzOdést ,,A ,, Kommunikációs és promóciós kampány a
halfogyasztás népszeru'sitésére (Kapj rá!)" elnevezésI MAHOP-5.3.2. -2016-201 7-00001
azonosItó számi projekt keretében piackutatás elvégzése illetô'leg marketing programtery
kidolgozása két ajánlati részben-ijraindItott" tárgyL, a kOzbeszerzésekrOl szóló 2015. évi
CXLIII. tOrvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése szerinti nyIlt kOzbeszerzési eljárás
eredményeként a 2. ajánlati részben, melynek tárgya: A ,,Kommunikációs es promóciós
kampány a halfogyasztás népszerüsItésére (Kapj rá!)" elnevezésü, MAHOP-5.3.2.-20162017-00001 azonosItó szamü projekt keretében Kozosségi Halmarketing Program
(KHMP) kidolgozása kOtik meg, Igy kOzOttttk a szerzOdés az eljárást meginditó felhivásban,
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a kOzbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban szereplö tartalommal jon létre. Felek
megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzödés bármely rendelkezése eltér a
kOzbeszerzési eljárást megindItó felhIvásban, kozbeszerzési dokumentumokban, vagy az
ajánlatban meghatarozott feltételektöl, ügy a szerzOdés érintett rendelkezését semmisnek
tekintik, és a felsorolt dokumentumokban foglaltakat tekintik irányadOnak.

II. A szerzödés tárgya

1.! Megrendelô megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelö részére a ,,Kommunikációs és
promóciós kampány a halfogyasztas népszerüsItésére (Kapj rá!)" elnevezésü, MAHOP-5.3.2.2016-2017-00001 azonosItó számii projekt keretében KOzOsségi Halmarketing Program
(KHMP) kidolgozasat a jelen Szerzôdés 1. sz. mellékietét képezö müszaki leIrásban
meghatarozottaknak megfelelôen (a továbbiakban: Feladat).

III. A szerzödés hatálya

1.!Amennyiben ajelen szerzödés teljesItéséhez szUkséges anyagi fedezet az IKT-20 17-301-1100000046 iktatószámü támogatási szerzödés alapján a szerzödés 1.1. pontjában hivatkozott
kOzbeszerzési eljárás 1. ajánlati részének eredményeként beszerzett es a hazai halfogyasztási
szokásokról készült elemzö tanu1mny Megrendelö általi kézhez vétele (telj esItesigazolassal
igazolt átadás-átvétele) napján rendelkezésre all, ez esetben a szerzödés a hivatkozott elemzö
tanulmány Megrendelö általi kézhez vétele (teljesItesigazolással igazolt átadás-átvétele) napján
lép hatályba. Megrendelö a tanulmányt haladéktalanul átadja Vállalkozó részére.
Amennyiben a jelen szerzödés teljesItéshez szukséges anyagi fedezet a hazai halfogyasztási
szokásokról készült elemzö tanulmány Megrendelö általi kézhez vétele (teljesItesigazolással
igazolt átadás-átvétele) napj an az IKT-20 17-301-11-00000046 iktatószámü támogatási
szerzödés alapján nem all rendelkezésre, ez esetben a szerzôdés a beszerzés finanszIrozásához
szukséges potlólagos fedezetet biztosItó tamogatasi szerzôdés-mOdosItás aláIrása napjával lép
hatályba.
Ha a támogatási szerzödés módositás alapján vagy annak hianyában a teljesitéshez sztikséges
pótlolagos fedezet nem vagy nem a teljesItéshez ténylegesen szUkséges mértékben all
Megrendeló rendelkezésre, ez esetben a szerzôdés nem lép hatalyba.
Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlattétel során a jelen pontban foglaltakat kifejezetten
figyelembe vette, Igy a szerzödés hatályba lépésének elmaradása esetén MegrendelOvel
szemben semmilyen jogcimen igényt nem érvényesIt, az igényérvényesItés lehetôségérôl a
jelen szerzOdés aláIrásával a Ptk. 6:8. § (3) bekezdése alapján kifejezetten lemond.
2.! Felek rogzItik, bogy a jelen szerzôdést annak hatalyba lépésétöl számItott 28 napig terjedö
határozott idôre kötik.

