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Név: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (rövid név: ND Nonprofit Zrt.)
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 40.
Képviselő: dr. Esküdt Gábor —Vezérigazgató ND-001123384
Adószám: 24164982-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-047581
Bankszámlaszám: 10032000-00329613-00000017
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről a

Cégnév: New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fsz. 4.
Levelezési cím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72.
Adószám: 24670827-2-43
Bankszámlaszám: 10700440-68084264-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Cégjegyzékszám: 01-09-176515
Statisztikai számjel: 24670827-7312-113-01
Képviseli: Balásy Gyula ügyvezető

és a

Cégnév: Lounge Design Szolgáltató Kft.
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fsz. 4.
Levelezési cím: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72.
Adószám: 22715544-2-43
Bankszámlaszám: 10700079-24632407-51100005 (CIB Bank Zrt.)
Cégjegyzékszám: 01-09-940287
Statisztikai számjel: 22715544-1813-113-01
Képviseli: Balásy Gyula ügyvezető

által alkotott konzorcium, mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”; A Megrendelő és a 
Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, önállóan: „Fél”)

között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Előzmények
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1.1. Felek rögzítik, hogy a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos 
központosított közbeszerzési eljárás során ajánlatkérésre feljogosított Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: „Beszerző”) 2018. április 11. napján 
„Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati 
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 
247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó 
szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú 
feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására” elnevezéssel a Nemzeti 
Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. I.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: „Kormányrendelet") 5. § (1) bekezdés szerinti szervezetek nevében és 
javára eljárva közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás") 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alapján.

1.2. A Közbeszerzési Eljárást megindító felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018. 
április 14. napján HL 2018/S 073-162028 szám alatt, illetve a Közbeszerzési Értesítő 
2018/73. lapszámában 2018. április 17. napján KÉ 5874/2018. szám alatt jelent meg.

1.3. A Keretmegállapodás (a továbbiakban: „KM") adatai:
KM időbeli hatálya: A Keretmegállapodás a hatálybalépéstől számított 12 hónapra, de 
legfeljebb a Keretösszeg kimerüléséig tartó időtartamra jön létre. A KM 12 hónapos 
időbeli hatálya a KM 3.2. pontja alapján legfeljebb kettő alkalommal, alkalmanként 
legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítható.
KM keretösszege: nettó 30.000.000.000 Ft figyelemmel a KM 10.5. pontjára.

1.4. A KM alapján Beszerző a Megrendelő beszerzési igénye kielégítése érdekében írásbeli 
konzultációt (a továbbiakban: „Konzultáció”) folytatott le „Applikáció- és 
webfejlesztési feladatok ellátása az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére” tárgyban.

1.5. Fentiekre és a KM 18.5. pontjában foglaltakra tekintettel, Felek megkötik a jelen Egyedi 
Keretszerződést (a továbbiakban „Keretszerződés”).

1.6. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.") 
6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően kijelentik, hogy a közöttük létrejött 
szerződésnek nem képezi részét a Felek között korábban kialakult szokás, gyakorlat, 
illetve a szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által 
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1.7. Az írásbeli konzultációs eljárás alapján született dokumentumok, jelen Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik azok fizikai csatolása nélkül is, együttes értelmezésük 
jelen Szerződés érvényességi feltétele.
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2. A Keretszerződés tárgya és a megrendelés menete

2.1. A Keretszerződés aláírásával a Vállalkozó a Keretszerződés 4. számú mellékletében (a 
továbbiakban; „Műszaki leírás”) meghatározott feladatok vonatkozásában a 
Megrendelő mindazon konkrét beszerzési igényének kielégítésére köteles, amelyet a 
Megrendelő, egyedi megrendelő kibocsátásával megrendel (a továbbiakban: „Egyedi 
Megrendelő”) az abban foglaltak szerint.

2.2. Az Egyedi Megrendelők kibocsátása a KM 18.3 pontja szerint történik, annak 
érdekében, hogy az Egyedi Megrendelő tartalmazza az ellátandó feladatok pontos 
megjelölését, a teljesítés határidejét, a Keretszerződés 5. számú mellékletében megadott 
egységárak, díjak alapján számított vállalkozói díjat, valamint minden olyan adatot, 
információt, amely a teljesítés szempontjából lényeges, és amelyet a közbeszerzési 
dokumentumok, a Vállalkozó ajánlata vagy a Keretszerződés kifejezetten nem említ.

3. A Keretszerződés időbeli hatálya

Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés az aláírása napján lép hatályba és a 
Keretszerződés 7.1. pontjában meghatározott Keretösszeg (ide értve az opciós összeget 
is) kimerüléséig, de legkésőbb 2019. október 15. napjáig terjedő határozott időtartamra 
jön létre.

4. A teljesítés helye

Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Keretszerződés szerinti feladatainak teljesítését az 
Egyedi Megrendelőkben meghatározott helyszínen (a továbbiakban: „Teljesítési 
Helyszín”) köteles teljesíteni.

5. A teljesítési határidő

Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerződésben meghatározott feladatait 
2019. szeptember 30. napjáig, Megrendelő pedig az ellenérték megfizetését legkésőbb a 
Keretszerződés időbeli hatályának lejártáig (a továbbiakban; „Teljesítési Határidő”) 
köteles teljesíteni.

6. Teljesítés
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6.1. A Vállalkozó teljesítése minden tekintetben meg kell, hogy feleljen a 
Keretszerződésben, valamint az Egyedi Megrendelőkben meghatározott 
követelményeknek.

6.2. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a Vállalkozó a Keretszerződésben és az Egyedi 
Megrendelőkben meghatározott feladatait, illetve az azok teljesítése körében kapott 
utasításokat a Megrendelő érdekének szem előtt tartásával, határidőben, maradéktalanul, 
a legmagasabb szakmai színvonalon és a szakma szabályainak, illetőleg a Megrendelő 
által megkívánt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően, hiba- és 
hiánymentesen teljesíti. A teljesítés fentiek szerinti megtörténtéről minden esetben 
Vállalkozó teljesítésigazolást állít kí, melyet megküld Megrendelő részére. Megrendelő 
a teljesítésigazolás kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult azt 
elfogadni és aláírni. A számlázás előfeltétele a fentiek szerint megküldött 
teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása.

7. Keretösszeg, vállalkozói díj, teljesítés igazolása, fizetési feltételek

7.1. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés alapján felhasználható keretösszeg 20.000.000,- 
Ft + Áfa, azaz húszmillió forint + általános forgalmi adó (a továbbiakban: 
„Keretösszeg”).

7.2. A KM 18.3 pontjával összhangban a Keretösszeg 30 %-a, azaz 6.000.000,- Ft + Áfa, 
azaz hatmillió forint + általános forgalmi adó tekintendő opciónak (a továbbiakban: 
„opciós összeg”),

7.3. A Megrendelő köteles a Keretösszeg 70 %-át, azaz 14.000.000,- Ft + Áfa összeget, azaz 
tizennégymillió forint + általános forgalmi adó összeget teljes egészében kimeríteni, 
Egyedi Megrendelőket kibocsátani, kivéve, ha a Keretszerződés megkötését követően 
beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a 
Keretszerződés teljesítésére többé nem lenne képes, vagy az ilyen körülmény miatt a 
Keretszerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. A Megrendelő nem 
köteles az opciós összeg terhére Egyedi Megrendelőket kibocsátani. A Megrendelőnek 
az Egyedi Megrendelők kibocsátásáról olyan időpontban kell gondoskodnia, hogy a 
Vállalkozó -  figyelemmel a Keretszerződés időbeli hatályára -  a szerződésszerű 
teljesítésre képes legyen.

7.4. Vállalkozó az Egyedi Megrendelőben részletezett feladatok Felek általi elfogadása 
esetén, a Keretszerződés 5. számú mellékletében megadott egységárak, díjak alapján 
számított Egyedi Megrendelőben rögzített vállalkozói díjra jogosult.

7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj tartalmazza mindazon költségek 
ellentételezését, amelyek a Vállalkozónál a feladat teljesítése során felmerültek. A 
Vállalkozó a vállalkozói díjon felül semmilyen jogcímen nem jogosult további díjra a 
M űszói leíróíB^, valamint az Egyedi Megrendelőben rögzített szolgáltatásokLj CJ
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teljesítésével összefüggésben. A vállalkozói díj a Keretösszeget csökkenti.

7.6. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében 
foglaltak és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

A Megrendelő részéről valamennyi jognyilatkozat megtételére, így a teljesítésigazolás 
kiadására, a Szerződés alapján Egyedi Megrendelő megtételére jogosult személy;
Neve: dr. Esküdt Gábor
Beosztása: vezérigazgató
Tel.: +36 30 274 4264
E-mail: eskudt.eabor@nemzetidohany.hu

7.7. Megrendelő a KM 6.4. pontjában foglaltakra tekintettel, a Kbt. 135. § (8) bekezdése 
alapján biztosítja az Egyedi Megrendelők vonatkozásban az előleg igénylésének a 
lehetőségét legfeljebb az Egyedi Megrendelők szerinti vállalkozói díj nettó 
ellenértékének 10 %-áig.

7.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a Keretszerződés 7.9. pontja 
alapján előlegre tart igényt, úgy az igényelt előleg teljes Összegének 10 %-a 
tekintetében a Vállalkozót biztosítéknyújtási kötelezettség terheli. A jelen bekezdés 
szerinti előleg-visszafizetési biztosítékot a KM 6.4 pontja szerint kell a Vállalkozónak 
biztosítania. Az előleg megfizetése és elszámolása a KM 6.4 pontja szerint történik, 
azzal, hogy az Egyedi Szerződés alatt Egyedi Megrendelőt kell érteni.

7.9. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az igazolt teljesítést követően Egyedi 
Megrendelőnként a teljesítést követően jogosult számla kiállítására, figyelembe véve a 
Műszaki leírásban és az Írásbeli konzultációra szóló felhívásban foglaltakat. A 
kifizetések a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint a teljesítésigazolás alapján, a 
Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a 
Vállalkozó bankszámlájára átutalással történnek.

7.10. A Vállalkozó szavatol a bankszámlaszáma helyességéért, továbbá, hogy az az érintett 
Vállalkozóhoz tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj az átutalás 
napján teljesítettnek minősül.

7.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő csak a teljesítés igazolás és a Vállalkozó 
által “  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-nak megfelelően -  kiállított, a 
Megrendelő által befogadott számla ellenében teljesít kifizetést. Az Áfa megfizetésére a 
mindenkori hatályos Áfa törvény előírásai szerint kerül sor.

7.12. A KM 1.8 pontja szerinti Keretszerződés megkötésekor hatályos Együttműködési 
Megállapodással összhangban Keretszerződésben foglalt feladatokat tervezetten az 
alábbi tag teljesíti:

Feladat megnevezése Teljesítésre jogosult
Integrált reklámügynökségi 
szolgáltatások^ Lounge Design Kft.
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Grafikai tervezés Lounge Design Kft.

Fotózás Lounge Design Kft. /  New Land Media 
Kft.

7.13. Felek megállapodnak, hogy a szerződéskötés pénzneme magyar forint (HLT) és az 
Egyedi Megrendelő szerinti kifizetések minden esetben magyar forintban történnek.

7.14. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerint 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.

8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a jelen Keretszerződésben foglalt 
feladatot határidőre nem, vagy nem a KM-ben vagy a jelen Keretszerződés, az Egyedi 
Megrendelő rendelkezéseinek megfelelően teljesíti, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése 
alapján kötbér, továbbá a kötbért me^aladóan kártérítés fizetésére köteles.

A késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség tekintetében a 
KM 13. fejezete az irányadó, azzal, hogy az Egyedi Szerződés alatt Egyedi Megrendelőt 
kell érteni.

8.2. Késedelmi kötbér:

Megrendelő a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelőkben megjelölt 
teljesítési véghatáridő, vagy ha ilyet kikötött, a részhatáridők tekintetében késedelmi 
kötbér érvényesítésére jogosult. Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az 
esetben, ha a Keretszerződésben illetőleg az az alapján adott Egyedi Megrendelőben 
meghatározott kötelezettségeit olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesíti. A 
késedelmi kötbér alapja az Egyedi Megrendelő késedelemmel érintett elemére eső nettó 
ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke: naptári napban meghatározott teljesítési 
határidő esetén a kötbéralap 2%-a/naptári nap, ezt követően a napi kötbérre vonatkozó 
rendelkezések irányadóak. Az ilyen módon kiszabható kötbér maximuma az Egyedi 
Megrendelő teljes nettó ellenértékének 10 %-át nem haladhatja meg.

8.3. Hibás teljesítési kötbér:

Megrendelő a Keretszerződés szerinti teljesítés tekintetében hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére jogosult. Amennyiben Vállalkozó az Egyedi Megrendelő tekintetében, 
olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesít, hibás teljesítés miatti kötbér fizetésére 
köteles. A kötbér alapja az Egyedi Megrendelő hibás teljesítéssel érintett elemének nettó 
ellenértéke. A hibásteljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 30%-a. A Felek rögzítik, 
hogy a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésére tekintettel a Megrendelő a hibás teljesítési kötbér 
mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

8.4. Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben jelen Keretszerződés olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős 
meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. A kötbér
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alapja a jelen Keretszerződés szerinti Keretösszegből a meghiúsulás időpontjáig le nem 
hívott (ki nem fizetett) rész. A kötbér mértéke: 20%.

Amennyiben az Egyedi Megrendelő olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, 
meghiúsul, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. A 
kötbér alapja az Egyedi Megrendelő teljes nettó ellenértéke, mértéke: 20 %.

8.5. Ha az Egyedi Megrendelőben meghatározott teljesítési véghatáridő lejárta előtt 
nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt feladatait olyan okból, amelyért felelős 
csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy az Egyedi Megrendelő teljesítése 
a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő az Egyedi Megrendelőt -  
Vállalkozó felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül ~ egyoldalú jognyilatkozattal 
megszüntetheti, meghiúsulási kötbér és az azt meghaladó igazolt kárai érvényesítési 
jogának feimtartása mellett.

8.6. Ha az Egyedi Megrendelőben meghatározott teljesítési véghatáridő lejárta előtt 
nyilvánvalóvá válik, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő a fogyatékosságok 
kiküszöbölésére kitűzött határidő sikertelen eltelte után is gyakorolhatja a hibás 
teljesítésből eredő jogait, vagy a döntésétől függően a kárainak enyhítése érdekében a 
teljesítési véghatáridő eltelte előtt Megrendelő az Egyedi Megrendelőt -  Vállalkozó felé 
fennálló kártérítési kötelezettség nélkül -  egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetheti, 
meghiúsulási kötbér és az azt meghaladó igazolt kárai érvényesítési jogának fenntartása 
mellett.

8.7. Vállalkozó a kötbér összegét a vonatkozó Megrendelői felszólítás kézhezvételétől 
számított 15 (tizenöt) napon belül köteles átutalással megfizetni a Megrendelőnek az 
Egyedi Megrendelőben rögzített számlájára, vagy Megrendelő jogosult a kötbér 
összegét Vállalkozó esedékes díjából — Vállalkozó egyidejű értesítése mellett -  a Kbt. 
135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek szerint levonni.

9. A Keretszerződés megszüntetése

9.1. A Keretszerződés megszüntetése tekintetében a KM 14. fejezete az irányadó.

9.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül a KM-ben 
foglaltakon túl különösen, amennyiben:

9.2.1. Vállalkozó bármelyik Egyedi Megrendelő teljesítését jogszerűtlenül 
megtagadja;
9.2.2. Vállalkozó bármelyik Egyedi Megrendelő szerinti teljesítése, a Vállalkozónak 
felróható okokból, a Megrendelő által tűzött póthatáridő lejártakor sem felel meg az 
Egyedi Megrendelőben rögzítetteknek;
9.2.3. Vállalkozó, bármelyik Egyedi Megrendelő teljesítésére részben vagy egészben, 
a Vállalkozónak felróható okokból, képtelenné válik.a V aiidiKuzunaK it
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9.3. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Keretszerződés bármely okból 
történő megszűnése esetén a megszűnés időpontjáig keletkezett kötelezettségeiket 
kölcsönösen teljesítik. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy egymással azonnal, 
de legkésőbb a megszűnést követő 10 (tíz) napon belül elszámolnak.

9.4. Az elszámolás során a Keretszerződés azonnali hatályú felmondására okot adó fél viseli 
a másik félnek a Keretszerződés idő előtti megszűnésével kapcsolatosan felmerült, 
igazolt költségeit.

10. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

10.1. Keretszerződés aláírásával a Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Keretszerződésben és a 
Műszaki leírásban részletezett munkákat a Megrendelő számára az Egyedi 
Megrendelőkben foglaltak szerint elvégzi és kijelenti, hogy részéről sem a 
szerződéskötés, sem a teljesítés nem ütközik jogi vagy egyéb akadályba, a szükséges 
szakértelemmel és feltételrendszerrel rendelkezik.

10.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a Keretszerződés tárgyát képező feladatok ellátásához 
szükséges szakértelemmel rendelkezik.

10.3. A Vállalkozó a Keretszerződés teljesítése érdekében a Megrendelővel egjmttműködve 
köteles eljárni.

10.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozónak jogszabályba, a teljesítésére vonatkozó 
egyéb jogi normába vagy az általános szakmai szabályokba ütköző utasítást ad, úgy a 
Vállalkozó az utasítást nem köteles végrehajtani, de annak jogszabályba, egyéb jogi 
normába vagy szakmai szabályba ütköző jellegére köteles a Megrendelő figyelmét 
felhívni.

10.5. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért vagy 
károkért a Vállalkozó felelős, ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 
utasítását fenntartja, a Vállalkozó a Keretszerződéstől elállhat, illetve azonnali hatállyal 
felmondhatja. Ha a Vállalkozó a Keretszerződéstől nem áll el, illetve nem él a 
felmondás jogával, a Megrendelő utasítása szerint, annak kockázatára köteles a feladatot 
elvégezni.

10.6. A Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni köteles a 
Megrendelőt, amely kedvezőtlen hatással lehet bármelyik Egyedi Megrendelő szerinti 
teljesítésének határidejére, minőségére és költségeire. Az értesítésnek ki kell teijednie 
az előidéző okokra, azok megszüntetésének lehetőségeire, a kedvezőtlen hatások 
várható mértékére, mérséklésének módjára.

lOjJt^A Vállalkozó köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a bármelyik Egyedi Megrendelő
idéktalan teljesítését megelőzően társaságánál tulajdonosváltozásra,
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illetőleg jogutódlásra, bármelyik Egyedi Megrendelő teljesítésére kihatással lévő jogok 
és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor, 
illetve ha a Vállalkozóval szemben felszámolási-, csőd, vagy végelszámolási eljárást 
kezdeményeztek, avagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet alakult ki.

10.8. Bármelyik Egyedi Megrendelő teljesítésére részben vagy egészben való képteleimé 
válása esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Megrendelőt.

10.9. A Vállalkozó jogaira és kötelezettségeire egyebekben a KM 9. fejezetét kell alkalmazni.

11. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

11.1. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a vállalkozói díjat 
a Vállalkozó részére megfizetni.

11.2. A Megrendelő az Egyedi Megrendelő teljesítését kizárólag akkor köteles igazolni, ha a 
Vállalkozó az Egyedi Megrendelő szerinti feladatait az Egyedi Megrendelő 
ütemezésnek megfelelően maradéktalanul és kifogástalanul teljesítette, a szükséges 
dokumentumokat átadta.

