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a továbbiakban egyuttesen mint ,,Felek" között alulirott helyen és napon az alábbi feltetelek szerint. 

I. Elôzmények 

1.1 A Felek rogzItik, hogy jelen szerzöddst ,, MAHOP mobil alkalmazás fejlesztese és üzemeltetése" 
tárgyui, a közbeszerzésekröl szóló 2015. evi CXLIII. tOrvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdése 
szerinti nyilt közbeszerzési eljárás eredményekdnt kötik meg, Igy kOzöttUk a szerzödés az eljárást 
megindItó felhIvásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az ajánlatban szereplö tartalommal jOn 
létre. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzOdés bármely rendelkezése eltér a 
közbeszerzési eljárást meginditó felhIvásban, kozbeszerzési dokumentumokban vagy az ajánlatban 
meghatározott feltételektOl, uigy a szerzOdés érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és a felsorolt 
dokumentumokban foglaltakat tekintik irányadónak. 

II. A szerzôdés tárgya 

1.1 Megrendelo megrendeli, Válialkozó elvállalja Megrendelö rdszére a ,, MAHOP mobil alkalmazás 
fejlesztése és üzemeltetése" elnevezésO, MAHOP-5 .3 .2.-20 16-2017-00001 azonosItó számui projekt 
keretében szoflver fejlesztési szolgáltatások nyuijtását és elvégzését, továbbá iizemeltetését a jelen 
SzerzOdés 1. sz. mellékietét képezO müszaki leIrásban meghatarozottaknak megfelelOen (a 
továbbiakban: Feladat). 
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111. A szerzôdés hatálya 

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

2./ Felek rogzitik, hogy a jelen szerzödést annak hatályba lépésétöl számItva a jelen Szerzödés 1. sz. 
mellékletét képezö müszaki leIrásban meghatározott feladatok elvégzésének végéig terjedö határozott 
idöre kötik. 

lv. Vállalkozó jogai es kötelezettségei 

Vállalkozó ajánlata: 
Részszempont: Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár (HUF) 41 600 000 
2. Az elöIrt M.2. szakember tobblettapasztalata (az elôIrt 36 

hónapon tñl, további minimum 0 hónap, maximum 24 
hónap 

24 

1.! Szerzödô Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzödés aláirásával a szerzödés targya szerinti 
feladatoknak a jelen Szerzödés szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai szInvonalon történö 
teijesitesére vállalt kotelezettseget. 

2./ Vãflalkozó köteles az 1.1./ pont szerinti dokumentumokban meghatározottaknak, a jogszabalyoknak 
és szakmai szabályoknak megfelelôen a Feladatot teijes kOrüen megvalósitani. 

3.1 Vállalkozó a Feladatot az alábbiak szerinti határidök figyelembevételével vállalja: 

A teijesItésének határideje: A halfogyasztást, elösegItö mobil eszközökön mükOdö ismeretterjesztôjáték 
és alkalmazás kifejlesztésének teijesitési határideje a szerzödéskötéstôl számitott három hónapig tart. 
A halfogyasztást, elösegItö mobil eszközökön müködö ismeretterjesztö játék és alkalmazás 
Uzemeltetésének ideje a szerzôdéskötéstôl 2023. jünius 30-ig tart. 

A kötbérterhes teliesItési határidô:  A halfogyasztást, elösegItó mobil eszközökön müködö 
ismeretterjesztö játék és alkalmai.M kifejlesztésének teijesItési határideje a szerzödéskötéstöl számitott 
három hónap. 

4.! Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevö ajánlata benyüjtásával, illetve jelen Szerzödés aláirásával 
kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesitéséhez szUksëges és igazolt végzettséggel, szakértelemmel, 
müszaki-technikai felszereltseggel és szakember-háttérrel rendelkezik és azt a teijesItés teijes idôtartama 
alatt a szerzôdésszeri teijesItés érdekében biztosItja. 