1055 Budapest, Kossuth tér II. Levélcim: 1253 Budapest, Pf. 66. Telefon: 06-1 4508800! e-mail: amc@amc.hu I www.amc.hu

IV. Vállalkozó jogai és kotelezettsegei
Vállalkozó ajánlata:
Részszempont:
1.Nettó ajánlati ár (HUF)

Ajánlat
3.070.000 HUF

2. Alkalmassági kovetelményben elöIrt referenciát
meghalado referencia (maximum további 4, összesen 5
db)

3 darab

3. Késedelmi kötbér mértéke (a nettó vállalkozói dIj %-os
mértéke /késedelmes naptári nap)

2%

1.! Szerzôdô Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzôdés aláIrásával a szerzódés tárgya
szerinti feladatoknak ajelen Szerzôdés szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai szInvonalon
történö teijesItésére vállalt kotelezettséget.
2.! Vállalkozó köteles az 1.1./ pont szerinti dokumentumokban meghatározottaknak, a
jogszabályoknak es szakmai szabályoknak megfelelôen a Feladatot teijes körüen
megvalósItani.
3.!Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidök figyelembevételével vállalja:
A KOzossegi Halmarketing Program eikészitésének teijesitési határideje: az Ajánlatkérö áitai a
nyertes Ajánlattevö részére jelen szerzödés hatályba lépésével egyidejuieg rendeikezésre
bocsátott és a szerzödés 111.1. pontjában hivatkozott, a hazai haifogyasztási szokásokrói készUit
elemzôtanulmány kézhez vételétöi számItott 28 napon beiUi.
4.! Váiialkozó, mint nyertes ajániattevô ajániata benyüjtásával, illetve jelen Szerzödés
aiáIrásávai kijelenti, hogy a szolgáltatas teijesitéséhez szukséges és igazoit végzettséggel,
szakérteiemmel, müszaki-technikai felszereltseggel es szakember-háttérrei rendelkezik és azt a
teijesItés teijes idôtartama alatt a szerzödésszerü teijesItés érdekében biztosItja.
5.! Megrendelö célszerütien vagy szakszerütien utasItása esetén a Váilaikozó köteles öt ezen
tényre figyeimeztetni. A figyelmeztetes elmulasztásábói eredö kárért a Válialkozó tartozik
feleiösseggei. Amennyiben Megrendelö a figyeimeztetés ellenére az utasItást fenntartja, a
Váiialkozó ajelen Szerzödéstöi eláilhat, ennek hiãnyában köteies a szoigáitatást a Megrendelö
kockázatára teijesIteni. Váiiaikozó a Megrendeiö áltai adott utasitás szerint nem vegezheti ci a
munkát, ha ez jogszabaiy vagy hatósági rendeikezés megsértésére, ilietve az éiet- vagy
vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.
6.! Váliaikozó köteles a Megrendelôt minden olyan korUlményröl haiadéktaianul tájékortatni,
mely a szerzödësszerü teijesItést akadáiyozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés
elmulasztásábói eredô károk a Vállalkozót terhelik.
7.! A teijesItéshez szukséges müszaki-tecbnikai feitételek biztositása Vállalkozó feladata.
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8.! Vállalkozó szavatol azért, hogy a j elen Szerzödés megkotése, illetve telj esItése nem sérti
harmadik személy j ogait, továbbá azert, hogy az általa felhasznált szellemi alkotások j elen
szerzödés teijesitése során jogszerüen kerUltek felhasználásra.

9.! Vállalkozó kotelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzôdés teijesitésével kapcsolatban
felmerülô ado- és járulékterheket megfizeti.

