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vl(l' ĺ'łl,NozÁs t sznnzou És

(Szeľzőclés) amely létľejött egyľészľol a

IVIłcyłn DtÁxsponľ SzÖvpľsÉc (l146 Buctapest, Istvánmezei Ĺrt 4l. , bejegyző végzés

száma: Főváľosi'föľvényszék Pk.6005511989, aclószárn: I90I99Ż7'2-42, képviseli: Rádics

Balázs tigyvezeto igazgato, mint megľendęlő (továbbiakban: Megľendelő' Ajánlatkéľő)

r-násľészľől a

Dynamo Kommunikácůós Kft., (székhely: l025 Btrdapest, Nagybányai űt 92. Ż. elĺ. 5.,

bankszárnla szźĺm'. 109l 8001-00000005-53540000, adószám: 12822797 -2-4l,

céĄegyzékszćtm'.01-09-705124' képviseli: Dévényi Balázs, rnint vállalkozó (továbbiakban:

Vállalkozó)

(Megľenclelő és Vállalkozó ktilön-ktilön: Fél, együtt: Felek)

kozott' az alulírott napon és helyen az alźhbi tartalommal és feltételek rnęllett

ELDZľ'4.ýĹNYEK

(A) Felek rögzítik, hogy Megbízó a Társadalrni MegÚrjulás opeľatív PľogľaĄának

keľetébęn pźiyázatĺ itton elnyert táĺnogatás felhasználásával kíván a,,A testnevelés új

stľatégiújának és .Íizikuí óllapot t'ii mérési rendszeľlźnek kiulakítúsu és az tinkéntes

részvétel iisztiinzése a kontplex ískolaí testłnozgáspľogľamok szervezésében'' tćttgyu

ptojekt megvalósítása során szolgáltatást igénybe venni. Apá|yázatTÁMoP-3.1.l'13-
n-ŻO13-0001 azonosító számtnal' ,,A testnevelés tĺ.j stľutégíújúnak és fizíkui állupot

új méľĺłsi ľenclsz,eľének kiahkítdsa és az iinkéntes ľészvétel ösztönzĺjse a komplex

ískolaí testmo4gúspľogľanrok szeľvezésében'' elnevezéssel kerü1t rneghiľcletésre

(Pľojekt). A Pľojektben Megrendelő támogatásľa iľányuló igényt nyťrjtott be. A
Megľendel o Ż013. ápľilis I2-én Tárnogatási Szeľzoclést kötott.

(B) Megľerrclelő a ,,Szakmai tartalrnú graÍikai illusztrációs tevékenység a ľÁuop :.
3.1'16.-12-2013_0001' sz. pľojekt keretében'' táľgyban a l(bt. I22lA. $ szerinti

kozbeszęrzési eljáľást (Eljáľĺĺs) folýatott le, amely szeľinti ajánlattételi fellrívást

ŻOI3. oktober Ż5. napján külcite megaZ ajánlattételľe Íělkéľt Ajánlattevoknek.

(C) Vállalkozĺi a töľvényi eloíľásokrrak negtělelő Ąánlatát 2013. novembeľ l l. napján a

Megrendelő ľészéľe átadta. Megľenclelő a közbeszętzésí eljáľás eľeclményéről szóló

tisszegzést ŻOl3. clecember 6. napján kĹilclte meg azzal, hogy a \<özbęszęrzési eljáľás

nyeľtese a Megľenclelo.

(D) Felek rogzitik, hogy a jelen Szeľzoclést a közbeszerzésekrol szőllo 201l. évi CVIII.

toľvény (Kbt.) l24. $-a alapján, a ťent hivatkozott kozbeszeľzési eljáľásľa tekintettel

ír1ák alá.
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t nRľoułnzÓ nnľonĺ,rcozns n r
t.1 A Szeľzőclésben nagy kezdobetĹlvel íľt szavak és kiĘezések aZ al/rbbi

jelcntéssel bírnak:

Jelenti a Vállalkozó jelen Szeľzőclés 2. számĺl
nrc l ĺ é kl e t lcent cs ato lt ajtlĺ|atźĺt.

.Ielenti aZ ajánlattevők renclelkezéséľe

bocsátott clokumentáclot az Eljárás során'

A.i ánlattételi Felhívás .Ielenti az Eljáľásban aZ ajánlattevők ľészéľe

ľenclelkezésľe bocsátott eljáľást r'rreginclító

felhívást.

Ajánlat

Aj ánlattételi Dokumentńció

Vállalkozóĺ Díj

Káľ

Kbt.