11.3. A Megrendelő jogaira és kötelezettségeire egyebekben a KM 8. fejezetét kell 
alkalmazni.

12. Együttműködés és kapcsolattartás, értesítési szabályok

12.1. A Felek bármelyik Egyedi Megrendelő teljesítése érdekében teljes körűen 
együttműködnek, annak legszorosabb és legrugalmasabb módját alakítják ki. Felek 
közötti együttműködésre, értesítési szabályokra a KM 17. fejezetében foglaltak az 
irányadók.

12.2. Felek értesítik egymást minden olyan körülményről, amely bármelyik Egyedi 
Megrendelő teljesítésére kihatással lehet.

12.3. A Felek jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, vitáik megoldása érdekében egyezségre 
törekednek.

12.4. A Felek állásfoglalásaikat mindenkor egyeztetve, oly módon és időben teszik meg, hogy 
azok a harmadik személyekkel szembeni fellépést ne gyengítsék.

12.5. A Megrendelő kijelölt képviselője valamennjd Egyedi Megrendelő teljesítését 
figyelemmel kíséri, a Megrendelő utasításait, észrevételeit az egyeztetések során időben 
közli a Vállalkozóval.

12.6. A Felek közötti hivatalos kommunikáció formája; levél, telefon, e-mail, az alábbi
/ ^ \  kapcsolattartási pontok felhasználásával:
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Kapcsolattartásra jogosult a Megrendelő részéről:

Név: dr. Fekete István
Beosztás: jogi és ellenőrzési igazgató
Cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 40.
Telefonszám: 06306456769
E-mail cím: fekete.istvaníSínemzetidohanv.hu

Név: Gesztesi Anita
Beosztás: ügyfélszolgálati fömunkatárs
Cím: 1136 Budapest, Pannónia u. 40.
Telefonszám: +36(1)7954908
E-mail cím: eesztesi.anitaiolnemzetidohanv.hu

Kapcsolattartásra jogosult a Vállalkozó részéről:

Név: Balásy Gyula
Beosztás: ügyvezető
Cím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Telefon: + 36-1-746-2803
E-mail: evula.balasvioinewland.hu

Név: Hídvégi Krisztina
Beosztás: média igazgató
Cím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Telefon: + 36-1-746-2803
E-mail: krisztina.hidveei<S),newland.hu

Név: Sperczel Dániel
Beosztás: client service vezető
Cím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Telefon: + 36-30- 253-5058
E-mail: daniel.snerczeli^lounee.hu

Név: Rejtő Bence
Beosztás: account manager
Cím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Telefon: + 36-30-242-3603
E-mail: bence.reitoiSllounBe.hu

12.7. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról a másik felet késedelem 
nélkül értesíteni kell; a változás a másik félhez megküldött értesítés kézhezvételével lép 
hatályba. A kapcsolattartók személyének vagy adatainak változása nem minősül a 
Keretszerződés módosításának.

12.8. Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot, tájékoztatást vagy egyéb 
értesítést írásban tesznek meg és szükség szerint személyesen, küldönc vagy
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ftitárszolgálat útján, ajánlott és tértivevényes levélben, vagy elektronikus úton küldenek 
meg egymásnak, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó 
személy részére címezték.

12.9. Az értesítés kézbesítettnek tekintendő:

i. küldönc útján való kézbesítés esetén a kézbesítéskor, vagy a személyes átvételkor;
ii. futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített 

formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy
iii. ajánlott és tértivevényes levélben való postázás esetén a tértivevény által igazolt 

időpontban, vagy - ha a levél a feladóhoz a kézbesítés meghiúsulására utaló 
jelzéssel érkezik vissza és a küldeményen a címzett jelen Keretszerződés 12.6. 
pontban megjelölt kapcsolattartójának címe szerepelt -  a postára adást követő 5. 
(ötödik) munkanapon;

iv. e-mailben való küldés esetén az e-mail üzenetnek a címzett fél szerverén történő 
áthaladásának időpontját követő napon. Az ellenkező bizonyításig az áthaladás 
időpontjának az e-mail üzenetben megjelölt küldési időpontot kell tekinteni, 
kivéve, ha az e-mail üzenetben megjelölt küldési időpont nyilvánvalóan hibás. 
Ebben az esetben a tényleges áthaladás időpontját kell figyelembe venni, vagy 
amennyiben a címzett fél a fenti alpontok bármelyike szerint megküldött értesítés 
átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján.

13. A Keretszerződés módosítása

13.1. A Felek a Keretszerződést a Kbt. 141. § -ában rögzítetteknek megfelelően 
módosíthatják.

13.2. A Keretszerződés módosítását bármelyik Fél kezdeményezheti.

13.3. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés -  alakszerű szerződésmódosítás nélkül -  módosul 
az alábbi esetekben:

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

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

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem záija ki.

14. A Kbt. által kötelezően előírt rendelkezések

14.1. Megrendelő elŐíija a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározottak alkalmazását, azaz:
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a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el bármelyik Egyedi Megrendelő 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont ka)-kc) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak,

b) a Vállalkozó bármelyik Egyedi Megrendelő teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. 
§ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

14.2. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi 
LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék -* az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (3)-(4) bekezdés szerinti 
ellenőrzési feladataival összefüggésben -  ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő 
szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, 
illetve amelyek a teljesítésért felelősek, továbbá a teljesítésben közreműködőknél.

14.3. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a Beszerző 
köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban 
közzétenni a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: a szerződő felek 
megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az 
ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének 
időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - 
támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre 
köteles szervezet - által történt teljesítését követő harminc napon belül. A Megrendelő 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Beszerző számára a fenti jogszabályi feladatok 
teljesítése érdekében a szükséges adatszolgáltatást határidőben teljesíti.

15. Átláthatóság

15.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 1. § 4. 
pontja és a 41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (Xll. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”) 50. 
§ (la) bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerint a Vállalkozó képviselője a Keretszerződés 6. számú 
mellékletét képező nyilatkozatban úgy nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átlátható
szervezetnek minősül.

15.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen
visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet

— kifizetést, amennyiben a Vállalkozó nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható
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szervezetnek.

15.3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő bármelyik Egyedi Megrendelőből eredő 
követelések elévülésig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a Vállalkozó 
átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni.

15.4. A Vállalkozó -  képviselője útján -  a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak 
változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni.

16. Jogviták rendezése

16.1. A Felek törekednek arra, hogy a Keretszerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő 
vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket peren kívül rendezzék.

16.2. Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 30 (harminc) napon belül a Megrendelő 
és a Vállalkozó nem tudják békés úton rendezni a Keretszerződés kapcsán jelentkező 
vitás kérdéseket, úgy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

17. Titoktartás

17.1. Felek jelen Keretszerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen 
Keretszerződés teljesítése során egymásról tudomásukra jutott információkat, adatokat, 
dokumentumokat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, azokat nyilvánosságra nem 
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, 
hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet 
valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy jogszabályi előírás tesz szükségessé. A 
Vállalkozó titoktartási kötelezettsége megszegésével akár Megrendelőnek, akár 
Megrendelő ügyfeleinek okozott vagyoni, illetve nem vagyoni kár megtérítéséért anyagi 
felelősséggel tartozik.

17.2. A Vállalkozó nem adja ki és nem teszi hozzáférhetővé harmadik személynek, és 
szigorúan bizalmasan kezeli, mind a jelen Keretszerződés érvényessége alatt mind pedig 
azután, együttműködésük, illetve a jelen Keretszerződés tényét, annak tartalmát, és 
minden más információt és dokumentumot, amelyet Megrendelő átadott. A Megrendelő 
garantálja, hogy alkalmazottaik és bármely más személy, aki szükségszerű és 
indokolható okból hozzáférhetett ezen információkhoz vagy dokumentumokhoz, 
betartja a fenti titoktartási kötelezettséget.

17.3. A Vállalkozó a fenti 18.1. és 18.2. pontban rögzített titoktartási kötelezettsége 
megszegésével akár Megrendelőnek, akár Megrendelő ügyfeleinek okozott vagyoni, 
illetve nem vagyoni kár megtérítéséért anyagi felelősséggel tartozik.
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17.4. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy jelen Keretszerződés végrehajtása során csak 
olyan munkavállalót alkalmaz, akit írásban olyanformán kötelezett titoktartásra, hogy a 
titoktartás megszegése esetén szintén anyagi felelősséggel bír.

17.5. A fentiekben meghatározott kötelezettségek nem vonatkoznak az olyan információkra, 
melyek
• a Felek számára már átadás előtt bizonyíthatóan ismertek voltak,
• a nyilvánosság számára megérkezésük előtt hozzáférhetőek voltak,
•  a nyilvánosság számára beérkezésük után hozzáférhetővé, közismertté váltak 

anélkül, hogy azért a Felek felelősek lettek volna,
• amelyet közhatalmi szervek részére a hatályos jogszabályok szerint, vagy bármely 

más hatóság részére az alkalmazandó jogszabályok szerint fel kellett fedni.

17.6. Felek rögzítik, hogy a jelen fejezetben meghatározott titoktartási kötelezettség a 
Vállalkozó által, a jelen szerződésben vállalt feladatok elvégzése érdekében igénybe 
vett mindenkori alvállalkozóra, illetve teljesítési segédre/közreműködőre is teljes 
körűen kiterjed.

17.7. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy Megrendelő állami tulajdonú gazdasági társaság, 
mely ezen jellegéből adódóan beszámolási kötelezettséggel tartozik a megkötött 
szerződése tekintetében. E tényre tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi és hozzájárul, 
hogy a jelen Keretszerződésben foglaltakról, a Megrendelő tájékoztatást adjon az arra 
feljogosított szervek részére.

18. Záró rendelkezések

18.1. Ha a Vállalkozó a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból akadályoztatva van a 
szerződésszerű teljesítésben, és ez a szolgáltatások ellenértékét vagy a teljesítés 
időtartamát növeli, akkor a Felek sürgősen egyeztetnek és rögzítik az ezzel összefüggő 
teendőket.

18.2. A Keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében - a KM 16.2. pontban 
foglaltak figyelembe vételével - a keretmegállapodásos eljárás első részének 
megindításakor, azaz 2018. április 11. napján hatályos Kbt. a Ptk., a Grt., a 
környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, a reprezentációs 
költségek után fizetendő adó vonatkozásában a személyi jövedelemadóról szóló 1995. 
évi CXVn. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és a KM 
rendelkezései az irányadók.

18.3. Felek egyező akarattal rögzítik, hogy amennyiben a KM megszűnik, a KM irányadó 
rendelkezéseit a Keretszerződés és az Egyedi Megrendelők tekintetében a KM 14.9 
pontja szerint a Felek alkalmazni rendelik.

1 8 .^  vállalkozó a/Keretszerzödés aláírásával kapcsolatosan tudomásul veszi az Európai

Szakterület Pduüg}^



Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 
2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és az abban foglaltaknak 
megfelelően jár el.

18.5. Mindkét Fél kijelenti, hogy a Keretszerződést a Fél nevében aláíró személy megfelelő, a 
vonatkozó jogszabályok által megkívánt aláírási joggal rendelkezik, így részéről a 
Keretszerződés aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy 
egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben Félként szerepel.

18.6. A Keretszerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és közös 
értelmezés után helybenhagyólag aláírták.

18.7. A Keretszerződés 3 (három), egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban 
készült, amelyből 2 (kettő) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány a Vállalkozót illet.

Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:
6. számú melléklet:
7. számú melléklet:

írásbeli konzultációra szóló felhívás (fizikailag nem kerül csatolásra) 
Dokumentáció (fizikailag nem kerül csatolásra)
Ajánlat (fizikailag nem kerül csatolásra)
Műszaki leírás 
Ártáblázat(ok)
Átláthatósági nyilatkozat 
Keretmegáll apodás

Kelt: Budapest, 2019. június ■ . Kelt: Budapest, 2019. június 19.

A Megrendelő nevében:
NO N em zeti D ohánykereskedelm i Nonprofit 
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ND Nemzeti Dohátíylieireskedeleini 
Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság
képv.: dr. Esküdt Gábor Vezérigazgató, 

Megrendelő

A Vállalkozó nevében:
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New l^Sn^^te^K^i;^eklártf,^blgáltató 
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Vállalkozó
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KoriSftdf f é  clőssé;
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Társaság

képv^^alásy Gyula 
Váílalkozó



6. sz. melléklet

Nyilatkozat
a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények

teljesüléséről

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

A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján:
Szervezet neve: New Land Media Kft.
Székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u.l6.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):
Cégjegyzékszáma: 01 09 176515
Adószáma: 24670827-2-43
Statisztikai számjele: 24670827-7312-113-01
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Balásy Gyula

Cégjegyzés módja: önálló vaav eavüttes fa meefelelő aláhúzandól

Alulírott/alulírottak, mint a fent megjelölt pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk 
jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható 
szervezetnek minősül:

1. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhető;

2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezményt kötött;

3. a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

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

Alulírott/alulírottak, mint a fent megjelölt szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett 
gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése l.b) pontjának megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a 
kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések 
elé/íHéséig- az állanháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”)

Szakterület Pénzügy J o |



55. §-ában foglaltak szerint -  jogosult a jo ^  személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni, 
azzal, hogy ahol az Áht. 55. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Tudomásul veszem/vesszük, hogy
• a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére 

teljesíthet szerződés alapján kifizetést;

• a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;

• jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a 
nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli.

Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk 
tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 
megfelelnek.

Kelt; Budapest, 2019. június 19.

iláirás;sze
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6. sz. melléklet

Nyilatkozat
a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények

teljesüléséről

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

Szervezet neve: Lounge Design Kft.
Székhelye: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 16.
Adóilletősége (ha az nem Magyarország):
Cégi egyzékszáma: 01 09 940287
Adószáma: 22715544-2-43
Statisztikai számjele: 22715544-1813-113-01
Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Balásy Gyula

Cégjegyzés módja: önálló vaav eavüttes (a meefelelő aláhúzandó)

Alulírott/alulírottak, mint a fent megjelölt pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk 
jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható 
szervezetnek minősül:

5. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhető;

6. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarország a kettős adóztatás 
elkerüléséről szóló egyezményt kötött;

7. a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 
szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

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

Alulírott/alulírottak, mint a fent megjelölt szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, bogy az általam/általunk jegyzett 
gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése l.b) pontjának megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a 
kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések 
elévüléséig -  az álldfílháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”)

Szakterület Pénzügy Jog



55. §-ában foglaltak szerint — jogosult a jopi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet átláthatóságával összefiiggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni, 
azzal, hogy ahol az Áht. 55. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Tudomásul veszem/vesszük, hogy
• a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére 

teljesíthet szerződés alapján kifizetést;

• a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis;

• jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a 
nyil atkozattevöt/nyi 1 atkozattevőket terhel i.

Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk 
tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 
megfelelnek.

Kelt: Budapest, 2019. június 19.

Szakterület Pénzügy Jog



4 .  s z . m e llé le te t

MŰSZAKI LEÍRÁS

1. A beszerzés tárgya

Applikáció- és webfejlesztési feladatok ellátása az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére.

2. A Megrendelő bemutatása

Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság {röviden; ND 
Nonprofit Zrt., a továbbiakban: Megrendelő) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység 
szervezésének szakmai irányítását ellátó 100%-os állami tulajdonban lévő, zártkörűen működő 
nonprofit részvénytársaság, melynek feladatkörét a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a 
dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 
határozza meg.

3. Háttér-információk

A Megrendelő weboldalával fwww.nemzetidohanv.hu) kapcsolatban több mint 5 éve történt legutóbb 
fejlesztés; mostanra az újabb funkciók, menüpontok hozzáfej lesztése nehézkes. Továbbá 
pontatlanságok tapasztalhatók a weboldalon működő dohánybolt kereső alkalmazás egyes funkcióinak 
működésében, valamint a sajtó képviselőinek üzenő panel funkciójában is.
A dohánytermék-kereskedők kötelező éves képzését lehetővé tévő e-leaming felület 
fwww.kepzes.nemzetidohanv.hu) szintén 4 éve azonos kültartalom mellett üzemel, szükséges külső 
megjelenését hozzáigazítani a Megrendelő megújuló weblapjához.

A weboldal céljai, funkciói:
tájékoztatás az aktuális és korábbi pályázati eljárásokról,

- tájékoztatás a koncessziós szerződés, valamint Kijelölés alapján Nemzeti Dohányboltot 
üzemeltetők számára,
tájékoztatás a szakmai képzésről, az e-leaming felület biztosítása,
szakmai tartalmú tájékoztatások (előadások. Megrendelő által szervezett rendezvények,
együttműködő partnerek bemutatása),
kapcsolattartási adatok elérhetővé tétele,
sajtókapcsolat biztosítása (üzenetküldési funkció),
dohánybolt kereső,
kötelező tájékoztatás és a közérdekű adatok közzététele,
megjelenési felület a Megrendelő prevenciós és dohányzásról való leszokást segítő marketing 
kampányához kapcsolódóan,
a Megrendelő egyéb tevékenységeivel kapcsolatos kommunikáció pl.: egyedi azonosító kód 
kibocsátás.

3.1. Kommunikációs célok

A fejlesztés célja, hogy a weboldalak felhasználóbarát működésűek, korszerűek és könnyebben 
kezelhetők legyenek (CMS).

3.2. Célcsoportok

koncesszió jogosultak és koncessziót gyakorlók, 
kijelöltek, 
a média képviselői,

- a Megrendelő tevékenysége iránt érdeklődök, 
pályázati lehetőség iránt érdeklődők, 
iparági és közigazgatási szereplők, 
készletnyilvántartó szoftverek gyártói.

http://www.nemzetidohanv.hu
http://www.kepzes.nemzetidohanv.hu


3.3. A feladat teljesítésének időbeli keretei:

A keretszerződés aláírásától 2019. szeptember 30-ig.

4. A nyertes Ajánlattevő feladatai

A nyertes Ajánlattevőnek Megrendelő brief-je alapján tervezetten az alábbi feladatokat kell 
teljesítenie, amelyek a szükséges egyeztetéseket követően az eseti megrendelőkben kerülnek 
pontosításra, véglegesítésre.
A nyertes Ajánlattevőnek ki kell jelölnie egy állandó ügyfél-kapcsolattartót, aki szükség esetén részt 
vesz a fejlesztések kapcsán szervezett értekezleteken, együttműködik a kommunikációs tevékenység 
során megbízott többi szakcéggel és figyelemmel követi a költségeket. A rendelkezésre állásra 
vonatkozó elvárások: a kijelölt kapcsolattartónak munkanapokon 9-17 óra között elérhetőnek kell 
lennie e-maílen és telefonon.
A Megrendelő a szerződéskötést követően a nyertes Ajánlattevő részére átadja az elfogadott arculati 
elemeit, valamint rendelkezésre bocsátja a szükséges jelszavakat, forráskódokat, szakmai 
háttéranyagokat, stb.

Megrendelő elvárása, hogy a weboldal tartalma, menü rendszere magyar nyelven készüljön el azzal, 
hogy a magyar nyelvű változat mellett külön angol nyelven is készüljön egy, a Megrendelőt és annak 
tevékenységét bemutató összefoglaló, valamint olyan tájékoztató, mely az újonnan a hazai piacra 
belépni szándékozó dohányipari szereplőknek ad tájékoztatást azon általuk teljesítendő jogszabályi 
kötelezettségekről, melyek előfeltételét jelentik a kizárólagosan az Fdvtv. hatálya alatt értékesíthető 
termékek forgalmazásának.

Megrendelő elvárása, hogy a Megrendelő működését bemutató reklámfilm megjelenjen -  kizárólag 
megtekinthető és nem letölthető formában -  az elkészülő új weboldalán.

