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VALLALKOZASI KERETSZERZODES 

amely létrejött egyrészröl az 

Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelössegü Tarsaság 
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth tér 11. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-284102 
Adószám: 25593343-2-41 
Bankszámlaszam: 10032000-00336145-00000017 
Számlavezetö pénzintézete: Magyar Allamkincstár 
Képviseli: Daróczi László ugyvezetö 
mint Megrendelö (a tovãbbiakban: ,,Megrendelô") 

másrdszröl a 

PLANB Magyarorszag Kft. 
Székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 53-55. 3. em. 9. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-908522 
Adószám: 14540633-2-41 
Bankszámlaszam: 11706023-20016557 
Számlavezetö pénzintézete: OTP Bank Nyrt. 
Képviseli: Gyarmati Gábor Mate ilgyvezetö 
mint Villalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó") 

a továbbiakban egyUttesen mint ,,Felek" vagy ,,Szerzôdó felek" között alulIrott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint. 

I. Elôzmények 

1.1 A Felek rogzItik, hogy jelen szerzödést a Hosztesz szolgaltatások beszerzése két ajánlati részben:1. rész: 
Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségui Társaság által szervezett befoldi 
rendezvényeken hosztesz szolgaltatasok nyzjtása teijes hosztesz logiszti/cai koordinációval vállalkozási 
keretszerzödés keretében. 2. rész: Az Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelósségü Társaság által 
szervezett kufoldi rendezvényeken hosztesz szolgaltatások nyüjtása teijes hosztesz logisztikai koordinációval 
vállalkozási keretszerzó'dés keretében. targyt, a Kbt. III. része szerinti nylit közbeszerzési eljárás 
eredményeként a 2. ajánlati rész tekintetében kötik meg, Igy közöttuk a keretszerzödés az eljárást megindIto 
fethIvásban, a közbeszerzési dokumentumokban es az ajãnlatban szereplö tartalommal jon létre. Felek 
megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzödés barmely rendelkezése eltér a kOzbeszerzési eljárást 
megindItó felhfvásban, kOzbeszerzési dokumentumokban vagy az ajánlatban meghatarozott feltételektOl, ügy 
a szerzOdés érintett rendelkezését semmisnek tekintik, és a felsorolt dokumentumokban foglaltakat tekintik 
irányadonak. 
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H. A szerzôdés tárgya 

1.! Megrendelô megrendeli, Vállalkozó elvállalja Megrendelô részére az Agrármarketing CenLrum Nonprofit 
Korlátolt Felelósségzi Társaság által szervezett kufoldi rendezvényeken hosztesz szolgáltatások nyüjtását 
teijes hosztesz logisztikai koordinációval a Szerzödés 1. sz. mellékietét képezö müszaki leIrásban, továbbá a 
szerzödés 2. sz. melldkletét képezô vállalkozói ajánlatban, továbbá a Megrendelö részéröl a jelen 
keretszerzödés alapján kiadott egyedi megrendelésben meghatarozottaknak megfelelöen legfeljebb 400 
munkaóraszámnak megfelelö (továbbá amennyiben lehIvásra kerUl + 100% opcio) munkaóra keret erejéig. 

2.! Opció: Felek megallapodnak, hogy a jelen keretszerzödés szerinti alapmennyiség (igenyelt munkaórák 
száma) 80 %-os teljesulési állapotának elérésekor Megrendelô nyilatkozik arról, hogy az opciót le kIvánja-e 
hIvni es amennyiben igen, milyen %-os arãnyban. Az opció részletekben is lehIvható. Az opció az 
alapmennyiségre (400 munkaóra) irányadó változatlan feltételek szerint és egysegarakon hIvhatO le. 

