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VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

1. számú módosítása
2019 ÁPR 15.

MGo mB
Amely létrejött egyrészről a(z)
Név: '
Részvénytársaság
Székhely:
Képviselő

I

Adószám:'
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám; 

mint MegHendelö (a továbbiakban: „

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő

1134 Budapest, Váci út 45.
Nagy Róbert Attila vezérigazgató
11906522-2-41
01-10-044180
10300002-20609931-49020322 MKB Bank Zrt

Megrendelő"), másrészről a(z)

Név;
Székhely;
Képviselő:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:

Trinity Communications Kft.
1037, Budapest Kiscelli utca 104.
Kuna Tibor, ügyvezető
23076763-2-41
01-09-951834
MKB Bank Zrt: 10300002-10633680-49020013

Név:
Székhely:
Képviselő:
Adószám;
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:
és a.

Young and Partners Kft.
1037 Budapest, Kiscelli utca 104.
Kuna Tibor, ügyvezető
14288148-2-41
01-09-897229
MKB Bank Zrt. 10300002-10454724-49020039

l^év: SERENITY SOLUTION Kft.
1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. Iház. 5. 

Hevér Kristóf, ügyvezető 

10344985-2-41 

01-09-320179
10700086-44095806-51100005

Székhely:
Képviselő:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Bankszámlaszám:

em. 3.

által alkQtott konzorcium, mint Vállalkozó (a továbbiakban:
Megrendelj és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek" 

önállóan: „ =él")
között az a ulírott napon és helyen az alábbi tartaiommal.

Előzmények

rögzítik, hogy a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával 

NPmzf f / Központosított közbeszerzési eijárás során ajánlatkérésre feljogosított 

Nemzeti Kommumkacios Hivatal (a továbbiakban: Beszerző) 2016.08.23. napjan 

,,Keretmegallapodas a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormány^ti
24T/2n^"^^Y°^ központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatalya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó 

szervezetek szarnara, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz
H?vaTa'lr6'^° ellatasara" elnevezéssel a Nemzeti Kommunikációs

^'1 Kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

„Vállalkozó"; A 

„Szerződő felek",

. r
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„Kormányrendelet”) 5. § (1) bekezdés szerinti szervezetek (a továbbiakban: érintett 

szervejzet) nevében és javára eljárva közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: 

„Közbészerzési Eljárás") a közbeszerzésekrő szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: „Kbt.") 104. § Cl)-(2) bekezdése és a Kormányrendelet - közbeszerzési 

eljárási megindításakor hatályos - rendelkezései alapján.

2. A Keretmegállapodás (a továbbiakban: „KM") adatai:
I KM hatályba lépésének dátuma: 2016. december 5.

KM időbeli hatálya: a hatályba lépés napjától számított 12 hónap vagy a keretösszeg 

kimerüléséig - amelyik feltétel előbb teljesül. A KM 12 hónapos időbeli hatálya a KM 

3.2. pontja alapján legfeljebb kettő alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal 

meghosszabbítható.
KM keitetösszege: nettó 25 milliárd Ft figyelemmel a KM 11.7. és 11.8. pontjára.

3. Fentiekre tekintettel Beszerző a Kbt. 105. § (2) bekezdése c) pontja alapján
„MO-közbes^erzési eljárást folytatott le (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás) 

Cegléd 1. építési szakasz (Üllő-Albeitirsa), és II. építési szakasz (Albertirsa-
megvalósításával kapcsolatos kommunikációsCegléd), kivitelezésének 

kampány" tárgyban.

4. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti 

értékelési szempontok alapján legkedvezőbb érvényes ajánlatot a Vállalkozó nyújtotta 

be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a Vállalkozó került 

kihirdetésre és Megrendelő 2018.01.02. napján (6-8280/2018. NIF azonosítószámon) 

a váliölkozási keretszerződést (továbbiakban; Vállalkozási keretszerződés) a 

Vállalkozóval kötötte meg.

