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másľészľola

HUMAN TELEX RnxlÁnĺ TłľÁcsĺoÓ ÉsszolcÁLTATÓ

utca 25., adószám:

Krr., (székhely: 1035 Budapest,

Raktár

10301539-2-41, bankszámlaszttm: 107000Ż4-04556204-50000005,
cégtregyzékszám: 01-09-064170, képviseli: Hajnal Tamás, mint Vál|a|kozó (továbbiakban:
Vállalkozĺi)
(Megľendelő és Vállalkozó ktilon-külön: Fél, együff: Felek)

között'

az alulíľott napon és helyen az alábbi tartalommal és feltételek mellett.

ELoZMÉNYEK

(A)

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Társadalmi Megújulás operatív Pľogramjának keretében
pályźnati úton elnyert támogatás felhasználásźxalkiván a,,A teslnevelés tij stratégiájának és
Íizikai óIlapot új mérésirendszerének kialakítdsa és az önkéntes łészvételösztönzése a
komplex iskolaí testmozgdsprogramok szeľvezésében''tárgyű pľojekt megvalósítása soľán
szolgáltatást igénybe venni. A pályázat TÁMoP-3.l .l.l3-l2-20l3-0001 azonosító számmal'
,,A testnevelés új stratégiójdnak és lizikai óllapot új méľésirenĺlszerének kialakítdsa és az
önkéntes részvételi)sztönzése a komplex iskolai testmozglisprogramok szervezésében''
elnevezéssel került meghirdetésľe (Pľojekt)' A Projektben Megľendelő támogatásľa iľányuló
igényt nyújtott be. A Megrendelő 20l3. április lZ-énTámogatźsi Szerződést kötött'

(B)

Megrendelo a ,,Rendezvényszervezési szotglźltattźs nyújttźsaa rÁaop 3.1.13-12-2013-0001
azonosítószómú projektben'' ttrgyban a Kbt. l22lĘ. $ szerinti közbeszeľzési eljárást
(E|jáľás) folytatott le, amely szeľinti aján1attéte1i felhívást 2013. november 8. napján küldte
me g az aj źnl attéte|re fe lkért Aj án l attev ĺĺknek.

(c)

Vállalkozó a törvényi előírásoknak megfelelő Aján|attú 2013. november 25. ĺapjźna
Megľendelő ľészéreźúadta.Megrendelő a közbeszeľzési eljárás eredményéľőlszóló összegzést

2013. december ó. napján küldte meg azzal, hogy

a

közbeszerzési eljárás nyeľtese a

Megľendelő.

(D)

Felek rögzítik, hogy a jelen Szeľződést a közbeszeľzésekľol szőlő 2011. évi CVIII. töľvény
(Kbt.) l24. $-a alapján, a fent hivatkozottkőzbeszerzési eljáľásľa tekintettel írják a1á'.

1.

Énrnr-unzi RENDELKEZESEK
l.1

Ajánlat

A Szeľződésben nagy kezdőbetűvel írtszayakés kifejezések azalźhbijelentéssel bírnak:
Jelenti a Vállalkozó jelen Szeľződés 2. számú
m

e

l l é kl e

tké nt

c

sato

lt ajttnlatźú.

2

Jelenti az ajźlĺlattevők ľendelk ezéséľebocsátott

Aj ánlattételĺDokumenÚáció

dokumentác iőt az E|jźtrás során'

Jelenti az Eljárásban az aján|attevők részére
rende|kezésľe bocsátoff eljárást megindító

AjánlattételĺFelhívás

felhívást.

Jelenti azt, a Szerzĺjdés 4.l pontjában forintban
kifejezett nettó árat, amelyéľt Vállalkozó a

Vállalkozóĺ Díj

Szerződés 2.l

tevékenysé g

Káľ

A Ptk.-ban

Kbr.

Jelenti

pontjában

meghatározott

et e|v égzi.

meghatározott jelentéssel bíľ

a kĺizbeszeľzésekről szóló 2011. évi
CVIII. t<!ľvényt

Késedelmi Kiitbéľ

Jelentése a 5.2 pontban kertilt meghatttrozásra.