III. A szerzädés hatálya 

1.! Felek rogzItik, hogy a keretszerzödést határozott idötartama, a szerzödéskötéstôl számItott 10 hónapra, 
amennyiben a 111.2./ pontban hivatkozott utóellenörzési tanüsItvány a szerzödéskötés idöpontjában nem all 
rendelkezésre, ez esetben a keretszerzödés hatályba lépésétól (ez utóbbi esetben a hatályba lépés idöpontja az 
utóellenörzési tanüsItvány megrendeló általi kézhezvételdnek napja) számItott 10 hónapra de legfeljebb 2018. 
jünius 30. napjáig és/vagy a szerzödés alapján lehIvható munkaórakeret kimerUleseig kötik. 

2.1 A jelen szerzödés a közbeszerzdsek kozponti ellenörzéséröl és engedelyezeseröl szóló 320/2015. (X.30.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13/A. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelôs 
miniszter által kiállItott és a Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmü utóellenôrzési 
tarnisItvány rendelkezésre állása hiányában nem lép hatályba. Vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlati árának 
megadása során ezen kockázati elemet kifejezetten figyelembe vette, így a szerzödés hatályba lépésének 
elmaradása esetén Megrendelövel szemben semmilyenjogcImen igényt nem érvényesIt, az igényérvényesités 
lehetöségéröl ajelen szerzödés aláirásával a Ptk. 6:8. § (3) bekezdése alapjan kifejezetten lemond. Megrendelö 
a szerzödéskötéssel egyidejüleg tájékortatja Vállalkozót, hogy jelen pont szerinti támogató tartalmü záró 
tanüsItványt 2017. szeptember 11. napján kézhez kapta. 

IV. Vállalkozó jogai és kotelezettsegei 

1.! Szerzôdô Felek rogzItik, hogy Vállalkozó jelen Szerzödés aláfrásával a szerzödés tárgya szerinti 
feladatoknak a jelen Szerzödés ds az egyedi megrendelés szerinti, az elvárható legmagasabb szakmai 
szInvonalon történö teijesitdsére vállalt kotelezettseget. 

2.! Vállalkozó köteles a 11.1.1 pont szerinti dokumentumokban, valamint a Megrendelö által kiadott egyedi 
megrendelésben meghatarozottaknak, a jogszabályoknak és szakmai szabályoknak megfelelöen köteles a 
vállalt szolgaltatást teijes körüen megvalósItani. 

3.! Vállalkozó a Megrendelés kézhezvételétôl az ajánlatában megajanlottnak megfeleló, azaz 5 (öt) naptári nap 
rendelkezésre állást vállal. A szolgaltatas teijesItdsére irányadO további határidôket Megrendelô az egyedi 
megrendelesben az adott esemény kapcsan, Vállalkozóval egyeztetve állapitja meg. 
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4.! Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevö ajánlata benyiijtasával, illetve jelen Szerzôdés aláIrasával kijelenti, 
hogy a szolgaltatas teljesItéséhez sztikseges és igazolt végzettséggel, szakértelemmel, müszaki-technikai 
felszereltséggel es szakember-háttérrel rendelkezik es azt a teijesités teijes idötartama alatt a szerzödésszerü 
teijesItés érdekében biztosItja. 

5.! Megrendelô célszerütlen vagy szakszerütlen utasitása esetén a Vállalkozó köteles öt ezen tényre 
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredô kãrért a Vállalkozó tartozik felelösseggel. 
Amennyiben Megrendelö a figyelmeztetés ellenére az utasItást fenntartja, a Vállalkozó a jelen Szerzödéstöl 
elállhat, ennek hiányában köteles a szolgaltatast a Megrendelö kockázatára teijesIteni. Vállalkozó a 
Megrendelô által adott utasItás szerint nem végezheti el a munkát, ha ez jogszabaly vagy hatosági rendelkezés 
megsértésére, illetve az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. 

6.! Vállalkozó köteles a Megrendelöt minden olyan korUlményrol haladéktalanul tájékortatni, mely a 
szerzödésszerü teljesftést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesItés elmulasztásából credo kärok a 
Vállalkozót terhelik. 