V. Alvállalkozók, teljesItési segédek, egyéb közremüködôk (a továbbiakban:
alvállalkozó) igenybevétele
1.! A Vállalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmasságának igazolásában
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott
kotelezettségvállalásnak megfelelöen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben
es mOdon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesItésbe bevonni az alkalmasság
igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor
maradhat el, vagy helyettuk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesulés, szétválás
ütján történt jogutOdlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a
helyette bevont üj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési
eljárásban az adott alkalmassági kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a
Megrendelô, mint ajánlatkérö szükItette az eljárásban részt vevö gazdasági szereplök számát,
az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü módon megfelel - azoknak az
alkalmassági kovetelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyUtt felelt meg.

2./A Vállalkozó a szerzödés megkotésének idöpontjában, majd - a késöbb bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerzödés teljesItésének idötartama alatt köteles elözetesen a Megrendelönek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzödés teijesItésében, es - ha
a megelôzô közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyUtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozO nyilatkozatát benyüjtani arról is,
hogy az általa igénybe venni kIvánt alvállalkozó nem all a megelözö kozbeszerzési eljárásban
elöIrt kizáró okok hatálya alatt.

3.! Az eljárás során a Vállalkozó által bemutatott valamely szervezet vagy szakember
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzödés sajátos tulajdonságait
figyelembe véve az adott személy (szervezet) igenybevétele a közbeszerzési elj árásban az
ajánlatok értékelésekor meghatározO korulménynek minôsUlt. I1yen esetben csak a jogutódlás
olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az üj szervezet az értékeléskor figyelembe vett
minden releváns korulmény - kUlönOs tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti
esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet
jogutódjának tekinthetö. Az értékeléskor meghatározó szakember személye esak az ajánlatkérö
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden
releváns korulmény tekintetében az értékelttel egyenértekü szakember kerUl bemutatásra.
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Vt. Megrendelô jogai és kotelezettségei

