
VÁLLALKOZÁSI  KERETSZERZŐDÉS

Amely  létrejött  egyrészről  a(z)

Név:  NIPÜF Nemzeti  Ipari  Park  Üzei'neltetí'  és Fejlesztő  Zrt.

Székhely:  1024  Budapest,  Rómer  Flóris  utca  8.

Képviselö:  Török  Zsoinbor  vezérigazgató

Adószám:  25448157-2-41

Bankszámlaszám:  HU35  10300002-10653765-49020039

mint  Megrendelő  (a továbbiakban:  ,,Megrendelő"),  i'násrészről  a(z)

Név:  New  Land  Media  Reklám,  Szolgáltató  és Kereskedelmi  Kft.

Székhely:  1123  Budapest,  Nagyenyed  utca  16.  fszt.  4.

KépviseR5:  Balásy  Gyula  ügyvezető

Adószám:  24670827-2-43

Cégjegyzékszám:  01-09-176515

Bankszám1aszám:lO700440-68084264-5l100005

Név:  Lounge  Design  Szolgáltató  Kft.

Székhely:  1123  Budapest,  Nagyenyed  utca  16.  fszt.  4.

Képviselő:  Balásy  Gyula  ügyvezetö

Adószám:  22715544-2-43

Cégjegyzékszám:  01-09-940287

Bankszámlaszám:  lO700079-24632407-51100005

inint  Vállalkozó  (a továbbiakban:  ,,Vállalkozó";  A Megrendelő  és a Vállalkozó  a továbbiakban
együttesen:,,Felek",  önállóan:,,Fér')

között  az alulírott  napon  és helyen  az alábbi  tartalornmal.

1.  Előzmények

1.1. Felek  rögzítik,  hogy  a kormányzati  kommunikációs  feladatok  ellátásával  kapcsolatos
központosított  közbeszerzési  eljárás  során  ajánlatkérésre  feljogosított  Nemzeti  Kommunikációs

Hivatal  (a továbbiakban:  ,,Beszerző")  2018.  április  11.  napján  ,,Keretmegállapodás  a Nemzeti
Kommunikációs  Hivatalról  és a kormányzati  kommunikációs  beszerzések  központosított

közbeszerzési  rendszeréről  szóló  247/2014.  (X.  1.)  Korm.  rendelet  hatálya  alá  tartozó  vagy
ahhoz  önként  csatlakozó  szervezetek  számára,  a rendeletben  szabályozott  kommunikációs

tárgyú  feladatokhoz  kapcsolódó  szolgáltatások  ellátására"  elnevezéssel  a Nernzeti
Kommunikációs  Hivatalról  és a kormányzati  kominunikációs  beszerzések  központosított
közbeszerzési  rendszeréről  szóíó  247/2014.  (X.  1.)  Konn.  rendelet  (a  továbbiakban:

,,Kormányrendelet")  5. 8) (1) bekezdés szerinti szervezetek nevében és javára e5árva
közbeszerzési  eljárást  indított  (a továbbiakban:  ,,Közbeszerzési  Eljárás")  a közbeszerzésekről

szóló  2015.  évi  CXLJII.  töiyény  (a továbbiakban:  ,,Kbt.")  alapján.

1.2. A Közbeszerzési  Eljárást  megindít6  fell'űvás  az Európai  Unió  Hivatalos  Lapjában  2018.  április



14.  napján  HL  2018/S  073-162028  szám  alatt,  illetve  a Közbeszerzési  Értesí'hó 2018/73.

lapszámában  2018.  április  17.  napján  KÉ 5874/2018.  szám  alatt  jelent  meg.

1.3. AKereti'negállapodás(atovábbiakban:,,KM")adatai:

KM  időbeli  hatálya: A Keretinegállapodás  a l'iatálybalépéstől  számított 12 hónapra, de 1egfe5ebb a

Keretösszeg  kiinerüléséig  tartó  időtartamra  jön  létre.  A KM  12 hónapos  időbeli  l'iatálya  a KM  3.2.

pontja  alapján  legfeljebb  kettő  alkalominal,  alkalinanként  legfeljebb  12  hónappal

meghosszabbítható.