Elvárás, hogy a Megrendelő külső segítség nélkül saját maga, mint admin tudjon a web felületén 
kisebb változtatásokat, átalakításokat, bővítéseket végrehajtani

4.1. Online ügynökségi szolgáltatások

- a meglévő weblap-struktúra áttekintése, elemzése, szakmai javaslat kidolgozása az 
optimalizálásra,

o keretrendszer, CMS (ha szükséges új), 
o struktúra, menüpontok,
o szövegek, illusztrációk (ha a Megrendelő instrukciói alapján szükséges).

- az elfogadott javaslat alapján a szükséges fejlesztések elvégzése:
o drótváz,
o frontend és backend fejlesztés, UX, 
o keresőoptimalizálás, 
o adatok migrálása, 
o tesztelés,
o oldalak feltöltése, élesítése.

- applikáció kódjavítása.

Általános elvárások: 
reszponzív,

- könnyen kezelhető CMS, tartalmi bővíthetőség,
meglévő oldal adatainak teljes körű migrálása, archívum létrehozása.

4.2. Grafika! tervezés

az elfogadott koncepció alapján a web design elkészítése a Megrendelő arculati előírásainak 
megfelelően.

o legalább 3 különböző kreatív koncepciót kell bemutatni a Megrendelőnek.

Nyertes Ajánlattevő feladata lehet a weboldalakhoz szükséges illusztrációs képek biztosítása.



A iA nlati f r té k c k  Ssszcsftfse
„A pplikáció- és w cbfcjicsztési fcladalok ellátása az N D  N em zeti Dohánykereskedelm i N onprofit Zártkörűen M űködő R észvénytársaság rcszcre"

tárgyii írásbeli konzultációval m egvalósuló közbeszerzési eljáráshoz

Értékelési su m p a n to k  és részszempontok
New Land Media Reklám, Sznlgáltató és 

Kereskedelmi Kft. és Lounge Design 
Szolgáltató Kft. á llal alkotott konzorcium  

(1123 Budapest, Nagyenyed u. 16. fsz. 4.)

A r
1. Szakemberek munkndijai vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összehasonlító ár (nettó, 
HUF) 264 480

2. Grafikai tervezés vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett összchasonlilo ár (nettó. MUF)
12 274 308

13 Gyártás (fotózás) vonatkozásában kiadott táblázat szerint képzett Osszchasonliló ár (nettó, HUF)
1 542 192

19 Integrált reklámügynöki tevékenység (on-ltnc kommunikáció) vonatkozásában kiadott táblázat 
szerint képzett Osszchasonliló ár (nettó, MUF) 5 335 894

Minőségi k rité rium
51 A késedelmi kötbér mértéke a  naptári napban meghalározott teljesítési haUiridő cselén (min. 2 
%/naptári nap, max 5 %/naptári nap) 2,0





K M O .V KO M 1M -2(IIK

I
K IM O .V KO M iM -2018

mint lay es a?
K K K t.T .% tK ri.\I.U V PO |)r\«i 

^K crc lm rg d llap o tlás  d N e n u c ll K o m m u n ik id ö s  l l ív a l a l r ó l r s a  korjitdn> zali kam niun lkacíO í 
iK szirnéM k k5ípfln<os<ta|f kO«l>es»r7 « i  rG iidfzererö t tzó ló  247/2014. 1,) K o rra , rendelet

h tilá lya  a lá  la r to iá  va{^ ahh o z  ön k én t c ia tlak iizó  $zer^ czelek szán iám , a rendele ttien  
szabályozo tt kom m unikác iós tárfO  ú Feladutokhoz kapcsolódó szo lgá lta tások  ellá tására '*

társban
a S cm /e ti Kom m unikációs H ivatalról és a  Lorrnónyzaii kom m um kacios beszerzések kozpom ositon 

közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014 (X. I ) Ktmii. rendelet 10 § |1 )  bekezdése alapján

mely lélrejOtt cy>res/rúl

Né̂-
Képviseli:

Székhcly/Círa.
Adószám

a továbbiakban. ..Beszerző

inásreszról a

Cégnév: 
képviseli: 
SzékJtcly* 
Adószám. 

Cégjegyzékszám 
Bankszámla szám:

mint tag és a

Cégnév
Képviseli.
S zékhely
Adószám:

Ccgjegyzckszam
B ankszám laszám :

N em zeti K om m unikációs H ivatal 
dr I enkvi M m ill elnök 
1054 Uudapesu G aribaldi u 1  
15827186-2^1

New Lattd  M edia K cklám , S zo lgá lta tó  cs K crcskedeJnii 
K ft. és a L ounge Design S zolgálta tó  K ft. á lta l a lko to tt 
konzo rc ium , am elynek  ta g ja i:

New Land M edia Bckláni. Szolgáltain es Kereskcilclm i Ktl 
Balásy Gyula ügyvezető 
1123 Budapest. N agyenyed u 16 fszt. 4 
24670827-2-13 
01 09 176515
CIB Bank Zrt Í07<KM4(>*6SOS4264-55800(K)6

Lounge D esign Szolgáltató Kli 
Balásy Gyula Ügy vezető 
1123 Budapest. Nagyenyed u. 16 fszl 4  
22715544-2-43 
01 09 940257
CIB B an k 7 jt. 10700440-24632407-55800006

Cégnév: 
Kepviscir; 
S zékhely  
Adószám: 

Cégjegyzékszám . 
Bankszámfa szám.

ABlliate N etw ork K ö 
D r Nagy Brigilta ügyvezető 
1016 Budapest. 1 isznyaí uica 38 
14924390-2-41 
01 09 926242
M KB Bank Zrí l03rKHH)2-l0655524-19ü20044

mnU tag.

a Ivnáhbm khan lagok egyenesen  V áilalknzó2^ , va lam in t a

Cégnév 
Képviseli: 
Székhely 

A dószám: 
Cégjegyzékszám; 

Bankszám la szám:

mini tag. lovábbá a

Cégnév: 
Képviseli 
Székhely: 

Adószám: 
Cégjegyzékszám. 

Bankszámla szám

inini tag cs

mini tag.

a im ábbiakhaii tagok cgyültcsen ..V ilJ a lk ü z ó P , tov ili|»á a

N etw ork  360  R ek lám ügynökség  k í l .  cs az  ArfiJlatc 
N etw ork  K ft. á lla l a lk o to tt konzorcíun i, am elynek  tag ja i:

Cégnév rífitwork 360 K ckláműgynőkség Kft
K épviseli' Dr. Nagy Brigilta Ögy vezető
Székhely 1016 Budapest, l.iszjiyal utca 38
Adószám. 23480197-2-41

Cégjegyzékszám . 01 09  967514
Bankszámla szám M KB Bank 7 rt 10300002-10655S3M 9020037

Cégnév 
K épviseli. 
SzéU ícly ' 

Adószám: 
Cégjegyzékszám- 

Bankszámla szám-

T rin ity  In le rn a tio n a l C om m un ica tions  K ft., a > bung  a n d  
P a r tn e r i  K om m unikációs és T anácsadó  K ft. cs S P R IN T  
N Y O M D A  N yom d aip ari S zalgálla ló  és Ü gynöki K ft. á lta l 
a lk o to tt konzo rc ium , am ely nek  la t ja i :

1'nTMty Iniernaiinnal Com m unications Klí 
Énekes Szabolcs Bence ügy vezető 
1037 Budapest, Kiscelli utca 104 
23076763-2-H  
01 09 951834
M KB Bank Z n  10300002 10633680-19020013

Young and Partners kom m unikációs és Tanácsadó K tl.
Énekes Szabolcs Bence ügyvezető
1037 Budapest, Ktscclli utca 104
14288148-2-41
0 1 0 9  S97229
M KB Bank Z n  103ü0002>l0454724-t% 20039

SPRINT N YO M DA  Nyotiulaipan Szolgáltató és Ügynöki Kft 
Herczcg pé ic r Ügyvezető 
1139 Budapest. Teve utca 24-28 B Ihaz, 5 cm 3 
10344985-2-41 
01 09 320179
C in  Bank Z n  1070GO'i6«14095806-50000005

*//r^

>i|i-vibbtakban lagok egyuitcsen: ..V áilalko2Ó3 *'

iV allalkozó l, Vállalkozó2 és Vállalkozó} n továhbtakhan együttesen; ..A 'állalkozök", valamely 
vállalkozó a lőbbí nélkül a lovabbiakban- „\'állBÍkDzó *, Beszerző e s  V állalko/ok a tovahhrakliaii 
együttesen . Felek”  vagy .^Szerződő Felek*^ önállóan n m aiik  nélkül - f é l ' )

kozott alulírott napon es helyen, az alabbi feltetelekkek.

I . F lözn ienyck
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\ l SrtnÍH Íó  r d c k  rögziiík. hog\ a Hcszcrző 2015 áp n iis  II  nap p n  ^K crc liiicg á iliirad ás  a  
jNcmzeli K om m unikációs l l iv a la irá l  és a k< jrtiián )/a ti kom m unikációs beszerzések  
k fiipon fosíloü  kBzbcszeraésI ren ilszerérn i szőlő 247/201*1. (X . I.) K orm , rcndclef h a t i h a  
a lá  la r tu z ó  v a ^  uhlioz ö n k én t csatlakozó szersvzciek  szám ára , a rendele tben  s z a b á h v z o ti 
kom m un ikác ió s  1án>>á rc laü a lo k h o z  kapcsolódD  szo lgá lla lások  tllálásóra** dnc\'e7iÍ3%el a 
Nc.*nzcts KomniumkdiCins i l is ’alalrót cs a kormán>rzall kom m unikációs beszerzések 
központositoii kSzbcszcrzcsi rcndszcrciől szútú 247/2014. (X. K) K onn. rendelet {a 
tinabbíakbaii: ..K o rtn án y rem lc le t" )  5. ^ ( I) bckc /dcs srcrinri jog i szem élyek (a továbbiakban: 
é r i n t e t t  szerv eret**) javám  e lján 'a  közbeszerzési efjárúsl indiiott (a továbbiakban: 
..K özbeszerzési E l já rá s" ) a közbeszerzésekről szóló  20IS . évi CXLIII. lörvény (a 
továbbiakban: ,.K b l.“ ) 105. § (2) bekezdés c) pontja és n Koniiánvrendelet -  közbeszerzési 
eljárás incgindflásakoí liatályos -  leiKlelkczcsci alapján.

A K özbeszerzést Eljárási incgindiió  felliivás az Európai U nió Hivatalos Lapjában 201b. ápniis 
14. rtapján HL 201S/S 073-I6202S  szám  alatt, illclvc a K özbeszerzési Énesíiő  2 0 1 8 ^3 . 
lapszám ában 2 0 IS. április 17. napján K É 5874/2018, szánt alatt jelent mc^.

1.2. A K özbeszerzési Eljáiás vonatkozásában a legjobb ármérték arán)ó  ér\én>'cs ajánlatokat a 
Vóllalkozók nyijjtoiták be, am elynek következtében a K özbeszerzési Eljárás n>-ertcsckcnl 
n es /c rző  a V állalko/ókat h in ieiie ki 201B. jiin lus 8 . napján.

1.3. Feniickrc való tekintettel le le k  m egkötik a je len  kcrctmegállapodást (a továbbiakban: 
. .K e rr tn irg á lla p o d ás" )  azzal, hogy a közbeszerzési eljárás során kibocsátott Kbt. 3. § 21. pont 
szerinti közbeszcrzcsi dokum entum ok ( I .  és 2. szám ú melléklet) és a Vállalkozók ajánlatai (3, 
számú n ic llé k le t)-k ü lö n  csatolás hiányában is -  a jd c n  Keret megállapodás mellékletét képzik

1.4. Vállalkozók a  je len  K erctm cgállapodás aláírásával kijelentik, hogy a Kerelnicgállapod.á5 
m egkötésére irány’u ló  knzbeszerTCsi eljárás során kibocsátott Kbt. 3. $ 21. pont szerinti 
közbeszerzési dokuincntuiiKik tarfalniát, a R esrerző követelm ényeit megívmenek, azokat 
elfogadtak, m inden az  ajánlattételhez szükséges ínfortnáríot m egkaptak, tllctvc beszereztek, a 
srcrződés és n közbeszerzési dokumetitiimok rendelkezéseit tnagukra nézve kötelezőnek 
elfogadják.

1.5. Beszerző kijelenti, hogy a Kereirnegiillapodás m egkötése előtt m inden, az általában elvárható 
m értékben áltnia fclísmcrltető lénvcges körülm ényről lá jéko/tatta V állalkozókat Entick tényét 
Vállalkozók cljsntenk.

L ó. Id c k  rögzítik, hogy:

L ó .l.

1.6 .2 .

a V álJalko/ók nz eg>es beszerzési igéitvek tekintetében kfliön szerződéseket (a továbbiakban 
. ,E ^  cdl S zerződés") fognak aláírn i azon érintett szenezctckkcl, arncljek  rievébcii és javára 
e l já n n  a  Deszerzö lefol^ialja a K özbeszerzési Eljárás m ásodik része szcnnti eljárást (a 
továbbiakban: „Egyedi E ljátii**).
n K özbeszerzési Eljárás m ásodik részének eredm énvekcnt létrejövő l:g)cdi Szerződésekben az 
Egyedi Eljárás hzcrmti nvertes Vállalkozóval szerződő fél azon érintett szervezel lesz, am ely a 
Ucszerzó központosított közbeszerzési rendszeréhez tartozik, vagy alilioz Önként kapcsohídik, 
é s  akinél a  beszerzési igény jelentkezik .

1.7. A Kefciniegnliúpodásban m cgliatározott -  Vállalkozókra v o n a tk o z ó -jo g u k  és köiclezeitségek 
(beleértve adott esetben a felelősséget, a jogkövetkezm ényeket, vog) a szerződés 
rncgszúntctésct is) Vállalkozónként kűlön*kfilön, fírnlllóan is énelm ezcndőek. Ebből 
kővetkezőéit valam ely Vállalkozóval kapcsolatos jo g , kötelezettség vagy érvénvcsitendő 
jogkövetkezm ény az  érintett V állalkazó vonaikoznsában oly módon is értelm czheiő és

1?
i f i
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alkalntazjniifo, hogy az  a többi Vállalkozií je len K eretm egíilapodás szerinti jogviszonyát nem 
érinti.

1 8  A Felek rögzítik lingv a kerelntegilU podásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő 
ajanlaiicvóL kizárólag közösen tehetnek ajánlatot cs közösen kölJietnck Egyedi SzctztHlc‘4  a 
kcrctm cgáilapodásos eljárás második részében ts. A kozos ajánhtilcvók az  eljarös másodtk 
részétien kötelesek nieghaiam zm  hogy az Egyedi Szerződéiben meghatározóit szolgáltatást > 
több szolgaltafas esetebcti az egyes szolgaliatasokal melyik tag teljcstu , nem  crtn tvc azt a 
körülm ényi, hogy a tagok felelőssége a szerződés teljcsitésééil egy etem leges A közös ajanlatot 
tevő ajánlattevők közötti cgyDttinűkÖdes fonnájat cs lŐbb s/ahalyaít külön oktralK i foglalt 
Egyúttinükődcst M egállapodás lartalm azza, amely je len  Keretm egállapodas 4 szám ú 
mellékletét képezt Az E'gy tliirmUödési M egállapodás tanalm ára, m egkötésén; cs m ódoiitasara 
olapvelően a Polgári I ö n  cny könyvről szoló 2013 évi, V törvény (a továbbiakban. „ P tL " )  
szabályát 02 irányadóak, kivéve a Kbt *bcn js szabályuzoK elem ekei, am elyeket a Kbt 35 $ (6 )- 
(7) bekezdése, valamint a 139 § ( I) hekezilése mcglialámz.

I ^  Felek a Ptk. 6:63 $ (5) bekezdésében fuglaliaklól chcröcn kijelentik, hogy a közöltük létrejött 
Kcrclm cgállapodásnak nem  képezi részét a Felek közöli korábban kialakult szokás, gyakorlat, 
illetve a je len  K eretm egállapudás tárgya szerinti (Izletagban q liasonlo jellegií szerződés alanyai 
által szeles körben ismert és rendszeresen alkalm azott szokás.

2, A  szerződés t i

2 .1 . Szerződő Felek rögzíttk. hogy az  Egyedi Szerződések m egkötésen: irányiiló közbew erzésck 
m egvalósításira a vonatkozó beszerzést igény felmerülését követően kerül sor A Beszerző a 
jelen KeretmegállupoiláN alapján m egkötendő Egyedi Szerződések érdekében Icrnlyiatandó 
közbeszerzési eljárás során adja meg az  Egyedi Szerződés azon fellélclcil, am elyet o Szerződő 
Felek a K cretm cgállapodásban nem szabályoztak va^*, amit a Ücszerzó oltót részben ehérően 
kíván meghatározni A  je len  K enrtnicgállapodás ennek incgfclclőcn nem tartalm azza az annak 
alapján m egkötendő Egyedi Szerződések minden feltételét \-ngy azokat nem kötelező é n n e l 
tanalm azza, ugyanakkor a K ereim egállápodirban nteghatározDit feltételeket az  Egyedi Eljárás 
sorén lényegesen m odosttani nem lehel. Amennyiben valamely kérdést az Egyedi Szerződés 
iieitt, vagy iient m egfelelően szabályoz, abban az esetben a je len  KerelmegallapodáihaTi. ninii 
m ögöttes szeiródésbcn foglallak az tiányadoak

2 2- Az E:gyedi Szctzndcs mmt/ija a je len  K erctm cgállapodás $ n ő n u j ntclléklelét kepe?: Az 
Egyedi Szerződés mintájában foglaltak kizárólag índikaiív ranahm inak m inősülnek, azok az 
bgycdí Eljárás sonin a Beszerzői nem kötik, az abban foglnliak az Egyedi Eljárás wrait a 
szükséges mértékben mcKlosulhatnak.

2 .3 . Felek rögzítik, hogy a Deszerzn minden esetben a Kenrinicgállapodós alapján mcgköEendö 
Egyedi Szerződések érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás során adja meg az  adott 
közbeszerzés lárgyiru  és a szerződés feltételeire vonatkozó konkréi. teljes körű adatokat.

.1 , S zerrfn lés id ő ta rta m a , ídőirell h a tá lya

3.1 . A Szerződő Felek rnegallapiHlnak abban, hogy Ucszerzű a je len  Kcrctm cgallapodás hatilyba 
lé|)csnck ídöpontjál a K crelinegállapodás megkötését követő 6  hónapon belül a V állalkozókhoz 
chnzell egyoldalú jngnyílalkozaltal iiKgállaptthatja azzal a  fc llc tc ild , hogy a Vállalkozókat a 
hatályba lépés időpontját legalább 8 rvippal megelőzően értesíti. A K ercijnegállapodás a 
hatálybalepcstól szám iinti 12 honapni, de legfeljebb a K erv tőuzeg  kim erüléséig rnnó 
időtartamra jön  leire.

3 .2 . A Felek, a Kbt 141 $ f4 ) bekezdés n) pontjában foglaltakra is  rigyelcrnmel rögzítik hogy a
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K crctincgallapodaí jdotartania leyfeljd ib  ketió alkalom m al, alkalm ankcnl leglcljcbb 12 

liiinappal mcglitHsiabbiiliaiö.