1.! Megrendelö köteles minden, a szerzôdésszerü telj esItéshez szukséges tényt, adatot a
Vállalkozóval megfelelô idôben közölni, továbbá a szerzôdésszerü teljesItéshez szukséges
dokumentumot a Vállalkozó részére megfelelo idóben átadni.
2.! Megrendelö köteles a Vállalkozót minden olyan korulményröl haladéktalanul tájékortatni,
mely a szerzôdésszerU teljesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés
elmulasztásából eredö károk a Megrendelôt terhelik.
3.! Megrendelö jogosult a szerzôdésszerü teijesItést bármikor, elözetes értesItés nélkUl
ellenörizni.
VII. Szerzôdéses ellenérték, fizetési feltételek
1.! Felek rogzItik, hogy Vállalkozót szerzödésszerü teijesItés esetén nettó 3.070.000,- Ft +
AFA osszegü vállalkozási dIj illeti meg. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF (magyar
forint). A kifizetés banki átutalás ütján történik.
2.! SzerzödO Felek rogzitik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzödésben meghatarozottak szerint a
kotelezettségeinek szerzôdésszerü elvégzéséért a jelen Szerzôdés VII. 1. pontjában rogzItett
vállalkozási dIjban részesül, amely dij Vállalkozó jelen Szerzôdés teijesItése során felmerUlö
valamennyi koltséget tartalmazza. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozOi
dijat alulprognosztizalta, az ebböl eredö pluszkoltségeket, kiadásokat stb. nem hárfthatja at a
Megrendelôre és ez nem mentesIti a teljesItési kotelezettség alól. A nettó vállalkozási dijon
felUl a Megrendelövel szemben csak az általános forgalmi ado (áfa) érvényesIthetö. A
számlázására és a pénzUgyi teijesitésre egyebekben a teijesItés idöpontjában hatályos áfa
szabályok és áfa % alapján kerulhet sor.
3.1 Szerzödö Felek rogzItik továbbá, hogy Vállalkozó számla benyüjtasára teljesItésigazolás
alapjánjogosult. A teljesItést Megrendelö részéröl az Ugyvezetö vagy az általa kijelölt személy
igazoija.
4.! A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelö a szerzödés teljesItésének
elismeréséröl (teljesItésigazolas) vagy az elismerés megtagadasárol legkesöbb a VállalkozO
teljesitésétôl vagy az errol szóló Irásbeli értesItés kézhezvételétOl számItott tizenOt napon beltil
Irásban köteles nyilatkozni.
5.! A beszerzés támogatásból kerul fmanszIrozásra, a támogatás intenzitása 100,000000 %. A
projekt azonositó száma: MAI-IOP-5.3.2.-2016-2017-00001. A szerzOdés utófinanszirozásü.
6.! MegrendelO a teljesItésigazolás kiállitását követOen benyüjtott vállalkozói számla osszegét
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással teijesIti a Vállalkozó jelen
szerzOdésben megjelolt bankszámlaszámára. A számlán fel kell tUntetni az alábbiakat:
- projekt azonosItó száma: MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001
- Vállalkozó számlavezetO pénzintézetének neve, bankszámlaszáma, adószáma
- MegrendelO neve, cIme, adószáma.
- a szerzOdés MegrendelOnél alkalmazott koltseghelyet, témaszámot, projektazonosItót,
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valamint a szolgáltatas megjelolését a szerzôdésnek megfelelôen.
7.! Az ellenszolgáltatás teijesItése során az adózás rendjéröl szóló törvény (Art.) irányadó.
8.! Amennyiben a szabályosan kiállItott számla alapján esedékessé váló dIjat Megrendelö
késedelmesen fizeti meg, a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámItásra. A késedelmi
kamat mértékére es esedekességére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó.
Felek rogzItik, hogy amennyiben Megrendelö fizetési kotelezettségének nem megfelelöen
kiállItott számla vagy azt alátámasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Vállalkozó
késedelmi kamat iránti követelést nem támaszthat.
9.!Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödés teljesItésével osszefUggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelô társaság tekintetében merUlnek fel, és amelyek a Vállalkozó adOköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10.! Vállalkozó a szerzödés teljesItésének teijes idótartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelô számára megismerhetove teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrôl
a Megrendelöt haladéktalanul értesiti.
11.! A Megrendelö a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelôen a szerzödésen alapuló
ellenszolgaltatasbOl eredö tartozásával szemben csak ajogosult által elismert, egynemU és lejárt
követelését számIthatja be.
12.!A pénzUgyi teijesitésre, kifizetésre irányadó jogszabályok:
- az általános forgalmi adOrOl szólO 2007. évi CXXVII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. torvény;
- az államháztartásról szóló torvény végrehajtásárol szOló 368!2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
- a 2014-2020 programozási idöszakban az egyes európai uniOs alapokból származó
tamogatasok felhasználásának rendjéröl szóló 272!2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;
13.! A kUlfiuldi adoilletösegü nyertes ajánlattevö kOteles a szerzödéshez arra vonatkozó
meghatalmazast csatolni, hogy az illetösége szerinti adóhatóságtól a magyar adOhatosag
közvetlenUl beszerezhet a nyertes ajánlaftevöre vonatkozó adatokat az orszagok közotti
jogsegély igenybevetele nélkUl.