7.! Vállalkozó kotelezettséget vállal arra, hogy jelen szerzOdés teljesItésével kapcsolatban felrnerülö ado- és 
járulék terheket megfizeti. 

8.! Vállalkozó a szolgaltatas teljesItése során Megrendelo részére protokollfelugyeletet biztosIt. 

9.! Felek megallapodnak, hogy MegrendelO a jelen keretszerzödés szerinti szolgaltatasok lehIvására 
VállalkozO jelen keretszerzOdés X. 1. pontjában megjelolt kapcsolattartója telefax számára ktildOtt egyedi 
megrendelés kézbesItésével jogosult. Vállalkozó az egyedi megrendelést 24 órán belül köteles visszaigazolni. 
A Felek a megrendelést annak visszaigazolasa napjával, de legkésObb a megrendelés kézbesItését követO 24 
óra elteltével visszaigazoltnak es egyben kézhez vettnek tekintik. A Felek a telefax ütján történö kézbesitést 
szabályszerü Irásbeli kézbesItési formaként elfogadjak. A telefax Uzenet ütján leadott megrendelés 
kézbesItettnek tekintendO a telefax adási bizonylaton szereplO idOpontban. 

V. Alvállalkozók, teijesitési segédek, egyéb közremflködôk (a továbbiakban: alvállalkozó) 
igénybevétele 

1.! A Vállalkozó a teljesItéshez a közbeszerzési eljárásban az alkalmassaganak igazolasában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kotelezettségvállalásnak megfelelOen, 
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon kOteles igénybe venni, valamint kOteles a 
teljesitésbe bevonni az alkalmasság igazolasához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonása akkor maradhat el, vagy helyettUk akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesules, szétválás 
ütjãn történt jogutodlas eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkUl vagy a helyette bevont 
üj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági 
kovetelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a MegrendelO, mint ajánlatkérO szükItette az eljárásban 
részt vevO gazdasági szereplOk számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékü módon 
megfelef - azoknak az alkalmassági kovetelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban 
az adott szervezettel vagy szakemberrel egyUtt felelt meg. 

2.! A Vállalkozó a szerzOdés megkotésenek idOpontjában, majd - a késObb bevont alvállalkozók tekintetében 
a szerzOdés teijesitésének idOtartama alatt köteles elOzetesen a MegrendelOnek valamennyi olyan 



alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerzödés teijesItésében, és - ha a megelözö közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozót meg nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyüjtani arról is, hogy az általa igenybe venni kIvánt alvállalkozó nem all a 
megelözö közbeszerzési eljãrásban 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) igenybevetele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatarozó korUlménynek 
minôstilt. Ilyen esetben csak a jogutodlas olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az Uj szervezet az 
értékeléskor figyelembe vett minden releváns korUlmény - kUlönös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) 
pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány - tekintetében az eljãrásban bemutatott szervezet 
jogutodjának tekinthetö. Az értékeléskor meghatározo szakember személye csak az ajánlatkérö 
hozzájárulásával es abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns korulmény 
tekintetében az értékelttel egyenértékü szakember kerül bemutatásra. 

VI. Megrendeiö jogai és kotelezettségei 

1.! Megrendelö köteles minden, a szerzödésszerü teljesItéshez szukseges tényt, adatot a VállalkozOval 
megfelelö idöben közölni, továbbá a szerzödésszerü teljesItéshez szUkseges dokumentumot a Vállalkozó 
részére megfelelö idôben átadni. 

2.! Megrendelö köteles a Vállalkozót minden olyan korUlményröl haladéktalanul tájékortatni, mely a 
szerzödésszerü teljesItést akadályozhatja vagy veszélyeztetheti. Az értesités elmulasztásából eredô károk a 
Megrendelôt terhelik. 