3 3 , le le k  r8 g2 ilik, liog> a Khl 104, 5 (*> b tk í td e s e  citelm cben L g jed i S zcf/o d d i kizárólag a 
Kcrelincgállapmlás idötanam a alall köllietn, tgy a itwgkotftti Hgvcdi SzcraSdé? idfibeli liatalya a 
Kcrelm cgallapodas időbeli ba ta lja ii tulnyúlltal, A K creiiiieeállapüdas alapjan, annak ilótanariia 
alail kHlendö b g jc d l Szerződések fisszcneke a K erciatszcgeí nem lialadlialja meg, A Felek 
rőgzllik, hogy a K crclm egillapod is eiairányzoll le ije i menn>iségeí nem lartalmaz. ii 
K crelm egállapdás alapján nyújtandó szolgáltatás m ennyisége a K eretösszeg IDggvénye

4. A teljesítés helye

4.1 . tisó so rhan  M agyarország, de adott esetben M agyarországon kívüli területek is, A je len  
Keretm egállapirdás alapján iiregkfltftti Fgycdí Szcrzötlésck szerint ellátandó feladatok 
ellátásának hely színe az Egyedi Szerződésben kerül rögzítésre

5. A leljesilca h a tá rid e je

5 .1 . A je len  Keretm egallapoAis alapján incgkötőii I gycdt Szerződések szerint ellátandó fcladalok 
teljesítési liaiáridcje az  Egyedi Szerződésben kerül rögziicsre

6. E iy ed l Szerződések

ö  1 Felek rögzitik. hogy a keretincgállapodásoi eljárás m ásodik részében az Egyedi S zem idcs az 
Egyedi Eljárás nvcíies ajánlattcvójekent kihirdetett V állalkozó, valam int az Egyedi Eljárást 
Beszerzőnél kezdeményező crm tctt szervezet la  továbbiakban, »*M egrendtl0 I kívzótt Jón  létre.

6 .2 , Felek rOgzrtik, hogy az Egyedi Szerződés szerinti fizetési kötelezettséget a M egrendelő teljesíti 
az  érintett V állalkozó részére. Az Cgy cdt Szerződés szerint nyiijtott szolgáltatás elknénékenek  
elszám olása és az ellenéilék m egfizetése, a fizetési kötelezettség teljesítése tekintetében az 
Fgyedi S/erziMleshen foglaltak az irányadóak,

6 .3 , M egrendelőt a je len  K etclincgállapodáshan foglallak az Egyedi Szerződés tekintetében, az 
Egyedi Szerződésekben fogkili eltérésekkel, krtlik,

6  4 . A m ennyiben az Egyedi Szerződés inegkfitésére irányuló eljárásban, a lleszerzö megítélése 
alapján indokolt és azt a fieszcrző lehetővé teszi. V állalkozó az Egyedi Szerződésben 
mcglraiározott inérlékig. de legfeljebb az Egyedi Szerződés szerinti teljes nettó ellenérték Sonk
ának m egfelelő niénckü előleg tgenylésete válhat jogosu lttá  Az elő leg  biztosítására 
vonatkozóan a Beszerző a Megrervdeló elő leg  m crtekm c vonatkozó álláspontját (a NIcgrendcIó 
kezdernenyezcse eseten) mérlegelni köteles, azonhan az előleg mértékének kezrletnényezcttriél 
kisebb m értekben tOnenó hiztosilásara vonatkozó döntését, vagy az  előleg b iz to iiiisának 
crmaradásara vonatkozó döntését, a Beszerző indokolni nem köteles, F loleg biztosítása eseten, 
az előleg kirizetéséncL feltétele az Egyedi Szerződésben meghatározott mértékű biztosíték 
nyújtása a Mcgrervdctó részére Előleg biztosítása eseten, a z  előleg m egfizetéséle é.s 
císzaniolasára vonalközéi rendelkezéseket az  Egyedi Szerződés tartalm azza, azzal, hogy iiz 
chilcg nyújtása, elterő szabályozás hiányában, nz előleg teljes összegének 10*o-os mértékéig 
nem lügghct a Vállalkozií részéről biztosíték nyújtásától. A  biztosíték m énekének további 
csőkkeniésére a Beszerző kizárólag □ M egrendelő kezdem ényezése alapján és az  indokainak 
m crlcgelcsét kirvetócii. k ivételesén indokolt ese thar jogosult azonban a biztosíték 
kezdcm enyezcttnel m agasabb m értékben történő elóírásam  vonatkozó döntéséi a Beszerző 
indokolni itrnr köteles A biztosíték a  k b i  1.44 j| (6 ) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint 
teljesitheio Ennek alapjan a  biztosíték, a  V állalkozó választása szerint, tcijesilltető az, előirt 
pénzövszeanek óvadékként a M egrendelő fizetési szám lájára történő befizetésével, átutalásával,
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feltétel nélklllt. vivszavonhatatlaii es 5 munkanap alatt igénybe vehető, pénzügyi intézmény 
vagy biztositó nital vállalt garancia vagy készfizető kezesség btzlosít.isaval vagy feltétel iiélkilli. 
V isvzavonhaiallan és 5 munkanap alatt igénybe vehető biztosiiási szerződés alapján kiállítóit 
készfizető kezevvégvallalást lanaltnazo  -  kötelezvénnyel A  teljesítés befizetés, átutalás eseten 
visszavonhatatlan átutalást m egbízás cs a bankszám lakivonat eredeti vagy h iteles másolatának 
benvujtasával. egyéb esetben a biztos ilási szerződés alapjan kiáll itott - kcszfizetvi 
kezességvállalást tartalmazó kiHelezvciiy. pénzügyi intézm ény vagy b iztosító  által vállalt 
készfizető kezességvállalást tartalm azó okirat vagy garancia eredeti példányával igazolható A 
biztosítékot az elölegbekeró benyújtásával egyidejűleg kell tendelkezevrc bocsátani, olyan 
módon, hogy az a ÍSlötti rendelkezési joga a M egrendelőnek a benyújtás időpontjától 
kezdődően az  Egyedi Szerződés szeritili teljesítési vegliatártdö + 30 napig btziovilott legyen. A z 
előleg Összegét a M egrendelő -  az Fgyedi Szerződésben szabályozott inodon -  részszám lázás 
hiányában a végszám la összegébe, részszám lázás esetén a soron következő szám la összegébe 
szám ítja be, de legfeljebb a soron következő számla szerinti ellenének 50% -áig teijedően Az 
előleg teljes összegének beszám ítása egyben a  biziusiték teljes flsvzegének egy tépésben történő 
felszabaditasal is eredm eayezt. A z előleg M egrendelő általi m egfizetcséro a  szabaiv szerúen 
kiállított cinlegbekérő M egrendelő általi kézliezvelelétöl szám ított 15 napon belül átutalással 
kerül sor.

7. K ritirm u k rid u k  i|;rnv bevétele

7 ,1 . k 'állalkozók az Egyedi Szerződés teljcvitésc során igenybe vett közrem űködőkért iigy felelnek, 
mintha a  teljeviiést iiiaguk végezlek volna, illetve a közrem űködő szervezet (szem ély) 
jogústilatlán igénybe vétele esetén felelősek minden olyan karért is. am ely anélkül nem 
következett volna be,

7,2- A Vállalkozók Egyedi Szerződés tcljcsitese során igény be vett közrem űködők vonatkozásában 
tett m  ílatküzatait a Beszerző, tovább i a M egrendelő ellenkező bizonyilék felmerüléséig 
valósnak fogadja cl. A  valótlan tartalm ú nyilatkozat adása az érintett V állalkozó súlyosan 
szerződésszegő magatartásának minősül.

0. B cszerzü/M cgrendclő  Jogosultságai és kötelezettségei

S I Az Egyedi Szerződés megkötése előtt m ind a Beszerző, mind a M egrendelő köteles a 
teljesítéssel összefüggésben m inden - az  Egyedi Szerződéssel összetiiggő tajekuztatast 
m egadni a V állalkozók részere a szerződéses feladat szakszerű és pontos v egrehajtliatósága 
érdekében M egrendelő ezen kívül, u teljesítés soian is köteles nz érintett V állalkozó Egyedi 
Szerződéssel összetilggö te(|eiíieset segítem , és a V állalkozó bárm ily megkeresésével 
kapcsolatban énicm ben nyilatkozni. A m ennyiben nz Egyedi Szerzódev teljesítéséhez szükséges. 
M egrendelő köteles az  érintett Vállalkozó részérr a feladatainak ellátásához szükséges 
iránym utatást, tájékoztatást, infonnáciőt. illetőleg dokum entációt olyan időben rendelkezésre 
bocsátani, hogy az a V állalkozó halátidőlrett történő teljesítését ne akadályozza.

S.2 Az Egyedi Szerződés teljesilésc során m ind a Beszerző, mind a M egrendelő mindenféle 
korlátozás nélkül, baniiikor jogosult uz cnntctl Vállalkozó, illetve az Egyedi Szerződés 
teljesHcse során igénybe vett közzemúködőt tevékenységét és  m unkavégzését, illetve a 
szerzodesvzenl teljesítést e llennnzni. továbbá a Vállalkozótól az Fgyedi Szerződés tárgyát 
kcpezo szolgáltatásokra vagy azok tcljcsitéséie vonatkozóan felvilágosítást kcm i. Mind a 
Beszerző, mind a M egrendelő jogosu lt -  a szolgáltatásnyújtás ellenőrzésen túl -  a gyártás, 
illetve az eiőkésziiés alatt ellenőrizni és vizsgálni azon termékeket, am elyeket az érintett 
Vállalkozó az. Egyedi Szerződés alI^ljátl elökészi, illetőleg előállil Ha az előkészítés, előállítás 
nem a V állalkozó teleplielyén történik, a V állalkozó köteles hiztnsilani. hogy a mind a 
Beszerző, mind a M egrendelő szükség szerint elvcgczliessc az ilyen cllcnörzéieket es 
Vizsgálatokat az crinieu helyeken. A z ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzése nent meiilcsiti a 
Vállalkozót az. Fgyedi Szerződés szerinti kötelezettségei alól M ind a Beszerző, mitid a
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M e^renJelö  c pontban fogiall Jogainak ijyakorlása során úgy  köteles cljám i. hogy 112 nem leheti 
a Vállalkozó icljcsírésói inegiiatározó mótlon lerhesebbé. A V^ll.ilkozA nem mentesül a 
fclclősscg alól. ha a Beszerző xagy a M egrendelő az ciiviiőrzcsl \a g y  vizsgálatot einuilasztotia. 
\'agy  nem  megfelelően végezte el.

A  Beszerző az Hgycdi Szerződések leljcsíícsctiek ellenőrzése során, azzal összcfíiggcshcn -  nz 
Hgycili Szerződés sajátos liilajdnnságait figyelem be véve -  azt is cllenűrizhell, hogy a 
te ljesiiésben csak a Kbt, 138, § (21 és (3 ) lickezdésébcn roglallakiiak iiHrgfelelo alvállalkozó 
v e s z ^  részt.

•  AmcnnyilNrii a V állalkozó a szukinaí laposziiilaioi igazoló referenciákra vutialkozu
kövclclincny tcljcstiésének igazolására n K eretincgállspotlás m egkötésére iranyuló
eljárásban igénybe vette <az ajánlatban ben iu ialta | m ás szen ez e i {személy) kapacilásail, a
Kbi. 65. § <9) bekezdésében íbgtaltak alapján, a Beszerző ellenőrzi, hogy a irtás szervezel
(szem ély) teljesítésbe tödénö  bevonásárrak m crléke -  abban a körben, am elyben a 
referenciákra vtmaiknzó alkatm assági k ö t ctelm ényeknck való rrtcgfelelés céljából az  adott 
szcrvrzct (szem ély) az alkalm asságot igazolta -  bíztosilja'C  •  a V állalkozó saját 
kapacitásával együtt -  az alkalm assági kőveielm ényben elvárt szakmai tapasztalat 
crvénv-esíiléséi a leljesllésbcn.

•  A m ennyiben a V'állalkoző a szakmai lapaszlalatot igazoló szakem berekre vonatkozó
követelm ény icljcsité&ének igazolására a K erclm cgállapodás niegkőlésére irán>uló
eljárásban igénybe vciie (az ajánlatban bem utatta) m ás szervezet (sTemély) kapacitásait, a
Beszerző ellenőrizheti, hogy a más szervezet (szem ély) icljcsíiésbc tőnénő  bevonásának 
m értéke ~ abban a körben, am elyben n szakem berekre vonatkozó alkalm assági 
követelm ényeknek való m egfelelés céljából az  adott szervezel (szem ély) az  alkalm asságot 
igíiTtíha -  b(7tiisiija>c — u V^lalki>zó saját kajMcitásávnl egyöU -  a z  alkalm assági 
követelm ényben elvárt szakm ai tapasztalai érvényesülését a teljesítésben.

•  Am ennyiben a V állalkozó a Kbt. 65. § (1 ) bekezdés cj pontja szerinti alkalm assági 
követelm ény igazolására a  K eretm egállapodás m egkötésére irányuló eljárásban igénybe 
vette (az ajánlatban bem utatta) m ás szervezet (szem ély) kapacíiásaii, a Beszerző 
ellenőrizheti, hogy a  más szervezet (szem ély) valósitja>c meg azt a rcUdaioi. amclyTc 
vonatkozóan a nylK-ántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés 
kniclezeitsége fennállt.

Az ellenőrzés elm aradása a Vállalkozó felelősségét nem érinti. A Kbt. 138. § (2) és (3) 
bekezdésében foglaltaknak nem m egfelelő teljesttés vag>' teljesilcsbc töncnő  alvállalkozói 
bevonás az  érintett Vállalkozó súlyosan szcrzőtlésszegő m agatartásának minősül.

9 , V álla lkozók  jogosu ltsá iia l és kdle lezellségei

9 .1 , Az Rgvedí Szerződést azérin te it Vállalkozónak kell teljesítenie.

9 .2 , Az érinlcll V állalkozó, az Bgycdt Szerződések teljesítéshez, az hgyedi Szerződés sajátos 
tulajdonságait flg jelen tbc véve, az alkalm asságának igazoláséban részt vett szervezetet 
(sznnély t) a 65. $ (7) bekezdése szerint -  a K erctm cgállapodás m egkötéseié irán>'uló eljárásban 
-  bem ulatott kötelezettségvállalásnak m egfelelően, valamint a 65. § (9 ) bekezdésében foglalt 
cselekben és módún köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az 
alkalm asság igazolásához bem utatott szakcm hcrekci. íl szervezetek (szem élyek) vagy 
szakem berek bevonása akkor m aradhat el, vagy helyeltnk akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, cg^TsűIés. szétválás útján történt jogutódlás esetei! is), ha a Vállalkozó c  szervezet 
(szan é ly ) vagy szakem ber nélkül \^ g y  a helyette bevont új szervezettel (szem éllyel) vagy 
szakem berrel is megfelel azoknak az alkalm assági kővcicijnényekack, Qinclyekjtck a V állalkozó
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a Közbeszerzési híjárasban az  adott szcrxezciicl vog> szakem berrel eg>-űii felelt meg. A 
Közbeszerzési Hljárás során nz alkalm assági követelm ények v'alo m egfelelés érdekében 
ncvesílcit szem élyek az ITgycdi Szerződés teljesítése során szem élyes teljesítésre kötelezettek

A zérin le ll Vállalkozi) az hg>cdi Szerződés mcgkőiesének nlöpualjában k d tdcs  n Bcszerzónek 
cs a M egrendelőnek \alnm cnn>i olyan alvallalkozot bcjclcnicni, amely reszt vesz nz Egyedi 
Szerződéi tcljciitcsébcn, és ha az Egyedi Szerződés m egkötésére irányuló cljáratban  az adott 
alvállalkozó vonalkozásábau a  kizáró okok haiál>*a ala tartozást még nem igazolta a 
bejelentéssel cgyQlt nyilaikozni vagy az  érintett alvállalkozó nyilatkozatát bccsalolni arról is. 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a K ereim egállapodás m egkötésere 
irányuló eljárásban előirt kizáró okok hatálya alatt

i\i. cnnicll V állalkozó a később bcvimt alvállalkozók iekiiitetehen a  Fgyedi SzerztMlcs 
leljcsílésének idótartama alatt kőlelcs a Beszerzőnek és n M egrendelőnek m inden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót is elozeiescn (az alvállalkozói teljesíiéssel énnicit 
szerződéses elem  teljesítésének m egkezdése elő tt) bejelentem , cs ^ ha az Egyedi Szerződés 
mcgkólésene irányuló eljárasluin az adott alvatlalkozo v-onatkozásáhan a kizáró okok hatálya alá 
tartozási meg nem igazolta a bejelentéssel cgyQit nyilatkozni vngy az érintett alvállalkozó 
nyilatkozatát becsatolni arról is. hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem  áll a 
K ereim egállapodás m egkötésére irányuló eljárásban előírt kizáró okok haiátyn alatt.

A  kerclm egállapodásos d já rás  első szakaszában az érintett V állalkozó által bem utatott valam ely 
szerv-c/ct (szem ély) vagy szakem ber bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az 
Egyedi Szerződés sajátos tulajdonságait figyelem be vóve az  adoli szem ély (szervezet) 
Igénybevétele a keretmegdllapodásos eljárás elsó szakaszában az ajánlatok értékelésekor 
m eghatározó körülm énynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat 
a  bevonj szervezel (szem ély), lia az uj szervezet (szem ély) az értékeléskor figyelem be veti 
minden releváns körülm ény • különös iekinieliel a Kbi 76. § (3) bekezdés b) pontja szenm i 
esetben az értékelt személ>i állom ány ‘ tekintetében az eljárásban bcm uiatolt szcrv*ezct 
jogutódjának tekinthető A  kcrctm egállapodásos eljárás első  szakaszában fol>1aiott értékeléskor 
m eghatározó szakem ber szem élye csak a Beszerző hozzájárulásával és abban az esetben 
változhal. Iia az értékeléskor figyelem be vett minden releváns körülm env tekim elébcn nz 
értékelttel egyenértékű szakem ber kerül bem utatásra

9 .3  \'allalkozok az  Eg}edí Szerződések lárgvát képező feladataikat az Lgvcdi Szerzódcs targya 
szermii tevékenységben já rtas szakértő gondosságával kötelesek végezni. Válfólkozók felelősek 
a vonatkozó jogszabál) ok rcndclkezcscinck betartásáért. A Vállalkozók így kúlőnöscii, de iicrn 
kizárólagosan, kötelesek betartani a vonatkozó adó<, tárxadalom biziosiiási és foglalkoztatási 
jngszabál>^ikai, teljesítem az ezzel kapcsolatos fizetési kőtelezetiségeiket. A Vállalkozóknak 
különös figyulmei kell fordítani a m unkaerő m agj'arországi alkalm azási feltételeire cs  
mindenfajta képzettségű m unkaerő alkalm azási feltételeire vonatkozó jogszabályok betartására. 
Vállalkozók a je len  Kcrctm egállapodás aláírásával kijelentik, hogy rendelkeznek a  je len  
k e re lm eg á ila p o ^s , valamint annak mellékleteiben meghatározol! feladatok ellátásához 
szükséges szakértelem m el, szakem berí létszámmal és tárgyi feltételekkel, illetve azok 
ellátásához esetlegesen szükséges jogosultságokkal és engedélyekkel.

9 .4 . A V állalkozók minden olyan körtllménvról, amely kedvezőtlen hatással lehet a
Kcrctm egállapodás vag> az Egyedi Szerződés tcljcsitcsérc, haladéktalanul értesítem  kötelesek n 
Keretm egállapodás vonaiLnzásában a Bcszcrzöt^az Eg>edt Szerződés vcmatkozásában a 
Beszerzőt és a M egrendelőt. A z értesítésnek ki kell icrjcdm c a ;  clóidezn okokra, a /nk  
m egszűntetésenek lelKtóségcire, a  kedvezőtlen hatások vúrliató m értékére, m érséklésének 
módjára

9 .5  Valamennyi Vállalkozó kötelezettségei vóllal nna. hogy Beszerzői és a M egrendelőt
haladéktalanul értesíti, ha a  esőd*, felszám olási', végelszám olási', illetve végrehajtást eljárás alá
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Lcrül. Valjimcnn>i X'áMalkozo ugyancsak m aradcLulanul köicIcs a B c s ic r á i  t:s a M egrendelőt 
őncsltetii ha az  adószántát fdfuggcszfették vagy lötőlick, ha közbizalom ra \'aló 
alkalmaiÍ3n»á£ui eredm ényező helyzcibc kcriili Íia tulajdonos\állozá$ra. iUctólcg jogulódlá&ni, 
jogok  cs kóle1ezeu$cgck átszal1ásani« szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 
Az éncsílcsi kötciczctiség c lm n la saása  az  érinlcll V áltrikozó súlyosan szer/tWkrsszegó 
m agatanásánsk minősül.