Késedelmi Ktitbéľ

Hibás teljesĺtési kötbéľ

Meghirĺsulás

Nĺeghiúsulási t(ötbéľ

Jelenti azt, a Szeľzodés 4'I pontjában
foľintban kiÍ'ejezett nettó árat, arnelyért

Vállalkozó a Szerződés Ż.I pontjában
ĺneghatár ozo tt tevékeny s é get e|v é gzi.

A Ptk'-ban meghatźltozott jelentéssęl bíľ.

Jelenti a |<ozbeszerzésekľől szőIo 201 1 ' évi

CVIII' töľvéný

Jelentése a 5.Ż

meghatáľozásra.

pontban kerĹilt

Jelentése aZ 5.3 pontban keľült
nreglratáľozásta.

Jelenti a Vállalkozór'rak felróható
lehetetlenĹilést, így külonösen a Vállalkozó
Megr'endelő elállását nregalapozó késedęlmét
(Szeľzőclés 6.3. pontja), a Vállalkozó hibás
teljesítését, amikoĺ aZ általa nyťrjtott

szolgáltatás clokumęntálhatóan nern teljesíti a
MĹrszaki Leírásban Íbglaltakat és kijavítása
nem lehetséges, vagy a Megľerrdelő elállását
megalapozó hatáľidon belĹil nem lehetséges,

a Vállalkozó által a teljesítés jogos ok nélküli
rnegtagaclását.

A Szeľzoclés 5.4 pontjában meghatáľozott
jelentéssel bíľ.

Jelenti aZ Ajánlattételi Doktrrnęntáciĺi III.
kcjtetében meglratáľozott Szeľzoclés táľgyáľzr

vonatkozó mennyiségi és mirioségi

)

Műszaki Leíľńs



Támogatńsi Szerzőĺlés
paľamétereket'

Jelenti a Megrer-rclelő ľészéľe a Szeľzőcĺés

rnegkotéséľe biztosított ťorĺás nyújtásával
kapcso1atos megállapoclást.

Pľojekt
Jelenti a TAMoP 3.1.13-l2-Ż0l3-0001
azonosítószárnú támogatási program

megvalósítását.

Polgáľi Tiiľvénykłinyv vagy Ptk. Jelenti az 7959. évi IV. töľvéný

l '2 További ér1elmęzési szabályok

(a) A tartalomj egyzék a fejezetek, a pontok, alpontok és a mellékletek círnei kizćĺrőlag

a hivatkozás-megkorrnyítését szolgálják, és a Szevódés ér1elmezéséľe nincsenek

kihatással.

(b) Az Előzményekľe, a fejezetekľe, pontokra, illetve alpontokľa vagy mellékletekľe

vonatkozó minden hivatkozás a Szerzódés előzményeiľe, pontjaiľa, lejezeteiľe,

i1letve alpondaiľa vagy mellékleteiľe volratkozik, kivéve amennyiben a Szeľzőclés

eltérőerr ľende lkezik.

(c) A jogszabályokľa vonatkozó hivatkozások báľmely időporrtban irgy

éľtelmezendoek, hogy azok nragukban Í-oglalják az adott jogszabtĺ|y rnóclosítását,

kiterjesztését is, illetve minclen más hatályos eszközt, renclelkęzést vagy

szabźiyozćtst is bele kell érteni, akkoľ is, ha azt késobb módosítják vagy az igy

válik hatályossá.

(d) Az egyes szalnú megfogalrnazások többes szárnban is éľtencloek és foľclítva.

(e) Az egyes Íějezetekbe való besoľolás nem beÍblyásolj a a Szęrzodés, valamint

mellékletęi érvényestilését.

(Đ Valar'nely nregállapodásľa, okiľatta, eszközre, engeclélyre, szabályzatra vagy más

iľatra (beleérwe ä Szerződést is), vagy ezek valamely rendelkezésére való

hivatkozást rninclig Úrgy kell éfielmezni, hogy lehetséges, hogy ezeket

móclosították, megvá|toztatták, kiegészítették, hatályrrkat felfliggesztették, vagy

megĺrjították.

1.3 Az egyes clokumenturnok közötti eltérések

A Szeľzőclés és annak rnellékletei kozotti báľrrrilyerr ellentmonclás vagy eltéľés esetéľl

a Szevódésben tbglaltak iľányadók. Arnennyiben a Szeľzőclés mellékletét a

I<ozbeszerzési eljárás dokunrenturnai is képezik, aSzęrződés és a kózbeszetzési eljáľás

clokumenttrmai közötti ęltéréS esetén az utóbbiak az irtnyaclók a I(bt. l24. $ (l)
bekezclésében tbglaltak figyelembe vételével. Äz Éľtelmező Rendelkezésekben

rneghatáľozott fogalrnak és elnevezések iľányaclóak a rĺellékletekre is.
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2,1

2'Ż

Ż. A SZERZooÉs ľÁnGYA

A Megľenclelo lnegľencleli' Vállalkozó peclig elvállalja a Magyaľ Diákspoľt Szövetség

ľészéľe illLrsztľációs tevékenység etlátását a jelen Szeľzőclésben, illetve a Szęľzőc1és

elválasztlratatlan Észét képező l. sz' mellékletben Íbglatt Mrrszaki Leíľás és az abbar'l

meglratározott Ĺiternezés alapján. A Műszaki Leíľás laľta]ma'zza aZ egyes

ľésztelj esítésekhez kapcso lócló fel acl atokat, azok hatáľiclej ét.