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

VII. Szerzôdéses ellenérték, fizetési feltételek 

1.! Felek megallapodnak, hogy Vállalkozó a 11.1. pontban meghatarozott szolgaltatások nyüjtását az alábbi 
egységarakon vállalja: 

1.! Hosztesz szolgáltatás ajánlati ára Nemetorszagban 
történö munkavégzés esetén, kivéve Berlin (nettó 
HUF!munkaóra) 

nettó 12.500,- HUF + 27% AFA 

2.! Hosztesz szolgaltatas ajánlati ára Szerbiában történö 
munkavégzés esetén (nettó HUF/munkaóra) 

nettó 10.000,- T-IIJF + 27% AFA 

3.! Hosztesz szolgaltatas ajánlati ára Romániában történ 
munkavegzés esetén (nettó HUF/munkaóra) 

nettó 10.000,- HUF + 27% AFA 

4.! Hoszt, illetve hosztesz utaztatás koltsége 
Németország, Berlin teljesItési helyszInen történö 
munkavégzés esetén (nettó HUF/fö/km) 

nettó 120,- HUF + 27% AFA 

5.! Hosztesz szolgaltatas ajánlati ára Németország, 
Berlin teljesItési helyszInen történô munkavégzés esetén 
(nettó HUF/munkaóra) 

nettó 12.500,- HUF + 27% AFA 



2.! Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF (magyar forint). A kifizetés banki átutalás Utján törtdnik. A 
VII. 1. pontban megjelolt nettó vállalkozási egységárakon fell dijon felUl a Megrendelövel szemben csak az 
általános forgalmi ado (ala) drvényesIthetö. A száinlázasára és a pénzügyi teijesitésre egyebekben a teijesitds 
idôpontjában hatályos áfa szabályok ds áfa % alapjan kerülhet sor. 

3.! Megrendelö az egyes egyedi megrendeldse teijesitésének elismeréséröl (teljesitesigazolas) vagy az 
elismerés megtagadasarol legkésöbb a Vállalkozó teljesitésdtöl vagy az errol szóló irásbeli drtesités 
kézhezvételétOl számItott 15 napon belUl Irásban köteles nyilatkozni. A MegrendelO fizetdsi kotelezettsdget az 
igazolt teljesItést kOvetOen kiállitott szamla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezddse szerint 30 naptári 
napon beltil átutalással fizeti meg. AjánlatkérO e101eget nem fizet. Vállalkozó az egyes egyedi megrendeldsek 
teijesitdsét követOen megrendeldsenkdnt egy vdgszamla benyiijtásãrajogosult. Az ellenszolgáltatás teljesftése 
során az adózás rendjdrOl szóló 2003. dvi XCII. törvény (Art.) 36/A §-a frányadO. 

4.! Irányadó jogszabalyok:  
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. evi CXXVII. torvdny; 
- az adózás rendjdrOl szóló 2003. dvi XCII. torvény 36/A §; 
- az államháztartásról szóló 2011. dvi CXCV. torvény; 
- az államháztartásról szóló tOrvény vdgrehajtásárOl szóló 368/2011. (XII. 31.) Konn. rendelet. 

5.! A MegrendelO a szerzOdésen alapuló ellenszolgaltatasbol credO tartozásával szemben csak a jogosult által 
elismert, egynemli ds lejárt követelésdt számIthatja be. 

6.! A teijesitést MegrendelO részdrOl az UgyvezetO vagy az általa kijelölt személy igazoija. 

7.! Amennyiben a szabályosan kiállitott számla alapján eseddkessé váló dijat MegrendelO késedelmesen fizeti 
meg, a Vállalkozó jogosult késedelmi kamat felszámItásra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességdre a 
Ptk. 6:155. § (1) bekezdése alkalmazandó. 
Felek rogzItik, hogy amennyiben MegrendelO fizetési kotelezettsegenek nem megfelelOen kiállitott szãmla 
vagy azt alátámasztO okiratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, Vállalkozó kdsedelmi kamat iránti követelést 
nem támaszthat. 