KM  keretösszege:  nettó  30.000.000.000  Ft  figyelemmel  a KM  10.5.  pontjára.

1.4. A  KM  alapján  Beszerző  a Megrendelő  beszerzési  igénye  kielégítése  érdekében  írásbeli

konzultációt  (a továbbiakban:  ,,Konzultáció")  folytatott  le ,,A  NIPÜF  Zrt.  nemzeíi  ipari  park

liálózatához  kapcsolódó  közterületi  reklámkampány,  valamint  a kapcsolódó  médiaügynökségi

feladatok  elláíása"  tárgyban.

1.5. Fentiekre  és a KM  18.5.  pontjában  foglaltakra  tekintettel,  Felek  megkötik  a jelen  Egyedi

Keretszerződést  (a továbbiakban,,Keretszerződés").

1.6. Felek a polgári  Törvénykönywől  szóló 2013. évi V. törvény  (a továbbiakban:  ,,Ptk.")  6:63. 'ffi (5)

bekezdésében  foglaltaktól  eltérően  kijelentik,  ]iogy  a közöttük  létrejött  szerződésnek  nein  képezi

részét  a Felek  között  korábban  kialakult  szokás,  gyakorlat,  illetve  a szerződés  tárgya  szerinti

üzletágban  a hasonló  jellegű  szerződés  alanyai  által  széles körben  ismert  és rendszeresen

alkalmazott  szokás.

2.  A  Keretszerződés  tárgya  és a megrendelés  menete

2.1. A Keretszerződés  aláírásával  a Vállalkozó  a Szerzödés  4. szái'nú  inellékletében  (a továbbiakban:

,,Műszaki  leírás")  meghatározott  feladatok  vonatkozásában  a MegrendeR5  mindazon  koi'ikrét

beszerzési  igényének  kielégítésére  köteles,  amelyet  a Megrendelő,  egyedi  megrendeR5

kibocsátásával  megrendel  (a továbbiakban:  ,,Egyedi  Megrendelő")  az abban  foglaltak  szerint.

2.2.  Az  Egyedi  Megrendelők  kibocsátása  a KM  18.3  pontja  szerint  történik,  annak  érdekében,  hogy  az

Egyedi  Megrendelő  tartalinazza  az ellátandó  feladatok  pontos  inegjelölését,  a teljesítés  határidejét,

a Keretszerzödés  5. számú  inellékletébei'i  megadott  egységárak,  díjak,  kedvezmények  alapján

számított  vállalkozói  díjat,  valamint  minden  olyan  adatot,  információt,  amely  a teljesítés

szempontjából  lényeges,  és amelyet  a közbeszerzési  dokumentumok,  a Vállalkozó  ajánlata  vagy  a

Keretszerződés  kifejezetten  nem  említ.

3.  A  Keretszerződés  időbeli  hatálya

Felek  rögzítik,  liogy  a Keretszerződés  az aláírása  napján  lép hatályba  és a Keretszerződés  7.1.

pontjában  meghatározott  Keretösszeg  (ide  értve  az opciós  összeget  is)  kimerüléséig,  de legkésőbb

2019.  október  31.  napjáig  terjedő  ]iatározott  időtartai'nra  jön  létre.

4.  A  teljesítés  helye



Felek rögzítik, liogy Vállalkozó a Keretszerződés szerinti feladatainak te5esítését az Egyedi
Megrendelőkben  ineghatározott  helyszínen  (a továbbiakban:  ,,Teljesítési  Helyszín")  köteles

teljesíteni.

5.  A  teljesítési  határidő

Felek  inegállapodnak,  hogy  Vállalkozó  az Egyedi  Megrendelőkben  részletezett  feladatait  az

Egyedi  Megrendelőkben  rögzített  határidőig,  de  legkésőbb  Keretszerződés  időbeli  hatályának

lejártáig  (a továbbiakban:,,Teljesítési  Határidő")  köteles  teljesíteni.

