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vÁr,r,łr,xozÁsr sznnzónÉs

(Szeľződés) amely létrejött egyrészro| a

MAGYAR Drłxsľonľ SzovnrsÉc (1146 Budapest, Istvánmezei űt 1-3., bejegyzo végzés szźlma:

Fővárosi Törvényszék Pk' 60055/1989, képviseli: Rádics Balźns ugyvezető igazgatő, mint megrendelő

(továbbiakban : Megľendelő' Aj ánlatkéľő)

másrészről a

LIZ7Y TRADE KFT., (székhely: 275I Főt, Keleti Márton v 7., adőszám: 13926337-Ż-13,

bankszámlaszám:10300002-105393 56-49020016, cégsegyzékszám: 13-09-154993, képviseli: Szilágyi

Gáboľ, mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

(Megľendelő és Vállalkozó külön_külön: Fél, együtt: x'elek)

kozött, az alu|irottnapon és helyen az alźhbitaľtalommal és feltételek mellett.

ELŐZMÉNIYEK

(A) Felek rögzítik, hogy Megbíző a Társadalmi Megújulás operatív Programjának keretében

pźúyźnati úton elnyeft támogatás felhasználásával kíván a,,A testnevelés tij stratégiójának és

rtzikai ótlapot íłj mérési rendszerének kialakí,ĺltsa és az ijnkéntes részvétel ösztönzése a

komplex iskotai testmozgósprogramok szemezésében" ttrgyű Projekt megvalósítása során

szolgáltatást igénybe venni' A ptiyázat TÁMoP-3.1 .1.I3-L2-20I3-0001 azonosító számmal,

,,A testnevelés ílj stratégilźjónak és Jizíkai lźItapot új mérési rendszerének kialakí'llÍsa és az

önkéntes ľészvétel ösztiinzése a komplex iskotai testmozgttsprogramok szervezésében''

elnevezéssel keľült meghiľdetésre (Pľojekt). A Projektben Megľendelő támogatásra iľányuló

igéný nyújtott be. A Megrendelő 20 l3 ' április l2-én Támo gatási Szerződést kötĺjtt.

Megľendelő a ,,Fényképészeti tevékenység elldtósa a ruiłĺop 3. 3.1.13.-12-2013-0001. sz.

projekr kereíében,, tárgyban a Kbt. lŻ}lŁ.$-a szerinti közbęszerzési eljárást (Eljáľás)

folytatott le, amely szerinti ajánlattételi felhívást 2013. július 29' nĄźn kiildte meg aZ

aj źnlattételre fe lkért Aj án l attevőknek.

Vállalkozó a töľvényi előírásoknak megfelelő Aján|atáú 2013. augusztus 15. napjźtn a

Megrendelo részére ćttadta. Megľendelő a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzést

Ż013. szeptember 6. napjźn küldte meg azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyeľtese a

Megrendelő

Felek rcigzítik, hogy a jelen Szerződést a közbeszeľzésekről szőlő 2011. évi CVIII. töľvény

(Klrt.) IŻ4. $-a alapjän, a fent hivatkozott közbes zerzési eljárásra tekintettel irják a|ä.

Énľnr,ľĺn ZŐ RENDELKEzEsEK

l.1 A Szerződésben nagy kezdőbetiĺvel íľt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel

bíľnak:

Jelenti a Vállalkozó jelen Szerződés 2. szdmu

me I l é kl e t ként csatolt ajánlatéú.

(B)

(c)

(D)
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Ajánlattételĺ Dokumentáció

Ajántattételi Felhívás

Kár

Kbr.

Késedelmi Kötbéľ

Hĺbás teljesítési kötbéľ

Meghiúsulás

Meglriúsulási I(ötbéľ

Műszakĺ Leíľás

Támogatásĺ $zeľződés

Ütenterv

Jelenti az ajánlattevők ľendelkezésére bocsátott

dokumentác iőt az B|jtr źts során'

Jelenti az E|járásban az ajánlattevők részére

rendelkezésre bocsátott eljáľást megindító

felhívást.

A Ptk'-ban meghatározott jelentéssel bír

Jelenti a közbeszeľzésekľől szőlő 20II' évi

Cvlil' töľvényt

Jelentése a 6'2 pontban került meghatározásra'

Jelentése a 6'3 pontban keľült meghatátozźsra'

Jelenti a Vállalkozónak felróható lehetetlenülést'

így különösen a Vállalkozó Megrendelő elállását

megalapoző késedelmét (Szerződés 8.3' pontja),

a Vállalkozó hibás teljesítését, amikor az źita|a

nyújtott szolgáltatás dokumentálhatóan nem

teljesíti a Műszaki Leíľásban foglaltakat és

kijavítása nem lehetséges' vagy a Megľendelő
elállását mega|apoző határidőn belül nem

lehetséges, aYátllalkozo álta| a teljesítés jogos ok

nélküli megtagadását.

A Szeľződés 6'4 pontjában meghatározott
jelentéssel bír'

Jelenti az Ajánlattételi Dokumentáció III.

kötetében meghatározott Szeľződés tźľgyfua

vonatkozó mennyiségi és minőségi
paramétereket, amely jelen Szerződés 1' számú

mellékletét képezi'

Jelenti a Megľendelő részéľe a Szerződés

megkötéséľe biztosított forľás nýjtásával
kapcsolatos megál l apodást.

Jelenti a Szerződés 3. szómú mellékletében

meghatáľozott teljesítési és pénzügyi ütemtervet.

Jelenti a TAMOP 3.I.13-12-Ż013-0001
azonositószámú támogatási program

megvalósítását'

Fľojelrt

Potgáľi Töruénykönyv vagy Ptk. Jelenti az1959. évi IV' törvéný'

J



Vállalkozási Díj Jelenti azt, a Szerződés 4'l pontjában forintban
kifejezett nettó trat, amelyéľt Vállalkozó a

Szeľződés 2.I pontjában meghatározott

tevékenys é g et e|v é gzi'

1.2 További értelmezési szabályok

l.2.l A taľtalomjegyzék a fejezetek, a pontok, alpontok és a mellékletek címei

kizźrőtag ahivatkozás megkönnyítését szo|gźtlják, és a Szeľződés éľtelmezésére

nincsenek kihatással.