Hibás teljesítési kötbéľ

Jelentése az 5.3 pontban került meghatttrozásra'

Meghiúsulás

Jelenti a Y állalkozónak felróható lehetetlenülést,
így különösen a Vállalkozó Megrendelő elállását
megalapoző késedelmét(Szerzodés 7 .3. pontja),
a Yálla|kozó hibás teljesítését,amikor az źita|a
nyújtott szolgáltatás dokumentálhatóan nem
teljesíti a Műszaki Leíľásban foglaltakat vagy a
Me grende lő elállását me gal ap oző hatáľidon be l ti l
nem lehetséges' a Vállalkozó által a teljesítés
jogos ok nélküli megtagadását.

A

Meghiúsulásĺ Kötbéľ

Szerződés

jelentéssel bíľ.

5.4

pontjában meghatátozolt

Jelenti aZ Ajánlattételi Dokumentáció III.
kötetében meghatározoff Szeľződés tźrgyźra

Műszaki Leíľás

vonatkozó mennyiségi és

minőségi

paraméteľeket.

a Megrendelő részérea Szeruődés
megkötéséľe biztosított forľás nyújtásával
Jelenti

Támogatási Szeľződés

kapcsolatos megállapodást.

Pľojekt

Jelenti a ľÁvĺop 3.l.l3-l2-Ż013-0001
azonosítószámú támogatási pľogľam
megvalósítását.

Polgáľi Ttiľvényktinyv vagy

Ptk.

Jelenti az 1959. évi IV. töľvényt.

<
J
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További értelmezési szabályok

A taľtalomjegyzék a fejezetek, a pontok, alpontok és a mel|ékletek címei kizfuőlag a
hivatkozás megkönnyítését szolgálják, és a Szerződés éŕelmezésérenincsenek kihatással.

(a)

Az

Előzményekre, a fejezetekľe, pontokľa, illetve alpontokra vagy melléklętekre
vonatkozó minden hivatkozás a Szeľzodés előzményeire, pontjaira, fejezeÍeire, illetve
alpontjaira vagy mellékleteiľe vonatkozik, kivéve amennyiben a Szerződés eltérően
rendelkezik.

(b)

(c)

A jogszabályokra vonatkozó hivatkozások bármely időpontban úgy értelmezendőek, hogy
azok magukban foglalják az adott jogszabźiy módosítását, kiterjesztését is, illetve minden
más hatályos eszközt, rendelkezést vagy szabályozást is bele kell érteni, akkor is, ha azt
később módosítják vagy az így válik hatályossá.

(d)

Az egyes számri megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva.

(e)

Az

(Đ

Valamely megállapodásra, okiratľa, eszközre, engedélyre, szabźúyzatravagy más iľatľa
(beleéľtvea Szerződést is), vagy ezek valame|y ľendelkezéséľevaló hivatkozást mindig
úgy kell értelmezĺi,hogy lehetséges, hogy ezeket módosították, megváltoztaÍtźlk,

egyes fejezetekbe való besoro|ás nem befolyásolja a Szerzodés, valamint mellékletei
érvényesülését.

kiegészítették'h atályukat

l.3

fe

lfii ggesztették, vagy m e gúj ították.

Az egyes dokumenfumok kozötti eltérések

A

Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás vagy eltéľésesetén a
Szerződésben foglaltak irányadók. Amennyiben a Szerzodés mel|ékletét a közbeszeľzési
eljárás dokumentumai is képezik, a Szerződés és a közbeszerzési eljárás dokumentumai
közötti eltérésesetén az utóbbiak az irányadők a Kbt. l24' s (l) bekezdésébenfoglaltak

figyelembe vételével.Az Erte|mező Rendelkezésekben meghatáľozott fogalmak

és

elnevezések irányadóak a mellékletekľe is.
2.

^
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2.1

A

Ż'2

Jelen Szeľződést a Felek,határozott,2014. decembeľ 31-ig teľjedő időtartamra kötik.