9  6  Valamennyi V állalkozó köteles a  K ereim egállapodás hatálya alait» konununikációs és  
kapcsolódó tevékenység ellátására vonatkozóan szakmai felelősségbiztosítást fenntartani 
minimum 30,000.000 forint/káresem ény és m ininmm 100.000.000 forint évTrs kártérítési 
hnnticl A szakm ai reiciósséghizlosítás a -  hizlusiioti cs szidgáltalásának igénybe v e tő je  kOzOtt 
létrejött -  a levekenyscgérc irányadó szerzódestaigyál képező szakm ai szolgáliatásnyújlás 
k 5 z l ^  a szulgáltalás igénybe vevőjének okozott vagyoni károkat fedezi. A m ennyiben nz 
Igazolás a KcretmegáMapodás m egkötésére irány u ló  eljárás során történő beny újtása óla leján» 
az érínteti V állalkozó köteles q m egújított, K ereU negillapodás m cgkötcsenck időpontjában 
érvényei felelósséghíziosüási kötvény másolati példányát, illeivc a biztosítási díj heOzctésénck 
igazolását, legkésőbb a K ereim egállapodás megkötésének időpontjára, a Beszerző részére 
benyújtani. A  biztosflás rneglelenek ellenőrzésére a Beszerző a K eretraegállapodás Italálya alatt 
bárm ikor jogosult. A felclösségbizlosítás K cfelm cgállapodas hatálya alatti megszÚRése. vagy a 
je len pontban foglalt kikötések és az  eríntcU Vállalkozó szolgáltatásának igénybe vevőjének 
érdekeit csorbító m egváltoziaiása az  érintett Vállalkozó súlyosan szerzőtJéssz*»gő 
m agatanasanak m m niúl.

9 ,7 . A  K eielinegállapodás liatálya alall a v'alantcnnyi Vállalkozó a icvékcny'sége ellátása során a 
birtokába kerülő adatok, különösen a  szcniéK es és a  társadalmilag/polílikailaB érzékeny adatok 
védelmét a  nyilvánosságra kerülés, illetve a m ódosítás ellen is biztosítani köteles. Ennek 
m egfelelően u Kbt. 132. 6 < 0  bekezdéscben fuglallok aliipján -  a V állalkozókkal szem ben d 
m egfelelő inrcHmicióvédcIcrni rem iszer és a iitcgfclela múszaki-tcchnikaí liattér fenm anása a 
K ereim egállapodás hatálya alatt c iváris . Vállalkozók tudom ásul veszik, hogy o tevékenységük 
során kötelesek belsrtani az ISO/IEC 27001 inform áciavédclm i irányítási rendszer által 
megfogalm azott elótrasokat. A  szem élyes cs a társadalm ilag 'politikaílag erzekeny adatok 
átndásának és k c /rlésének  további előfeltétele a *41/2015. (VII. 15.) BM lendcletben 
m cgliatározoti, legalább 2 . biztonsági osztály szerinti biztonsági követelm ényeknek vnin 
mcgfelelév, azaz a technológiái rendszertnékeíést köv etően a nicgrcleíő lanúsílvány megléte. 
Ennek rnegrelclócn valam ennyi Vallalkozotiak független, audiláló szcn cz e t által tanúsított 
előzetes ellenőrzésen való m egfelelést tanúsító igazolással kell rendelkeznie. Vállalkozók 
tudom ásul veszik, hogy a tevékenységűk során kötelesek bctatiani a lanú.síivány által 
m egfogalm azott elótrasokat

Astieniiyibcn a  tanúsítványok bonnelyikcnck cn é n y csség c  a  K crctm egállapodás m egkötésére 
irányuló eljárás soran történő betiyújtása ó ta  lejárt vagy ilyen tanústtvónyokkal rtem 
rrnüclkczeii. a ;  érintett V állalkozó köteles a K ereim egállapodás m egkötésének időponljában 
érvényes ta im shván\ok m ásolati példányát, legkésőbb a KerctincgállapvHlás inegkötéscnek 
időpontjára, a Beszerző részére benyújtani. A tanúsítsányok érvényességének cMcnőrzésére a 
Beszerző a K erctm egállapodás liatálya alatt bánnikor jogosult. A z én é n y csség  elvesztése a 
KcrelmcgillapOflás lialálya alatt az érínleit V állalkozó súlyosan szerződésszegő m agaianásának 
mírHÍsül.

9.K. A V állalkozók feladatát képezi, a Beszerző eltérő rendelkezése hiányában, nz előzetes 
m inőségtervezés, a  feladatok ellátása közbeni folyam atos m riiöség'cllenörzés é s  dokumentálás. 
Ennek alapján V állalkozók tudom ásul veszik, hogy a  tevékenységük során kőlclesck betartani 
az ISU 9IK)I im noségbizinsítási rendszer által meg fogalmazóit előírásiikat. A m ennyiben a 
tanúsitvám  érvényességé a  K erc inK ^llapodás  m egkötésére irányuló eljárás során lönénő 
ben>'ujifisa lejárt vagy il)‘cn  tanúsítvannju l nem rendeikczcit. az  érm teti Vállalkozó köteles a 
Kerctm cgállapodáv rneuköiéiének Klópontjában érvényes tanúsítvány m ásolati példányát

C2.

KMO.VKO<MiM-2<MH

k'yk ísübb  n Kcrirlmri;álb|w<Us iiicükoicíciiirk íüő|wnijdra, a Brszet7ci re u e rc  hciiyiíjlani. A 
tanúsitv iny  én iényrssésénck  a t  c l la iu iz c ^ n :  a  H c s u r ü  a  KcreUncgállapudás haiál>a alait 
bániiikfir jo g o su ll. A z  érvcnycssig  cl^caziésí esetén az érínleit V állalkozónak a szcrzódcsböl 
rakadn hálranynsjogkót'ctkezm ényekcl, a szerződésszegés m egállapítása cselen, viselnie kell.

9 9  A K ereim egállapodás alapjait niepkólfilt kjtsedi Szerződésekben megliataroznil feladatellaiás 
alapját a K erctm cgállapodás m egkniéséic irányuló eljáiás során sállalt és m intareladalban 
beniutalDlI eljárásm ód, cijyéb vállalások jelentik  A feladatellátás módjának, a tá lla lásuk 
szcnnii leljcsliés ellenőrzésére a  Beszerző az Egyedi Szerződések leljcsilésc soran bárm ikor 
jogosult. A m m lareladatban bem ulaloll eljárásmődiAI vagy az eg jéh  lá lla lásoktő l sá lő  eltcnés 
cselén az énntett Vállalkozónak a szerződésből fakadó liálrán jos jogkö tcikczm ényekcl, a 
szerződésszegés tnegállapiiása esetén, viselnie kell

9  10. A hálrán jos helyzclü. valam int n fiatal inunkasallalók ickinteicbcn a Vállalkozó altal a 
K enetm e^llapodás m rgkő tcseic iránt iiló eljárás során tá lla llak  ellenőrzése lekinleleben a 
Beszerző az críntcll foglalkoziáloiiak szerződését, az  dielekes munkaQgyi központ énniell 
foglalkoztaloltak ny iltán lanásával, regísztráeiójával kapcsolatos igazolásai! bám iikor bekérheti. 
A Beszerző ebben az esetben a szem cites ad.itok kezelésére a 2011. évi C X tl, t t .  5, § | l )  
bekezdés aj pont, vagy ennek hiányában 6. ^ (1) bekezdés b) pontja alapján is Jogosult. Az 
érintett foglalkoztaloilak eselében a foglalkoztatásra irányuló Jogviszonynak 
foglalkoztalotiankcnl niinim uni két iKMiapig egyiielilggöeii és  folyainatosan fenn kell állm a a 
Kcretm egállapodás liatálya alaii. A  vállalások he nem tartása az énnleit V állalkozó súlyosan 
szerződésszegő m agatartásának minősül.

9 .1 1 . figyelem m el a Kbi. 35. § (S) bekezdés rendelkezéseire is, sem a Dcszerző. sem  n M egrcndcló 
nem leszi kőlelerítvé és nem is teszi Ichciő té gazdálkodó szervezet (pm jektlársasági alapilásál 
mivel az. Egy edi Szerződések teljesilcse érdekében nem indokolt

10. E llcn sza lg á lla tá i, keretösszeg

10.1. A je len  K erctm cgállapodás 6. szam u mellckleiét kepezik a V állalkozol által a
K ereim egállapodás m egkötésén: irányuló eljárás során benyújtott ajánlatának részéi képző 
dijakal, árakat és kcdiezm ényekei lanalm azo lablazalai

A je len  K ereim egállapodás 7 szamu incllcklclét képezik a Vallalkozo2 altal a
K ereim egállapodás m egkötésére irányuló eljam s során henyújloll ajánlatának reszel képző 
dijakat, arakai és kedvezm ényeket tanalm azó táblázatai

A je len  K ereim egállapodás S. számú inellckletét képezik a V allatkozoJ állal a
K erclnicgállapodás m egkötésére irányuló eljárás során lienyújlott ajánlatának részéi képző 
díjakat, árakat és kedvezm ényeket tartalm azó táblázatai

A diiakat. árakat es kedvezmény eket tarralinazó táblázatok tartalmazzák iiiiiidazzikat a 
költségeket, am elyek nz Eevedi Szerződések szerződésszerű nieuvalósilásálioz szükségesek, 
kivéve a szerzőket nieaillető ioediiakat és a gazdasági reklám tevékenység a lam e lő  felrételeiről 
és egyes korlálairöl szóló 200,1. évi XI.VIIl. törvény 5/C. 6 I3> bekezdése szerinti 
rrkláiiiközvclliönek iáró dirat íiogszabálvhan szahálvozoll reklám közvetítői dt'il. valamint a

k áe lező e n  fizetendő eirvéb düak és költségek körébe ' a V állalkozó tevékenysége során

szolgáltatás nvuitásához közvetlenül kaixaoliidó különféle addicionális költségek, lev  
iellenizően. ile nem  kizárólagosan pl. a terttict használati dii. az cecszsegÜBv i szolgáltatást dii. n 
rck'láinkihelvezésse l kancsolatos technikai költségek, televíziós anvaeleadá.si költségek 
tartoznak.

10
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\  nrPfC/iMHac o cs  az  U^'ien «iiAndék uti^n fi/.cicndo nJcH n M eyh:fklci6  vnllia be és fizcii »kn;

10.2 Ftg> cletnm cl arra hogy a KereuncgáHapotias kenn jelleggel kerül m egkötésre cs  m cgújíiltaio, a 
Szcrzntlö FelcL rög^ilik. hoe> a K erctm cgállapodás időtartama alatt, a K ercim egallapodss 
mcgkötcséncli c \c i  követő évtől V állalkorők hántielytkc jogosu lt a K etetinegállapodás 
m egkötésére irán)iiló  eljárás során rnegadoti é$ a jeleit K crctm egáM apodis in  1 ponl szerinti 
láblázalokbaii lög /rtcti dijak és arak vonatkn/ásáhaii. a KSH által adott évben közzclctt es előző 
évhez Viszonyjunt rog>^szlöi árindex (infláció) növekedés m értékén; -  v'alamini. kizárólag a 
nyomdai lerm ékck, illetve a rcklam ajándékok esetében, a rorint/cum , ilJeivc a forinLdollár 
árfolyam , kczdem ém ezést m egelőző 4 hónap átlagos árfolyam változásának rnértékérc, lu  az  a 
+ 3 % ^ t m eghaladja -  figyelenuncl. az adott év elsó  negy edében a Beszerzőhöz mtczeit Írásbeli 
m egkereséssel díj - cs ám íódnsutást kezdemcnycznL Ennek Beszerző általi elfogadása eseten, az 
infláció m értékét, Illetve az arfolyxitnvAItozis m értékét nem m cglialadó dij> é s  árnövekedési a 
Szerződő Felek az ellcnszolgáitalas indexállásara vonalkozó, előre ismert m ódosulásnak 
tekintik. A z ilyen módosulás kizárólag akkor jöhet lé tre, fia ahhoz valam ennyi Vállalkozó 
előzetesen hozzájárult

10.3, Figyelemm el arra, hogy n kcnem egallaptK lás keret je lleggel kem l m cgköiesn; es  m cgujiihato, a 
Szerződő Felek rögzítik, hogy' a  K erctm cgállapodás időiaitaina alatt a  V állalkozók hároiclyíkc 
VQgy a Beszerző -  gazdasági, műszaki vagy jo g i okból ~ az indokai inegadá&a m ellett jogosult 
kezdem ényezni a Kcretm egállapodás m egkötésén; iiányulö eljárás során a V állalkozók 
ajánlatának részét képző dijakal. árakat é í  kedvezm ényeket tartalm azó és a je len  
KeretniegálUpodos 10.1 p4»d Kzerint rögzített táblázatok egyes tételei műszaki tartalmának 
mcgv'áltozlalását. A z egyes léteick műszaki param étereiben (pl. m éret, súly stb .) bekővetke/ó 
változási, lm az az eredeti param éterekhez képest nem  je len i 10Vr«i m eghaladó v-áltozást, a 
Szerződő Felek a szerződés m egliatározoti larialml elem ei előre ismeri m ódosulásának tekintik, 
relieve, hogy a  módosulás nem vüliozlatja m eg a K ereim egállapodás általános jelleget. Az ilyen 
m ódosulás kizárólag akkor jöhet létre. Ita a valam ennyi V állalkozó je len  K eretm egállapoílás 
10 1 pont szerinti lábláznia egységesen m ódosítható cs ahhoz valaincmtyi V állalkozó előzetesen 
hozzájáíuli.

10.4. A Felek rogzilik, hogy Egyedi Eljárás során a Vállalkozók -  a je len  K ereim egállapodás szcriitli, 
az Egyedi Eljárás megindításának időpfuiijában é n é n y c s  táblázat szerinti létcicnkéntí dijakkal 
es árakkal, illetve kedvezjiienyckkcl azonos, vagy annál a kedvezőbb rnegnjáiifást lehetnek, 
figy^lem aicl a  Kbl. 105. f  H )  Irekezdésbcn foglallokni.

10 5 A Felek a  K erctm cgállapodás! ne ttó  fo rin t +  Á fa, azaz  n e tló  harrn tncm iltJérd
fo rín f +  Á fa énék re  (a  továbbiakban* ,.K ercl« izeg**j kötik meg.

1U 6  A m ennyiben a  K erctm cgállapodás időtanarna alatt n K eretösszeg kimerül, abban nz esetben a 
K ereim egállapodás megszűnik. A  K eretösszeg kinicFÜléséröl a Beszerző a N^álialkoziVkat 
halndéktalanti) cricsileni köteles,

10.7, A Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltakni is fígyclanm el rögzítik, hogy a 
Keretösszeg, legfeljebb a K erctm cgállapodás m egkötésekor rögzilctl m énekig, a 
K ereim egállapodás ídötanam a alatt -  a költscgvciési források rendelkezésre álfásn esetén > 
legreljcbb keiió  alkalnm mal vísszalölihclő azzal, hogy ennek bekövetkeztéről a Beszerző a 
V állalkozókat riicgfclelő időben éncsfteni köteles. Az e  pont szerinti mértékét nem m eghaladó 
Keretösszeg visszatöltést a Szerződő Felek a szerződés meghatározóit tanalm r eleme, előre 
ism én m ódosulásának tekintik.

10.8. A l elek fógzitik lovábtra. hogy a Beszerző nctn köteles a K eretösszeget te ljes eges/ébcn 
kim eríteni, továbbá a Bes/erzo a sajat diszkrccionaltv jogkörében meghozóit döntése alapján 
jognvull Cgycdt Fljaráal indítam. Valaineiinyt V állalkozó a jelen pontban foglalt.ikal elfogadja

n
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CS kijelenti, hogy Beszerzővel szem ben scininilycii jogcím en ellenének niegtlzctésére 
v onatko /o  vngy kaiicrilesi igényi nem érvenyesíi arra az evetre, ha n Beszerző a  je len  
K crctniegaltapodas alapján nem imiii Egyedi Eljárást és Egyedi Szerződés m egkötésére nem 
kerül sor v-ngy a K eretösszeg nem merül ki

11. A le ljn í lé s  és a  IcIJciftés ígazoláifl

I L I .  Felek mcgaNapodnak, hogy az  Egyedi Szerződések alapján ellatutt feladatok teljesítésének 
igazolására a Khl, rendelkezései mcgFelcUicn irányadóak az  Egyedi .Szerződéiben 
m eghatamTotiak flgyelcinbcvétclével

12. Fizetési fe lté lc lrk

12.1 A z Egyedi Szerződés crm tctt V állalkozója az Egyedi Szerződésben rögzített fizetési feltcieick 
szennt lesz jogosult szám lát vagy részszám lázás eseten, részszám lákat benyújtani.

12.2. Felek megállapodnak, hogy a je len  kerctm cgállapodás cs az Egyedi Szerződések pénznemé 
m agyar fnrínt (IIUI*). A K ereim egállapodás alapján megkötött Egyedi Szerződések 
ellertédékének iiiegrizeiesere m<'^>'nr fonntban (IIU F), átutalással kerül sor, . \ z  Á fa m értéke és 
3 m egfizeiés módja a mindenkori hm ályns jogszabályi rciidctkczéscknek m egfelelően kcrtll 
m egliatáro zásra

12.3. Az Egyedi Szerződések cllcncrtékcnck m egfizetésére a szabályszerűen kiállítóit szám la 
M egrendelő általi kézliezv ételétől szám ított 30 napon belül átutalással kerül sor. figyelem be 
véve a Kbt. 135 S ( l ) é s  (5)>(61 bekezdésében, valamint a Fik. 6:130, § 'han  fogblliikat is.

12.4. Az Egyedi Szerződésekre vonatkoznak a Kbl. 136. 1} (1 H 2 )  bekezdésében es a 143 ^-ban 
foglaltak is.

12,5 K ésedelm es fizetés esetén az érínleit Vállalkozó a  M egrendelővel szem ben a Ptk. 6:155 Ü ( I )  
bekezdése szerinr meghatározott mértékű késedelm i kam atra válik jognviiltiá

13. S zerződé it b iz tosító  m cllékkö te lezctlirgek

13 1 Am ennyiben az  ennleti Vállalkozó a  je len  K ereim cgálUpodáS eredm ényeként nK gkölóti Egyrdi 
Szerződésben foglah feladatot határidőre nem , vagy nem m egfelelően le ljc iiti es a felelósségél 
kim entem  nem tudja, a h k  6 186 § (1) bekezdése alapján kötbér, továbbá kánén tés  fizetésére 
kőteles.