5.1 Megrendelö célszerUtlen vagy szakszerütlen utasItása esetén a Vállalkozó köteles ót ezen tényre 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredö kárért a Vállalkozó tartozik felelôsséggel. 
Amennyiben Megrendelô a figyelmeztetés ellenére az utasItást fenntartja, a Vállalkozó a jelen 
Szerzödéstöl elállhat, ennek hiányában köteles a szolgaltatást a Megrendelô kockázatára teijesIteni. 
Vállalkozó a Megrendelô által adott utasItás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabály vagy 
hatosagi rendelkezés megsértésére, illetve az élet- vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésdre vezetne. 
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6.1 Vállalkozó köteles a Megrendelót minden olyan korulményrôl haladéktalanul tájdkortatni, mely a 
szerzödésszerü teljesItést akadályozhatja vagy veszéiyeztetheti. Az értesItés elinulasztásából eredô 
károk a Vállalkozót terhelik. 

7.! A teljesitéshez szUkséges müszaki-technikai feltdtelek biztosItãsa Vállalkozó feladata. 

81 Váilalkozó szavatol azért, hogy a jelen Szerzödés megkotése, iiietve teijesitése nem sérti harmadik 
személy jogait, továbbá azért, hogy az áitala feihasznált szeilemi aikotasok jelen szerzödés teijesitése 
során jogszerüen kertiltek feihasználásra. 

9.! Vállalkozô kotelezettseget váilal arra, hogy jelen szerzödés teijesItésével kapcsolatban felmerülô 
ado- és járuiékterheket megfizeti. 

V. AJválialkozók, teijesItési segedek, egyéb közremüködôk (a továbbiakban: alvállalkozó) 
igénybevétele 

1.1 A Váilaikozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az aikalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kotelezettsegvállaiásnak 
megfelelôen, valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglait esetekben és módon köteies igenybe venni, 
valainint köteles a teijesitésbe bevonni az aikalmassag igazofasahoz bemutatott szakembereket. E 
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat ci, vagy heiyettuk akkor vonható be más 
(ideértve az átaiakulás, egyesUlés, szétválás ütján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e 
szervezet vagy szakember nélkUl vagy a heiyette bevont üj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel 
- amennyiben a kozbeszerzési eljárásban az adott alkalmassagi kovetelmény tekintetében bemutatott 
adatok alapján a Megrendelö, mint ajániatkérö szükItette az eljárIsban részt vevö gazdasági szerepiök 
számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrei egyenértékü módon megfelei - azoknak az 
aikalmassági kovetelményeknek, ameiyeknek a Vállalkozó a kozbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettei vagy szakemberrel egylitt felelt meg. 

2.! A Váilalkozó a szerzödés megkotésének idöpontjában, majd - a késôbb bevont aivállalkozók 
tekintetében - a szerzödés teijesitdsének idôtartama alatt köteles elözetesen a Megrendelônek 
vaiamennyi olyan alvállalkozót bejeienteni, amely részt vesz a szerzödés teljesItésében, és - ha a 
megelôzô közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a bejeientéssei egyutt 
nyilatkozni vagy az érintett aivâilalkozó nyilatkozatát benyUjtani arról is, bogy az általa igénybe venni 
kivánt aiváliaikozó nem au a megelözó közbeszerzési eljárásban elöIrt kizáró okok hatálya aiatt. 

3.! Az eijárás sorãn a Váiialkozó áltai bemutatott vaiamely szervezet vagy szakember bevonásától nem 
lehet eitekinteni oiyan esetben, ha az érintett szerzödés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott 
személy (szervezet) igénybevétele a kOzbeszerzési eijárásban az ajánlatok értékeiésekor meghatározó 
korulménynek minösUlt. I1yen esetben csak a jogutódlás oiyan eseteiben váitozhat a bevont szervezet, 
ha az ñj szervezet az értékeléskor figyelembe veil minden releváns koruimény - ktiiönös tekintettel a 
Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az 
eljárásban bemutatott szervezet jogutodjanak tekinthetô. Az értékeiéskor meghatározó szakember 
személye csak az ajániatkérö hozzájárulásával es abban az esetben váitozhat, ha az értékeléskor 
figyelembe veil minden releváns körUlmény tekintetében az értékelttel egyenértékti szakember kertil 
bemutatásra. 
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VI. Megrendelö jogai és kötelezettsegei 

1.! Megrendelô köteles minden, a szerzôdésszerü teljesitéshez szukséges tényt, adatot a Vállalkozóval 
megfelelö idóben közölni, továbbá a szerzödésszerü teljesItéshez szukséges dokumentumot a Vállalkozó 
részére megfelelô idöben átadni. 