A Szeľzoclés szakmai és pénztigyi tetjesítésének véghatáľicleję Ż014. clęcenrbeľ 3l

napja (Teljesítési véghatáľidő).

Ż.3 A Felek ľogzítik, lrogy jelen Szeľzodés teljesítése soľán elkészĹilt rnĹrvek vagyot-li,

fělhasználói jogának źtftuházása tekintetében jelen Szeľzőclésben a Szeľzőclés időbeli

hatályától eltéľő szabályokat állapítanak rneg.

AZ ILLUSzľnÁclÓS MUNKÁK TELJESÍľnsrc

A Vállalkoző a tevékenységét saját székhelyén vagy telephelyén, saját eszkozeinek
f elhaszná'l ás áv al v é gz i .

Az illusztľációs Munkák átaclás_átvételének a helye a Megľendelő szél<helye, azaz

1 14ó Budapest, Istvánmezęi út 1 -3.

Az illrrsztľációk elkészítéséľe ľęnclelkezésľe álló iclő a tételes taľtalmi elváĺások
Megľenćlelő által írásban toľtérro ľendelkezésľe bocsátását (Egyedi megľendelés)

követő 4hétenbelül.

A Megľendelo köteles megadni a Vállalkozőnak a szerzódésszeľĹi teljesítéshez

szĹikséges täjékoztatást, iľánytnutatást, és aclhat a megítélése szeľint az illusztrációs
lrrr-rnkák el végzéséhez haszno s to vább i f-elvil ágo sítást is.

A Vállalkozo az illtrsztrációs munkákat a saját koltségén végzi el. A munkavégzés

o|yan lnegszeľVezése, amely biztosítja a munka gazclaságos és gyoľs befejezését, a

Vál 1alkozó Íěle [ossé ge.

A Vállalkoző általigénybe vett kozľęnrűköclők, illetve alvállalkozól< tekintetében zr

Felęk a kovetkezokben állapodnak meg:

(a) Amennyiben a Megľenclelő az e|végzericlő fělaclat késedelrne Vagy nem

megf'elelő nrinosége nriatt kifogással él, és a késedelem, illetve a minőségi
kitbgás oka aľľa vezętl-rető vissza. hogy a Vállalkozó által a l<orrkľét Íělaclat

elvégzésére igénybe vett közľemrlkoclo a Megľenclelo által elváľt szakmai

követelményeknek neln ťelel mog, a Vállalkozó köteles aZ aclott

közľenrĹrkoclo helyett lralacléktalantrl a Megľenclelo által elváľt

követęlrrrényeknek megf-elelő közľemĹikcĺcloľo1 goncloskoclrri a Kbt.

vonatkozó szabályainak betartásával.

(b) A Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozóéń Úrgy felel, tnintha zr

munkát maga végezte volna; alvállalkozó jogosullatlan igénybevétele esetén

3.1

3.Ż

J.J

3.4

3.5

3.6

3
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J./

3.8

3.9

3.10

3.1 I

3.12

3.13

4,1

4.Ż

4.

pec1ig l'elelős nrinĺlen olyan káľéľt is, an'rely anélktil nem következett volna

be.

A Vállalkozó a Megrenclelo trtasításai és iľánynrLltatásai szeľint köteles eljáľni. Az
rrtasítás kiteľjeclhet a munka 1negszeľVezéséľę is.

Lta a Megľendelo célszęľl-itlen vagy szakszeľűtlen utasítást ad, eľľe a Vállalkozó

köteles ot frgyelrneztetni. A Íigyelrrreztetés elmulasztásából eľedo káréĺt a Vállalkozó

f-etelős' L[a azonban a Megľendelő a f-lgyelmeztetés ellenére Lrtasítását fenntaľtja, a

Vállalkozó a szeľzőcléstől akkoľ sem állhat el, hanem azadott Í'elaclatot a Megrenclelő

ko ckázatár a az utasít'ás s zeri nt köt el e s el vé gezni.