3

A TELJESITES HELYE

3.1

Megľendelo megľendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a TAMoP 3'1.13-lŻ-Ż013-0001
azonosítőszámú pľojekt eľedménykommunikációjához szĺ'ikséges hat daľab regionális és egy
darab nemzetközi konferencia megszervezését a jelen Szeľzodésben, i|letve a Szeľződés
elv źlaszth atat|an r észétképezó ] . s z. m e l l ék l e t b e n f o glaltak s zerint'

A

teljesítéshelye a ľegionális rendezvény esetében Szombathely,TatalSzékesfehérvár, Pécs,
Egeľ, Debrecen, Szeged , mig a nemzetközi rendezvény esetében Budapest.

4

4.

A

4.1

A Vállalkozót

vÁLLALKoZoIDiJ

a jelen Szerződésben és annak mellék|etében foglalt fe|adatok maradéktalan és
LFA', azaz huszonnégymilliómaximum nettó 24 830 100
szerződéssz eru elvégzéséért
'-Ft+(Vállalkozói Díj) illeti meg. A
+
díj
nyolcszźlzharmincezeľ-egyszźuforint ÁFA vállalkozói

Vállalkozói Díj magában foglalja a rendezvények helyszínéül szolgáló teľmek és technikai

eszközök bérleti és használati dijźlt, az informatjkai infrastruktírát, a szállítássa|, installálással,
míiködtetéssel kapcsolatos költségeket, a rendenények szervezési,lebonyolítási díját, illetve
valamennyi' a Műszaki Leírásban meghatározott feladat ellátásának díjźLt.A Vállalkozó a

Vállalkozási Díjra, a Szerződés időtaľtama a|att részletekben jogosult (Vállalkozási
Díjľészlet),az alábbi fizetési ütemezés szeľint.
4.Ż

Vállalkozó a rendezvények lebonyolitá.sźLt követően, a Megrendeló tútal' ellenjegyzett, jelen
szerzodés 3. számű melléklete szeľinti' TeljesítésIgazolási Formanyomtatvány (TeljesíÚés
Igazolás) alapján rendezvényenként jogosult részszámla benylijtására' úgy hogy havonta
legfeljebb egy ľészszámlát nyújthat be, amely tartalmazza az adott havi igazolt teljesítéseket.

4.3

Vállalkozó a Szerzodés ó.l' b) pontja alapjźn az online felület kialakításának és annak 2014.
decembeľ 3l. napjźig töľténő miĺködtetésénekellenéľtékéľekét részletben jogosult. Az online
felület kialakítása és használatának megkezdését követően az ajźnlatban megjelölt ellenérték
70%o-ära, azaz heŃen sztr;alékźtľajogosult, az ellenérték további 30%o-ára, azaz harminc
szźlzalékára a rendezvényekre vonatkozó utolsó havi számlával együtt jogosult.

4.4

Vállalkozó előlegre jogosult, amelynek éľtékemaximum a nettó Vállalkozói díj 20%-a. Az
előlegszámlźltYźúlalkozőaSzetződés megkötésétől számított 15 napon belül nyújthatjabe, az
előleg összegét a Megľendelő az első részteljesítéhezkapcsolódó számlthől vonja le.
Megrendelő az e|oleget az előlegszámlakézhemételétől számított 30 napon belül a Vállalkozó
bankszámláj áta torténo átutalással telj esíti.

4.5

A

Megrendelő a Vállalkozási Díjat az alább definiált Teljesítés Igazolást követően kiállított
számla ellenében fizeti meg a szźtmlakézhezvételétólszźtmított harminc (30) napon belül a
Yállalkoző bankszám'lź$źra töľténő átutalással. A szttm|a kiállításkoľ Vállalkozónak

figyelemmel kell lennie az általónos forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII töľvény,

vonatkozó ľendelkezéseiľe.
4.6

A Megľendelő a teljesítésről a Vállalkozó beszámolójának benyújtźsźúőlszámított l5 napon
belül köteles írásban nyi|atkozni, a Megrendelĺĺ által kitöltött TeljesítésIgazolźs
ellenjegyzésével. A Vállalkozónak a benyújtott részsztlmlźthoz csatolnia kell a Megľendelő
által aláirt Te|jesítés lgazolás(ok) egy másolati példányát, ennek hiányában a számlát a
Megľendelo nem fogadja be, aza Vállalkoző részérevisszaküldésre kerül.