81 Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerzOdds teijesitésével osszefiiggdsben olyan koltsdgeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdds k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltdteleknek nem megfelelO társaság 
tekintetében merUlnek fel, es amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmdnek csOkkentésdre alkalmasak. 

9.! Vállalkozó a szerzOdds teljesitdsdnek teijes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a MegrendelO számára 
megismerhetOvd teszi ds IX.8. pont szerinti (a Kbt. 143. § (3) bekezddse szerinti) tigyletekrOl a MegrendelOt 
haladdktalanul értesiti. 

10.! A Megrendelo a Kbt. 135. § (6) bekezddsdnek megfelelOen a szerzOddsen alapuló ellenszolgaltatasbol 
eredO tartozásával szemben csak ajogosult által elismert, egynemü és lejárt kOveteldsét számithatja be. 

11.! A külfOldi adóilletöségü nyertes ajánlattevö köteles a szerzOddshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetOsdge szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatósag kOzvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevOre vonatkozó adatokat az orszagok közötti jogsegely igdnybevdtele ndlkül. 
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VIII. Szerzödést megerösItô biztosItékok 

1.! Olyan okból történö késedelem esetén, melyért Vállalkozó felelós Vállalkozó késedelmi kötbért köteles 
fizetni, melynek mértéke a késedelmes teijesItéssel érintett megrendelés nettó szerzôdéses ellenértékének 1 %-
alóraJde legfeljebb 4 óra. A szigorü lejáratüként megjelolt határidö esetében késedelem nem megengedett. Az 
egyedi megrendelésben szigoré lejáratüként megjelolt határidô késedelmes teijesItése esetén Megrendeló az 
egyedi megrendeléstöl érdekmülás bizonyItása nélkUl elállhat és az egyedi megrendelés nettó ellenértéke 30%-
ának megfelelö mértékü meghiüsulási kötbérre tarthat igényt. 

2.! Olyan okból történö hibas teijesités esetén, melyért Vállalkozó felelös Vállalkozó a megrendelés nettó 
ellenértéke 5 %-ának/hiba megfelelö mértékti hibás teljesItési kötbér megfizetésére köteles. Felek rogzItik, 
hogy a hibás teijesItési kötbér maximális összege a hibával érintett egyedi szerzödéses nettó ellenértékének 
30%-a, melynek elérésekor az adott teijesItés meghiisu1tnak tekintendö. 

3.! Az egyedi szerzödés olyan okból történö meghiñsulasa esetén, amelyért VállalkozO felelös a Vállalkozó 
meghiüsulasi kötbér megfizetesére kOteles. A meghiüsulasi kötbér mértéke a meghiüsulással érintett egyedi 
megrendelés nettó ellenértékének 30%-a. 

4.! Megrendelö a késedelini kotbér osszegétjogosult a Vállalkozó által kiá!!Itott szárnlába beszámItani a Kbt. 
130. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. 

5.1 Megrendelôjogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerzödesszegesböl eredô egyéb jogait is érvényesIteni. 

6./A szerzödesszeges ténye jegyzökonyv felvétele ñtján kerUl dokumentálásra. 

7.! Vállalkozó a szerzôdést biztosItó mellékkotelezettseg megfizetesere — amennyiben a kötbér osszege a 
kiállItott szãmlába nem beszámItható — Megrendelô errol szólO értesftése kézhezvételét kOvetO 8 napon belül 
kOteles. 

IX. A Szerzôdés módositása, megszünése 

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

2.! A Felek rogzItik, hogy nem minOsül a szerzOdés módosItásnak a X. 1. pontban meghatarozott kapcsolattartó 
személyben, illetOleg az elerhetOsegben bekövetkezett bármely változás. 

3.! A másik Fél sülyos vagy ismételt szerzOdésszegese esetén a Felek jogosultak a jelen SzerzOdést a jogsértO 
vagy mulasztó Félhez intézett egyoldalé Irásbeli felmondással, azonnali hatállyal megszUntetni. 