VIII. Szerzôdést megerôsItö biztositékok
1.! Késedelmi kötbér: Olyan okból történö késedelem esetén, melyért Vállalkozó felelös
Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Vállalkozó ajánlatában
megajánlott mértéknek megfelelô, de mm. a szerzödés szerinti nettO ellenszolgáltatás 0,5 %a/naptári nap max. 2 %-alnaptári nap. Megrendelö a 15 naptári napon táli késedelem esetén — a
késedelembôl eredö és a késedelemmel okozott károk megtérItésére vonatkozó megrendelöi
igényeket nem érintve — Megrendelô fenntartja a szerzödés azonnali hatályü felmondásának
jogát, mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek sülyos szerzödesszegésnek tekintik.
2.! Hibás teljesItési kötbér: Felek a szerzödés — egyebként határidôben történô — teijesitését
minden olyan esetben hibásnak tekintik, ha az a Vállalkozó érdekkörében felmerUlt okból nem
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felel meg a szerzödésben, vagy ajogszabalyokban meghatározott feltételeknek. Hibás teljesItés
esetén Vállalkozó hibás teijesItési kötbér fizetését vállalja a Ptk. 6:186. §-ának megfelelôen,
amelynek mértéke a nettó szerzôdés szerinti ellenszolgaltatás 30%-a. A kötbér megfizetése nem
mentesIti a Vállalkozót a hiba kijavItásának kotelezettsége alól. Erre Megrendeló pothatáridôt
tüz. Ismételt hibás teijesItés esetén a hibás teljesItésböl eredö és a hibás teijesItéssel okozott
károk megtérItésére vonatkozó megrendelôi igényeket nem érintve — a Megrendelô fenntartja a
szerzödés azonnali hatályü felmondásának jogát, mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek
sülyos szerzödesszegesnek tekintik.
3.! Meghiüsulási kötbér: A szerzödés Vállalkozó érdekkörében felmerUlö olyan okból történö
meghiüsulasa esetén, amelyért felelôs, a Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelöen a
szerzôdés szerinti, általános forgalmi ado nélkUl számItott ellenszolgáltatás 30 %-ának
megfelelö mértékben meghiüsulási kötbér fizetését vállalja. A szerzödés akkor tekinthetö
meghiüsultnak, ha
- VállalkozO a teljesItestjogos/méltányolható ok nélkUl megtagadja
- a telj esités kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerult okból lehetetlenUl el
- 15 napot meghalado késedelem esetén Megrendelö él az azonnali hatályü felmondás
jogával
- ismételt hibás teijesItés esetén Megrendelô él az azonnali hatá1yii felmondás jogával.
4.! Megrendelö a késedelmi kötbér osszegét jogosult a Vállalkozó által kiállItott számlába
beszámItani a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
5.! Megrendelô jogosult a kötbért meghalado kárát és a szerzödesszegesböl eredö egyeb jogait
is érvényesIteni.
6.!Vállalkozó a szerzödést biztosItó mellekkotelezettseg megfizetésére — amennyiben a kötbér
összege a kiállitott számlába nem beszámItható — Megrendelö errol szóló értesItése
kézhezvételét követO 8 napon bell kOteles.
7./Ha a szerzOdés a MegrendelOnek felróható okból hiiisul meg, abban az esetben a MegrendelO
köteles a Vállalkozó részére az igazolt koltségeit megtérIteni.