2.! Megrendelo köteles a Vállalkozót minden olyan korulményröl haladéktalanul tájékortatni, mely a 
szerzödésszerü teijesitést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItës elmulasztásából eredô 
károk a Megrendelöt terhelik. 

3.1 Megrendelô jogosult a szerzódésszerü teljesItést bármikor, elôzetes értesItés nélkUl ellenörizni. 

VII. Szerzödéses ellenérték, fizetési feltételek 

1.1 Felek rogzItik, hogy Vállalkozót szerzödésszerui teijesItés esetén nettó 41.600.000,- Ft + AFA 
összegü vállalkozási dij illeti meg. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF (magyar forint). A 
kifizetés banki átutalás ütján történik. 

2.! Szerzödö Felek rogzItik, hogy Vállalkozó a jelen Szerzödésben meghatározottak szerint a 
kotelezettsegeinek szerzôdésszeri elvegzeséért ajelen Szerzödés VII.!. pontjában rögzitett vállafkozási 
dIjban részesül, amely dij Vállalkozó jeten Szerzödés teijesItése során felmerülö valamennyi koltsegét 
tarta1maz72. Abban az esetben, amennyiben a Vállalkozó a vállalkozói dIjat alulprognosztizalta, az 
ebböl credo pluszkoltségeket, kiadásokat stb. nem hárIthatja at a MegrendelOre és ez nem mentesIti a 
teijesItési kotelezettseg alól. A nettó vállalkozási dijon felul a MegrendelOvel szemben csak az általános 
forgalmi ado (áfa) érvényesIthetO. A számlázására és a pénztigyi teljesItdsre egyebekben a teljesItés 
idOpontjában hatályos áfa szabályok és áfa % alapján kerulhet sor. 

3.1 SzerzOdO Felek rogzItik továbbá, hogy Vállalkozó számla benyüjtására teljesItésigazolás alapján 
jogosult. A teijesitést MegrendelO részérOl az UgyvezetO vagy az általa kije101t személy igazoija. 
Vállalkozó részszámlát nyüjthat be az alábbiak szerint: 
I db részszámla (alkalmazás kifejlesztésekor): osszeg: ajánlat szerint 
további részszámlák: üzemeltetés: a havi Uzemeltetés havi dija 

4.1 A Kbt. 135. §-ának (1) bekezdése atapján a MegrendefO a szerzOdés teijesItésének elismerésérOl 
(teljesItesigazolas) vagy az elismerés megtagadásárol legkésObb a VállalkozO teljesItésétOl vagy az errOl 
szófO Irásbe!i értesités kézhezvételétOl számitott tizenöt napon belul Irásban kOteles nyilatkozni. 
A Kbt. 135. § (5) bekezdés irányadó. 

5.! A beszerzés támogatásból kertil finanszirozásra a támogatás intenzitása 100,000000 %. A projekt 
azonosItO szãma: MAHOP-5.3.2.-2016-2017-00001. A szerzOdés utófinanszirozásü. 

6.! MegrendelO a teljesitesigazolás kiállftását 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; 
- VállalkozO számlavezetO pénzintézetének neve, bankszámlaszáma, adószáma; 
- MegrendelO neve, cime, adoszama; 
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- a szerzödés Megrendelönél alkalmazott koltséghelyét, témaszámot, projektazonositót, valamint a 
szolgáltatãs megjeloleset a szerzödésnek megfeleloen. 

7.1 Az ellenszolgáltatás teijesItése során az adózás rendjérôl szóló tOrvény (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 és 
esedékességére a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó. 
Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelö fizetési kotelezettségének nem megfelelöen kiáflItott 
számla vagy azt alátamasztó okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Váilalkozó késedelmi kamat 
iránti követelést nem támaszthat. 

9.! Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzódés teijesItésével osszeftiggésben olyan 
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfeleló társaság tekintetében merilinek fel, es amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalinasak. 

10.! Vállalkozó a szerzödés teijesItésének teijes idötartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelö 
szamára megismerhetövé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ugyletekról a Megrendelöt 
haladéktatanul értesIti. 

11.! A Megrendelô a Kbt. 135. § (6) bekezdésének megfelelôen a szerzödésen alapuló 
ellenszolgáltatasbol credo tartozasával szemben csak a jogosult által elismert, egynemü és lejárt 
követelését számithatja be. 

