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Amely létrejött egyrészről a(z)
Név: ND Nemzeti Dohánykcrcskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság {rövid név;
ND Nonprofit Zrt.)
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia utca 40.
Adószám; 24164982-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-047581
Bankszámlaszám; 10032000-00329613-00000017
Képviselő: dr. Esküdt Gábor - Vezérigazgató
mint Megrendelő (a továbbiakban: „M egrendelő”);
valamint
Cégnév‘; New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(rövid név: New Land Media Kft.)
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Adószám: 24670827243
Cégjegyzékszám: 01 09 176515
Bankszámla szám: 10700440-68084264-51100005
Képviselő: Balásy Gyula
mint Vállalkozó (a továbbiakban; „Vállalkozó”);
valamint
Cégnév^: LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: LOUNGE
DESIGN Kft.)
Székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt. 4.
Adószám: 22715544-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-940287
Bankszámla szám: 10700079-24632407-51100005
Képviselő: Balásy Gyula
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.

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 „K erctm egáU apodás a Nemzeti
K om m unikációs H ivatalról és a korm ányzati kom m unikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) K orm , rendelet hatálya alá tartozó vagy
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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. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
„Kormányrendelet”) 5. § (I) 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.
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 Értcsitö 2018/73,
lapszámában 2018. április 17. napján KÉ 5874/2018. szám alatt jelent meg.

3.

A Keretmegállapodás (a továbbiakban: „KM”) adatai:
• KM időbeli hatálya: A Keretmegállapodás a hatálybalépéstől számított 12 hónapra, de
legfeljebb a Keretösszeg kimerüléséig tartó időtartamra jö n 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.

4.

A KM alapján Beszerző a Megrendelő beszerzési igénye kielégítése érdekében egyedi eljárást
folytatott le (a továbbiakban: „Egyedi Eljárás”) „Prevenciós célú kampány kommunikációs
ügynökségi feladatainak ellátása az ND Nonprofit Zrt. számára” tárgyban.

5.

Az Egyedi Eljárás vonatkozásában a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti értékelési
szempontok alapján legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta be, amelynek
következtében az Egyedi Eljárás nyerteseként a Vállalkozó került kihirdetésre 2018. november
06. napján.

6.

Fentiekre és a KM 18.5. pontjában foglaltakra tekintettel, Felek 2018. november 09. napján
Egyedi Keretszerződést (a továbbiakban „Keretszerződés”) kötöttek.

7.

Az N D Nonprofit Zrt. működése a központi költségvetésből nyújtott támogatásból finanszírozott,
mely alapján a támogatással érintett év december 31. napjáig felmerülő költségek számolhatóak el
az adott évi támogatás terhére. A 2018. év vonatkozásában a támogatási szerződés módosításra
kerül a támogatás elszámolási időszakának meghosszabbítása tekintetében. így a
Keretszerződésből eredő költségek elszámolhatósági határideje is meghosszabbodik. A leírtakra
tekintettel Felek megállapodnak, hogy a köztük 2018. november 9. napján „Prevenciós célú
kampány kommunikációs ügynökségi feladatainak ellátása az ND Nonprofit Zrt. számára”
tárgyban létrejött Keretszerződést közös megegyezésükkel az alábbiak szerint módosítják (a
továbbiakban:
„szerződésmódosítás”).
Felek
továbbá
megállapítják,
hogy
jelen
szerződésmódosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII tv. 141. § (6) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra,
hogy:
• a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna, más
ajánlattevő részvételét vagy nyertességét tette volna lehetővé;
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, nem érinti;
• az nem minősül lényeges módosításnak, hiszen a Keretszerződés tárgya, a szerződést
kötő felek jogai és kötelezettségei, valamint a szerződéses érték változatlan marad, az
az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képet új kötelezettségre
nem teijeszti ki.

8.

Felek kijelentik, hogy Keretszerződés 3. pontjában megjelölt időbeli hatályt közös akaratuknak
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megfelelően 2019. április 15. napjára módosítják. Felek megállapitják, hogy a Keretszerződés 2.3.
pontja szerinti, Megrendelő által elfogadott teljesítési határidő 2019. március 31. napjára változik.
9.

Felek megállapodnak, hogy a Keretszerződés 4. számú mellékletét képző Műszaki leírás 3.3.
pontja szerinti teljesítési határidőt 2019. március 31. napjára módosítják.

10. Felek megállapodnak továbbá, hogy a Keretszerződésnek a jelen szerződésmódosítással nem
érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban tartani rendelik.
11. A jelen szerződésmódosításban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a Felek a kcrctmcgállapodásos eljárás első részének megindításakor, azaz 2018.
április 11. napján hatályos Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik
irányadónak.
12. Jelen szerződésmódosítás 3 (kettő) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) példány a
Vállalkozót, 1 (egy) példány a Megrendelőt illeti meg.
13. Felek a jelen szerződésmódosítást, mely 3 oldalból és 13 pontból áll, elolvasás és értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Budapest, 2018. december B -
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