IX. A Szerzödés módosItása
1.!A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározoft esetekben és feltételekkel módosIthatják a
szerzOdésnek a felhIvás, a közbeszerzési dokumentumok feltételei, illetOleg az ajánlat tartalma
alapján meghatározott részét.
2.! A Felek rogzItik, hogy nem minOsUl a szerzOdés mOdosItásnak a XI. 1. pontban
meghatározott kapcsolauartó személyben, illetOleg az elerhetOsegben bekOvetkezett bármely
változás.
X. A szerzOdés megszünése
1.! A szerzOdés a teljesItéssel, a szerzOdés idOtartamának lejáratával, bármelyik fél jogutód
nélkUli megszünésével, a teijesItés lehetetlenné válásával, illetOleg azonnali hatályü
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felmondással szünik meg.
2.! Bármelyik fél jogosult a jelen szerzOdést azonnali hatállyal felmondani a másik fél sülyos
szerzödésszegése esetén. A sülyos szerzôdesszeges eseteit a X.3. és a X.4. pont határozza meg.
VállalkozO szerzôdésszegést követ el különösen akkor, ha nem az ajániatában megadott es az
ajánlatok értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint teijesIt (a Kbt. 141. § szerinti
szerzödésmódosItás eseteinek kivételével). Megrendelô jogosult a szerzôdés azonnali hatályU
felmondására, ha Vállalkozó a Megrendelö felszólItására nem az ajánlatában megadott es az
ajánlatok értékeiésekor figyeiembe vett váilaiások szerint teijesIt (a Kbt. 141. § szerinti
szerzôdésmOdosItás eseteinek kivételével).
3.! A Váilaikozó részérôi a szerzödés sülyos megsértését jelenti, ha
a) Váiiaikozó a teijesItéstjogos/méltányolható ok nélkUi megtagadja
b) a teijesItés kizárólag a VáilalkozO érdekkörében felmeruit okból iehetetienUl ci
c) Váiiaikozó késedeime meghaladja a 15 napot
d) Váilalkozó isméteit hibás teijesItése esetén.
4.! A Megrendelö részérôi a szerzôdés sülyos megsértését jelenti
a) az egyuttmükodesi szabályoknak a Vállaikozó szerzödésszerü teljesItését lehetetlenné
tevö megsértése,
b) ha a Megrendeiô a Váiialkozó fizetési felszóiitása elienére esedékessé váit fizetési
kotelezettségének neki feiróható mOdon az esedékessegi idôpontot kovetö 60 napot
meghaiadoan scm tesz eleget.
5.! Megrendeiö részérôl azonnaii hatáiyü felmondásra ad iehetöseget, ha Vállaikozó ellen csödfelszámolási vagy végeiszámoiasi eljárãs indui azzai, hogy a csödeljárásrOl és a felszámoiási
eijárásrói szóió 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h) pontja aiapján az adóssai kötött
szerzödéstöi a fizetési haiadék idôtartama aiatt nem iehet eláiini, ilietöleg azt nem iehet
felmondani arra hivatkozássai, hogy az adós csödeljárást kezdeményezett.
6.! Megrendeiô jogosuit és egyben köteles a szerzödést feimondani - ha szukseges olyan
határidôvel, ameiy lehetôvé teszi, hogy a szerzôdéssei érintett feiadata eiiátásáról gondoskodni
tudjon -, ha
a) a Vállaikozóban közvetetten vagy közvetlenüi 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennãil a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétei;
b) a Váiiaikozó kozvetetten vagy közvetienUi 25%-ot meghaiado tuiajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szeméiyben vagy szeméiyes joga szerint jogképes szervezetben, ameiy
tekintetében fennáii a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) aipontjában meghatarozott feitétei.
7.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfeieiöen a Megrendeló a szerzödést feimondhatj a, vagy
- a Ptk.-ban fogiaitak szerint - a szerzödéstói eiáilhat, ha:
a) feitétlenUi szUkséges a szerzôdés oiyan iényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. §
aiapján tj közbeszerzési eijárást keil iefoiytatni;
b) a Váiiaikozó nem biztosItja a Kbt. 138. §-ában foglaitak betartását, vagy a Váiiaikozó
szeméiyében érvényesen oiyan jogutodias következett be, ameiy nem feiei meg a Kbt. 139. §ában fogiaitaknak
c) az EUMSZ 258. cikke aiapján a kOzbeszerzés szabáiyainak megszegése miatt
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kotelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió BIrósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indItott eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredö valamely
kotelezettseg tekintetében kotelezettségszeges történt, és a bIrósag által megállapItott jogsértés
miatt a szerzödés nem semmis.
8.! Megrendelô köteles a szerzödést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól
elállni, ha a szerzödés megkoteset követöen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zárni a kozbeszerzési
elj árásból.
9.! Ha a Megrendelô a vállalkozási szerzôdést a fentiek alapján felmondja, ügy a Vállalkozó és
a Megrendelö között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelö felméri a Vállalkozó
által a felmondasig szakszerüen es megfelelö minôsegben elvegzett feladatokat átveszi és
ellenértékét a Vállalkozónak megtérIti. A Megrendelö az elôzó módszerrel átvett és felmért
munkák ellenértékéböl levonja azt a kárát, amely a hibás vagy szakszerütlen munkarészek
kijavItásából, illetve más vállalkozó munkába történö bevonásából erednek.
XI. Kapcsolattartás