12.! A pénztigyi teijesItésre, kifizetésre irányadó jogszabályok: 
- az általanos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tOrvény; 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tOrvény; 
- az államháztartásról szóló torvény végrehajtásarol szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. 
- a 2014-2020 programozási idöszakban az egyes európai uniós alapokból szárinazó tamogatasok 
felhasználásának rendjérOl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 

13./ A kUlfdldi adóilletoségü nyertes ajánlattevö kOteles a szerzOdéshez arra vonatkozó meghatalma7ást 
csatolni, hogy az illetOsége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenUl beszerezhet a 
nyertes ajánlattevOre vonatkozó adatokat az orszagok kOzOtti jogsegély igenybevetele nélkül. 

VIII. SzerzOdést megerOsitO biztosItékok 

1.! Késedelmi kötbér: Olyan okból tOrténO késedelem esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó 
késedelmi kötbért kOteles fizetni, melynek mértéke a szerzOdés szerinti nettó ellenszolgáltatás. 2 %-
alnaptári nap. Megrendelö a 2 naptari napon tüli késedelem esetén — a késedetembOl eredO és a 
késedelemmel okozott károk megtéritésére vonatkozó megrendelOi igényeket nem érintve — MegrendelO 
fenntartja a szerzOdés azonnali hatályü felmondásának jogát, mivel az ilyen vállalkozói magatartást a 
Felek sülyos szerzOdésszegésnek tekintik. 

21 HibIs teijesItési kötbér: Felek a szerzOdés — egyebként határidOben történO — teijesitését minden 
olyan esetben hibásnak tekintik, ha az a Vállalkozó érdekkOrében felmertilt okból nem felel meg a 
szerzOdésben, vagy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Hibás teijesités esetén Vállalkozó 
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hibás teijesitési kötbér fizetését vállalja a Ptk. 6:186. §-anak megfelelöen, amelynek mértéke a nettó 
szerzödés szerinti eilenszolgáltatãs 30%-a. A kötbér megfizetése nem mentesIti Vállalkozót a hiba 
kijavitásának kotelezettsége alót. Erre Megrendelö póthatáridot tüz. Ismételt hibás teijesItés esetén — a 
hibãs teljesItésböl eredö és a hibás teijesItéssel okozott károk megtérItésére vonatkozó megrendelöi 
igényeket nem érintve — a Megrendelö fenntartja a szerzödés azonnali hatályü fefmondásának jogát, 
mivel az ilyen vállalkozói magatartást a Felek sIyos szerzödesszegésnek tekintik. 

3.! Meghiüsulási kötbér: A szerzödés Vállalkozó érdekkörében felmerulö o1yan okból történô 
meghiüsulãsa esetén, amelyért felelôs, a Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-anak megfelelôen a szerzödés 
szerinti, általános forgalmi ado nélktil számitott eflenszolgáltatás 30 %-ának megfelelö mértékben 
meghiisu1asi kötbér fizetését vállalja. A szerzödés akkor tekinthetô meghiüsultnak, ha 

- VállalkozO a teljesItestjogos/meltanyolhatO ok nélkül megtagadja; 
- a teljesItés kizárolag a Vállalkozó érdekkorében felmertilt okbOl lehetetlentil el; 
- 2 napot meghaladO késedelem esetén MegrendelO él az azonnali hatalyü felmondás jogaval; 
- ismételt hibás teijesités esetén Megrendelö él az azonnati hatályü felmondás jogával. 

4.1 Megrendetö a késedelmi kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállItott számlába beszámItani 
a Kbt. 135. § (6) bekezddsében foglaltak figyelembe vételével. 

5.! Megrendelö jogosult a kötbért meghaladO kárát és a szerzödésszegésböl eredO egyéb jogait is 
érvényesiteni. 

6.! VállalkozO a szerzödést biztositO mellékkotelezettség megfizetésére — amennyiben a kötbér összege 
a kiállItott számlába nem beszámIthatO — Megrendelö errol szóló értesItdse kézhezvételét követO 8 
napon belül kOteles. 

7.! Ha a szerzOdés a MegrendelOnek felróható okbOl hiüsul meg, abban az esetben a MegrendelO köteles 
a Vállalkozó részére az igazolt koltségeit megtériteni. 

IX. A Szerzôdés módosItisa 

1.! A Felek csak a Kbt. 141. §-ában meghatározott esetekben és feltételekkel mOdosithatják a 
szerzödésnek a fethIvás, a kOzbeszerzési dokumentumok feltételei, illetOleg az ajánlat tartalma alapján 
meghatározott részét. 