I'2'2 Azqlozményekre, afejezete|<re, pontokra, illetve alpontokľa vagy mellékletekľe

vonatkozó minden hivatkozás a Szeľződés elozményeire, pontjaiľa, fejezeteire,

illetve alpontjaira vagy rnellékletęiľe vonatkozik, kivéve amennyiben a Szerződés

eltéľően ľendelkezik

LŻ'3 A jogszabályokľa vonatkozó hivatkozások bármely időpontban úgy

éľtelmezendőek, hogy azok magukban foglalják az adot|jogszabály módosítását'

kiterjesztését is' illetve minden más hatályos eszközt, rendelkezést vagy

szabályozást is bele kell érteni, akkor is, ha azt később módosítják vagy az í'gy

válik hatályossá.

I.2.4 Az egyes szálműmegfogalmazások t<jbbes számban is éľtendőek és foľdítva.

|.2.5 Az egyes fejezetekbe való besorolás nem befolyásolja a Szerződés, valamint

mellékletei érvényesü lését.

1.2.6 Valamely megállapodásľa, okiratľa, eszkizľe, engedélyľe, szabźtlyzatra vagy más

iratľa (beleértve a Szerződést is), vagy ezek valamely rendelkezésére való

hivatkozást mindig úgy kell éľtelmezni, hogy lehetséges, hogy ezeket

módosították, megváltoztattźlk, kiegészítették, hatályukat felfiiggesztettek, vagy

megújították.

1.3 Az egyes dokumentumok közötti eltérések

A Szerzodés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás vagy eltéľés esetén a

Szerződésben foglaltak irányadók. Amennyiben a Szerzódés mellékletét a közbeszerzési

eljárás dokumentumai is képezik, a Szerzodés és a közbeszerzési eljárás dokumentumai

ktizötti eltérés esetén az utóbbiak az irtnyadők a Kbt. 124. $ (1) bekezdésében foglaltak

figyelembe vételével. Az Erte|mező Rendelkezésekben meghatározott fogalmak és

elnevezések irányadóak a mellékletekľe is.

^ 
szuRvőoÉs ľÁncYA, IDoTARTA

A Megľendelő megľendeli, Vállalkozó pectig elvállalja aMagyar Diáksport Szövetség ľészére

fényképészeti tevékenysége|lźúástúajelen Szerződésben, illetve a Szeľzodés elválaszthatatlan

részét képező 1' sz. metlékletben fogla|tak szeľint, a 3.szdmú mellékletben meghatározott

Ütemterv atapján. Az Ütemterv tartalmazza az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó

2.
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Ż.2

2.3

3.1

3

feladatokat, azok hatéridejét (Teljesítési szakaszok). Az egyes Teljesítési szakaszokhoz

kapcsolódóan a Megrende|ó az 1. szómú mellékletben meghatározott hatáľidőben bocsátja a

Vállalkozó rendelkezésére a fényképészeti feladatok elvégzéséhez szükséges anyagokat

(Anyagleadási hatáľidő).

A Szerződés szakmai és pénzugyi teljesítésének véghatárideje: 2014. decembeľ 3I'

napja.(Teljesítési véghatáľidő)

A Felek rögzitik,hogy jelen Szeľződés teljesítése soľán elkészült művek vagyoni, felhasználói

jogának átruhźnása tekintetében jelen Szeľződésbęn a Szerződés időbeli hatá|yátőI eltéro

szabályokat állapítanak meg.

A TELJEsÍrÉs Hnr,yn

A teljesítés helye a Szeľződés teljes időtart ama a|aít a Megrendelő székhelye

4. A vÁLLALKoZÁsI DÍJ

4.1

4'Ż

4.3

4.4

4.5

A Vállalkozót a jelen Szerződésben és annak mellékletében foglalt feladatok maradéktalan és

Szeľződésszerű elvégzésééľt nettó 24 Ż00 000,-Ft+ ÁFA, azaz huszonnégymillió_

kettőszálzezeľ foľint l Áľł Vállalkozási Díj illeti meg. A Vállalkozói Díj a Szerződésben

foglalt valamennyi feladat ellátását magában foglalja. A Vállalkozó a Vállalkozäsi Díjra, a

Széľződés i<ĺótaltama alatt részletekben jogosult az a|źbbi ütemezés szeľint'

Yźilalkoző az egyes Teljesítési szakaszokhoz kapcsolódő szźlmla benýjtásáľa aSzeruodés 3.

szónni metléklełében meghatźrozott Ütemterv szerint jogosult' Yá|la|koző előlegre nem

jogosult.

A Megľendelő a Vállalkozási Dijat az alább definiált Teljesítés Igazolást követően kiállított

számla ellenében fizeti meg a szttmla kézhezvételéto| szźtmított harminc (30) napon belül a

Ptk. Ż92lB $ szerint, Vállłkozó bankszámlájáľa töľténő átutalással. A szźlmla kiállításkor

Vállalkozónak figyelemmel kell lennie az óltalónos foľgalmi adóróI szóló 2007 ' évi CXXMI
törvény, vonatkozó ľendelkezéseire.

A Vállalkozó teljesítésének igazolására akkoľ van mód, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel az

Ajánlattételi Ďokumentációban, az Ajánlatban és a jogszabályokban foglalt

követelményeknek'

A Vállalkozó minden esetben koteles a Teljesítés lgazo|áskiállritásź.ŕroz valamennyi szükséges

dokumentációt átadni a Megrendelonek, ezekhiźnythan azok nem tekinthetők teljesítettnek.

A Vállalkozó a Teljesítés Igazolása érdekében jelenléti ívet (Jelenléti Ív) készít a fotózáson

megjelent személyekľől.