A Vállalkozó kötęles a Megľerrdelot rnincletr olyan koľiilrnényľől halacléktalanirl

értesíteni, amely a vállalkozás eľeclményességét vagy kellő iclőľe való elvégzését

veszéIyezteti vagy gátolja. Az éľtesítés elmulasztásábó1 eľedo káľokéľt fělelos.

A Megľendelo a munkát - a Vállalkozó indokolat|aĺ zavaĺása nélkĹil - a teljesítés

Íblyamán báľmikoľ ellenoľizheti' Nem mentesĹil a Vállalkozó a felelősség alól, ha a

Megľendelő az ellenőľzést eImulaszÍottavagy nem megfelelően végezte el.

A Vállalkoző az illrrsztrációs mrrnkákat a teljesítési hatáľiclő lĄártaig személyesen

vagy kozľernĹrkodo igénybevételével, nyomtatott Íbľnlában és elektľonikus

adáihordozón aclja át a Megľendelőnek. A Megľenclelo ľészéľől a rnű átvételéľe

I(ovács Zsolt jogosult. A Felek az i|lusztrációs munkćLk ćLtadćLstlÍól átaclás-átvételi

jegyzokoriyvet készítenek, amelynek aláíľására Megľendelo ľészéľől I(ovács Zsolt
jogosult.

Vállalkozó a jelen Szeľződés a1,áfuásáva| kijelenti és szavatolja, hogy az illusztrációs

rnunkák elvégzéséľe mind ő, rnind a teljesítésberr közľemuködo személyek speciális

szakttrclással és tapasztalattal ľendęlkeznek'

Vállalkozó l<otęles a Megľerrclelőt az Ĺigy állásáról és nrinclen olyan l<oľülmérryľől

értesíteni' nrely a Szeľzőclés teljesítését veszé|yezteti, illetve gátolja.

A VÁLLALKuZoI DÍJ

A Vál|a|kozót a jelen Szeľződésben és annak mellékletébęn Íbglalt munkák

nraľacléktalan és szei'ződésszeľĹi elvégzéséér1 tnaxitnum nęÍto 24 700 000 
'-Ft 

+ ÁFA,
lzaz huszonnégymilli (l-hétszázezer foľĺnt + Áľł vállalkozói clíj (Vállalkozói Díj)

illeti meg. A Vállalko zoi Díj a Szerződésberr fbglalt valamennyi Íěladat ellátását

nragában Í'oglaljzr. A Vállalkozo a Yátlalkozási Díjra, a Szeľzódés időtaľtarna alatt

havonta, ľészletekben jogosrrlt (Vńllalkozńsi Díjrészlet).

A Megrenclelo a Vzillalkozási Díjzlt az alább definiált Teljesítés Igerzolást követoen

kiállított szánrla ellenében Íizeti meg a számla kézhezvételétol száĺnított harminc (30)

napon belĹi1 a Vállalkozó bankszámlájára töľténo áttrtalással. A szár-rrla kiállításkoľ

Vállalkozónak tigyelemmel kell lennię az altalános .forgcllnli adórol szóló Ż007. évi

CXXVII torvény' vonatkozó renclelkezéseiľę.

A Megľenclelő a teljesítésľol a Vállalkozó beszárnolójtinak benyÚrjtásától számított l5
nopon b.ltil köteles íľásban nyilatkozni, a Megľenclelő által kitöltött 3. szátnút

'''óllékl"t 
szeľinti Teljesítés Igazolási Fotmanyomtatvány ellenjegyzésével (Teljesítés

6
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5

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.Ż

ĺgazolás). A Villlalkozórrak ir benyĹljtott szárĺlához csatolnitr kell a Megľerrclelo által

aĺáíľt Teljesítés [gazolás egy nrásolati példányát, ennek hiányában a szam|at a

Megľenclelő nern tbgadj abe, az a Vál1alkozó ĺészéľe visszakťrlclésľe keľürl.

A Teljesítés Igazolásáľa a Megľerrcle1o képviseletében l(ovács Zsolt t-ej1esztési

igazgaĹojogosult. A Vállalkozői Díj kiÍizetésére csak a Teljesítés Igazolás kiállítása és

a számla befogaclása után keľĹilhet soľ.

A Szeľzőcĺésben meglratilľozott Vállalkozćli Díj tarta|mazza a Vállalkozó jelen

szeľzodés teljesítésével kapcsolatos nrinclen költségét (icleéľtve többek közott a

f-ellrasználási jogok átrvhźzásćnak ęllenétékét is)' ezen tělül a Vállalkoző a jelen

szeľzodés teljesítése kapcsán egyéb fizetési' vagy rnegtéľítési igénnyel nem élhet.