2.! A Felek rogzItik, hogy nem minOsül a szerzOdés módosItásnak a XL!. pontban meghatarozott 
kapcsolattartO szeméiyben, illetOleg az elérhetOségben bekOvetkezett bármely változás. 

X. A szerzOdés megszünése 

1.! A szerzOdés a teijesItéssel, a szerzOdés idötartamának lejáratával, bármelyik fél jogutOd ndlkUli 
megsztinésével, a teijesItés lehetetlenné válásával, illetOleg azonnali hatályü felmondással sztinik meg. 

2.! Bármelyik fél jogosult a jelen szerzödést azonnali hatállyal felmondani a másik fél scilyos 
szerzOdésszegése esetén. A sñlyos szerzOdesszeges eseteit a X.3. és a X.4. pont határozza meg. 
Vá!lalkozó szerzOdésszegést ktivet el kültinösen akkor, ha nem az ajánlatában megadott és az ajántatok 
értékelésekor figyelembe vett vállalások szerint teljesIt (a Kbt. 141. § szerinti szerzOdésmódosItás 
eseteinek kivételével). MegrendelO jogosult a szerzOdés azonnali hatályii felmondására, ha Vállalkozó 
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a Megrendelô fe1szó1Itsara nem az ajánlatában megadott es az ajãnlatok értékelésekor figyelembe vett 
vállalások szerint teljesIt (a Kbt. 141. § szerinti szerzödésmódositás eseteinek kivételével). 

3.1 A Vállalkozó részérôl a szerzOdés sülyos megsértését jelenti, ha 
a) Vállalkozó a teljesItéstjogos/méltanyolhato ok nélkül megtagadja; 
b) a teijesItés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerult okból lehetetlenül el; 
c) Vállalkozó késedelme meghaladja a 2 napot; 
d) Vállalkozó ismételt hibás teijesitése esetén. 

4.! A Megrendelö részéröl a szerzödés siIyos megsertésétjelenti 
a) az egyuttmükodési szabályoknak a Vállalkozó szerzödésszerü teijesItését lehetetlenné tevö 

megsértése; 
b) ha a Megrendelö a Vállalkozó fizetési felszólitása ellenére esedékessé vált fizetési 

kotelezettségének neki felróható módon az esedékessegi idöpontot követö 60 napot 
meghaladOan scm tesz eleget. 

5.! MegrendelO részéröl azonnali hatalyü felmondásra ad lehetöséget, ha Vállalkozó ellen felszámolási 
vagy végelszamolasi eljarás indul azzal, hogy a csôdeljárãsról és a felszámolási eljárásrOl szóló 1991. 
évi XLIX. torvény 11. § (2) bekezdés h) pontja alapjan az adóssal kötött szerzödéstöl a fizetési haladék 
idôtartama alatt nem lehet elállni, illetöleg azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós 
csödeljárást kezdeményezett. 

6.! Megrendelô jogosult és egyben köteles a szerzödést felmondani - ha szUkséges olyan határidövel, 
amely lehetövé teszi, hogy a szerzödéssel érintett feladata ellátãsárOl gondoskodni tudjon -, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy kOzvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyanjogi személy vagy személyesjoga szerintjogképes szervezet, amely tekintetében fennáll 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely 
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerintjogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

7.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelôen a Megrendelö a szerzödést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerzödéstöf elállhat, ha: 
a) feltëtlenul szUkséges a szerzödés olyan lényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján üj 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosItja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyanjogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak 
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kotelezettségszegési 
eljáras indult vagy az Európai Unió BIrosaga az EUMSZ 258. cikke alapján indItott eljárásban kimondta, 
hogy az Európai Unió jogabol credo valamely kotelezettség tekintetében kotelezettsegszegés történt, és 
a bIrOsag által megállapItottjogsértés miatt a szerzOdés nem semmis. 