A Megľendelő a teljesítésrol a Vállalkozó Beszámolójának benyújtésźúől szźmított l5 napon

belĺil ktiteles írásban nyilatkozni' a Megľende|ó étltal kitöltött 4. számú melléklet szeľinti

Teljesítés Igazolási Foľmanyomtavány ellenjegyzésével (Teljesítés Igazolás). A
váĺlakozónaŘ a benýjtott számlához csatolnia kell a Megrendelő áJltal aláírt Teljesítés

Igazolás egy másolati példanyát, ennek hiányában a szź-m'lźú a Megľendelő nem fogadja be, az

a Vállalkozó részéte visszaküldésre kerül.

5
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5.

4.7

4.8

4.9

5.1

6.1

A Teljesítés Igazolására a Megrendelő képviseletében Kovács Zsolt, fejlesztési igazgató

;ogosuit' ł vĺltalto zői Díj kifizetésére csak a Teljesítés Igazolás kiállítása és a számla

befogadása után kerülhet soľ.

A Vállalkozőnak szám]lźtjźn fel kell tüntetnie a rÁvĺop 3.1,.13.-IŻ-2013-0001 sz. ,,A

testneyelés tij stratégiójĺźnak és fizikai állapot új méľési rendszerének kialakítósą és az

önkéntes ľéśnétel Ąsźtĺ;nrése a komplex iskolai testmozgasprogľamok szeľvezésében"

Projektcímet, valamint az TJtemtew szerinti havidíjľa vonatkozó számlákon kiilön fel kell

tünietni a fenyképészeti tevékenység Ütemtervben meghatározott díját is.

A Szerzodésben meghatározott Vállalkozási Díj tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerzodés

teljesítésével kapcso1atos minden költségét, ezen felül a Yźilď'kozó a jelen Szerződés

teljesítése kapcsán egyéb ťlzetési,vagy megtérítési igénnyel nem élhet.

szuľz'oDÉs TE LJE sÍTE sE

A fónyképészeti tevékenység ellátása soľán a Vállalkozó

(a) Köteles elkészíteni az Ütemtervben meghattrozolt időpontig és Teljesítési szakaszokban, a

Míĺszaki Leírásban meghatźrozott számú és minőségű képeket, Megrendeló által kiválasztott

képeket retusálni és azt Megrendelőnek l db eľedeti digitális (elektronikus adathordozőn _

CD-n vagy DVD-n _ rögzített) formában átadni

(b) Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján biztosítja a fényképeken szeľeplő személyeket, a

szükséges eszkĺizöket és a helyszínt. Vállalkoző vźtllalja, hogy beszerzi a fényképeken

szereplő személyek hozzáýźrulrttsát képmásuk Megrende|ó źitalli, ellenszolgáltatás nélküli,

teljes körű felhasználásához' jelen szerződés 5. számú mellékletét képezó nyomtatvány

kitöltésével (Hozzá|áruló Nyilatkozat), mely nyomtatványokat Vállalkozó köteles

Megrenclelőnek a Teljesítés Igazoláshoz csatoltan a jelenléti ívekkel egyidejűleg áúadni

(c) Köteles a Projekt teljes idotartama alatt a Megrendelővel a Szerződés teljesítése soľán

egyeńetett részletes szempontok a|apján, az vszr Kedvezményezettek tźtjékoztatési

kötelezettségei c. dokumentum I'sz. csomagjában taltůhatő előírások betaľtásával

fotódokumentációt készíteni;

(d) Vállalja, hogy amennyiben Megľendelő aZ ewes Ütemtervben meghatározott Teljesítési

szakaszokľa vonatkozó anyagleadási határidőt mege|őzó 30 nappal írásban az eredeti

mennyiségtől eltérő' a képek számźra vonatkozó specifikációt bocsát Vállalkozó

rendelkezés ére, vagy anól éľtesíti, hogy nem kívánja megvalósítani az adott teljesítési ütemet'

úgy Megrendelő módosított utasításának rnegfelelően jáľ el. Az eltéľés mértéke az összes

fotóralteljes mennyiségľe vonatkozóan a Műszaki Leírásban meghatározott fotók

mennyiségétől +40% lehet.

A szERzooÉsszBnÚ TELJESÍTÉs ľrzrosÍrľxłr

A Vállalkoző a ĺeki felľóható késedelmes, hibás, valamint nem teljesÍtes esetén kötbéľt

köteles fizetni az alábbiak szeľint.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó olyan okból. amelyért felelos, a feladatok

elvégzésé:ĺel az Ütemtervben, illetve Teljesítési Véghatáridĺihöz képest késedelembe esik, a

6.
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7

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

késedelemmel érintett Teljesítési Szakaszok nettó Szerződéses éľtékének I %o-át kitevő napi

késedelmi kötbéľt kötelós a Megrendelő részéľe megfizetni (Késedelmi Ktitbéľ). A
Késedelmi Kötbér az elso késedelmes naptól kezdve a késedelemmel érintett minden napra

fizetendó. Nem esik késedelembe a Vállalkozó, amennyiben a Megrendelő az 1' számú

mellékletben meghatźrozott Anyagleadási határidot neki felróhatóan késedelmesen teljesíti.

Az Ütemtervben-meghatározott Teljesítési szakaszokhoz kapcsolódó rész határidők annyival

hosszabbodnak meg, amennyivel a Megľendelo az Anyagleadási határidőt késedelmesen

teljesítette' A határidő meghosszabbítására vonatkozó ľendelkezése nem vonatkozik a

Telj esítés i Vé ghatáridőre

Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a hibásan teljesített

feladat ellenértékére eső nettó Vállalkozói Díj 15 %o-énak megfelelő hibás teljesítési kötbért

köteles a Megľende|o részére megfizetni (Hibás Teljesítési Ktitbéľ). A Hibás Teljesítési

Kötbéľ a kifogás, illetve a Szeľződésszegés közlésével lesz esedékes.

A Szerzodés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén a Yállalkozó a teljes nettó

Vállalkozói Díj 25 %o-źnak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni a Megrendelő

részére(Meghiúsulási Kötbéľ). A Meghiúsulási Kötbéľ a Szerződésszegés kcizlésekoľ áll be.

A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbéľt a Yźt||alkozói Díjba beszámítani, abból

levonni. A késidelmi és hibás teljesítési kötbéľ fizetése nem mentesíti a Válla|kozőt a

teljesítés alól, valamint nem éľinti a Megrendelő egyéb szavatossági, illetve esetleges

garanciális j ogainak érvényesítését.