S. A Vállalkozási keretszerződés 4. számú mellékletét képező műszaki leírás a Vállalkozó 

feladatait „a Megrendelő számára az M4 gyorsforgalmi út MO Cegléd I. építési szakasz 

(Üllő-Albertirsa) és a II. építési szakasz (Aíbertírsa-Cegléd) kivitelezésének 

megvalósításával kapcsolatos kommunikációs kampány integrált reklámügynökségi,
médiaügynökségi és kapcsolódó gyártási feladatainak ellátása" tárgyában határozta 

meg.

6. A Válla kozásí keretszerződés 4.1 pontja szerint a „Vállalkozó a jelen keretszerződés 

szerinti feladatainak teljesítését a Megrendelésben meghatározott helyszínen (a 

továbbiakban: Teljesítési Helyszín) köteles teljesíteni."

A Vállalkozájsí keretszerződés módosításának indoka

7. Szerzőcő felek kijelentik, hogy a jelen módosítással - a Vállalkozási keretszerződés 

á^k változatlansága mellett - a Vállalkozási keretszerződés Teljesítési Helyszínét 

kívánják módosítani.
hogy jelen szerződésmódosításra a 

. évi V. törvény 6:191. §-a alapján kerül sor.

tárgyá

8 Felek egybehangzóan rögzítik. 

Törvénykönyvről szóló 2013
Polgári

A meoélfapodás táróvá:

Felek a Vállalkozási keretszerződést, annak 13.1 pontja alapján közös megegyezéssel az 

alábbiak szerint módosítják:
/
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Szerződő felek a Kbt. 197. § (6) bekezdésében foglaltak 

a Kbt.
' 1. nap;

megrendelése esetében nem érvényesítik az alvállalkozói részvétel korlátozását.

szerint megállapodnak, hogy 

138. § (1) és (5) bekezdésének a 2016. évi CLX. törvény alapján 2017. január 

ától módosult rendelkezéseit jelen szerződésükre alkalmazzák, így a szolgáltatás

io. Szerződő felek a Vállalkozási keretszerződés Teljesítési Helyszínét 

összhangban a Vállalkozónak a Vállalkozási keretszerződés 4. 

bekezdésében rögzített feladatait az alábbiak szerint módosítják:

és ezzel
számú melléklete 3.

„Nyertes ajánlattevő feladatai: A Megrendelő számára Szolnok megközelítése, M4 

gyorsforgalmi út MO-Cegléd és Cegléd-Abony közötti szakasz és M4 gyorsforgalmi út 

II. építési szakasz Albertirsa-Cegléd (PST kód:
megvalósításával kapcsolatos kommunikációs kampány integrált reklámügynökségi, 

médiaugynökségi és kapcsolódó gyártási feladatainak ellátása (PST kód: K004.28)"

11. Szerződő felek rögzítik, hogy 9-10. pont szerinti módosítás a Kbt. 141, § (6) bekezdése 

szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új 

közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
12. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási keretszerződés jelen 1. számú módosítása annak 

mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba.
13. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozási keretszerződés jelen 1. számú módosítással

változatlan tartalommal maradnak hatályban.
14. Jelen 1. számú módosítás a Vállalkozási keretszerződés elválaszthatatlan részét képezi.
15. Felek jelen szerződésmódosítást, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

K004.34.) kivitelezésének

nem érintett rendelkezései továbbra is

Jelen Vállalkozási keretszerződés módosítás 3 számozott oldalból áll é- -- es 7 egymással szó 

szerint megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 4 példány a Megrendelőt 3 

példány a Vállalkozót illet.

Budapest, 2019.O’f^.../.£Kelt: Budapest, 2019.Q.^..).ÍJ:
T ÜSUKTÜRA

FEJLESZTŐ ^
űködö Részwényiársasás.^^__záttkörúen m

Budapest, Váci ut 45.

Megrendelő 1.
Vállalkozó

Kuna Tibor ügyvezető igazgató 

Trinity Communications Kft.YOUNG&
PARTNERS

Kfl

Vállalkozóni7

Kuna Tibor ügyvezető
Young and Partners Kft.

SERENITY /,
SOLUTION KFT // 

1139 Budapest, Teve u. 24-28.

í
B. Iph, 5. em. 3. 

Adószám: 1C344985-2.41 Vállalkozó
Hevér Kristóf ügyvezető

SERENITY SOLUTION Kft.
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