4.! A jelen SzerzOdés a SzerzOdO Felek közös megegyezése esetén, valamint bãnnelyik Fél azonnali hatályu 
felmondása esetén, illeive a határozott idOtartam lejártával szünik meg. 
5.! MegrendelO jogosult és egyben kOteles a szerzOdést felmondani - ha sztikseges olyan határidOvel, amely 
lehetOvé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 



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

6.! A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelöen a Megrendelö a szerzödést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban 
foglaltak szerint - a szerzödéstöl elállhat, ha: 
a) feltétlenUl szUkseges a szerzôdés olyan lényeges módosItása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján iij 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) a Vállalkozó nem biztosItja a Kbt. 138. §-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ában foglaltaknak 
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kotelezettségszegesi eljárás 
indult vagy az Európai Unió BIrosaga az EUMSZ 258. cikke alapján indItott eljárásban kimondta, hogy az 
Európai Unió jogaból eredö valamely kotelezettseg tekintetében kotelezettségszeges történt, és a bIrósag által 
megallapItott jogsértés miatt a szerzödés nem semmis. 

7.! Megrendelô köteles a szerzödést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerzödés 
megkotéset követôen jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizárO ok 
alit fenn, es ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

8.! Bármelyik fél jogosult ajelen szerzödést azonnali hatállyal felmondani a másik fél si'ilyos szerzödésszegese 
esetén. 

9.1.! A Vállalkozó részéröl a szerzödés sülyos megsértésétjelenti, ha 
a) Vállalkozó a teijesItdst jogos/méltányolhato ok nélkül megtagadja 
b) a teljesftés kizárolag a Vállalkozó érdekkörében felmerUlt okból lehetetlentil el 
c) Vállalkozó késedelme meghaladja a 4 órát vagy a szigoth lejárati határidövel késedelembe esik. 

9.2.! A Megrendelo részéröl a szerzödés sülyos megsdrtesétjelenti 
a) az egyuttmtikOddsi szabályoknak a Vállalkozó szerzödésszerü teijesItését lehetetlenné tevô megsértése, 
b) ha a Megrendelö a Válialkozó fizetdsi felszólItása ellenére esedékessé vált fizetési kotelezettségének neki 
felróható módon az esedekessegi idöpontot követö 60 napot meghaladóan sem tesz eleget. 

10.! Ha a Megrendelo a vállalkozási szerzódést a fentiek aiapján felmondja, ügy a Vállalkozó és a Megrendelö 
között elszámolási jogviszony keletkezik. A Megrendelö felméri a Vállalkozó által a felmondásig szakszerüen 
es megfelelô minösegben elvégzett feladatokat átveszi és ellenértékét a Vállalkozónak megtérIti. A 
Megrendeló az elözô módszerrel átvett es felmdrt munkák ellenértdkdböl levonja azt a kárát, amely a hibás 
vagy szakszertitlen munkarészek kijavItásából, illetve mas vállalkozó munkába történó bevonásából erednek. 

X. Kapcsolattartás 

1.! Felek rogzItik, hogy a jelen szerzödéssel kapcsolatos nyilatkozataikat egymással telefax ütján e-mailben 
vagy ajánlott, tértivevényes postal ktildeményben köteiesek közölni az alább megjelolt kapcsolattartó 
személyekkel. 



Kapcsolattartásra feljogosItott személy(ek): 

Me2rende1ô részérôl:  
Név: Szakter Réka 
CIm: 1253 Budapest, Pf. 66. 
Telefon: +36 30 549 1823 
Telefax: +36 1 450 8831 
E-mail: szakter.reka@amc.hu  

Vállakozó részéröl:  
Név: Köteles Dora 
CIm: 1112 Budapest, Budaörsi üt 147/A. 
Telefon: +36 20 377 3424 
Telefax: +36 1 445 0494 
E-mail: koteles@plbm.hu  

2.! Ha a Felek részéröl a fentiektöl eltérôen más személyjogosultjoghatályos nyilatkozattételre, illetve a Felek 
más kapcsolattartót jelölnek ki, kötelesek errol irásban egymást haladéktalanul, de legkésObb 4 (négy) órán 
belül tájékortatni. 