A SZERZŐDÉS MEcsztlľľsn

A Szerződés a Felek źúta]liSzerzódésszeľű teljesítéssel megsztínik.

Megľendelő a Szeľződéstől báľmikor jogosult elállni, koteles ugyanakkor az elállás

idópontjáig e|v égzett feladatok ellenéftékét megfi zetni'

Amennyiben a teljesítési véghatáridő , YdB! valamely rész-határidó lejarra előtt nyilvánvalóvá

válik, ńogy a váĺlakozó alelen Szeľzodésben meghatározott fę|adatokat olyan számottevĺl

késecleleňmel tudná elvégezni, ami az adott feladat eredményének a Megrendelő

tevékenységi kĺjľében töľténő alkalmazhatősźęźt nagymértékben zavarja, vagy meghirisítja'

vagy a Válĺakozó a hibás teljesítés kijavítására tűz<jtt ésszerű határidőn belül a hibákat nem

i"íitia ki, a Megrendelő jogosult elállni a Szerztjdéstol és a 6. fejezet szerinti Meghiúsulási

Kötbéľt követelni'

A Kbt. 125. s (5) bekezdés a) és b) pontja a|apjźn Megrendelő jogosult és egyben köteles a

Szerzodést megszüntetni _ ha szükséges olyan határidővel' amely lehetővé teszi, hogy a

S zerződéssel érintett fe|adata el látásáról gondo skod ni tudj on - ha

a) a Vállalkozőban ktizvetetÍen vagy kĺizvet1enul. 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést

szeľczvalamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem renĺĺelkező gazdastryi

táľsaság, anely nem felel meg a Kbt' 56. !| (1) bekezdés k) pontjában meghatáľozott

feltételeknek.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25Yo-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ľendelkező gazdasáęi

táľsaságban, amely nem felel meg a Kbt' 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatáľozott

feltételeknek'
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Szeľződo Felek jelen Szerződésben kifejezetten megállapodnak, hogy amennyiben a

Közreműködő Szervezet vagy lľźnyitő Hatóság a közbeszerzési utóellenőrzés során

szabźúýalansági eljárást kezdeményezett, és az e|járás eredményeképpen a Projektben elnyeľt

támogatás kiÍižetéše báľmilyen módon veszélybe kerül, illetőleg a kifizetést a KĺizremĹiködő

Szervezet meglagadja, űgy a Megrendelő a Szeľződést jogosult azonnali hatáilyal, írásban,

indokolással felmondani.-Bbuen az esetben a Yál||a|kozőt a mźr teljesített szolgáltatások

ellenértéke illeti meg.

szERZoDÉs ľĺÓnosÍTÁsA

Felek ajelen Szeľződést kizárő|aga közbeszerzésekről szőlő20L1. évi CVIII' töľvény 132. s-

ĺban íoglaltak és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapjźn módosíthatják'

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Felek által közösen' íľásban

módosíthato, különö..n, ha a Szerződéskötést kovetően beállott köľülmény folýán a

Szerzodés valamelyik Fél lényeges jogos éľdekét séľti.

s7'ľ]Iť.zőI Jo GI REND ELKE zÉ sn r
A Szerződés aláírásával a Vállalkoző kifejezeÍten hozzźĘáľul ahhoz, hogy a Szerződés

eľedményeként létrejött, illetve átaclott bármely szerzói műnek lninősülő művet a Megrendelő

teľiileti korlátozás nélkül, hatźrozat|an időtartamľa (azaz a mű teljes védelmi idejére),

valamennyi felhasználási módra kiteľjedően felhasználja.

A Megľendelő jogosult a szerzőimíĺveket (vagy annak részét) valamennyi ismeľt felhasználási

rnóĺlon korlátozás nélkül felhasználni, így különosen:

(a) a művet alkalom_ és példányszámbeli korlátozás nélkül többszörözni;

(b) a többszörö zótt példźnyokat báľmilyen módon és hordozón' alkalombeli korlátozás

nélkül, bárki ľészére terjeszteni;

(c) a művet báľmilyen módon és alkalombeli koľlátozás nélkül bálrki részére a

nyilvánossághoz közvetíteni és az ehhez szükséges többszörözést elvégezri;

(d) a mtĺvet alkalombeli korlátozás nélkül źúdo|gozni, digitalizálni, feldolgozni vagy

egyébként módosítani, és az átdolgozott, módosított, feldolgozott művet a jelen

p ontb an r o gzitelt b áľme ly mó don fe lhaszn álni ;

(e) a mtĺvet _ papir alapon vagy digitális formában - adatbźnisba, gyűjteménybe

felvenni vagý más művekkel' azok részeivel, egyéb anyagokkal összekapcsolni, és

az adatbázis' g1.Ĺĺjtemény vagy az összekapcsolás folýán létrejött anyag ľészeként a

jelen pontban rögzített báľmely módon felhasználni;

A Felek rögzitlk, hogy a Megrendelo jogosult az előző pontban meghatározott felhasználási

jogot a Vilńkozó külön hozzájárulása és díjaztsanélkül báľmely harmadik személynek teljes

egészében vagy részben átengedni,vaBY további felhasználást engedélyezni ingyenesen vagy

ellenérték fejében.

A Vállalkoző az előző pontokban foglalt kotelezettségvállalásával osszhangban vállalja, hogy

az e|őző pont szerinti szerzói miĺvek Megľendelő általi felhasznźiásźthoz esetlegesen

sztiksé gessé váló további j ognyilatko zatokat megteszi, i lletve beszerzi.

I
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10.6

10.7

10.8

A Vállalko ző szavatossággal taĺtozik azért, hogy a feladat eľedményére vonatkozóan

haľmadik személynek ni*."n olyan joga, amely a Megľendelo felhasználási jogát

akadźtlyozná vagý korlátozná, továbbá a Megrendelő jelen Szerződés szerinti jogainak

gyakoľlása ľ'u.-ááit személy jogaitvagy töľvényes éľdekeit nem sérti. Vállalkozó kijelenti és

šžavatosságot vállal, hogy a śzerződés tárgyźlval kapcsolatban szeľzoi jogi vagy más jellegű

igéný a Ň,Íegrendelővei szemben harmadik személy nem jogosult téLmasztaÍ|i, illetőleg

u7nul.ju, hogy az ilyen jellegű _ Megľendelővel szemben felmeľülő - igények esetén a

Megrendelőt teljes méľtékben káľtalanítja.