4.7

A teljesítésigazolásźra a Megľendelő képviseletébenKovács Zsolt fejlesztési igazgatő
jogosult. A Vállalkozői Díj kifizetéséľecsak a TeljesítésIgazolás kiállítása és a számla
befogadása után keľülhet sor.

4.8

5.
5.1

A

Szerződésben meghatározott Vállalkozói Díj taľtalmazza a Vállalkozó jelen szerződés
teljesítésévelkapcsolatos minden költségét (ideéľtvetöbbek között a felhasznttlási jogok
átruházásźlnak ellenértékétis), ezen felül a Yźilalkozó a jelen szerződés teljesítésekapcsán
egyéb flzetési, vagy megtéľítésiigénnyel nem élhet.

^szBRx'őonssznnÚTELJEsÍTnsľzľosÍľÉxłI
A Vállalkozó a neki felróható késedelmes, hibás, valamint

nem teljesítésesetén kötbéľt

köteles fizetni az alábbiak szeľint'

5

Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős,

5.2

a

rendezvényszeľvezési feladatok elvégzésévelmeghatározott hatźttidokh<jz, vagy a 6.l d)
pontban foglalt hatáľidőkhöz illetve Teljesítési Yéghatźtridohozképest késedelembe esik, a
1 Yo-át kitevĺĺnapi késedelmi
késede|emmel éľintettrendezvény neítő szeľzodéses éľtékének
kötbéľt köteles a Megrendelo részére megfizetni (Késedelmi Kötbéľ). A Késedelmi Kötbér az
e|ső késedelmes naptó| kezdve a késedelemmel érintett minden napra fizetendő.
Amennyiben a Vállalkoző olyan okból, amelyéľtfelelős, hibásan teljesít, a hibásan teljesített
rendezvényszervezési feladat e|lenértékéreeső nettó Vállalkozói Díj l5 %o-ttnak megfelelő
hibás teljesítésikötbéľt köteles a Megrendelő részéremegfizetni (Hibás TeljesítésĺKiitbéľ).
A Hibás TeljesítésiKötbér a kifogás' illetve a szerzodésszegésközlésével lesz esedékes.

5.3

5.4

A

5.5

A

Szerzodés Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén a Ytúla'lkozó a teljes nettó
Vál|alkozói Dij Ż5 %o-átnak megfelelo meghiúsulási kötbéľt kötelęs megfizetni a Megrendelő
részére(Meghiúsulási Kiitbér). A Meghiúsulási Kcitbér a szeľzodésszegésközlésekor áll be.
Megľendelĺĺjogosult az esedékessé vált kötbéľt a Yállalkozói Díjba beszámítani, abból
levonni. A késedelmi és hibás teljesítésikötbéľ fizetése nem mentesíti a Vállalkozőt a
teljesítés alól, valamint nem éľintia Megľendelő egyéb szavatossági, illetve esetleges
gaľanciális j ogainak érvényesítését.

6.

szERZoDns ľnr,ĺnsÍrnsn

6.1

Arendezvényszervezési feladatokmegvalósításasorán

aYźilalkozó

(a) Köteles aszęrződésttrgyátképező feladatokat legjobb szakmai tudása szerint elvégezni.
(b) Köteles a szerzódéskötéstől szźtmítottl0 napon beliil felvenni a kapcsolatot a Megľendelővel
és megtenni a szükséges lépéseketaz online tájékoztatő felület kialakításához.

(c) A Vállalkozó köteles a Megľendelő által megjelĺilt időpontra kittĺzött egyeztetéseken részt
venni, valamint jelen Szerződés tárgyźltképezó feladatokkal kapcso|atban a Megrendelő által
kért tájékoztatást és felvilágosítást haladéktalanul megädni.