1.! Felek rogzItik, hogy a jelen szerzödéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax
ütján e-mailben vagy ajánlott, tértivevényes postai kuldeményben kötelesek közölni az alább
megjelolt kapcsolattartó személyekkel.
Kapcsolattartásra feljogosItott személy(ek):
Megrendelö részéröl:
Név: Russói László
CIm: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. (1253 Budapest, Pf.:66.)
Telefon:
+36 70 338 5022
E-mail:
russoi.laszlo@amc.hu
Vállalkozó részérôl:
Név: Somogyi Gyula
CIm: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18. 5/5.
Telefon:
06 1 789 0015
Telefax:
06 1 789 0016
gyula.somogyinetwerk.hu
E-mail:
2./Ha a Felek részéröl a fentiektöl eltéröen más szemely jogosultjoghatályos nyilatkozattéteire,
illetve a Felek más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek errol Irásban egymást haladéktalanul,
de legkesObb 48 (negyvennyolc) órán beiUl tájékortatni.
XII. Egyflttmükodési kotelezettség
1.! SzerzOdO Felek kotelezettseget vállainak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt
kOlcsonosen egyuttmükodnek, melynek keretében keilO idOben tájékortatják egymást a jelen
SzerzOdésben foglaliakon tülmenOen minden olyan kérdésrOl, amely a jelen SzerzOdésben
foglalt teijesItésre kihatással lehet.
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2.! Szerzödô Felek megállapodnak, hogy Megrendelö kérésére 3 munkanapon belUl
konzultációt tartanak, melynek keretében kölcsönösen tájékortatják egymást ajelen Szerzödés
teijesItésével kapcsolatos valamennyi korulményrôl.

XIII. Felhasználási jogok
1.1 A teijesités során keletkezô, szerzôi jogi védelem ala esö alkotáson a Megrendelö területi és
idöbeli korlátozás nélkUli, harmadik személynek is átengedhetö kizárólagos felhasználásijogot
szerez ide értve az alkotás átdolgozásának jogát is. A felhasználási jogok ellenértékét a
Vállalkozói dIj tarta1mz7a.
XIV. Vegyes rendelkezések
1.! Vállalkozó elfogadja a FoldmüvelésUgyi Minisztérium vagy megbizottja, az Allami
Számvevöszék és a Kormányzati Ellenörzési Hivatal, illetôleg a jogszabalyban meghatározott
egyeb szervek ellenôrzési jogosultságát. VállalkozO tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek
felhasználásának nyilvanosságáról szóló rendelkezések értelmében — a megkotendö szerzôdés
lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékortatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg
továbbá vállalja, hogy a jelen pontban foglalt kovetelményeket a szerzödés teijesItésébe
bevonni kivánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesiti.
2.! A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen
szerzôdés nyilvános, annak tartalmával es teljesltésével kapcsolatos tajékortatas uzleti titok
cimén nem tagadható meg.
.1 VállalkozO kijelenti, hogy a MAHOP-5.3.2-2016-2017-00001 azonosltO számü pályázati
felhIvás 3.4.1.2. pontja szerinti ,,Eselyegyenlôség és kornyezetvédelmi szempontok
érvényesltésével kapcsolatos elvárások" elm alatt rogzltetteket a szerzödés teijesitése során
megfelelôen érvényeslti.
4.! Jelen Szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint az egyeb
vonatkozó és hatályos jogszabalyi rendelkezések irányadóak.
5.! Megrendelô hozzájárul, hogy Vállal kozó a Megrendelö nevét referenciaként
felhasználhassa, közzétehesse.
6.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesItésbe bevont
alvállalkozókat, egyéb közremñkOdöket titoktartási kotelezettség terheli a Szerzódés teijesItése
során, vagy azzal osszeftiggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba kerUlt) illetve más
módon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzáférhetö, illetve nem közérdekü adat,
terv, informacio, okmany, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvanossagra
hozatala a MegrendelO hivatali, Uzleti vagy egyeb érdekeit sértené. Vállalkozó köteles
gondoskodni arról, hogy az altala a teljesltésbe bevont alvállalkozó(k) és egyeb közremüködök
a titokvédelmi elöirásokat a Szerzôdésben meghatarozottak szerint, vele azonos módon
betartsak. A bizalmasnak minôsIteft információk felhasználására, harmadik személy részére
történö átadásãra vagy egyéb módon való nyilvánosságra hozatalara bármelyik fél csak a másik
fél elôzetes Irasbeli hozzajarulasaval jogosult.
1055 Budapest, Kossuth tér 11. Levélcim: 1253 Budapest, Pf. 66. Telefon: 06-1 450 88001 e-mail: amc@amc.hu www.amc.hu