A Vállalko ző szavatol továbbá azért, hogy az elvégzeÍI feladat, létrehozott eľedmény a

jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb hatósági előíľásoknak megfelelő, a Szerződés

celjĺnat betöltéséľe mind minőségében, mind mennyiségében alkalmas.

FELEK JoGAI És rornĺ,EZETTsÉGEI

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arľa, hogy a Megrendelővel Szerződéses kapcsolatban álló

mindenkori keatív, rekláň és vagy tanácsadó, illetve kampányokat lebonyolító Vállalkozóval,

továbbá nyomdai beszállítójával _ sztikség esetén a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés

szerint _ együttmtĺködik.

A Megrendelő abban az esetben utasíthatja vissza a teljesítést, ha a Válla]k9"9 n"ľ' vagy nem

maľadžktalanul nýjtja be a Teljesítési Igazolások alapjául szolgáló Jelenléti Iveket és

Hozzźljáru|ó NyińtÉozatokat, vagy azokból nem állapítható meg a szo|gźitattts teljesiilése'

illetve a teljesitésigazolások alapján megállapítható, hogy nem a megľendelésben foglaltak

szerint teljesített a Vállalkozó.

A Vállalkoző ezen Szerződés tźrgya szerinti tevékenységben jfutas szakéľtó gondosságával

végz| felel a vonatozó jogszabályok betaľtásáéľt.

A Vállalko ző je|en Szerződés, továbbá Megľendelő utasításai szeľint koteles eljárni. A
Megrendelő utásítása nem teľjedhet ki a tnunka megszeÍvezéséľe, illetőleg nem teheti a

teljesítést terhesebbé.

A Megrendelő felelősséggel taľtozik az á|ta|a źtadott információk, adatok, továbbá

reklámózási, illetve komńunikációs célból átadott képek megfelelőssége és jogszertĺ

felhasználhatósá ga tekintetében.

A Megrendelő a Válla|koző źůtal a Szerződésszeľú teljesítés körében elvégzett munka

átvételěvel nem késlekedhet, azt indokolatlanul nem tagadhatja meg és köteles az á,ŕvett

nrunka után esedékes Vállalkozói díjat megfizetni.

A Megrendelő köteles nrinden, a Szerzodés teljesítéséhez szükséges adatot, információt,

jóváhagyást megfelelő időben a Vállalkozó részéľe megadni, késlekedésével nem

v eszé|y eztetheti a Vál l allĺozó te lj e s ítés i határidej ét.

A Megrendeló jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenorizni, de az el|enórzés a Vállalkozó

Szeľzđdésszertitdesítését nem hátráltathatja. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha

a megrendel ő az ellenőrzést elmulas ztotta vagy nem megfelelően végezte el'

AL,vÁLLALKoZoK
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12.

A Kbt. 128. s (2) bekezdés értelmében Vállalkozó teljesítésében köteles közľemĺĺködni az

olyan alvállaŘozó és szakember, amely a közbeszeľzési eljárásban részt vett a Yźilal'koző

ail<almasság ának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során

minden oýan - iuár, u korábban megjel<ilt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt -

alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajźnlatźban nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell aľról is, hogy az álltala igénybe venni kívánt alvéilalkoző

nąn áll a Kbt. so' $ - valamint, ha a megelő ző közbeszerzési eljárásban azt ajánlatkérő e|oirta,

az57 ' $ - szerinti kizárő okok hatályaalatt'

A Kbt. 128. s (3) bekezdés éľtelmében az olyan a|vźtllalkoző vagy szakember (a továbbiakban

e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely akózbeszerzési eljárásbaĺrésztvetta
Vállalkozó alkalmasságának igazolásźlban, csak a Megľendelő hozzźtjźrulásával és abban az

esetben vehet ľészt a teljesítésben más alválla|koző, ha a Szeľződéskötést követően - a

Szerzodéskötéskor előre nem lźúható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az

alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt aSzerzodés vagy annak egy része nem lenne

teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkoző az új alvállalkozőva| együtt is

měgfelel a"oknaŘ az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a

közbeszerzési eljáľásban az adoÍt alvállalkozóval egytitt felelt meg.

A Kbt. l28. $ (5) bekezdés éľtelmében Vállalkozó jelen Szeľződésben meghatźtrozott

kötelezettségét teljesÍtheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó
jogutódja, Ĺu ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet

jogutódlással megszűnik.

EGYÉB RENDELKEzÉsnr

A teljesítés során a Vállalkozó tudomására jutott - a Megrendelővel, illetve a Megľendelő

tevékenységével kapcsolatos - adatok, infoľmációk, vagyoni éľtékű szervezési ismeretek

tizleti títkoi képeznek. Az uzleti titok megséľtése büntetőjogi és polgáľi jogi felelosségre

vonást uon .ugu után. A Felek negállapodnak, hogy a je|en Szerzł5dés típusát, ttlrgyźú, a

Felek nevét, a jelen Szerződés éÍtékét, idótaľtamát, valamint ezen adatok vźútozźsźń a

Megľendelő hivatalos lapjában vagy honlapj énközzéteheti' A Felek megállapodnak továbbá

urrđ, hogy a jelen Szerződéssel összeftiggo adatok nem minősülnek üzleti titoknak, azok nem

taľthatóak vissza üzleti titokĺa hivatkozással, kivéve azok, amelyeknek megismerése az uz|eti

tevékenység végzése szempontjáből arźnytalan séľelmet okozna, így különösen technológiai

eljárásľa, műszaki megoldásľa, know-how-ra vonatkozó adatok.