A SZBRZODÉSSZERÚ ľnunsÍľÉs BIZToSÍTBrłl

A Válla|kozo a neki felr'óható késędelmes, hibás, valamint nem teljesítés esetén

kotbért köteles ťlzetni az alábbiak szerint.

Felek ľögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó olyan okból' amelyért f'elelős, aZ

illusztľációs munkák elvégzésével a Szeľződés 3.3. pontjában rneghatározott

határ.iclőhoz illetve Teljesítési Véglratáridőhöz képest késeclelembe esik, a

késęclelernrnel éľirrtętt illusztárciós rnunkák nęttó szeľzodéses éľtékének I yo-at kitevő

rrapi késedelrni kĺjtbéľt köteles a Megľenclelő ľészéľe megfizetni (Késedelmi Kötbéľ).
A l(ésędelmi Kötbéľ az elso késedelnres rraptól kezclve a késedęlemmel éľirrtett

minclen napľa fizetendő.

Aĺnennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyéľt tělelos, hibásan teljesít, a hibásan

teljesített Illtrsztľációs Munka ellenéľtékére eso nettó Vállalkozói Díj 1'5 oÁ-ának

měgÍ-elelő hibás teljesítési kötbért köteles a Megľenclelo ľészéľe megfizetni (Hĺbás

Tefesítési Kötbéľ). A Hibás Teljesítési Kötbéľ a kifogás, illetve a szerződésszegés

köz1ésével 1esz eseclékes.

A Szeľződés Vállalkozonak felľóható meghiĹrsulz1sa esetén a Vállalkozó a telies nettó

Vállalkozó i Dij 25 oÁ-ának rnegfelelo meghiúsulási kotbéľt köteles rnegfizetrri a

Megľendelő ľészéľe (IVleghiúsulási Ktitbér). A Meghiilsulási l(ötbéľ a
szeľződésszegés közlésekoľ ál1 be.

A Megľendelo jogostrlt az eseclékessé vált kötbéľt a Vállalkozói Díjba beszámítani,

abból levonni. A késeclelrni és hibás teljesítési kötbéľ ťrzetése nem ľnęntesíti a

Vállalkozót a teljesítés alól, valamint nenr éľinti a Megľenclelő egyéb szavatossági.

illetve esetleges gaľanciális jogainak éľvényesítését.

A SZERZOD ns ivĺBcSZŰNÉSE

A Szerzoclés a Felek általi szetzőclésszeľĹi teljesítéssel nregszĹirrik.

Megrenc1elő a Szevőcléstől báľnrikor jogosult elállni, köteles Lrgyanakkor az elállás

időpond ái g elv é gzett M Lrnkák el lenéľtékét rne gÍizetr-ri.

Arnennyiben a Teljesítési Véghatáľiclő, vagy valamely ľész-hatáľiclő lejáľta előtt

rryi1vánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a jelen Szeľzőclésben rrreghatáľozott

f-elaclatokat olyan számottevo késeclelemrnel tuclná elvégezni, atĺrí az adott f-elac1at

6.

1

6.3



6.4

eľeclményének a Megľerrc1elo tevékerrységi l<öľében töľténő alkalnrerzlratóságát

nagymértékbeĺ zavatja, Vagy meghiÚrsítja, vagy a Vállalkozó a hibás teljesítés

kijávítására túzoÍt ésszeľĹr hatáľiclőn belĹil a ltibákat nern javítja ki, a Megľendelo
jogosrrlt elállrri a Szeľzodéstőtés az 5. fejezet szeľinti Megl'riťrsrrlási Kötbéľt kcivetelni.

A Kbt. 125. $ (5) bel<ezclés a) és b) pontja alapján Megľendelo jogosult és egybeľl

köteles a Szeľződést nregszüntetni - ha szĹikséges olyan hatáľidovel, amely

lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel éľintett f-elaclata ellátásáľól goncloskodni tLrcljon

-ha

a) a Vállalkozóban kozvetetten Vagy közvętlenüI 25oÁ-ot rneghalacló turlajcloni

ľészeseclést szęręz valarrrely olyan jogi szerrrély vagy jogi személyiséggel nenr

ľendelkezo jogi táľsaság, amely nern ťelel meg a Kbt. 5ó. $ (1) bekezclés k)

pontj ában rneghatáľozott Í-eltételeknęk'

b) a Vállalkozo közvetetten vagy közvetlenĹil 25oÁ-ot rneghalacló tulajdoni részeseclést

sZęÍęZvalarnelyjogi szenrély vagyjogi szenrélyiséggel nem ľendelkező gazdasági

társaságban, amely nem felel rneg a I(bt. 56. $ (1) bękezdés k) pontjában

rneghatáľozott feltétel eknek.