(d)

A Vállalkozó

köteles a Megľendelőt minden olyan körülményrol haladéktalanul éľtesíteni,
amely a teljesítéseľedményességétvagy a teljesítési határidő tartźsźńveszélyezteti vagy
gátolja. Az éľtesítés
e|mulasztásából eredő mindennemukźlrérta Vállalkozó felel.

(e) Köteles az adott rendezvény időpontja előtt 15 munkanappal a Megľendelővel egyeztetett
adattaľtalommal és feltételek a|apján kidolgozott Rendezvény Kivitelezési Teľvet
(Rendezvény Kivitelezési Terv) Megrendelő ľészérejóváhagyásra, írásban átadĺi. Megľendelő
a Rendezvény Kivitelezési Terv átadźsátől számított 3 munkanapon belül jogosult jóváhagyni'
illetve korľekciókat, kiegészítéseketkérhet. A visszacsatolás alapjén korľigált Rendezvény
Kivitelezésj Tervet aYállalkoző köteles a Megrendelőnek a konekció-kérésben a Megľendelő
által megjelölt ésszerű határidőn belül (amely legalźtbb 2 munkanap) jőváhagyźts végett
ismételten átadni.

(Đ

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Megľendelővel Szerződéses kapcsolatban álló mindenkori
grafikai tevékenységetvégzó, fenyképészetitevékenységetvégző, nyomdai tevékenységetvégző,
PR tevékenységet végző és cateľing szolgáltatást nyújtó vállalkozóval- szükség esetén a
Megľendelővel történt előzetes egyeztetés szerint _ együttműködik.
6

7

^
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7.1

A

7.2

Megľendelő

s MEG szŰľÉsr

Szeľzodés a Felek źital'i szerződésszeľű teljesítéssel megsztĺnik.

időpontj
7.3

E

ái

g

a

Szerződéstől bármikor jogosult elállni, köteles ugyanakkor aZ elállás
Munkák e l lenéľtékétme gfi zetni.

elv é gzett

Amennyiben a teljesítésivéghatáľido' vagy valamely rész-hattridő |ejárta előtt nyilvánvalóvá
válik, hogy a Yáilralkozó a jelen Szerzodésben meghatározott feladatokat olyan számottevő
késedelemmel tudná elvégezni, ami az adott feladat eredményének a Megrendelo
tevékenységi köľében történő alkalmazhatőságát nagyméľtékbenzavatja, vagy meghiúsítja,
vagy a Vállalkozó a hibás teljesítéskijavítására trĺzött ésszeľrĺhatáridőn beltil a hibákat nem
javítja ki, a Megľendelő jogosult elállni a Szerzódéstól és az 5. fejezet szerinti Meghiúsulási
Kötbéľt követelni.

7.4

A Kbt.

125. $ (5) bekezdés a) és b) pontja alapjźtn Megľendelő jogosult és egyben köteles a

Szerzodést megszüntetni

_ ha

sztikséges olyan határidővel, amely lehetové teszi, hogy a

Szerződésse| érintett feladata ellátásáľól gondoskodni tudjon

-

ha

a) a Vállalkozőban kozvetetten vagy közvetlenul 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiségge| nem ľendelkezo jogi
társaság' amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatáľozott
feltételeknek.

b) a Vállalkozőközvetetten vagy kozvetlentil 25%o-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasźtgi társaságban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

8.
8.1

8.2

szF,RZ'őDns

ľrouosÍľÁsł

Felek a jelen Szerzĺídéstkizárőlaga közbeszeľzésekről szőlőŻ0l1. évi CVIII. törvény 132. sban foglaltak és a Polgári Törvénykönyv ľendelkezései alapján módosíthatják.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Felek által közösen, írásban
módosítható, kĺilönösen, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a
Szerzodés valamelyik Fél lényeges jogos érdekétséľti.

9.