13.2. K ésedelm i kö tbér:
M egrendelő az Egyedi Szerződések szerinti teljesítési véghatáridő vagy, ha ilyet az Egyedi 
Szerződésben kikötőit, a részhatáridők ickinieiébcn késedelmi kötbér é n  énvesíiéscre jogosult. 
V állalkozó késedelmi kötbér flzetcsére köteles abban az  esetben, ha az  Egyedi Szerződésben 
meghatározort kötelezettségeit olyan okból, am elyért felelős, késedelm esen teljesíti. A 
késedelm i kötbér alapja az  Egyedi Szerződés késcdclciiiincl éririieti elem re eső iiclló 
ellenértéké. A késedelm i kötbér m énéke: naptári riapban meghatározott Icljesitési határidő 
esetén a kötbér alap 2 Vt'a/n.'ipiárí nap, órában megltatározoit teljesítési haláríűő esetén a 
kötbérniap 0,5 5ó*a/őra, a késedelemmel érintett iiaptárí nap 24. órájáig, ezt követően a napi 
kötbérre vnnatkozó rendelkezések az irányadóak. A késedelm i kötbér a  késedelem be esés 
időpontjától a tényleges teljesítés időpontjáig terjedő időszakra esedékes. A z ilyen módon 
kiszabható kötbér iiiaxiuiuma az  Fgyedi Szerződés teljes nettó ellenértékének 107i*át nem 
lialadlialja m q;.

13.3. H lh és te ljH lté s I  k ö tbé r:

%
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M c ^ n d c lo  az  l.gycdi SzirraHicjek izeruMÍ te ljesné l icrkintctcben hibás (eljc$ilcu kötbcr 
é rv c iiy es íi^ ím  jngosuU. A m cjiiiyíbca a V állalkozó az Cgnedi SzerTÖd^sck ickiiHcicbcii, nlvaii 
okból, am elyen rdeto s, hibában teljesít, h ibás leijesítés niíatli kőihcr fizetcsón; köteles A kötbér 
alapja -  ha n M egrendelő kijavítási vagy újbóli elvégzési rendel el -  n? Egyedi Szerzódcs lubás 
icljcsliéssel érinicil elemre cső netló clfenédckc. A hibás teljesítési kötbér m értéke a kötbér alap 
3orQ*a

I3 .d . M eghiúsu lási k o lb é n
A z Egyedi Szerződés olyan okból való meghiúsulása esetén, am elyért a V állalkozó felelős, 
V állalkozó incgliiiisulást kőibén kőteles M egrendelőnek llzeiní A kötbér alapja az. Egyedi 
Szerződés teljes netló cllcnérlékc A kötbér mértéke a kötbér alap 2Ü*i-a

13.3. Ha a /  F:gyetli Szerződésben m egliaiározolt tcljesflési vcgbataruln lejana előtt nyilvánvalóvá 
válik, hogy a V állalkozó a vállalt fcladatníi csak olyan szám ottevő késessel tudja elvégezni, 
hogy az  Egy edí Szerződés teljesilésc a M egrendelőnek m ár nem  ál) érdekében, a M egrendelő az 
Egyedi Szerződést -  Vállalkozó felé reniiálln kánérJtési kötelezettség nélkül -  egyoldalú 
jognyilatkozattal mcgszűnleiheti, a meghiúsulási kötbér, illetve az én én y esiic ii knilféd 
m eghaladó igazolt kárai érvényesítési jogának feiuitanása melleit.

13 6. Ma az Egyedi Szerződésben m eghatám zott teljesítési véghatáridő lejária előtt nyilvánvnlóvá 
váltk, hogy a telJeHiés hibás lesz. a M egrendelő a fogyatékosságok kikDtzöbölé&ére kitűzött 
határidő sikertelen eltclic után is gyakorolhatja a  hibás teljesítésből eredő Jogait, vagy- a 
döntésétől fílggöcn a kárainak enyhítése érdekében a teljesítési véghatáridő cliche előtt 
M egrendelő az. Egyedi Szerződést -  VállalkoAt felé fcrináltú kánérttési kötelezettség nélkül -  
egyoldalú jognyilatkazattal m cgszunlelheli. a meghiúsulási kötbér, illetve az énénycsílc it 
kötbért m eghaladó igazolt kárai érvcnycsilési jogának fenntartása mellett.

13.7. A k ö tb é r  é riiiiy c s fté sén ek  á lla lá n o i szabályai:
Az érinteti V állalkozó a fentiek szerinti kötbér összegéi a vonatkozó megrendelői felszólítás 
kczhezviélclélől szám ilott 15 (lizcnöi) napon belül köteles álutalással m egfizetni a 
M egrendelőnek. M egrendelő döniésétől lüggócii jogosu lt a kötbér összegéi vagy annak egy 
részét a szcrztHlcsen alapuló cllcnsznlgállatósből eredő  lartazásáv-nl szem ben is bcszám itam  
vagy, ha ilyen a i  Egyedi Szerződésben előírásra került, a icljcsltést biziosítékból lehívni.

13 8 Késedelem vagy hthás tcljesíiés esetére kikötőn kötbér megfizetése nem mcnicslii az  énntett 
Vállalkozol a teljesítés alól

|1  ^  M egrendelő kötbérigényét írásban korcles kozoliu nz. ennleti Vállalkozóval, m egjelölve annak 
jogalapját és öiszcgct. A kötbér érvcnyesíiésc nem érinti a M egrendelő azon jogá t, hogy 
szerződésszx.*gds esetén a kótbéngenyen tuJ, annak összegét meghaladó igazolt kánit. valam int a 
szerződésszegésből erciki egyéb jogait érvényesítse.

13 .10 . Ucszcrzö fcnntanja azt a jogát, hogy az érintett Vállalkozóval szem ben a K eretm egálhpodást 
egyoldalúan inegszüjiicssc és a szerződésszegésre iranyiuló szabályok szerint já rjon  el. ha a 
K eretincgállapodás alapján m egkötött Egyedi Szerződések vonatkozásában a N'nllalkozo több 
mim 3 alkalom mal késedelmesen teljesít.

13 11 Beszerző fenntartja azt a Jogai, hogy az  érím eti Vállalkozóval szem ben a KcrvímcgóMapodavt 
egyoldalúan megszűntesse cs a szerződésszegésre irányadó szabályok szenn t já rjon  el, ha a 
K erctm cgállapodás alapján megkötőit Egyedi Szerződések vonatkozásában a V állalkozó tobh 
mint 3 alkalom m al hibásan teljesít.

13 12 B eszerző fcnntanja azt a |ogai. hogy az enn te tt Vallalkuzóvai szem ben a K crrtm cgállapodasl 
egyoldalúan m egszún ieue  é s  a szcrződésszcgévrc irány'aiki szabályok szenn t já rjon  el. ha a

13
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KcrctmegállaptKlás ulapján m cgköiőtt valam ely i:gycdi Szerződés vonatkozásában a V állalkozó 
a V állalkozó súlyos köteiczcitségszcgcscrc visszavezethető körülm ények miatt nem teljesít

13 13 A m ennyiben az érínieti Vállalkozóval szem ben a K ea'tm egállapodás azért szűnik meg. meri a 
Beszerző élve a kikőlolt jogával a Kerctincgállapodást a V állalkozó súlyos 
kötclezettségszegéscre visszavezethető kőrülnicnyek miatti nem teljesítés, vagy sorozatos 
késedelm es vagy hibás leljesités minit cgyoldnliian m egszűntette, az énn te tt V állalkozó a 
Beszerző rcszérv 51H).OOO.OQQ forint cgvosszeuű rncuhiúsulási köifaér m egfízeiésérc köteles.

n  14. Az Egyedi Szerződés m egkötésére irányuló eljárásban, am ennyiben a B eszerző inegilélése 
alapján iitdokoll, a Beszerző Egy edi Szcneődcsek szerinti teljesítés elm aradásává) kajicsolalos 
igétiyek pénzügyi fedezetének bíztosítékakéni teljesítési biztosítékot köthet ki. A teljesítési 
biztosítékra vonatkozóan a Beszerző a M egrendelő h i/tositék  literiekére vnnatkozó álláspontjác 
(a M egrendelő kezdemény ezése esetén) m érlegelni köteles, azzal, hogy a icljesítcsi biztosíték 
kczüeményczcMnél m agasabb mértékű cldírásáni vonatkozó döntését vagy a teljesitcsi biztosíték 
előírására vonatkozó döntéséi a Beszerző indokolni nem köteles. A teljesítési hizluslték m enéke 
az Egyedi Szerződés szcnn li teljes nettó szerződéses cJlenédék legfeljebb 5 %-a lehet. A 
teljesitési biztosítékot az  Egyevli Szerziidcsek m egkölésekor kell u M egrendelő rendelkezésére 
bocsátani, olyan módon, hogy az o lölötti rendelkezési jo g a  a M egrendelőnek az Egyedi 
S /crzrálcs Jiatályha lépesének idöpontjaiól kezdődően az Egyedi Szerződés szennti teljesítési 
véghatáridő *- 3D napig hiziositoti legyen, azzal, hogy a  szerződésszerű teljesítés M egrendelő 
általi elism erése egyben a biztosíték teljes összegének egy lépésben történő felszabaditasal 
eredm ényezi

13.15. A teljesítést biziositck -  fn szabály szerint -  a  Kbt. 134, § (6 ) bekezdés a) poi:tjóban foglaltak 
szerint teljesíthető. Ennek alapján a biztosíték az eriniert V állalkozó választása szerint 
teljesíthető az előírt pénzösszegnek óvadékként a M egrendelő fizetési szám lájára tönéih) 
befizelésével, áiutalásáv*al, fe lle ld  nélküli, visszavonhatatlan é s  5 m unkanap alatl igénybe 
vehető, pénzügyi intézmény vagy hizlosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 
biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonliatailan es 5 munkanap alatt igenybe vehető 
biztosítási 5/erződes alapján kiállított -  készfizető kezessegvallalast tanalm azó -  
kötelczv'ennycl. A  teljesítés befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan pénzintézeti igazolás 
eredeti vagy hiteles másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján 
kiállított -  készfizető kezességvállalást larlaliria/ó  -  kötelezvény, pénzügyi intézm ény v'agy 
biztosító által vállalt készfizető kezességvállalási tartalm azó okirat vagy garancia eredeti 
példányával igazolható.

13 16. Beszerző fenntartja azt n joga i, hogy az  érintett Vállalkozóval szem ben a K erctnicgállapodist
egyoldalúan m egszüntesse és a szerződésszegésre irányadó szabályok szerint jú ijon  e l. ha a 
K erctm cgállapodás alapján m egkötendő E gyrdí Szerződések vonatkozásában az  érintett 
V állalkozó több mint 1 alkalom rnal a 13.14 pont szerint elötri tartalmú biztosíték haiárídön; 
történő Fendelkezcsre bocsátását dm ulasTija

13.17. Egyebekben az Egyedi Szerződést biztosító niellékkölelezeltscgekre a Kbt, I3 J  § ( IH S )  
bekczdésbai foglaltak az irányadóak.

14, A K ercln icgállapo ilás, illetve az  Egy edi Szerződés m egszünietése

14 I A Kereim egállapodás vagy az  l.cvedi Szerződés egyoldalú jognyilatkozalial toiteuo
uicgszűnteiése elállással vagy, ha az eredeti helyezet m ar nem állítható helyre, feltnondássnl 
tötiénhet A Ueszcrzö a Kerctm cgállapodás. a M egreodcló az Egyedi Szerződés esetében nz 
elailásál vagy a felmondását abban az esetben köteles indokolni, lia ezt a jognt a Vállalkozó 
szcr/fidésszcgésc iníalt gyakorolta.

14
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M 2 Szerződő PcJck nK ^IJapodnaV  abban» hogy mind a Beszerző, mind a Nlcgrendclő -  V'állalkoző 
relé fcnnállő karícrílrsí kö[elczrit!>ég nélkOl -  akkor is egyoldalúan gy-akorotliatja elállási jogát. 
illc l\e  ha az  credcli hclyvct m ár iicm állfihain helyre, akkor a Beszerző a KercímcgáHapodá&l/a 
M egrendelő nz Pgyedi Szerződési a z  érintett VállnlknzóxAl szem ben akkor i s  felmondiuiija. ha

* 02 éfinlell V állalkozó \onalkozá$ábaii az  ellene iiidilotl felszim olási eljárási jogen^sen 
elnrnüehck, illetve az éhn lcu  V állalkozó vcgclszám nlős alatt áll. s-agy

•  a z  énn te tt VállatkoTŐ adőszim ál a z  adóhalőság lőrlt, az énntett V állalkozó 
k c n y im ió flc sc rc  kerül sor, vagy büntetőjogi intézkedésként az cnntell N állalkoző a 
keittm egállapodás alapján nyújtóit bárm ilyen tcvékctiy&ég gyakorlásától jogenlsen  
clltllásra kerül, ^ttgy

■ 02 crínlett V állalkozó súlyosan szerződésszegő m agatarlást taiiúsíi, s-3gy
■ a Kerctm cgállapodáshan vagy az Hgyedi Szerzódcshcn szabályozod, nzcrzodev egyoldalú 

inegszuntctéscre okot adó  egyéb csel következik be,

14 3 a  Kbt. 143. § (I l '(3 )  bekezdése értelm ében a Beszerző a Kcretiiicgállapodást/a M egrendelő az 
Fgyedi S /e r/o d és t az  érinteti Vállalkozóval szem ben — Vállalkozó felé fennálló kártérítési 
kutclczctiség nélkül - akkor is felm ondhatja, Nagy ■ a Ihk .'ban  foglallak szerint a Beszerző n 
K eiPtm cgallapodastnl a M egrendelő az  Hgyedi Szcrzódesint akkor is elállhat, ha;

a) feliélleniU szükséges a  K cretm egallapodas/rgycdí Szerződés olyan lényeges m ódosítása, 
amely eseiében ,i Kbt. 141. $ alapjan új közbcszerzcn eljárást kell lefolyiaini,

h )a  Vállalkozó nem biztosítja a Kbt 133 §*ban foglallak betartását, vagy a V állalkozóként 
szerződő fel szem élyében e n  énye jen  olyan jogutódlás következett be. am ely nem felel meg a 
Kbt. 139 f - tu n  fnglallakiiak. vagy 

e fa z H U M S ?  258. cikke alapján a közbeszerzés szabályitinnk m egszegése miatt 
kötclczctiségszegési eljárás indult >*agy az FurópAÍ Untó Bírósága az £ l)M S Z  258 
cikke alapjan indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jugabííl c a ‘dn >alamcly 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés tőilént, és a bíróság állal megállapított Jogsédés 
iniait a szerződés nem semm is.

14.4. A Beszerző a kereimcgallapodási/.M egnrndcIó nz Egyedi Szerződést -  Vállalkozó felé fennálló 
kaiténiési kötelezettség nélkül akkor is köteles az  érínleit V állalkozóval szem ben felniondant. 
vagy - a Ptk -ban foglaltak szerint -  attól elállni, lia a K eretm egáliapodás/az Egyedi Szerződés 
m egkötését kővetően ju t tudom ására, hogy a szerződő fel tekintetében a közbeszerzési eljárás 
S4>rán kizáto ok állt fenn, és rzert ki kellett \n ln a  z im i a közbeszerzési eljárásból.

14 5 A Beszerző a K cretm egállapúdást/M cgrendció az  Egyedi Szerződést V állalkozó fele tennálló 
kártérítési kölclczcttscg nélkül -  köteles az énnictt Vállalkuzöval szem ben akkor is felmondani 
 ̂ ha szükséges olyan hatándóvcl, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon •. ha

ti) a Vállalkozóban kőzvcletten vagy közvetlenül 25%*ot m eghaladó lulajdoni részesedcst 
szerez \a lam cly  olyan j(»gi szem ély vagy szem élyes jo g a  szcríni jogképes szen  ezcl, am ely 
tekintetében fennáll a Kbl. 62. $ (1) bekezdés k)  pont kh) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 2S?Vot m eghaladó lulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jo g i szem élyben vagy szem élyes joga  szerint jogképes szervezctlien, am ely 
tekinlelébcn fennáll a Kbt 62 § ( 1 | bekezdés k) pont kb) alpontjab.vn meghatározott feltétel.

14.6 Szerződő l elek m egállapodnak abban, hogy az alábbi cselekben az érinteti Vállalkozni az 
Egyeüt Szerződés tekinteteben egyoldalúan gyakorolhatja elállási jogát, illetve ha az eredeti 
lielyzet tnár nctii állílliatő liclyR', ükkor az Fgyedi Szer/tVIést felm ondhatja, lia

15

K M 0 3 .K O .M M -2 0 1 K

• A M egrendelő 60 napot meghaladóan, alapos ok nélkül a fizctcsi kntcjpzctlsegcnek nem 
telt eleget, v«igy

•  a M egrertdelő súlyos szetríxlésszegést követ cl.

14 7 .S /er/ödö Felek rögzítik, hogy súlyosan szcrzóde&szcgő nugatarlasanak iniiiosül az cnntctt 
\'á lla lkozo  olyan kötelezettségszegő magatartása, amely az Fgyedi Szerződés vagy a 
K crctrncgálhpodis szcrződésszcrú teljesilesét m cghiusitja vagy siilvosan veszélyezteti Eiiiick 
alapján súlyosan szerzódéss7egó m.vgatanasri.ik m inősülhet különösen, de tiein ktzirólagosnn 
ha:

•  az érintett Vállalkozó u / Egy edi Eljárás során nem tesz  ajánlatot, v*agy
■ az Egyedi Eljárás nyenesekéni m egjelölt Vállalkozó az Fgyedi Szerződést nem költ meg.

vagy
•  az érínictt V állalkozó az  Egyedi Szerződésből v'agy a KerctmegáMapodosból vagy a Kbt 

vagy annak végrehajtást rendeletcíből fakadó szerződéses vagy egyéb köielezeltségéi 
szándékosan vagy nagyfokú gondatlanságból vagy* rendszeresen m egszegi, vagy

• az érintett Vállalkozó az Egyedi Szerződésből vagy a K eretm cgállapodásbol vugy a Kbt 
vagy annak végrehajtást trndeleteibnj fakadó szerződéses vagy egyéb köiclczetlségét 
hiányosan teljesíti, am ely hián>T>s5ág vagy kiliatással lett volna a közbeszerzési cljárús 
eredntéiiyére, vagy hátrányosan befolyásolhatta vagy veszélyeztcthcite a  szcrzódésszcrű 
tcljcsitést, v*agy

• nz énntett V állalkozó a KcTClmegállapociasban vagy az Egyedi Szerződésben a  V állalkozol 
c körbe sorolt riiagatanásái valósítoila meg.

14.8. Az E g jed i Szerződés rendes felm ondásának felmondást ideje a  felmondási nyilalkorat m n te tt 
fél általi kcziiczvérelénck napjától szám ilott legalább 30 nap Egyedi Szerződés felmondása 
esetén a M egrendelő és az érínlett V állalkozó egym ással teljes körűen elszám olnak Egyedi 
Szerződés felm ondása esetén az énntett V állalkozó az  Egyrdi Szerződés mcgszíinesc előtti 
teljesítés pénzbeli ellenértékére topábbá a felmünífás közlésének időpontjáig fclm em lt és a 
fclniondassal összefüggő, igazolt költségei, és igazolt kárai m egtérítésére a jogosult

14.9. A K erctm cgállapodás renüeri felmnndáiainak felniundási ideje a felmondási nyilatkozat érinteti
általi kézliezvétdenek lup já tó l szám ított legalább 3Ü nap Felm ondás esetén u fehnniKlás 

közlésének idöpttnljái megelőzően m egkötött és In tá lyba léptetett Egyedi Szcrződcs4.k 
tekintetében. K erctm egállapodás, mint m ögöttes szerződés, továbbra is érvényben es hatályban 
marad

14 lü  A m ennyiben Kcretm egálíapodás vagy az  Egyedi .S/crződés egyoldalú jognyilatkozatlal 
történő m egszüntetésére a V állalkozó súlyosan szcrződcsszcgő inagatarlása m iau  kerül sor, 
azonnali liatályó elállásnak vagy felmondásnak is helye van.