Jelen Szerződés teljesítése során Megrendelo ľészéről Vállalkozó utasítására jogosult személy:

Jelen Szerződés teljesíĹése során Vállalkozó részérő|kapcsolattaľtásľa kijelölt személy:

Kovács Zsolt
fejlesztési igazgatő

06 30268 5013

kovacs.zsolt@mdsz.hu

Szilágyi Gábor
06 70 319 9860

szil agyi. gab or @lizzy .hu
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Vállalkozó értesítéseit, valamint a teljesítés során felmerülő kérdéseit a Megrendelo fenti

elérhetőségeinek valamelyikén, illetve személyesen a Megľendelő székhelyére juttathatja el.

A Megrendelo és Vállalkozó az információcsere és aktuális Projektek egyeztetése céljából a

Szeľzőlés hatálya alatt szükséges számban Projektegyeztetést és igény szerint további

személyes egyeztetéseket tartanak.

Az írásbeli éľtesítés megérkezettnek tekintendő

(a) személyes kézbesítés esetén a cimzettnek tör1éno átadáskoľ, amikor a címzett

képv i s e lój e az átv ételt me gerő s íti, v agy me glagadj a;

(b) e_mailen töľténő kézbesítés esetén abban az időpontban, amikor az e-mail a cimzett

e-mail-címére elküldésre keľül, és amennyiben az e'mailt nem munkanapon vagy

munkanapon, de 16.00 órát kovetoen küldilc el, a következő munkanap 10'00

órakor;

faxon töľténő kézbesítés esetén abban az időpontban, amikor a faxot (a feladást

igazo|ő gépi vevény szerint sikeľesen) elkiildték a cimzett faxszámára, és

amennyibeń a faxot nem munkanapon vagy munkanapon, de 16.00 órát követoen

küldik el, a következő munkanap 10.00 órakor;

postán vagy futárs zolgźlattal töľténő kézbesítés esetén a cimzettnęk töľténo

átudárko., ámikor a címzettképviselője az áúvételt megerősíti' vagy megtagadja'

(c)

(d)

12.6 A jelen Szerződés báľmilyen módosítása kizźrő|ag írásban érvényes'

I23 Ellenkező kikötés hiźnyábaĺ a jelen Megállapodásban bármely szakaszľa, alszakaszravagy

mellékletľe töľténo utalás a jelen Megállapodás szakaszára, alszakaszáta vagy mellékletére

vcnatkozik.

l2.8 A jelen Szerződésben valamely j ogszabályra töľténo kifejezett vagy ráutaló hivatkozás (amely

mägában foglal bármely joghatóság báľmely j ogszabźtlyźra történő utalást) magában foglalja a

hivatkozást:

(a) annak a jogszabá|ynak a (akár a jelen Megállapodźs a|áírása előtt, akár azt lĺövetóen

töľténő) módosítására, kiteľjesztéséľe vagy más jogszabály szerinti alkalrmazásźrai'

(b) a1;;a a jogszabźl|yra, amelyet a hivatkozott jogszabźiy (akáľ annak módosításáva|, akttr

anélkül) űjraszabźůy oz; és

(c) bárnrely alacsonyabb szinttĺ jogszabát|yra való hivatkozást, amelyet a hivatkozott

jogszabźiy alapján (akár a jelen Megállapodás a|áírása e|ott, akár azt követoen)

alkottak, és annak a fenti (a) szakasz szerinti módosítására, kiterjesztéséľe vagy

alkalnazäsáravagy a fenti (b) Szakasz szerint azzaltörléntújraszabályozására.

1'2'g A Szerződéshez mellékletek kerültek csatolásra, amely mellékletek a jelen Szerzodés

elválaszthatat|anrészétképezik'

In



12.t

12.2

r2.3

A jelen Szerződésben nem szabźiyozott kéľdésekben különösen a Polgári Töľvénykönyvről

'rólo 
lgsg. évi IV. törvény, a közbeszeľzésekľől szőlő 2011. évi CVIII' törvény, az

źilamháztartásról szóló 2011. évi CxCv. törvény, azinfornźrciós önrendelkezési jogról és az

infoľmációszabadságrő| szólő 2011. évi CXil. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Tekintettel aľra, hogy a Szeľződés tźrgyának alapjául szolgáló Projekt a 4lŻ0I1 (I.28.) Korm.

rendelet hatźiy:a a|-i tartoző támogatásból valósul meg (Támogatott beszerzés) Vállalkozó

tudomásul vészi, hogy a Megrendelő köteles tiĺľni a támogatások felhasználásának

ellenőrzését, ennek éidekeben a Szerzodést, az arra vonatkozó adatokat az ellenorzést

v égzőnek tudomására hozni.

Felek kijelentik, hogy jelen,12 szźtmozott oldal tĺjľzsszövegbő| és 5 darab mellékletbol álló

Vállalkozási Szerződěsben foglaltakat elolvasták, megéľtették, és mint Szerződéses

akaratuknak mindenben megfelelőt, jővźthagyőlag _ a képviselet szabályainak

figyelembevételével _ íÍtálk alá. Jelen Vállalkozási Szeľződés ijsszesen 4 egymással teljesen

'iőgegy"ró, 
eľedeti példányban készült, amely példányokból a Megľendelőt Ż példźlny a

Vállalkozót Ż pé|dtny illet meg.

Budapest, 2013. szeptember 20

MÄGYAR D I(F'T

MEG
Képviseli: Rádics Ba|źas : Sziltryyi Gábor

Mellékletek

1. Mtĺszaki leírás

2. Vállalkozó Ajźnlata

3. Ütemterv

4. Teljesítés igazolás

5. Hozzájátru|o nyilatkozat
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A feladathoz konkľét eszktiz,/teľmék
megnevezése és terryezett oldalszáma