8.! MegrendelO köteles a szerzOdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerzOdés megkotdsét kOvetOen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetdben a közbeszerzési eljárás 
során kizárO ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

9.! Ha a MegrendelO a vállalkozási szerzOdést a fentiek alapján felmondja, ügy a Vállalkozó és a 
MegrendelO kOzOtt elszámofási jogviszony keletkezik. A MegrendelO felméri a Vállalkozó által a 
felmondásig szakszerüen és megfefelO minOségben elvdgzett feladatokat átveszi és ellenértékét a 
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Vállalkozónak megtérIti. A Megrendelö az elôzö módszerrel átvett es felmM munkák ellenértékéböl 
levonja azt a kárát, amely a hibás vagy szakszerütlen munkarészek kijavitásából, illetve más vállalkozó 
munkába történô bevonásából erednek. 

XI. Kapcsolattartás 

1.! Felek rogzItik, hogy a jelen szerzôdéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax ütján e-
mailben vagy ajánlott, tértivevényes postal kuldeményben kötelesek közolni az alább megjelolt 
kapcsolattartó személyekkel. 
Kapcsolattartásra feljogosItott személy(ek): 

Megrendelö részéröl:  
Név: Viola Katalin 
Cim: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. (1253 Budapest, Pf.:66.) 
Telefon: +36 30 301 5581 
E-mail: viola.katalin@arnc.hu  

Vállalkozó részérol:  
Név: Dr. Balla László 
Cim: COMTRANS Kft. 3515 Miskolc, Egyetem lit 7. 
Telefon: +3646411877 
Telefax: +3646411762 
E-mail: balla.laszlo@comtrans.hu  

2.! Ha a Felek részéröl a fentiektöl eltéröen más személyjogosultjoghatalyos nyilatkozattételre, illetve 
a Felek más kapcsolattartótjelolnek ki, kötelesek errol irásban egymást haladéktalanul, de legkésObb 48 
(negyvennyole) órán belUl tájékortatni. 

XII. Együttmükdési kotelezettseg 

1.! SzerzödO Felek kotelezettseget vállalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt kölcsönösen 
egyuttmukodnek, melynek keretében kellö idOben tájékortatják egymäst a jelen SzerzOdésben 
foglaltakon tlilmenöen minden olyan kérdésrOl, amely ajelen SzerzOdésben foglalt teljesitdsre kihatással 
lehet. 

2.! SzerzOdO Felek megállapodnak, hogy MegrendelO kérésére 3 munkaiiapon belUl konzultációt 
tartanak, melynek keretében kOlcsOnOsen tájékortatják egymást a jelen SzerzOdés teijesItésével 
kapcsolatos valamennyi körUlményrOl. 

Xffl. Felhasználási jogok 

1.! A teijesitds során keletkezO, szerzOi jogi védelem ala esO alkotáson a MegrendelO terUleti ds idObeli 
korlátozas nélkUli, harmadik személynek is átengedhetO felhasználási jogot szerez ide drtve az alkotás 
atdolgozásanak jogát is. A felhasználási jogok ellendrtékdt a Vállalkozói dij tarta1ma77a. 
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XIV. Vegyes rendelkezések 

1.1 Vállalkozó elfogadja az Agrárminisztérium vagy megbIzottja, az Allami Számvevöszék és a 
Kormányzati Ellenörzési Hivatal, illetöleg a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenörzési 
jogosultsagat. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek felhasználásának nyilvánossagáról szóló 
rendelkezések értelmében — a megkotendö szerzödds lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékortatást 
Uzleti titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá vállalja, hogy a jelen pontban foglalt 
kovetelmenyeket a szerzödés teijesItésébe bevonni kIvánt valamennyi alvâllalkozOval szemben is 
érvényesIti. 

2.1 A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapján jelen szerzôdés 
nyilvános, annak tartalmával ds teijesitésével kapesolatos tájékortatás Uzleti titok cImén nem tagadható 
meg. 

3.1 Vállalkozó kijelenti, hogy a MAHOP-5.3 .2-2016-2017-00001 azonosItó számü pályázati felhIvás 
3.4.1.2. pontja szerinti ,,Esélyegyenlöség és komyezetvédelmi szempontok érvényesItésével kapcsolatos 
elvárások" cIm alatt rogzItetteket a szerzödés teijesItése során megfelelöen érvényesIti. 

4.! Jelen Szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó és 
hatalyos jogszabályi rendelkezések irányadOak. 

5.! Megrendelö hozzájarul, hogy Vállalkozó a Megrendelô nevdt referenciaként felhasznáthassa, 
közzétehesse. 