6.  Teljesítés

6.1. A Vállalkozó  teljesítése  ininden  tekintetben  meg  kell,  hogy  feleljen  a Keretszerződésben,

valamint  az Egyedi  Megrendelőkben  meghatározott  követelményeknek.

6.2. A  teljesítés  akkor  szerződésszerű,  ha  a Vállalkozó  a Keretszerződésben  és az  Egyedi

Megrendelőkben meghatározott feladatait, illetve az azok te5esítése körébei'i kapott utasításokat a
Megrendelö  érdekéi'iek  szem  eRStt tartásával,  liatáridöben,  maradéktalanul,  a leginagasabb

szakmai  színvonalon  és a szakma  szabályainak,  illetőleg  a Megrendelő  által  megkívánt  tartalmi  és

formai  követelményeknek  megfe1eR5en,  liiba-  és hiánymentesen  teljesíti.

7.  Keretösszeg,  vállalkozói  díj,  teljesítés  igazolása,  fizetési  feltételek

7.1. Felek  rögzítik,  hogy  a Keretszerződés  alapján  felhasználható  keretösszeg  35 000  000  Ft + áfa,

azaz  harmincőtmillió  forint  + általános  forgalmi  adó  (a továbbiakban:  ,,Keretösszeg").

7.2.A  KM  18.3  pontjával  összhangban  a Keretösszeg  30%-a,  azaz  IO 500  000  Ft  + áfa,  azaz  tízmillió

ötszázezer  forint  + általános  forgalmi  adó  tekintendő  opciónak  (a továbbiakban:  ,,opciós  összeg"),

7.3.A  MegrendeR5  köteles  a Keretösszeg  70%-át,  azaz  24500  000 Ft +  áfa  összeget,  azaz

huszonnégymillió  ötszázezer  forint  + általános  forgalmi  adó összeget  teljes  egészében  kimeríteni,

Egyedi  Megrendelőket  kibocsátani,  kivéve,  ha a Keretszerződés  megkötését  követően  beállott,

ellenőrzési  körén  kívül  eső és általa  előre  nem  látl'iató  körülméi'iy  miatt  a Keretszerződés

teljesítésére  föbbé  nem lenne  képes,  vagy  az ilyen  körülmény  i'niatt  a Keretszerződéstöl  való

elállásnak  vagy  felinondásnak  lenne  helye.  A MegrendeRS  nein  köteles  az opciós  összeg  terhére

Egyedi  Megrendelőket  kibocsátani,  azonban  ha  akként  dönt,  az  e körbe  tartozó  Egyedi

MegrendeR5k  kibocsátásáról  is  olyan  időpontban  kell  gondoskodnia,  hogy  a Vállalkozó  -

figyelemmel  a Keretszerződés  időbeli  hatályára  -  a szerződésszerű  teljesítésre  képes  legyen.

7.4. Vállalkozó  az Egyedi  Megrendelőben  részletezett  feladatok  Felek  általi  elfogadása  esetén,  a

Keretszerzödés  5. számú  mellékletében  megadott  egységárak,  díjak,  kedvezmények  alapján

számított  Egyedi  Megrendelőben  rögzített  vállalkozói  díjra  jogosult,  amely  díj átalányár,  azzal,

hogy  amennyiben  a Vállalkozó  a teljesítés  során  az 5. sz. melléUetben  megadott  valamely

árengedmény  (kedvezmény)  %-os  i'nértékénél  a MegrendeRS  száinára  kedvezöbbet  tud  biztosítani,

úgy ezt a kedvezőbb  árei'igedinényt  (kedvezi'nényt)  a gazdasági  reklámtevékenység  a1apveR5

feltételeiröl  és egyes  korlátairól  szóló  2008.  évi  XLVIII.  törvény  (a továbbiakban:  ,,Grt.")  5/C.  e)



(2)  bekezdése  alapján  kőteles  a MegrendeR5  javára  teljes  i'néitékben  érvényesíteni.