SZERZÓDÉs rvIooosÍľÁsł

Felek a jelen Szerződést kizárőIag a közbeszeľzésekľol sző|ő 2011. évi CMII. toľvéľry

132. $-ban foglaltak és a Polgáľi Törvénykönyv rendelkęzései alapjánmódosíthatják.

Felek rnegállapodnak abban, hogy a jelen Szeľződés a Felek által kozösen, íľásban

rnódosítható' ŕülcinösen, ha a szeľződéSkotést követoen bęállott köľülrrrény fblytán a

Szerzőclés valamelyik Fél lényeges jogos éľdekét séľti.

SZBRZÓI JOGI RBNDELKEZESEK

A Szeľződés aláíľásával a Vállalko zo |<ifejezetten hozzájáľul ahhoz, lrogy zr Szerzőclés

eĺeclményeként létrejött, illetve átaclott illusztľációs mtrnkákat, mint szevoi mĹtvet a

Megľendelo teľĹileti koľlátozás nélkĹil, hatfuozatlan időtaľtamn (azaz a mű teljes

védĚlmi idejéľe), kizáľólagosan valanrennyi Íblhasználási móclľa kiterjedően

felhasználja.

A Megľencle|ő jogosLllt az Illtrsztľációs Munkákat, mint szeľzoi mĹrvet (vagy anlrak

részétý valamennyi ismęrt fęlhasználási rrróclon korlátozás nélkťrl felhasználni, igy

kiilönösen:

(a) a rnĹĺvet alkalom- és pélclányszámbeli koľlátozás nélkĹil többszöľözni;

(b) a többszöľözött pélclányokat bárr-nilyen móclon és hoľclozón, alkalornbeli

koľlátozás nélkti[, bárki részéĺe teľjeszteni;

(c) a mĹtvet bármilyen rnóclon és alkalornbeli koľlátozás nélktil báľki részéľe a

nyilvánossá ghoz|<ozvetíteni és az ehhęz szükséges többszörözést elvégezni;
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7.2
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(cl)

(e)

a nlĹtvet alkalollrbeli korlátozás nélkĹil átclolgozni, digitalizálni, t-elclolgozni

vagy egyébként rnidosítani, és aZ átclolgozott, móclosított, f'elclolgozott

lnĹivet a jelerr pontban ľögzíteÍtbáľrrrely rrródon f-elhasználni;

a nrűvet - papír alapon vagy cligitális Íbnrrában - adatbázisba, gyĹĺjter'nénybe

t'elvenni Vagy más nrűvekkęl, azok ľészeivel, egyéb arryagol<kal

összekapcsolni, és az adatbćĺzis, gyűjtenrélry vagy az osszekapcsolás fblytán

létľejött anyag részeként a jelen pontban ľögzített báľmely rnóclon

felhasználni;

8.3 A Felek ĺögzítik, hogy a Megrenclelő jogosult az ę1ozó pontban nreghatáľozott

felhasználási jogot a Vállalkozó kĹilön hozzájtrúťtsa és c|íjazása nélkül bánnely

haľrnaclik személynek teljes egészében vagy ľészben átengedni, vagy további

felhasználást engeclélyezni ingyenesen Vagy ellenéľték Í-ej ében.

A Vállalkozó aZ e\őzo pontokban foglalt kötelezettségvállalásával összlrangban

vállalja, hogy azelozo pont szeľinti szeruőí mĹrvek Megrendelő általi tělhasználásához

esetlegesen szükségessé váló további jognyilatkozatokat megteszi, illetve beszęľzi'

A Vállalko ző szavatossággal taftozik azért, hogy a felaclat eľedrrrényére vonatkozóan

haľnraclik szenrélyrrek nincsen olyan joga, amely a Megrerrdelő ÍělhasznáIási jogát

akaclályozrr á vagy koľlátozná, továbbá a Megľendelő jelen Szeľzoclés szeľinti jogainak

gyakoľlása harmaclik személy jogait vagy törvényes éľdekeit nem sérti. Vállalkoző
Řljelenti és szavatosságot vállal' lrogy a Szeľzőclés táľgyával kapcsolatban szeľzoi jogi

vagy más jellegtĺ igényt a Megľendelovel szemben lraľrnadik személy nern jogosult

támasztani, illetoleg vállalja, hogy aZ ilyerr jellegtĺ - Megľenclelővel szemben

Í'elmeľĹilő - igények esetén a Megľendelőt teljes méľtékben káľtalanítja.

A Vállalkoző szavato| továbbá azért,hogy az elvégzett felaclat, létręhozott erednrény a

jogszabályoknak' szabványoknak, egyéb hatósági előíľásoknak megÍ-ele1o' a Szeľzodés

célj ának betöltéséľe mind rninőségében' mincl menľlyiségében alkalmas.