ALVÁLLALKDZDK

9.1

A Kbt' l28. $ (2)

bekezdés értelmébenVállalkozó teljesítésébenköteles közľeműködni az
olyan alvállalkoző és szakembeľ, amely a közbeszerzési eljáľásban részt vett a Vállalkozó
alka|masságának igazolásźlban' A Vállalkozó köteles a Megľendelőnek a teljesítéssoľán
minden olyan - akźtr a korábban megjelölt alvźúlalkozőhelyett igénybe venni kívánt a|vźilalkoző bevonását bejelenteni, amelyet az aján|atában nem nevezett meg és a
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell aľról is, hogy az źitala igénybe venni kívánt a|vállalkoző
nem áll a Kbt. 56. $ - valamint, ha a megelőzőközbeszerzési eljźlrásban azt ajánlatkérő eloírta,
az 57 . $ - szerinti kizáró okok hatálya alatt.

9.2

A Kbt. l28.

$ (3) bekezdés éľtelmébenaz olyan a|váúlalkoző vagy szakember (a továbbiakban

e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a
Yźilalkoző alkalmasságźnak igazoltsában, csak a Megľendelő hozzájźtllásával és abban az
esetben vehet ľészta teljesítésben más alvźůlalkoző,ha a szeľződéskĺitéstkövetoen - a
szeľződéskotéskoľel<ire nem látható ok következtében - beállott lényeges köľülmény, vagy aZ
alválla|koző bizonyítható hibás teljesítésemiatt a szeľződés vagy annak egy része nem lenne
7

teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkoző az új alvállalkozőval egytitt is

megfelel azoknak

az

alkalmassági követelményeknek, melyeknek

közbeszerzési eljárásban az adott alvźilalkozőval együtt felelt meg'

A Kbt.

a

Yźĺllalkozőa

9.3

bekezdés éľte|mébenVállalkozó jelen Szerződésben meghatáľozott
kötelezettségét teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó
jogutódja, ha ezek valamelyike' mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet
jogutódlással megsziĺnik.

l0.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1

10.2

1Ż8.

$ (5)

teljesítéssorán a Vállalkozó tudomására jutott _ a Megľendelővel, illetve a Megľendelo
tevékenységévelkapcsolatos - adatok, információk, vagyoni éľtékűszervezési ismeretek
ĺizleti titkot képeznek. Az ljz|eti titok megséľtésebüntetőjogi és polgáľi jogi felelosségľe
vonást von maga után. A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés típusát, tźrgyźú,a
Felek nevét' a je|en Szerződés értékét,idotartamát, valamint ezen adatok vźitozásźúa
Megľendelő hivatalos lapjában vagy hon|apjánkozzéteheti. A Felek megállapodnak továbbá
arľól, hogy ajelen Szerződéssel összefiiggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak' azok nem
taľthatóak vissza tizleti titokľahivatkozással, kivéve azok, amelyeknek megismeľése az uzleti
tevékenységvégzéseszempontjából aľánytalan séľelmetokozna, így különösen technológiai
e|játrásr a, műszaki mego ldásra, know-how-ra vonatkozó adatok.

A

Jelen Szerzodés teljesítése soľán Megrendelo részéľólVállalkozó utasítására jogosult személy

beosztás:

Kovács Zsolt
fejlesztési igazgatő

telefon:

0ó 30 268 5013

e-mail:

kovacs.zsolt@mdsz.hu

név:

Jelen Szerztĺdés teljesítése során Vállalkozó részérolkapcsolattaľtásra kijelölt személy:

telefon / fax:

Hajnal Tamás
06-209-23-Ż4-25

e-mail:

H aj

nev:

l0.3

n

al. tam as (@humante lex.

hu

Az íľásbeli éľtesítésmegéľkezettnek tekintendő

(a)

személyes kézbesítésesetén a cimzetĺnek tĺjrténő átadáskoľ, amikor
źúvételrtmegeľősíti, vagy megtagadja;

a

cimzett

képviseloje az
(b)

e-mailen töfténő kézbesítésesetén abban az időpontban, amikor az e-mail a cimzett
e-mail_címére elküldésre kerül, és amennyiben az e-mailt nem munkanapon Vagy
munkanapon' de 16.00 óľát kcivetően küldik el, a kĺivetkező munkanap 10.00
órakoľ;

(c)