7.5. A  Keretösszeg  (beleértve  az opciós  összeget  is) legfeljebb  10 %-a,  azaz 3 500  000  Ft + áfa,  azaz

hárommillió  ötszázezer  forint  + általános  forgalmi  adó a Kormányrendeletben  meghatározott

kormányzati  kommunikációs  feladatok  megvalósítására  használható  fel:

- gyártás

7.6. Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  a vállalkozói  díj tartalinazza  mindazon  költségek  ellentételezését,

amelyek  a Vállalkozónál  a feladat  teljesítése  során  felmerültek,  kivéve

a szerzőket  megillető  jogdíjak

a gazdasági reklámtevékenység alapvető fehéte7eirő1 és egyes korlátairól  szóló 2008. évi
XLVIII. töiüiény  5/C. fi (3) bekezdése szerinti rek7ámközvetítőnek járó díj (jogszabályban
szabályozott  reklámközvetítői  díj),

a környezeh»édelmi  termékdíj

(a továbbiakban  együttes  említéskor:,,vállalkozói  díjon  felüli  kötelező  költségek")

A  reprezentáció  és az üzleti  ajándék  után  fizetendö  adót  a Megrendelő  vallja  be és fizeti  meg.

7.7. A  Vállalkozó  a vállalkozói  dfjon  felül  -  a vállalkozói  dfjon  felüli  kötelező  költségek  kivételével  -

seininilyen  jogcímen  nem  jogosult  további  díjra  a Műszaki  leírásban,  valamint  a Megrendelésben

rögzített  szolgáltatások  teljesítésével  összefüggésben.  A vállalkozói  díj és a vállalkozói  díjon

felüli  kötelező  költségek  a Keretösszeget  csökkentik.

7.8. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés igazolására a Kbt. 135. % (1) bekezdésében foglaltak és a
vonatkozó  jogszabályok  az irányadóak.

A  Megrendelő  részéről  a teljesítésigazolás  kiadására  jogosult  személy:

Nevel:  Török  Zsombor

Beosztása:  vezérigazgató

Tel.:  06 1 6 333 930

E-mail: maria.debreczeni@inpark.hu

7.9. Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  Vállalkozó  az igazolt  teljesítést  követően  Egyedi  Megrende7őnként

a te7jesítést  követően  jogosult  számla  kiállítására,  figyeleinbe  véve  a Műszaki  leírásban  és az

Írásbeli  konzultációra  szóló  felMvásban  foglaltakat.  A  kifizetések  a Ptk.  6:130.  e) (1)  bekezdése

szerint  a teljesítésigazolás  alapján,  a Vállalkozó  által  kiállított  számla  kézhezvételétől  szái'nított

30 napon  belül  a Vállalkozó  bankszámlájára  átutalással  törtémiek.

7.10.  A Vállalkozó  szavatol  a bankszámlaszáma  helyességéért,  továbbá,  hogy  az  az  érintett

Vállalkozóhoz  tartozik.  A  Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  a vállalkozói  díj az átutalás  napján

te5esítettnek i'ninősül.

7.11.  Vállalkozó  tudoi'násul  veszi,  hogy  Megrei'idelő  csak a teljesítés  igazolását  alapján  és a

Vállalkozó  által  -  a száinvitelről  szóló  2000.  évi  C. törvény  167.  g-nak  i'negfeleRSen  -  kiállított,

valainint  a Megrendelő  által  befogadott  száinla  ellenében  teljesít  kifizetést.  Az  áfa  inegfizetésére

a inindenkori  liatályos  áfatörvény  eR5írásai  szerint  kerül  sor.