4

7.! Felek vállalják, hogy a szerzôdés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttUk felmerUlö
bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés üton, peren kIvUl, egyerseggel, közvetlen tárgyalás
ütján rendezik. Amennyiben a Felek ezen tárgyalasa nem vezetne eredményre, a Felek a
hatáskörrel es illetékességgel rendelkezö bIrósághoz fordulnak.
8.! Megrendeló kijelenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett, Ugyleti képesseggel
rendelkezö jogi szemelyisegu gazdasági tarsaság.
Vállalkozó jelen szerzödés aláIrásával nyilatkozik arról, hogy nemzeti vagyonról szóló 2011.
evi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek
minösUl. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles
a Megrendelot tãjékortatni. A valótlan tarta1mi nyilatkozat alapján kötött visszterhes
szerzödést a Megrendelö felmondja vagy — ha a szerzödés teijesItésére meg nem kerUlt sor — a
szerzödéstöl eláll.
Jelen szerzödést Felek elolvasás és megértés után, 4 egymással tartalom és forma szerint azonos
eredeti példányban Irták ala.
Mellékietek:

1. szánn mellékiet: müszaki leIrás
2. számü mellékiet: Nyertes ajánlattevö bejelentése és nyilatkozata a Kbt. 138. § (3)
bekezdés szerinti alvállalkozókról
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2. szárnü mellékiet
NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE Es NYILATKOZATA
A KBT. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL'

AlulIrott
az .............................. (nyertes ajánlattevó' cég neve)
képviselöj eként Aj ánlatkérö által kiIrt,,
közbeszerzési elj árásban

"tárgyi

nyertes ajánlattevöként bejelentem, hogy
a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerzödés teijesItésében az alábbi alvállalkozó(k)
vesznek részt:
alvállalkozó#1 neve: [...]
alvállalkozó#lcime: [...]
alvállalkozó#lképviselôjének neve: [...]
alvállalkozó#ladOszáma: [...]
alvállalkozó#1 számlaszáma: [...]
alvállalkozó#lbevonásának aránya: [...]%
az a tevekenysege, melynek teljesItéséhez igenybe véteire kerUl az alvállalkozó# 1:
alvállalkozó#2 neve: [...]
alvállalkozó#2cIme: [...]
alvállalkozO#2képviselöjének neve: [...]
alvállalkozó#2adószáma: [...]
alvállalkozó#2számlaszáma: [...]
alvállalkozó#2bevonásának aránya: [...]%
az a tevékenysége, melynek teljesItéséhez igénybe véteire kerül az alvállalkozó#2:
alvállalkozó#3 neve: [...]
alvállalkozó#3cIme: [...]
alvállalkozó#3képviselöjének neve: [...]
alvállalkozó#3adószáma: [...]
alvállalkozó#3számlaszáma: [...]
alvállalkozó#3bevonásának aránya: [...]%
az a tevékenysége, melynek telj esItéséhez igenybe véteire kerül az alvállalkozó#3:
Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók egyike sem all a Közbeszerzési Eljárás során elöIrt
kizáró ok hatálya alatt.
A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy mindenjövöbeni alvállalkozót Irásban
bejelentek Megrendelö részére.
Kelt:

Cegszeru aláIrás
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