15, V ít m a lő r

15.1, A Beszerző, a Nfegrendclo és az criiiiett V állalkozó mentesül a Kereim egállapodás vagy az 
Egyedi Szerződés m egszegéseink  kOvetkczinűnyei alól. am ennyiben a szerződésszerű teljesítést 
rajtuk kívül álló, előre nem lillia ló . elliátíthatatlan esemény, csekkn iény  ílzikailag vagy más 
módon gátolja (vis maior). A  Ik lek  ilyen %is maior esem énynek tekintik különösen a  természeti 
és más katasztrófákat (pl villám csapás, földreiigés. á n iz ,  iűz \ész , robbanás, já n á n y ) , háborús 
s’agy más konfliktusokat (zendülés, rendza\-arás. za \^rgások, fonaJalom , álíamcslny, 
polgárháború, tm orcselckm ényck), em bargót stb

15.2. A Ms nu io rru  liun tkozo felet terheli annak bizonyítása, hogy a tnai4tr esem énynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható követkczntenyei az adott helyzetben eK arbató gondosság 
tanúsítása escien sem vagy c u k  aránytalan álilo /at árán lehetett volna elhárítani.

16
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^ 5 J .  Ofynn inériékben tr& aniciiiiyibcn a szcrzintcs fclicicleinck rendc!(i;i:/<^sc]nck bármelyik fél 
állat löncnö leljesiiése \  is inaíom ak m inősülő okból rcszbcn vagy egészben lehetellenne saiik . a 
m á;ik  fél írásban tonénö énesítése%e| a szerződés a vis m aiortal énnieii részeinek ícljcsftése az 
akadál>'ozoitsig mcgszfinicig felfuggcsztlieio.

15.4. A szerződés szcrínti le ljcsítésbcn akadályozóit fel kölcics minden löle lelhctől meglenni annak 
érűekcbcn, lingy az akadál>'oztal3sl iiiegszuntesse.

16. A K em n irf> íllap ü d ás  m ódosítása

16.1. A Keielniei^llapcHlás a  je len  KerdmegállapiKlasban szabalyuzoti esetekben -  a Kbl. 141. § (4) 
bekezdés n) pont alapján, fígyelenimel a 20I4C 4/E U  irányelv 72. cikkében foglaltakra i$ -  a 
Kbl. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételek \ízsgá1ata nélkül niódosulliat. illcivc módosithaló

16.2. A m ennyiben -  jogszahálys-állozás kó^eikcztében -  a je len  K erctm cgállapodás az  ügyedi 
Szerződés lanalm ára, leljcsíiésí körCilményüin: x-onatkozó, Jtatályon kívül hel>'czett vngy 
módosított jogszabály i rxmdelkczésckm hisratkozik, úgy a Szerződő l'cick a Kcretmcgá|lai>odás 
lucgkótésérv irányúin eljárás inegindfiásái kővetően megK-áliozoM jogszabályi rendcikeze&cket 
az Egyedi S z e r z é s e k  tartania és icIjcsíiésc tekintetében jogosultak az E gjxd i Eljárás 
m egindításakor hatályos rendelkezések .szerint alkalm azni és az  Cgsedí Szerződések 
tckínictébcn kikötni, kizárólag az atÜHíz szükséges mértékben, am ennyiben azt a inegiálinzotr 
jogszabály szabályainak alkalm azása m egkívánja

16.3 A  je len  K erctm egallapodasban nem  szabályozón eseteken k íiü l a Keretrnegalhipodás csak a 
Kbl. szerínii esetekben m ódosítható.

17. E gyűllm üki’idés és Iu i|)cs« lailat1ás m ód ja , é rtes ítés i szabályok

17 I Az érinicn felek a KeretmeKállapodás és az Pgyedí Szerződés teljesítése érdekében teljes 
körűen együUinűködnck. nrlesilik egym ást minden olyan körülm ényről, amely a 
KeretmegállaptHiás \a g y  az Egyedi SzerztkJes Icljcsíiesérekiíratással lehel.

17.2. Szerződő Felek a Ucszcrzö e$ V állalkuzók kapcsolattarlóit a je len  szerződés 9. szám é 
mclléklcicbcn rögzítik. Valamennyi l e l  a képviseletében eljáró szem élyeket a saját 
diszkrecionális jogkörében m eghozott űöniésc alapján bánn ikor jogosult mcgváltoTtalm 
Szerzódó Felek a Vállalkozók kűzbcszerzthi \c \ó szü fgála ta i elérhetőségét a je len  
Keretm egállapodás 10 szám ú. II szám ú, és 12. szám ú m ellékiciében rögzítik. Felek 
m egállapodnak, hogy a je len  Kcrctmcgállapcxiás 9 számú, 10 szám ú. I I  cs 12 szám ú 
mellékletében nieg|elölt szentélyekben bekó\c1kezett változásokról o Felek haladéktalanul 
kötelesek értesíteni egym ást. A je len  K crctm egállapodás 9. szánni, 10 szám ú, 11. szám ú, es 12. 
szám ú m cllckleictbcit nicghaiáfozoti szcm élyckbcii bcköveikczett v ü lio /i i  bejelcm éséi. illetve a 
Ucszcrzö által bcüzem cltclclt közbeszerzési portálon lörtcnÖ igénybejelentés rendjének 
m elléklutként lőnétiő  rögzítése nem minősül a K eretm egállapodás m ódosításának.

17.3. Jelen KeretmcgáMapodás vagy az  Egyedi Szerződés eltérő  rendelkezése hiányában jogha tás csak 
a je len  fejezetben m eghatározott módon megiörtént közléshez fiiz4MlJ)ct. V^ilnrncnnyí, joglinlás 
kiváltására alkalm as dokurncntuniot írásba kell foglalni.

17.4. A je len  KerctincgállapiHlás vagy az  Egyedi Szerződés szerinti értesítések az alábbi esetekben és 
időpontokban lekintemíők közöltnek:

szem élyes kézbesítés eseten azonnal, az átvételi eltsnurrv cnyen -  am ely leltet az  átadott okirat 
m ásolati példánya is. am elyen az átvevő fél az átvéiel tényét aláírásával elism eri m eg|elölt
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napon, vagy
futárszolgalat uijan történő kézbesítés cselén a fuiárszolgálatiuil rendszeresített 
form anyom tatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy 
tértivevénycs ajánlott küldeményként történő Lczhesités esetén a fcladühoz visszoérkczell 
tériivevényen a  kézbesítési időpontjaként m egjelölt napon, illetőleg otncnnyihcn a 
V isszocrkezelt ténivcvény alapján a ké/lw sités időpontja egyértelm ilen nem ullapithato tticg. a 
lértivcveny feladóhoz lönénő vtsszacrkezesének napján Amennyiben a tertivevényes ajánlott 
knidem envkem  m egküldött ertesítes „nem kereste^ ,zitveiell m egtagadta", illetőleg ^  cím zett 
ism eretlen Itclyrc költözött" mcgjegy'zesscl érkezik vissza a feladóhoz, cs a köldemenven a 
cím zettnek a meg/cloli cím e szerepel, az crtcsílcs a feladást kÖvctö 5. nitinkanapori 
kczhcsiletlnek tekintendő, vagy
la^uzcnctkcnt megküldölt crtcsitcs esetén a sikeres továbbítást igazoló, úii. visszaigazoláson 
je lzett napon, vagy
e-niail ü/crictkéni inegküldött értesítés esetén az  e-m ail üzenetnek a cím zett fel szerveren 
történő áthaladásának időpontját követő napon A/, ellenkező bizonyításig az  adialadás 
időpontjának az  eonail üzenetben megielöH küldést időponini keli tekinteni, kivéve, ha nz c~ 
m ail UzciKibcn m egjeloh küldési időpont nyilvánvalóan hibás Ebben az esetben a tényleges 
áthaladás időpontját kell figyelembe venni, v.igy amcimyílKii a c ltnzd i fel a fenti alpontok 
bárm elyike szennt megküldött értesítés átvctclét m egtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő 
a  m egtagadás napjan

17.5. A 17.00 utáni közölt értesítést úgy kell tekinteni, m intha az a következő napon került volna 
közlésre. Ha a közlés napja nem iriiinkanapra csík, az e?1 követő legközelebbi m unkanapon kell 
az értesítést közöltnek tekinieni.

17.6. A Szerződő l elek jogaikat jóhíszeniücii gyakorolják, vitáik m egoldása érdekében egy'ezscgrc 
törekednek. A SzcrziÜö Felek állásfoglalásaikat m indenkor egyeztetve, oly módon és időben 
teszik m eg. lK>gy azok a harm adik szem élyekkel szem beni fellépést ne  gy’cngitsék.

IK. K^y éb lYnűelkczésck

18 I. Az Egyedi sSzerzíHlévbcn □ U es/crzó az l.gyedi EljárÚMik során az Egyedi Szerződésekre 
érvényes, a je len  K eretm egállapodás 13.2. 13J  pontja cs 13 4 pontja szerinti szerződési 
biziositó m cllckkötelezettségcktől, illetve a K eretm egállapodás 12 3 pontja szcnnli a fizetési 
szabályoktól eltérő, n  feladat je llegéhez igazodó előírásokat ts alkalm azliat, azonban ennek 
során sem leheti a teljesítési körülm ényeket az indokoltnál terhesebbé A 
m ellékkötelezettségekre és a fizcicsi szabályokra vonatkozóan » Beszerző a M egrenddő 
álláspontját (a M egrendelő kezdem ényezése esetén) m crlegelni köteles, azonban a 
K erctm egállapodás előírásainak alkalm azására vonatkozó döntéiét a Beszerző m dokoim  nem 
köteles.

18 2 . A Vállalkozókat az Egyedi Eljárások során a je len  K erctm egállapodás lü  4 pontjában foglaltak 
kötik, azzal, hc^v övizJiangban a jc icii K crennegállapodas 10 I pontjával, a  szerzőket m egillclő 
j4igüijnkiól CS a gazdásági rcklám ievekenyseg alapvető feltételetről és egyes korlátairól szóló 
2008 évi XLV^lli. lórvény 5.C . € (3) b e k e z d je  szcnnii reklám közvetítőnek já m  díjról 
<jogszal>ályban szabályozott rcklámkSzvctítni dij). valamim a környezetvédelm i Icnnékdíjról és 
a kötelezően fízcicnilő egyéb díjakról és azok mértékéről, oz elszám olás és a megtérítés 
m ódjáról a BcszcrTÖ az Egyedi Eljárás során és az annak erednienyekcppcn m egkötésre kcrflln 
Egyedi Szerződésben kOlÖn rendelkezik. A z e pont szerinti dijak mcrtékc, ahol ennek helye van, 
a m indenkori hatályos jogszabályi rendelkezések és közjogi szervczciszabályozó eszközök 
figyelcm bcvciclcvdl kerül meglialározasru.

IH.3 A Kerclincgállap<Kf.is alapján folylalott Fgyedi F ljarás irányulhat olyan egyedi szerződés 
nvegkötésére, ameiy szerződés keretszerződésként jö n  leire (továbbiakban: Fgyetlí
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lv rrc ts 2er<iKj^s). rei^eiJi K erc ix izrz ix l^  es tién  M egrendelő ú konkréi leladaiokat köz\i;lleik 
m egrendelés útján, eg )cd i m egrendelők (kCttcIczctIScgvállalásJ kÜMrcsitásáial rendeli meg, A 
je len  K crctm cgállapodisban fagfaltakai tti b'g>edí K erciszcrződcs és az egscd i m egrendelők 
\ona lknzisáhan  m cgfelerőtn éhetii és m egfeleliKn alkalinnzni kell, azzal, hogy oz l:gyedi 
Kereiszerződésnek a konkrét beszerzést ígénvek kiclégíicscn: irán \u lő  egyedi ritcgreiidclők 
minden lényeges szerződéses feltéieléi tanalm aznia kell, A sznlgáltaiás m egrendelése és az 
elszám olás a M egrcmlek) állal ~  az érínlett V állatkuzinal folytaliiti kon/nltációt kővetően -  a 
konkrét feladat tckinielében elfogadott dokuttienlumok (külőnnscn, de nem kizárólagosan; 
kniicepció. stratégia, feladat irtcghatárrizis, m édiáién '), tov'ábbá a hozzájuk lonozó részletesen 
alábontott költségvetés alapján loricnik. Az érintett V^őllalkozó az Tgyedi K trelszcr/ődés 
m egkötésére irányuló eljárás során a  Jelen  KcrcltnegállapiHlás IS 7 pontja szerint kiadott cs nz 
Egyedi K etetszcrzödes részét kepezú tábfázaiok konkrét feiadal szem pontjából releváns lé id é it 
a lkabnazsa alakítja ki a költségs'etésl. A z Egyedi K eretszerződésben rögzítendő keretösszeg 
legfeljebb 30?4-a írható elő npciőkénl (opciós ősszeg). A  M egrendelő kőteles az  Egyedi 
Keretszerződésben rögzített keretösszeget, ide nem é h \ e  az opciós összegei, leljcs egészében 
kim erhenű egyedi m egrendelőket kibocsálant, k iiév c , ha az Egyedi Keretszerződés megkOlcsét 
követően beállott, elleiiőrzc&i körén kívDI c!;ö és általa előre nem látható kőrtllmény miatt az 
Egyedi Keretszerződés teljesíléscrc többé nem lenne képes, vagy az ilyen kőrűljncny miall az 
Egyedi Kcrciszcrzödéstől való elállásnak vagy fehnondásnsk lenne helye, A M egrendelő nem 
köteles oz opciós összeg terhére egy‘cdt m egrendelőket kibocsátani, azonban ha akként dönt. az 
e körbe tanozo egyedi megrendelők kibocsátásáról i i  olyan időpontban kell gondoskodnia, hogy 
az críntctt V állalkozó •  figyelem mel az Etgyedi k em sz crző d és  id n ^ li  hatályára -  a 
szerzödésszen) te lje sítés it képes legyen.

18,4. A m ennyiben :i Beszerző konkrét feladalot larlalniazó Fgyed i S zerződés m egkö tésért irányuló 
eljárást indít, a (beszerző n K bl. 76. §  (2) bekezdés a )  pontja^ a z az  .^Irfialacsonyabb á r "  
a la p já n  énékcii az ajánlatokat. (Igycleinmc) a Kbt. 76. g (5) bekezdésében foglaltakra is. Az c  
pont szerinti eljárásban Beszerző -  az  ajánlatok mcgalapozollságának vizsgálatához - jogosult 
az ajánlat részeként árazott költségvetés kötelező benyújtását a Vállalkozók szám ara elóirm . A 
Beszerzj'i az  c pont szcrínti Egyedi Eljárás soran az egyösszegű vállalkozol dijat (a szerződés 
mindösszesen nettó  cltcnénékc) értékelt és. ha az szükséges, az aránytalanul alacsony ár 
ickinteiében is annak clfogadhatősagát vizsgálja. A z összehasonlító  á r  átalányán, az  E;.»ycdt 
Eljárás eredm ényeképpen létrejövő Egyedi Szer7Ó<ies átnl.'inydíjas.

18.> A m ennyiben a Ueszerzó Egyedi K cre lsze rzödés  rrvcgkötéséiti írnnyuló eljárást indít, Beszerző 
díjakat, árakat ^  kcdv'Cznicnyckct tartalm azó táblázatokat bocsát ki és a Beszerző a K bt. 76, § 
(2) bekezdés c) p o n tja , azaz »a le c jo b b  á r> é ritk  a rá n y i n ir^ 'e len flö  u lyan •  kűlS tiű ien  
m inőségi, kö rnyeze tvéde lm i, szociális -  szem pontok^ am elyek  között az á r  vagy kö ltség  Is 
szereper*  a la p já n  énekelt az ajánlatokat, a K eretm egállapodás m egkötésére irányuló eljárás I- 
30. részszem pontjai és az  azok tekintetében tett előírások szerint. A Beszerző az c  pont szerinti 
Egyedi Eljárás során jogosult a Ktrrclinegál lapadás m egkötésére irányuló eljárás l>50. 
részszcm ponijai mellett egyéb crtckelési részszem pontokat is alkalm azni, az alábbiak közül 
egy el vagy többet is választva; késedelm i, hibásleijesitésí kötbér m épcke. leljcsttési határidő. 
A z c pont szcnnti Egyedi Eljárásban az á r  és az  egyéb értékelési részszem ponink tekintetében 
az ár mindösszesen sűlyszAma nem haladhatja meg az egyéb szempontok mindösszesen 
sulyszam át. A Beszerző a/, e pont szerinti Egyedi Eljárás során az á r  részszem pontok szerint 
képzett és meghatározott ősszehasonljió árakat coékclí és. ha az szükséges, az aránytalanul 
alacsony ár lekinielében az összehasonliló arak, az  ósszehasonlitő árak képzési m ódjával azonos 
módon képzett és m egíiatárazott, becsült cnékhez  való v is/onyát vizsgálja részszem pontonként, 
különösen, lia az adott részszem ponliioz tartozó táblázat egyvs tételei is indokolatlanul alacsony 
összeget vagy összegeket tartalmaznak és megalapozottan feliéleiczhetö. hogy ennek hatása 
érvényesül az összehasonliló árban A z összehasonlító á r  nem átalányár, az Egyedi Eljárás 
eredm ényeképpen léirejövő Egyedi K eretszerződés nem álaláiiydijas.

18.6. A választási eljárásról szóló 2013 évi XXXV[, törvény 148 ^ szeríni nieghatám zutt politikai
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hirdcté-sck esetében, nlml a polílikai hirdetés csak a? Állami S /ám vevős/ék  által nyihántartásb .i 
vett árjegyzék állal meghatározott ellencrtck fejében közölhető. Beszerző a je len  
Keretm egállapodás 18,5 pontjában foglaltakat Hgyeleinmel a Kbt 76. § (4) bekezdésében 
foglaltakra -  az e pont szcrínti cltcnésscl alkalm azza. A z e )>uni szerinti Egyedi Eljárás során a 
Beszerző a K creim egállnpodis m egkötésére irányuló eljárás 29-14 részszcmptmijnit és az azok 
tekinlctél>en tett előírásokat nem alkalm azza, hanem  ezen elemek árát a nyilvántartásba vett 
áijegyzck által meghatározott árak szerint rögzíti. Az c pont szerinti Egyedi Eljárás során a 
Beszerző a  beszerzés tárgyához igazodóan alkalm azza a Keretmegállapt>dás megkötésére 
irányuló eljárás 1-28 és 45-50 rés/s/e inpiu itja it és a /n k  ulóirasait

18 7 A z Egyedi Eljárás soran, Fgyedi S ie rz o d és  esetén , am ennyiben annak benyojtását a Beszerző 
clőiria, a V állalkozók a K eretm egállapodás m egkötésére iránynilő eljárás I 50 részszem ponljni 
lelsintetébcii kiadott es a je len  Keretm egállapodás részét kcpczö, az Egycdt Eljárás 
m egindításának idópootjában érvényes táblázatok konkrét feladat szem ptmtjából releváns 
tételeit alkalm azsa alakítják ki az árazott költségvetést, azzal, hogy annak tailalinát a szakmai 
ajánlata tartalm ához igazodóan, de a Beszerző által kiadott műszaki leírásban foglaltak, szakmai 
ajánlattal kapcsolatban meglintiirozntt követelm ények, lováhhá a szerzŐ déster\ezetben 
m eghslározoit fcliciclck figyelnnbevélclc mellett kötelesek cikésziient A z Egyedi Eljárás 
során, Fgyed i K eretszerződés esetén , a Beszerző a Keretm egállapodás m egkötésére irany ulo 
eljárás 1*50. rcszszcm ponijat tekintetében ktadoti és a je len  KeretmegállapiHlas részét képező, 
az Egyedi Eljárás megindításának idöponijábati érvényes táblázatokat alkalm azza. k i \ e \e  a 
je len  K erctm egállapodás 18.6 pontjában foglalt esetet, ahol az é rv ^ y e s  táblázatokat az ott 
rőgziteti eltcrcsckkel alkalm azza.