(d)

faxon töľténő kézbesítésesetén abban az időpontban, amikor a faxot (a feladást
igazolő gépi vevény szerint sikeresen) elküldték a cimzett faxszttmára, és
amennyiben a faxot nem munkanapon vagy munkanapon, de 16.00 óľát követoen
küldik el, a következő munkanap l0'00 órakoľ;

postán vagy futárszolgálattal töľténő kézbesítésesetén a cimzeítnek töľténĺí
átadáskoľ, amikoľ a cimzeti képviselője az áNételt megerĺĺsíti,vagy megtagadja.
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I0.4

A jelen Szeľződés bármilyen módosítása kizárőlag íľásban éľvényes.

10.5

Ellenkezo kikötés hiányé.ŕian a jelen Megállapodásban bármely szakaszra, alszakasła va1y
mellékletľe töľténo uta|ás a jelen Megállapodás szakaszźlra, alszakaszéra vagy mellékletére
vonatkozik.

10.6 A jelen

Megállapodásban valamely jogszabtúyra történő kifejezett vagy ľáuta|ó hivatkozás
(amely magźtban foglal bármely joghatóságbármely jogszabályttra töľténo utalást) magában
foglalj a a

h

ivatkozást:

(a)

jelen Megállapodás aláirása elott, akár azt követóen
tĺir1énő) módosítására, kiteľjesztésérevagy más jogszabály szerinti alkalmazźsźtra1'

(b)

arra a jogszabéůyra, amelyet a hivatkozott jogszabály (akár annak módosításával, akźr
anélkül) űjraszabźúyoz; és

(c)

bármely alacsonyabb szinttĺ jogszabályra való hivatkozást, amelyet a hivatkozott
jogszabály a|apján (akár a jelen Megállapodás aláirása előtt, akár azt követoen)
alkottak, és annak a fenti (a) szakasz szerinti módosításáľa' kiterjesztéséľevagy

annak a jogszabźúynak a (akár

a

alkalmazźsálta vagy a fenti (b) Szakasz szerint azzal tortént újraszabályozásźlra.

l0.7 A
e |v

Szeľzodéshez mellékletek kerültek csatolásľa, amely mellékletek a jelen Szerzodés
álaszthat atlan r észétképezi k.

10.8. A jelen

Szerzodésben nem szabályozott kérdésekbenkülönösen

a Polgári Törvénykönyvről

szóló 1959. évi tV. törvény, a közbeszeľzésekrő| szó|ő 2011. évi CVIII' törvény, az
źůlamháztaľtásról szóló 20ll. évj CXCV. törvény, az lnformációs önrendelkezési jogról és az
információszabadságről szőlő 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó
j o gszabályok vonatkozó ren de lkezése it ke l l atkalmazni'

10.9.

Tekintettel aľľa,hogy aSzerzódéstárgyźtnak alapjául szolgáló pľojekt a412071 (I'28.) Korm.
rendelet hatźilya alá tartoző támogatásból valósul meg (Támogatott beszeľzés) Yáilalkoző
tudomásul veszi, hogy a Megľendelo köteles tiĺľnia támogatások felhasználásának
ellenőrzését, ennek éľdekébena Szerződést, az arľa vonatkozó adatokat az ellenorzést
v égzőnek tudomásáľa

hozni.

l0.l0. Felek

kijelentik' hogy jelen' 9 számozott oldal törzsszövegből és 3 daľab mellékletből álló
Válla|kozási Szeľződésben foglaltakat eIo|vasták, megértették'és mint Szerződéses
akaratuknak mindenben megfelelőt, jővźlhagyőlag a képviselet szabályainak
figyelembevételével _ irták alá. Jelen Vállalkozási Szerződés összesen 4, azaz négy egymással
teljesen megegyező, eredeti példányban készült, amely példányokból a Megľendelőt Ż, azaz
kettĺĺpéldány a Válla|kozőt2. azaz kettő példány illet meg.

Budapest, 2013. december
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Rádics Balázs
ügyvezető igazgatő

Hajnal Tamás
ugyvezetó
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