Mĺnimális-
maxĺmális fotószám

Fotók minőségi
elváľása

Testnevelési módszertan tankönyv (E-book)
100 oldal

30-50 300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

Testnevelési módszertan tankönyv 300 oldal 100 - 150
300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

oktatási csomag _ Alternatív mozgásformákat
bemutató segédanyag 60 oldal 20 -25

300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

oktatási csomag _ Gyermekjóga oktatófiizet
40 oldal 40 -60

300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

oktatási csomag - Egészségfej lesztési
kéziktinw 80 oldal 20 -30

300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

oktatási csomag _ Játékoktató programcsomag
160 oldal 50-70

300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

oktatási csomag _ Kľeatív- és gyermektánc
programcsomag 70 oldal 30-40

300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

oktatási csomag _ Iskolai toľna
progľamcsomag 80 oldal 30-40

300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

oktatási csomag - Diák relaxációs
prosramcsomas 80 oldal 30-40

300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

Testnevelés stratésia 20Ż0 vLD 80 oldal 30- 40
300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

Testnevelés stľatégia 2020 v2.0 80 oldal l5- 30
300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

Diákspoľt önkéntességi koncepció 40 oldal 8-10
300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

Diákspoľt önkéntességi módszretani és elméleti
anyag 60 oldal 40-60

300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

Diáksport önkéntességi kézikönyv''Hogyan
csináliam'' diákok szttmára 40 oldal 15 -30

300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

Diáksport önkéntességi vezetői és szeľvezői
készségeket fejlesztő oktatófüzet a diákok
számáta28 oldal r0 -20

300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

Diákspoľt önkéntességi vezetői és szervezői
készségeket fejlesztő oktatófüzet a
mentorpedagógusok számtra 28 oldal 10-15

300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

Diákspoľt önkéntességi kézikönyv mentorok
szźmára 40 oldal t5 -20

300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

D iákspoľt cinkéntes ség átfogó kultúra kutatás
tanulmány 150 oldal 15 _Ż0

300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

Diákspoľt onkéntesség tźĺjékoztato ftizet 10

oldal 5-10
300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

Mérés-értékelési csomag segédeszköz útmutató
100 oldal 40-50

300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

A ľegionális konferenciák szervezéséhez és
lebonyolításhoz kapcsolódó kiadványok
(pľogľam és tźiékoztató brossúra' mappa) 20 -20

300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

Az vszr''Kedvezményezettek tájákoztattsi
kötelelezettségei'' c' dokumentumban az I'
csomagra vonatkozó előírások szeľinti
fotódokumentáció készítése a pľojekt
|ezárásźiq,

300 dpi, .tif vagy jpeg
formátum

A pľojekt nagy arculatának kidolgozásźlhoz
szükséges fenyképészeti munkák elvégzése 15-15

300 dpi, .tif vagy jpeg
foľmátum

l. SZÁMÚ MELLÉKLET
vĺŰszłn LEÍRÁS
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2. SZAl'íiV MELLEKLET
vÁLLALKozÓ ĺĺÁľLATA

łlÁľĺłľl łnATLÄP (FELoLvłsÓĺ'ĺľ;

A kilzbeszerzési eljáľás mcgnevc zć.se: ,,l-énykćpészeli tevékenysćg ellĺítńĺĺl ĺl rÁuop s, s.l.ls'-
12-2013-0001. sz, projekt kerelében''

Áz ajánIat szĺmszerűsĺtheto adatai:

Aiónlali ár íncttó Ft) Ż4'Ż00 000 Ft'-, az.az hLlszon négyrnill ió-kettoszázezeľ forint

Ajánlati át (bruĺtó Ft) 30'734.000 Ft,-,azÄz harrnirlcnillióJrétsázharmincnégyezer

foľint

JelennyilatkozaľotésateljesajánlatotazAjánlattevőcégjegyzésĺcjogosultkćpviseloje írjaalá

Kc|tezés: uroloľ,, 20l3. auguszÍus l2.

/':\
. 

' ' ł|.7.

,7'Szilágyi Gábor
üg}Ą/czctő

Lizzy 1'ĺade Kfl'.

'Kllzös íkonzoÍĹiumi) aiánlaltćtel esetén a kon?.orourn nc\'c nlcllett aZ egycs Äiál1lattcvók (koluoľciun

,rttĺ"tye't l. ĺoI L"tt ĺintĆiŃ! Ötr1IlÔ niántattétel esetćn il köZÖs (kollŻorciuni) ajánlôttételre vonđtkoló adJh)k
" A mcgÍdcló lćsz aláhú7.andó

6r

{iánlattevó neve|'
lzékhclve+

'lľade Kfi.
5l Keleti Márton tl 7

Ż'] 535-5Ż9+

hu

t3

ľplnfnn/lelcflxszjma
ł-mail címc
2ésiesa/z6ksLáma
Adószĺmn

szeľintĺ
Kollzo ŕc i umve ze!ő n evc

izékhehte

9-nail chne
jópiewzěk szcinla

(kv tijrvé,lv szerin l i n inős ílé's e

ýzékheIve

Ę-mail chne

(hl l ijľvć llv's ze ľin t i n inősíl ćse
lźtgyi Gáboĺ, (+36) 1031 (+3ó) 21

t4
ľĺ



3.sZÁMÚ MELLEKLET
pnľztĺcyr iľľnľĺľnnv

Részteljesítéshez
kapcsol d vállalkoz i díj

1 035 663,- Ft

3 237 400,-Ft

582 732,-Ft

I Ż94 960,-Et

647 480,-Ft

r 553 952,-Ft

906 472,-Ft

906 472,-Ft

906 472,-Ft

A feladat elvĘzésének
határideje (év'hĺnap)

2013.10.30

2014.08.30

2014.05.01

2014.05.01

2014.05.05

2014.0s.01

2014.05.01

2014.05.01

2014.05.01

Fot zási
instľukci k leadĺĺsĺ
hatáľĺdeie

2013.10.15

Ż0I4.0'7.3I

2013.10.31

2013.10.31

2014.04.r0

2013.09.30

2014.03.3r

2014.03.3r

2013.11.30

Fot k min ségi
elvárása

300 dpi, .tif vagy
jpeg formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipes formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipes formátum

300 dpi, .tif vagy
jpeg formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipes formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipee formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum
300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