ALVÁLLALKoZjoK

A Kbt. |28. s (2) bekezclés éľtelrnében Vállalkozó teljesítésében koteles

közľernĹrköclrri az olyan alvállalkozó és szakember, anrely a közbeszeľzési eljárásban

részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó koteles a

Megľenclelőnek a teljesítés soľán ninden olyan - akár a koľábban rnegjelolt

alvđllalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet

az ajtnlatában neln nevezett rneg és a bejelentéssel egyĹitt nyilatkoznia kell aľról is,

hogy az tita|a igénybe vęnni kívánt alvállalkozó nem á1l a l(bt. 56. $ - valamint, ha a

nrąeloző közbęszeľzési eljáľásban azt ajánlatkéľő előíľta, az 57. $ - szerinti kízfuő

okok hatálya alatt.

A Kbt. l28. 5 (3) bekezclés ér1elmébeĺ az olyan alvállalkozo vagy szakerrrbeľ (a

továbbiakban ę bekęzclésben: alvállalkozó) helyett, at<i vagy arnely a kozbeszerzési

e|járásban ľészt vett a Vállalkozó alkalrnasságának igazolásában, csak a Megľenc1elő

hozzájárd'ásával és abban az esetben vehet ľészt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a

szeľzocléskötést követoen - a szeľzodéskötéskor előľe nem látlrató ol< következtéberr -

beállott lényeges köľĹilmény,vagy az alvállalkozőbizonyítható hibás teljesítése miatt

8.4

8.5

8.6

9.1
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a szeľZocléS vagy annak egy ľésze nem lenne teljesítlieto a lnegjelölt alvárllalkozóval,

ós lra a Vállalkozó az űj a|vźilalkozóval egyĹitt is rnegÍ-elel azoknak az alkalr'rrassági

követelményeknek, nrelyeknek a Vállalkoző a közbeszęľzési eljáľásban az aclott

alvállalkozóval egyĹitt felelt nreg.

g.3 A Kbt. 128. $ (5) bekezclés értelmében Vátlalkozó jelen Szeľződésberr meghatározott

kötelezettségét teljesítheti a Vállalkozó va1y a nem tęľmészetęs szerrrély alvállalkozó
jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazđasági társaság átalakul vagy a szęrvęzet
j ogLrtódlással r-negszűnik.

10. EGYEB RENDELKEZESEK

l0'1 A teljesítés sotán a Vállalkozó turclomásáľa jutott - a Megľendelovel, illetve a

Megľěndelo tevéker-rységével kapcsolatos - adatok, irrtbrmációk, vagyorri éľtékĹr

szeľvezési ismeľetek üzleti titkot képeznek. Az Ĺizteti titok megséľtésę bĹintetójogi és

po|gáľi jogi ľ-elelosségľe vorrást von maga utárr. A Felek rnegállapodnak, lrogy a jeleľr

Szeľzoclés típusát, tćĺtgyát, a Felek nevét, a jelen Szeľzőclés éľtékét, időtartarnát'

valamint ezęn adatok változását a Megľenclelo hivatalos lapjában Vagy lronlapján

közzéteheli. A Felek megállapodnak továbbá aľľól' hogy a jeler'r Szeľzodéssel

összefüggő adatok nenr minősülnek üzleti titoknak, azok nem tarthatóak vissza Ĺizleti

titokľa hivatkozással, kivéve azok, amelyeknek megismeľésę az ijzleti tevékenység

végzése szempontjából aľánýalan sérelmet okozna, így kĹilönösen technológiai

elj áľásľa, műszaki me goldásľa, k now-how-ľa vonatko zo adatok'

LO.Ż .Ielen Szeľzodés teljesítése soľán Megľerrclelo ľészéről Vállalkozó utasításáľa jogosult

szernély:

nev Kovács Zsolt
beosztás: lesztési i
teleÍbn 06 30 268 5013

e-mail: kovacs.zsol hu

Jelerr Szeľződés teljesítése soľán Vállalkozó ľészéľol kapcsolattaľtásľa kijelolt
szemé1y:

nev: Rátkai Mihály
teleÍ'on i t'ax +36-1 -5555-900; +36-1 -5555-9 1 0

e-mail: ľatkai.miha1 hur

10.3 Az íľásbeli éľtesítés megéľkezettrrek tekintendő

(a) szerĺélyes kézbesítés esetén a címzettnek töľténo átacláskoľ, amikor a cílnzett

ké pv i se lőj e az átv éte|t rne geľő síti, vagy me gtagaclj a;

e-nrailen töľténo kézbesítés ęsetén abbarr az iclopontbarr, amikoľ az e-trrail a

círnzętt e-rnail-címéľe elkülclésre kedil, és arnennyiben aZ ę-mailt nem

mttnkanapon vagy munkanapon, c1e 16.00 órát kövętően kĹilctik el, a

következo munkanap 10.00 óľakoľ;