XI. Egyuttmükodési kötelezettseg 

1.! SzerzOdO Felek kotelezettseget vállalnak arra, hogy a jelen SzerzOdés hatálya alatt kOlcsOnOsen 
egytittmükodnek, melynek keretében kellO idOben tájékortatják egymást a jelen SzerzOdésben foglaltakon 
tálmenOen minden olyan kérdésrOl, amely ajelen SzerzOdésben foglalt teljesitésre kihatással lehet. 

2./ SzerzOdO Felek megállapodnak, hogy MegrendelO kérésére 3 munkanapon belül konzultációt tartanak, 
melynek keretében kolcsönösen tájékortatják egymást ajelen SzerzOdés teljesItésével kapcsolatos valamennyi 

korulményrOl. 

XII. Felhasználási jogok 

A SzerzOdés teljesItése során keletkezO bármilyen szellemi alkotáshoz füzOdO (szerzOi jogi, iparjogvédelmi 
stb.) jog a MegrendelO kizárOlagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a MegrendelOt illetik meg, aki ezeket 
(fel)használhatja, közzé teheti, továbbadhatja, vagy belátása szerint atengedheti, átruházhatja fOldrajzi, idObeni 
vagy bármely más korlát nélkül. MegrendelO jogot szerez az alkotás (terv) atdolgozasara. A vagyoni jogok 
ellenértékét a Felek a Vállalkozási dIj meghatarozasanal kifejezetten figyelembe vették. 

XIII. Vegyes rendelkezések 

1.! Vállalkozó elfogadja a FoldmtivelésUgyi Minisztérium vagy megbfzottja, az Allami SzámvevOszék és a 
Kormányzati EllenOrzési Hivatal illetOleg a jogszabalyban meghatarozott egyéb szervek ellenOrzési 
jogosultsagat. MegbIzott tudomásul veszi, hogy — a kozpénzek felhasználásának nyilvanossagárol szóló 
rendelkezések értelmében — a megkotendO szerzOdés lenyeges tartalmára vonatkozóan a tájékortatást üzleti 
titokra hivatkozással nem tagadhatja meg továbbá vállalja, hogy a jelen pontban foglalt kovetelményeket a 
szerzOdés teljesItésébe bevonni kIvánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesIti. 
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2.! A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének d) pontja alapjãn jelen szerzôdés nyilvános, 
annak tartalmával és teijesItésével kapcsolatos tájékortatás tizieti titok cImén nem tagadhato meg. 

3.! Jelen Szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó és hatályos 
jogszabályi rendelkezések irányadóak. 

4.! Megrendelö hozzájárul, hogy Vállalkozó a Megrendelö nevét referenciaként felhasználhassa, közzé 
tehesse. 

5.! A Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, továbbá az általa a teljesItésbe bevont alvállalkozókat, egyéb 
közremüködöket titoktartási kotelezettség terheli a Szerzödés teijesitése során, vagy azzal osszefuggesben 
tudomásukra jutott (vagy birtokukba kerult) illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan 
hozzaférhetö, illetve nem közérdekü adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, 
amelynek nyilvánosságra hozatala a Megrendelö hivatali, Uzieti vagy egyéb érdekeit sértend. Vállalkozó 
köteles gondoskodni arról, hogy az általa a teijesItésbe bevont alvállalkozó(k) és egyéb közremüködök a 
titokvédelmi elôirásokat a Szerzódésben meghatározottak szerint, vele azonos módon betartsák. A 
bizalmasnak minösItett információk felhasználására, harinadik személy részére történö átadására vagy egyéb 
módon való nyilvánosságra hozatalára bármelyik fél csak a másik fél elôzetes Irásbeli hozzájárulásával 
jogosult. 