7.]2.  ,4  KM  1.8  pontja  szerinti  Keretszerződés  megkötésekor  hatályos  Együttműködési

Megállapodással összhangban Keretszerződésben foglalt  feladatokat az alábbi tag teljesíti, illetve
álltja  ki  a kapcsoló&5  számlát:

Feladat  megnevezése Te4iesítésre,iogosult Számla  kiállítására.iogosult
Gyártási feladat kiemelten a
film- és videó a4yag gyártás

Lounge  Design  Kft. Lounge  Design  Kft.

Média  tervezés  és vásárlás New  Land  Media  Kft. New  Land  Media  K,ft.
Nyomtatási  anyagok,  nyomdai
tevékepyseg

Lounge  Design  Kft. Lounge  Design  Kft.

7.13.  Felek  megállapodnak,  liogy  a szerződéskötés  pénzneine  inagyar  forint  (HUF)  és az Egyedi

MegrendeR5  szerinti  kifizetések  minden  esetben  inagyar  forintban  töíénnek.

7.14.  Késedelmes  fizetés  esetén  Megrendelő  a Ptk. 6:155  e) (1) bekezdése  szerint  megliatározott

inéitékű  késedelini  kamatot  fizet  a Vállalkozónak.

7.15.  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  a Keretszerződésben  foglalt  feladatai  vonatkozásában  a

reklámadóról  szóló  2014.  évi XXII.  törvény  (a továbbiakban:  ,,Reklámadó  tv.")  3. e) (1)

bekezdése  szerinti  reklámadó  alany  nyilatkozatának  hiányában  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a

reklámadó  alanyától  a nyilatkozat  i'negtételét  igazoltan  kéri  és az igazolást  a MegrendeRSnek

átadja,  ennek  eli'naradása  esetén  a MegrendeR5  teljes  kárát  inegtéríti.

7.16. A Reklámadó tv. 2. % (2) bekezdésében írtak értelmében a Vállalkozó köteles a reklám
közzétételének  időpontjában:

7. inelléklet  iratmintája  alapján,  vagy  azzal  azonos  adattartaloi'ni'nal  igazolható  módon

nyilatkozatot  kérni  arról,  hogy  a médiatartalom-szolgáltatót  tárgyévre  vonatkozóan  a reklám

közzététele  után  adófizetési  kötelezettség  nem  terheli;

7. melléklet  iratmintája  alapján,  vagy  azzal  azonos  adattartalormnal  igazolliató  módon

nyilatkozatot  kérni  arról,  hogy  a médiatartalom-szo1gáltatót  tárgyévre  vonatkozóan  reklámadó

fizetési  kötelezettség  terheli,  amely  adóbevallási  és adófizetési  kötelezettségének  a reklámadóról

szóló  hatályos  jogszabályoknak  megfelelően  eleget  tesz.

7. melléklet  irahnintája  alapján,  vagy  azzal  azonos  adattartalommal  igazolható  inódon

nyilatkozatot  kémi  am51, hogy  a médiatartalom  szolgáltató  a reklámközzététel  megrendelésének

időpontjában szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett, a Rekláinadó tv. 7/A. % szerinti
nyilvántartásban.

8.  A  szerződést  biztosító  mellékkötelezettségek

8.1. A  késedelmi,  hibás  teljesítési  és meghiúsulási  kötbérfizetési  kötelezettség  tekintetében  a KM  13.

fejezete  az irányadó,  azzal,  liogy  az Egyedi  Szerzödés  alatt  Egyedi  Megrendelőt  kell  érteni.

8.2. Ameimyiben  Vállalkozó  olyan  okból,  ainelyéit  felelös  a jelen  Keretszerződésben  foglalt  feladatot

liatáridőre  nein,  vagy  nei'n  a KM-ben  vagy  a jelen  Keretszerződés,  az Egyedi  Megrendelő

rendelkezéseinek megfelelően teljesíti, a Ptk. 6:186. el (l)  bekezdése alapján kötbér, továbbá a
kötbéit  meghaladóan  kártérítés  fizetésére  köteles.