6.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozókat, 
egyéb kozremüködöket titoktartási kotelezettsdg terheli a Szerzödés teijesItdse során, vagy azzal 
osszefiiggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba kerUlt) illetve más módon megismert minden 
olyan, nem nyilvanosan hozzáférhetô, illetve nem közérdekü adat, ten', információ, okmány, 
dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvänosságra hozatala a Megrendelö hivatali, Uzieti 
vagy egyéb érdekeit sdrtené. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a teijesitésbe bevont 
alvállalkozó(k) és egyeb közremüködök a titokvédelmi elöIrásokat a Szerzödésben meghatározottak 
szerint, vele azonos módon betartsák. A bizalmasnak minôsitett információk felhasználására, harmadik 
személy részdre történô átadására vagy egyéb módon való nyilvánosságra hozatalára bármelyik fél csak 
a másik fél elôzetes irásbeli hozzájárulásával jogosult. 

7.1 Felek vállalják. hogy a szerzödés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttilk felmerulö bármilyen 
nézeteltérést vagy vitát békés ton, peren kivtil, egyerseggel, kt%zvetlen tárgyalás tján rendezik. 
Amennyiben a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a hatãskörrel és illetékességgel 
rendelkezô bIrosághoz fordulnak. 

8./ Megrendelö kijetenti, hogy Magyarországon nyilvántartásba vett, ugyleti képességgel rendelkezö 
jogi személyiségü gazdasagi társaság. 
Vállalkozó jelen szerz5dés aláIrásával nyilatkozik arról, hogy nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minösUl. 
Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelót 
tajékortatni. A valótlan tartalmii nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerzödést a Megrendelö 
felmondja vagy — ha a szerzödés teijesitésére meg nem kerUlt sor — a szerzôdéstöl eláll. 

9 
/ 



rmarketing Centrum 
Nonprofit KorlItolt Felelôsségu Társasãg 

Megrendelé 

Jelen szerzôdést Felek etolvasás és megértés után, 4 egymássaf tartalom és forma szerint azonos eredeti 
példányban Irták ala. 

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

szerinti alvállalkozókról 

Budapest, 2019. január 29. 

COMTRANS Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. 

Vállalkozó 

1nfl rketDg Centrulfl NouproM Kit. 
1012 Bud3PeS. Kufly DotnOkoS u 13-35.11 m. 

AdÔSthm 2S5933432 
3. 

COMTRANS 
Kereskedelmi és SzogáItatô Kit. 
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2. szárnn mellékiet 

NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE Es NYILATKOZATA 

A KBT. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL1  

AlulIrott  ai. .............................. (nyertes ajánlattevJ cég neve) képviselöjeként 
Ajánlatkérö által kurt,, ." tárgyü közbeszerzési 
eljárásban 

nyertes ajániattevökéiit bejelentem, hogy 

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a szerzödés teljesItésében az alábbi alvállalkozó(k) vesznek rszt: 
alvállalkozó#1 neve: [...] 
alvállalkozó#lcIme: [...] 
alvállalkozó# 1 képviselöjének neve: [...] 
alvállalkozó# I adószánia: {. . 
alvállalkozó# 1 számlaszáma: [...J 
a1vá11aIkozót I bevonásának aránya: [...]% 
az atevékenysége, melynek teljesItéséhez igénybe véteire kerUl az aIvá1Iatkozól: 

alvállalkozó#2 neve: [...] 
a1vá11a1kozót2cime: [...] 
alvállalkozó#2képviselôjének neve: 
alvállalkozó#2adószáma: [...] 
alvállalkozó#2számlaszáma: [...] 
a1vá11a1kozó2bevonásának aránya: [...]% 
az a tevékenysége, melynek teljesItéséhez igénybe véteire kerul az alvállalkozó#2: 

aIvá11a1kozó3 neve: [...] 
alvállalkozô#3cIme: [...] 
a1váIIa1kozo3képvise1ôjének neve: [...] 
alvállalkozo#3adOszáma: [...] 
alvállalkozó#3számlaszáma: [...] 
alvállalkozó#3bevonásának aránya: [...}% 
az a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igenybe véteire kerul az alvállalkozó#3: 

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók egyike sem all a Közbeszerzési Eljárás során elôIrt kizáró ok 
hatálya alatt. 

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalorn, hogy minden jövöbeni alvállalkozót Irásban bejelentek 
Megrendelö részére. 

Kelt: 

Cégszerü aláIrâs 
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