Minimális-
maximális
fotĺíszám

30-s0

100 - 1s0

20 -25

40-60

20 -30

50-70

30-40

30-40

30-40

A feladathoz konkľét
eszkiiz./teľmék megnevezése és

tenezett oldalszáma
Testnevelési m dszertaĺl tankonyv
(E-book)
100 oldal
Testnevelé si m dszertan tankonyv
300 oldal
oktatási csomag - Alternatív
mozgásformákat bemutat
segédanyag
60 oldal
oktatĺísi csomag - Gyermekj ga

oktat füzet
40 oldal
Oktatasi csomag -
Egészségfej lesztési kézikĺinyv 80

oldal
oktaLísi csomag _ Játékoktat
programcsomag
160 oldal
oktatĺási csomag - Kĺeatív- és

gyermektiínc pro gramcsomag 70
oldal
oktatási csomag _ Iskolai torna
programcsomag
80 oldal
oktatrási csomag _ Diák relaxáci s

proFľamcSomag

=
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906 47Ż,-Ft

582732,-Ft

Ż33 093,-Ft

1294 960,-Ft

58Ż 732,-Ft

388 488,- Ft

323 740,-Ft

453 236,-Ft

453 236,-Ft

r94 244,-Ft

I 165 464,-Ft

Ż0I3.IŻ.20

Ż0I4.06'Ż0

2013.10.05

2013.rr.r5

2014.01.10

2014.01.10

2013.r2.r5

2013.r2.r5

2014.05.20

2014.07.r5

2013.IŻ.20

2013.r0.28

Ż0I4.06.0I
Szęrz déskotéssęl

egyidejiĺleg (tervezett:
2013.09.1s.)

2013.10.30

2013.IŻ'0t

Ż0I3.L2.0I

Ż0I3.I2.0I

Ż0I3.I2.0I

2014.04.30

Ż0I4.06.30

2013.10.28

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum
300 dpi, .tif vagy
.ipeg fonnátum

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipes formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipes formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

300 dpi, .tif vary
.ipes formátum
300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

30- 40

1s- 30

8-10

40-60

15 -30

r0 -20

10-15

|5 _Ż0

15 -20

5-10

40-50

80 oldal
Testnevelés stratégia 2020 vl.0 80

oldal
Testnevelés stratégia 2020 v2.0 80

oldal

Diaksport nkéntességi koncepoi
40 oldal
Diáksport nkéntességi
m dszretani és elméleti arryag
60 oldal
Diáksport nkéntes ségi kézikdnyv
''Hogyan csinálj am'' diákok
számttra
40 oldal
Diáksport nkéntességi vezet i és

szew ez i készsé geket fej leszt
oktat fiizet a diákok számára
28 oldal
Difüsport nkéntességi vezet i és

szew ez i készsé geket fej leszt
oktat füzet a mentorPedag gusok
szźtmźra
28 oldal
Difüsport nkéntességi kézikonyv
mentorok szźtmźra
40 oldal
Diĺáksport <lnkéntessé g ź fog
kultura kutatiás tanulmány
150 oldal
D ifü sport Ônkénte s sé g tź!ékoztat
füzet
10 oldal
Mérés-értékelési csomag
segédeszkoz ritmutat

\J
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1 000 000,- Ft

4 800 000,- Ft

750 000,- Ft

Vállalkoz Díj tisszesen:
24200 000'- Ft + ÁlÍa,azaz
huszonnégymilli - ,
keĺt sztuezer Ft + Afa

2014.07.07

2013.10.05

Szerz désk téssel
e gyidej iĺle g (tew ezett:

2013.09.1s.)

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipeg formátum

300 dpi, .tif vagy
.ipeg fonnátum

20 -20

15-15

100 oldal
A regionális konferenciák
szew ezéséhez és lebonyolításhoz
kapcsol d kiadvĺányok (program
és tái ékoz1.at bros surą mapp a)

Az Úszr ''Kedvezményezettek
tź ákoztatási kĺjtelelezettségei'' c.
dokumentumban az I. csomagra
vonatkoz el írások szerinti
fot dokumenLáci készítése a
proiekt lezźrásáíg
A projekt nagy arculatiínak
kidolgoásrĺhoz szĹikséges
fényképészeti nrunkák elvé gzése

Osszesen
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4. szLi/.íJ MELLÉKLET

TELJEsÍTÉ srcłzolÁsr ĺn cyzŐroľw

Igazolom, ho
nyilvántaľtott

gy a(z) '....'-én megkötött

szerzorJés szerint
. .. '. _ énl én az a|źhbi teljesítést elvégezte:

iktatószámon l regisztrációs számon
(paľtneľ megnevezése) Ż0...

+ Áfa oń, összesen

IJgyvezetőIgazgatő

Elvégzett teljesítés megnevezése:

Részteljesítés esetén az arravonatkozó megrendelés időpontja (év, hónap, nap)

A tel.jesítés nettóéľtéke:

Fentiek alapjőn
felé.

Budapest.20

Budapest, Ż0....''.

Pénzügyi ellenjegyző

Ft., azaz ... ' . '.... Ft'

...' (név) jogosult a fenti összegľől számla kibocsátására a Megľendelo

Vállalkozó /Megbizott Szakmai Telj esítésigazoló

/t8
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET

Nyilatkozat

Alulírott

nev:

lakcím

nyilatkozom arľól, hogy a ....' .'....' témájú könyvhöz/kiadvźnyhoz (.'.'.) illusztľációs

cé|lalŻ1l3'év ' hónap . ' ' napján ľólam készült film/fotó a Magyaľ Diákspoľt Szövetség

által korlátozás nélkül felhasználható, a nyilvánosság számárakorlźltozźs nélkül bemutatható.

Tudomásul veszem' hogy a jelen hozzájźru|ő nyilatkozatom alapján sem a felvételt készítőtól,

sem pedig a felvételt felhasználó Magyar Diákspoľt Szövetségtől ellenéľtékre nem vagyok

jogosult.

Kelt: ..,2013. .

aláirés

Alulíľott

Név'.....

Lakcím:.

mint a nyilatkozó töľvényes képviselője kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltakat

tudomásul veszem' ahhoz belee gyezésemet adom.

Kelt:

Elóttiink mint tanúk elótt:

1'név:

lakcím:

aláirźs:

2. név:

lakcím:

a|áirás:

l9