18 8 A Beszerző Egyedi Eljárás során tett eliérii rendelkezese hianyatian, a nem  magyarországi 
teljesítéskor tőricnó llzctést kötelezettség vonatkozásában az érinteti V állalkozó altal lörient 
fizetési köielczettség teljesítése napján érvényes M agyar Nemzeti Bank hivatalos deviza 
közé]Mrftilyam az iranyodó a M egrendelő felé történő elszám olás vonatkozásában

18 9. A  je len  K ereim egállapodás 10.2 pontjában foglalt in d e u la s i cs az ellenérték csűkkentesere 
irányuló módosulás kezdeményezési jo g  a Beszerzőt is megilíeti delláció esetén, továbbá, ha a 
nyom dai lermékck, illetve a rekiám ajándékok esetében a fonnL-curó, illetve a fon n td o llá r 
árfoly am , kezdemény ezest m egelazó 4 hónap átlagos árfolyamv áltozásának m értéke a -35á-ot 
meghaladja. Ebben az esetben a m ódosuláshoz n Vállalkozók hozzájárulása nctn szükséges, 
azonban a módosulásról a Beszerzőn Vallalkozokai haladéktalanul laiéko/iatm  kölcics

18 10 SzcrziHio Felek tudom ásul vrszik, hogy a Kht 105 § 11) lickczdcs alkalm azásával incgkfHótt 
Keretm egállapodás cselén a 105 § (1) bekezdés c) pontja megfelelően alkalm azandó

18.11. S /erződó Felek tudomásul veszik, hogy az Állam i Szám vevőszékről szóló 201L  évi LXVI. 
lőncnv  5. § (5) bekezdése szerint az  nXllami S zám v ev ő szék -az Á llam i Szám vevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. t0 n “cny 5. § t3>-<4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összelilggésben-  
e lknörízhcii az állam liáziartás alrendszereiből nnanszim zoti beszerzéseket és az állam háztartás 
alrendszereihez tartózó vagyont cnn tö  szerződéseket a Beszerzőnél'M egrendelőnél, a Beszerző 
/M egrendelő névében vagy képviseletében eljáró tennészctcs szem élynél és jog i .személynél, 
valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve am elyek a szerződés teljesírcscert felelősek, 
jovnbbá a szer/ödes leljeshésébcn közrem űködőknél.

18.12. Szcrzódő Felek kijelentik és teljes körű ktitciczeitscgct vállalnak arra, hogy a jelen 
Kereiniegállapodásban megjelölésre kerüli valamennyi adatuk a valóságnak m egfelel Szerződő 
F'cick rögzítik, hogy a je len  Kereiincgátlapodásban feltüntetésre került bárm ely adatukban 
bekövetkező változást, az azt igazoló dokum entum m al egvídejílleg, a másik szerződő Fél 
részére inlézkcdcsi késedelem nélkül bejelentik. A z adatváhozasra vonalkozó bejelentési 
kölclezeitségek elmulasztásából eredő károkért a bejelentést elmulasztó szerződő Fél
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relelösse^gel nnip/ik

18 13. A külfSlili uJáiMelöseüii, ennlcll V allalkuzn kűlcics a k tfc tilicgallap ix lashu ; arm  M iiiaikorn 
iiicj!liaialnia/is[ csainliii. lio£> nz illeiosége szcrínii ndniiaiósagtn! a m agyar adölialosa;: 
k-i«zvctlenQI bcszcmzlici a N'állalkrizora vnnntLozn adatokat az  orezá^ok kö /n tír jogsegé ly  
igenyl)c\‘ctclc nd]kül

18.14 Szerződő F'cick kíjclcnlik, hogy ellenük a Keicliucgalb^HKliis inegknicsekor uukl- vagy 
fcitTaniojá^i \^ g y  végelszám olási eljárás nincs folyamaiban.

18 15 Vállalkozók a je len  KeremKgállapndi& \agy az  I'gycdi .SzerAvlesek teljcsficse során 
tudom ásukra ju lo ll m m dcn infontiaciói Qzicli lilnkkéni kőiclcsck, azokat nem hozzák harm adik 
szciiiél)X'k tudom ására. Valamennyi Vállalkozó kijelenti, hogy a Beszerző >ag}' a M egrendelő 
üzleti adriairól Fiannadik fel rószcrc - irásbefí fcIhatalmazas nélkül - infonnácínl nem  ad sem  a 
szerződés időtartama alatt sem pedig után. A lilnklanási kölelezeltsegvállalás hatályosságai nem 
érinti a Kcrelmegállapodás^Egyedi Szerződés bániiíl>en okból lőnénő  m egszűnése K ivételt 
képez az  az esel, lia az énntctl V állalkozó a jogszabályban d ó m  kőtciczcitscgénck leljesttcse 
érdekében hozza nyiU ^nosságra az mrorm aciót vagy a je len  Ktrrelmcgallapodásban cluiri 
aüatszolgaltatási kötclezctlségc teljesítése érdekében közöl valam ilyen inform áeinl. V alam ennyi 
Vállalkozó ezen kívül tartózkodnt köteles siló i is. hogy nyilaikozatával. m agatartásával \'agy 
c!járasá\‘al incgscrtsc n Beszerző Migy a M egam delö jóliíiéi. úzlelt liszfességét. A  íjiokiatiási 
kntelezctiseg % agy a Beszerző >tigy a M egrendelő jóhfrcnck. üzleti tisztességének mcgscrlé&c az 
énntett V állalkozó súlyos szerzódésszegA magatartásának mm ösúl.

18 16. A  Beszerző lé lh isja  a Vállalkozók figyelmei arra, hogy az  érinteti Vállalkozó az Egyedi 
S /c r/ö d es  leljcsi'ic&e során adatfeldolgozónak mmösUl. amely körülm ényre figyelem m el köteles 
megtartani cs közrem űködőivel is m egtanalni nz adaifcldolgoznsrii vonatkozó jogszabályokat, 
így különösen a szerződés főbb adatainak az mfürtnációs Onrendelkezest jog ró l és az 
inform ácíoszabadságnil szóló 2 0 1 1 é \ i  CXTI törvényi, és az  Furópai Parlam ent és a Tanács a 
természetes szem élyeknek o szem élyes adalok kezelése tekíntetclKti történő vcdelnieről és az. 
rljen  ndalok szabad áram lásáról, valamint a 95M 6/hk iranycls hatályon kívül helyezescrol 
{áltAlánni adatvédelmi rendeleti 2016 április 27-i(F 'U >2016/679 rendeletét (G D PR l

18 17, Szerződő Felek kötelezcltséget \á lla lnak  arra, hogy a K eretm egállapodásban foglaltak 
Icljcsitcse^cf összciTiggcsbcn kötőn szerződésekben adek>'át kőtelezetiségeiket a velük szerződő 
liannadik szem élyekkel szem bai is kikötik és érvcnycsilík. A Vállalkozók kizárólag olyan 
közreműködőt a jogosultak egy Egyedi Szerződés teljesítésébe bevonni, akt előzetesen, 
kifejezetten és okiratba foglaltan vállalta a titoktartást cs a szem élyes adatok kezeié.^  körében 
m eghatározott, je len  K eretm egállapodás szerinti kőtelezcttsegck inegiartását A Felek rögzitik. 
hogy a nyilatkozatok fchctclénck  bizonyítása a /  érinteti Vállalkozót terhelt.

18.18. Amennyiben a közbeszerzési eljárás dokum entum a és az érinteti vállalkozói ajánlatban 
megliatározoti m űszaki, szakm ai ^2gy' szerződéses tartalom eltérési, ellenlm ondási tartalm az, 
akkor minden esetben a K ereim egállapodás esetében a Beszerző \a g y  a M egrcndeJa/az Egyedi 
Szerződés eseiében a M egrendelő szám ára kedvezőbb rendelkezés az irányadó Am ennyiben 
ennek incgállapíiliaiósága kétséges %’agy a felek tekintetében vitás, iiinidcn esetben a v'onatkozó 
közbeszerzést eljárás során kibocsátott Kbt 3 § 21 pont szerinti közbeszerzési
dokuinentuniokban foglallak az tranyadoak

19. AlláthMtósáf<

1 9 ,1. Az alUm haztartásrol szóló  2 0 1 1. l \ í C XCV. törvLiiy (a U nabbiakban. ) 1 . 1 4. pontja e-k u 
4 | M 6 )  bekezdése értelm ében. io \ábbá u  állam hazlarlásiol ^ziiíó lőrvény végrchajlásánit 
szoló 16S/20II fX ri 31 ) K om i rendelet (a tov-ábbiakban. .Á v r ." )  5(1 § ( la )  bekezdése.

31
% ' ' '

illciüleg u iiern/eti vagy om ol szóló 2U II. v\ i C'XL'VI, törvény 3. tf ( I) bekezdés l. pontja izcniit 
a valam ennyi Vállalkozó képviselője a je len  Kerctm egállapodás 13. szám ú mcllékleléi képező 
nyilaikozatban úgy nyilatkozik, hogy az általuk képviselt szervezet állálhaiA szervezetnek 
initiősülnek.

19.2 A V 'állalko/ók tudom ásul veszik, hogy sem  a Beszerző, sem a M egrendelő nem köthet velük 
érvényesen visszterhes szerzőilést. illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljeshhet 
k ifizetett, am ennyiben n Vállalkozók nytlalkozattik ellenére nem minősülnek aildtliato 
S7.ervczctnek Vállalkozók tudom ásul veszik továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat adasa 
súlyosan szetTődcsszcgó inagatanásnak minősül

19.3 A Felek rögzitik. hogy tntnd a Beszerző, mind a M egrendelő o je len  fejezet szerinti feltétel 
ellenőrzése céljából, a je len  KcrvimegállaptHlasbol vagy az Fgyedi Szerződésből credo 
követelések elévülésig az Alit 55 |  ban foglaltak szentit jogovuhak a Vállalkozók 
átlátbatőságávTil összefüggő adatokat kezelni

19 4 V/alamcnnyi V állalkozó tudom árul veszi hogy az atlatliatóságv nyilatkozatban foglallak 
változásáról - a változás bekövetkezésétől szám ított 8 napon belül * köteles a Beszerzőt es a 
M egrendelőt haladéktalanul Írásban értesíteni

20. A lkalm azandó  nyelv

20.1 A je len  kcrctm egallapodassal cs nz Egyedi S zerződésü l kapcsolaltis minden nyomiatoit 
anyagnak, levelezésnek é s  más okm ányoknak, amelyek alkalm azásra kcnilitek, magy’ur nyelven 
kell készülnie, kivéve. Egyedi Szerződés cselen, ha az Egyedi Szerződés eltol eltérően 
reiKlelkezik.

21. A lk a lm azan d ó  jog

21 i l .  Jelen Keretm egállapixlassal es nz Egyedi Szerződéísel kapcsolatos v-alamcnnyi kérdésben a
m agyar jo g  az  irányadó. A m ennyiben je len  Kerctmci?allapodás vagy az  Egyedi Szerződet 
bármely rendelkezése citdrö törvényi szabályozás fotyián énény ie le iiné  válna, úgy ezen lény a 
K eretm egállapodás vagv az Egyedi Szerződés többi rcndclkezéícnek érvényességét nem ennii

2 1 .2  A je len  kerutm egallapodnsban vugy az Egyedi Szfrzr^tésckfven nem szabályozott kcrdcsckbcik a 
K b l , A K orm ányiendclct, a Ftk , az  /Mit. és az Avt., illetve inas a K eretm egállapodás vagy nz 
LgyedI Szerzi3<Fések ic lje ritc ie  szem pontjából releváns jogszabályok vonatkozó szabályai az 
írüniudok

22. Jogviták rendezése

22 .1 , Szerződő Felek a je len  K crclniegállapodássat vagy' az Egyedi Szerződéssel ka|icsulatbaii 
felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egy más közötti békés tárgyalások útján rendezik és csak 
ennek mcghnísulása eseten fordulnak a liatáskórrel rendelkező ilFciékcs szervezethez

22 2 Anicnnyibeii a tárgyalásaik azok tncgkezdé&élut szamíluu 3U napon belül -  nem  vezetnének
crcdincnyrc, Felek jogvitájára a polgán pcircndtartasrol szóló 2 fll6  évi, CX X X . törvény 
szcnn ti áhalanos liataskön- cs illetékességi szabályok az  íranyodoak.

23. A üalszolEálIiilás

23 .1 . Beszerző által m eghaláruzoti hainridő ngycienibcvéleiével n Vállalkozók kötelesek a Bcazet7Ő 
részére az Egyedi Szerződések teljesítésével kapcsolatban adatszolgáltatást teljesiieni a 
Beszerző által é lő in  körben, m ódon és tanalom m al. Az adatszolgáltatatási kötelezettség
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rcnij^2crc$ jnci^tClIcsc a^crín ic ll V állaikii/n  siilytts ‘k/dr7<Vfc&s7t;^i>inA^ljrlá&áii<nk minnsGl.

24. Z i r ó  r e n ü e lk w s c k

?4  I Ntiiainennyi ic J  kíjclenii, Ikugy a j«lcit kcrcltDCjiálinpodist a Táj iic \ébcn  alalró  n^zvindK 
iiiir}|rclcíó, a \ütiaiko/í> jp p z ab á ly o k  által mejikix'ánl reuíszlráít aíátrasi joggal rendelkezik, ig} 
leszérói a kercimegállapiKlas fliaiiasa és leljesítcse nem e red m ém e /i mn^, olyan szerződés vagy 
egyéb jognyilalkozat m egszegései m elyben Félkent szerepel

24 .2  Jelen  Kcreim egy.lapodás 5 egym ással inindcnbeii n icgegye/ő  ea 'dcti példányban készült, a 
keretinegállapodás elválaszihalallan részét képező olabbi m cllckictckből áll, am elyből 2  
pcManv ncszer/ő (. I példány \ \ ^ lb lk o ^ l- e l ,  I példány VáHalkozo2 l, I példány V alln lkn /ő ] l 
illet:.

M fllckleick:

1. izáinú m elléklet:
2. szám ú melléklet;

3. szániiü melléklet:
4. szám ú mclléklci*

S szám ú iricllékicl.
b. szám ú melléklet.
7. számú m elléklet'
fi. szám ú mellékici;
9. szám ú mcMcklet:

lü . szám ú m elléklet: 
11 szám ú melléklet 
12, szám ú melléklet 
13 számú m cllcklet’ 
14. szám ú melléklet.

15 szám ú melléklet

16 szam u melléklet.

17 szám ú inc llc ilc i;

A jánlati rc ilu> ásin£ ikailai; nem  kerül vsatolásral 
A jánlati (Jokum cntáeló és a közbeszerzési eljárás során kibocsaiutt Kbt. 3. 
§ 21. potit szerinti egyéb közbeszerzési dokum entum ok (fizikailag nem 
kerül csatolásra)
Ajánlatok ifizikailag nem kerül csaioUsm )
V állalkozó lA 'á lla lkozá2^álla lkozó3  egy liitm üködési m egállnpodás (adott 
esetben!
Rgycdt S rerzodésekfindikatfv tartalmú m inta!
V állalkozói dijakat, árakat és  kedv-ezmenyrkct lartalm azo tábláznia 
Válla!kozó2 dijakat, árakat cs kedvezm ényekéi tanalm azó  táblázata 
V á|lalkozó3 dijakat, árakal és  kedvczményxkei taiia lm aző táblázata 
Beszerző cs V Dlla]knzőlA 'állatkozó2A 'állalkDzó3képviielclébcn eljáró 
egyes szemétyek
V állalkozói képviteleiében eljáró egyes szem élyek (adott esetben! 
Váll3lko7Ó2 képM ieletében eljáró egyes szem élyek (adott esetben! 
\'állalkuzt>3 képvi.’teletében eljáró egyes szem élyek (adott cselben! 
V állalkozói A  álhlkozö2.'V állalkazo3 ál láthatósági nyiliilkozal 
Vállalkozőli'Vüllalkazo2.'Vá)!alkuzú3 icljesilésbc bevont,. ismert 
alvallalknzok és az  alkalm asságot igazoló szcnx’zeiek (szem élyek) listája 
Vá||alkDZŐIA^állalkozá2/Vállalkozó3 ISO 9001 iniiiőségbiztosiiási 
tanúsítvány m ásolata
Vállalkozói'V állalkozó2jV állalko£Ó 3 ISO 27DÜI mfomtáciDvédcImi 
irányilási rendszer és a 41/2015. (V II, 15.) BM rendeletben meglmtámzott, 
legalább 2. biztonsági osztály szerinti liiztonsági követelm ényeknek vnló 
megrelelést igazoló tanúsítvány másol.ita
Vá1lalkozőlA 'állalko7Ó2A'á1lalto7ó3 felelösségbiziositási kötvény 
másolata

Jeleli Kcrciinegállapodast a Felek -  elolvasást és énclm czést kövciócn - 
m egegyezőt, cégszerűen. Iielybenhagyőlag írták alá.

mint akaratukkal mindenben

Kell ÜudajKst, 2018 júniu-s 19

ilr. t,cn k c i M irtJII 
elnök

N em zeti K iin in iun lkárió s H ivatal 
B eszerző

Kelt* Budapest, 2018 jun ius 19
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K ell, Budapest, 2018 jun ius 19

Dr. N a^v B rí,;ilU  
a N cluork  360 Rcktámügy nökseg k ft. és az 

AlTiliate Network K ft ügy vezetője 
a N et w ork  36ü  RrhliR tfliiy  nflkkéf; K fl. és 

az  A ffilia te  N ehvark  K ft, á l ta l  a lko to tt 
konzorc ium  képviseletében 

\á i la lk o z ó 2

Ralávy
á N cn Land M edia Rek í 

Kereskedelmi Kft és a l^ d n g ^  Design 
Szolgaltaio k ó  ügyvctílo je  

a New L and  M ed ia  K ckJáru^Szolgállató  és 
K errskeile ln ti K ft. és a L ounge D esign 

S zo lgá lta ló  K ft. á lla l a lk o tó it konzorcluni 
képvisclclébcn 

\á lla lk » /ó T

k e it Budapest, 2UI8 jún ius 19

< d -

Afliliale Network K ft
1016 6ejSDeK iemya, u ic  38 

48ÓS í o  1S2J3M-3.41 
s s r  !03C00C2.1Oí 55824-49OÍM13

JiOHtlilt-nlejnCLjíe Kft. 
ICií i .lm p tu  3JAiJJí/íbí i)!í !0Wi(»2-iui;;iJH8a2Mt3

E n c k n  S /a b u l ts  K ente 
a T iiiiily IiilemaliiHial rn inm iin ita iions  K f l , a 

Voiin^ and PoDncra Knnimunikáctos és 
Tanácsadó Kft. Ugssezelóje 

■ Trinity In te rn a tio n a l C o n iin u n ica tlo n . K ft., 
a T oung  a n d  P a r tn e r ,  K o n im u n iU c íá , és 

T anácsadó  K ft. és S P K iY T  N3 O M D A  
N yam daijM ri S io ic á lla tó  és Ügy nBkl K ft. á lta l 

a lk o lo tt kon ro rc iu in  
képviseleléticji 
Vnllalkneó.3
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