(b)
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(c) läxon töľténo l<ézbesítćs ęsetérr abbzrn az iclopontban, amikoľ a laxot (a

těladást igazo\ő gépi vevény szerint sikeľesen) elkĹilclték a címzett

ťaxszálrrára' ós amennyiben a täxot nenr munkanapon vagy rnunkanapon' cle

16.00 órát követőeľr lĺülctik el, a következő nrttnkarrap l0.00 óľakoľ;

(c1) postárr vagy ttrtáľszolgćiattal töľténo kézbesítés esetén a címzettnek történo

átadáskoľ, amikoľ a címzett képviselője aZ átvételt lnegeľősíti, vagy

rnegtagaclja.

l0.4 A jelerr Szeľzodés bármilyen móclosítása kizáľólag íľásban érvényes'

l0.5 Ellenkezo kikötés hiányában a jelen Megállapoclásban bármely szakaszra, a\szakłszĺ'a

vagy mellékletľe történo urtalás a jelerr Megállapoc1ás szakaszáľa' alszakaszáľa vagy

rrrellékletéľe vonatkozik.

10.ó A .ielen Megállapoclásban valarnely jogszabályľa töľténo kifejezett vagy ľátrtaló

hivatkozás (amely magában foglal báľmely joghatóság báľmely jogszabályáľa toľténő

utalást) rnagában Í-oglalja a liivatkozást:

(a) annak a jogszabálynak a (akáľ a jelen Megállapoclás aláíľása eloÍt, akár azt

követőerr töľténő) rnódosításáľa, kiteľjesztéséľe vagy rnás jogszabzily szeľinti

alkalnrazásáľa;

(b) arra a jogszabźiyta, amelyet a hivatkozott jogszabćly (akáľ annak

rnó clo sítás áv al, ak áľ anél kül )'Újr aszab á|y oz; és

(c) báľrrrely alacsonyabb szinttĺ jogszabályta való lrivatkozást, arrrelyet a

hivatkozott jogszabály alapján (akźr ajelen Megállapoclás aláírása előtt, akáľ

azt kovetően) alkottak, és annak a fenti (a) szakasz szęľinti móclosításáľa,

kiteľjesztésérevagy alkalmazástravagy a fenti (b) Szakasz szęrint azzallrrtént
űjraszabćJyozćĺsźĺa.

tO.7 A Szerzodéslrez rneltél<letek ketĹiltek csatolásľa' amely rnellékletek a jeler-r Szeľzoclés

elválaszthatatlan részét képezik.

10. t A jelen Szeľzoclésberr nem szabáIyozotI kéľdésekben különosen a Polgáľi

Töľvénykönyvľol szóló 1959. évi IV. töľvény, a közbeszeľzésekľol szóló 201l. évi

CVIII. töľvény' az á|lamhźtztar1ásľól sző\o Ż0l l. évi CXCV. töĺvény, az inforĺlációs
önľendęlkęzési jogĺól és az infonnációszabaclságľól sző|ő 20|1. évi CXII. törvény,

valamint az egyéb kapcsolócló jogszabá|yok vonatkozó renclelkezéseit kell alkalmazni.

IO.2 Tekintettel arľa, Irogy a Szęrződés tárgyának alapjárrl szolgáló pľojekt a 4lŻ0I1

(I.28') Konn. ľenclelet lratálya alá tartozo tárnogatásból valósul meg (Támogatott
beszeľzés) Szállító tudonrásul veszi, lrogy a Megrenclelő köteles tűľni a támogatások

fělhasználásának ellenőľzését, ennek éľdekéberr a Szeľzőclést, aZ arra voĺratkozó

adatokat az ellenóľzést végzőnek tuclomásáľa lrozni.

10.3 Felęk kijelentik, hogy jelen, 12 szálnozott olclal töľzsszövegbol és 3 clarab

mellét<letből álló Vállalkozási Szeľződésben tbglaltakat elolvasták, rrregéľtették, és

rnint Szeľzőcléses akaľattrknak rninclenben megfělelőt, jóváhagyólag - a képviselet

szabályainak figyelembevételével - íľtát< alá' Jelen Vállalkozási Szeľzőclés összesen 4,

aZaZ négy egyrnással teljesen megegyező, eľecleti pélclányban készĹilt, arrrely

ll



pélclányokból a Megľenclelot 2, azaz ketto pélclárry a Vállalkozot2, azaz ketto pélclány

illet meg.
t)5'ltalno Kcr;rmun

Buclapest,20l3 17, Ż: :
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