6.! Felek vállalják, hogy a szerzödés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttuk felmerUlö bármilyen 
nézeteltérést vagy vitát békés üton, peren kIvtil, egyerseggel, közvetlen targyalás ütján rendezik. Amennyiben 
a Felek ezen tárgyalása nem vezetne eredményre, a Felek a hatáskörrel és illetékessdggel rendelkezö 
bIrosaghoz fordulnak. 

7.! Megrendelö kijelenti, bogy Magyarországon nyilvantartásba vett, Ugyleti kepességgel rendelkezö jogi 
személyiségti gazdasági társaság. 

8.! Vállalkozó jelen szerzódés aláIrásával nyilatkozik arról, hogy nemzeti vagyonrol szóló 2011. évi CXCVI. 
torvény 3. § (1) bekezdés 1. a-c) pontokban meghatarozott átláthatO szervezetnek minôsül. Vállalkozó ezen 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelöt tájékortatni. A valótlan 
tartalmü nyilatkozat alapjan kötött visszterhes szerzödést a Megrendelö felmondja vagy — ha a szerzödés 
teijesItésére meg nem kertilt sor — a szerzädéstöl eláll. 

Jelen szerzódést Felek elolvasás es megértés után, 4 egymással tartalom és forma szerint azonos eredeti 
példányban Irták ala. 
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Képv.: Daróczi László ugyvezetö 
Megrendelô 

MAGY 
PLANB M 
1012 Buda 
Adószd 
6anksz.: 

SZAG 
szdg Kft. 
I utca 53-55. 
0633-2-41 

23-2001655? 

PLANB Magyarország Kft. 
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Mellékietek:  
1. számü mellékiet: a közbeszerzési eljárásban kiadott közbeszerzési dokumentumok ennek részeként müszaki 
leIrás (a szerzödéshez fizikai értelemben nem kerül csatolásra) 
2. számü melldkiet: vállalkozó ajánlata (a szerzödéshez fizikai értelemben nem kerUl csatolásra) 
3. számü mellékiet: egyedi megrendelés (minta) 

Budapest, 2017. szeptember 12. 
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MEGRENDELES MINTA 
(egyedi szerzôdés) 

CImzett 
beosztás 
cégnév 
cIrn 

Tisztelt AsszonyomfUram! 

Hivatkozva az Agrarmarketing Centrum Nonprofit Kft. (továbbiakban: Megrendeló) által Az 
Agrarmarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Fe1e1össég Társaság által szervezett kUlfOldi rendezvényeken 
hosztesz szolgaltatasok nyüjtása teijes hosztesz logisztikai koordinációval vállalkozási keretszerzödés 
keretében. targyban 2017. ... ho ... napján létrejött keretszerzôdésre megrendeljUk Onöktól ajelen 
megrendelés 1. pontjában meghatarozott hosztesz szolgáltatasok nyüjtását. 

1. A megrendelds tárgya, igényelt szolgáltatas leIrása:  
2. Igenye1t hoszJhosztesz létszám:  
3 .A megrendelés teijesItdsi határideje:  
4. A határidö szigorii lejáratü hatãridö: 
Igen 
Nem 

4.A teljesItés helye:  

5 .A fizetendô ellenérték, fizetési feltételek 
A Megrendelö ajelen megrendelés szerinti szolgaltatások ellenértékeképpen a vállalkozási keretszerzódds 
Vu. pontjában foglaltak alapján teijesIt kifizetést. 

6. A jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teijesItéssel kapcsolatos 
ellentmondás esetén a hivatkozott keretszerzödés es mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá 
Magyarorszag mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. 

Jelen megrendelds a keretszerzödésben meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat. 

Jelen megrendelés elválaszthatatlan részdt képezi az 1. pontban hivatkozott keretszerzödés ds az alábbi 
mellékiet: 

Datum: 20  

Megrendelö Vállalkozó 
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