8.3. Késedelmi  kőtbér:



Megrendelő a Keretszerződésben, illetve az Egyedi Megrendelőkben i'negjelölt te5esítési
véghatáridő,  vagy  ha ilyet  kikötött,  a részhatáridők  tekintetébei'i  késedelmi  kötbér  érvéi'iyesítésére

)ogosult.  Vallalkozo  késedelmi  kötbér  fizetésére  köteles  abban  az  esetben,  ha  a

Keretszerződésben  illetőleg  az  az  alapján  adott  Egyedi  Megrendelőben  inegl'iatározott

kötelezettségeit  olyan  okból,  amelyért  felelős,  késedelmesen  teljesíti.  A késedelmi  kötbér  alapja

az Egyedi  Megrendelő  késedelernmel  érintett  elemére  eső nettó  ellenértéke.  A  késedelmi  kotber

mértéke: naptári napban meg]iatározott te5esítési határidő esetén a kötbéralap 2%-a/naptári nap,
órában  megliatarozott  tel)esítési  határidő  eseten  a kötbéralap  O,5%-a/óra,  a késedelermnel  érintett

naptári  nap 24. órájáig,  ezt követően  a napi  kötbérre  vonatkozó  rendelkezések  irányadóak.  Az

ilyen  i'nodon  kiszabható  kötbér  maximuma  az Egyedi  Megrendelő  teljes  nettó  ellenértékének  10

%-át  nem  haladhatja  meg.

8.4. Hibás  teljesítési  kötbér:

Megrendelő a Keretszerződés szerinti teljesítés tekintetében hibás te5esítési kötbér
érvényesítésére  jogosult.  Amennyiben  Vállalkozó  az Egyedi  MegrendeR5  tekintetében,  olyan

okból,  ainelyért  fe1eR5s, liibásan  teljesít,  hibás  teljesítés  i'niatti  kötbér  fizetésére  köteles.  A kötbér

alapja  az  Egyedi  Megrendelő  hibás  teljesítéssel  érintett  eleinének  i'iettó  ellenértéke.  A

hibásteljesítési  kotber  mértéke  a kötbéralap  30%-a.  A Felek  rögzitik,  hogy  a Ptk.  6:187.  e) (2)

bekezdésére  tekintettel  a Megrendelő  a hibás  teljesítési  kötbér  inellett  nei'n  érvényesíthet

szavatossági  igényt.

8.5. Meghiúsulási  kötbér:

Ameru'iyiben  jelen  Keretszerződés  olyan  okból,  amelyért  a Vállalkozó  felelős  i'negliiúsul,  a

Vállalkozó  ineghiúsulási  kötbéit  köteles  MegrendeR5nek  fizetni.  A  kötbér  alapja  a jelen

Keretszerzodes  szerinti  Keretösszegből  a meghiúsulás  idopont)aig  le nein  hívott  (ki  nem  fizetett)

rész.  A  kötbér  mértéke:  20%.

Amennyiben  az Egyedi  Megrendelő  olyan  okból,  amelyért  a Vállalkozó  felelős,  meghiúsul,  a

Vállalkozó  meghiúsulási  kötbért  koteles  fizetni  a Megrendelőnek.  A kötbér  alap)a  az Egyedi

Megrendelő  tel)es  netto  elleneitéke,  inertéke:  20 %.

8.6. Ha az Egyedi Megrendelőben megliatározott te5esítési végliatáridő lejáita eR5tt nyifüánvalóvá
válik,  hogy  a Vállalkozó  a vállalt  feladatait  olyan  okból,  amelyért  fe1eR5s csak  olyan  száinottevő

késéssel tudja elvégezni, liogy az Egyedi Megrendelő te5esftése a Megrendelőnek inár nei'n áll
érdekében,  a Megrendelő  az  Egyedi  MegrendeR5t  -  Vállalkozó  felé  femiálló  kártéőtési

kötelezettség  nélfül  -  egyoldalú  jognyilatkozattal  megszüntetheti,  meghiúsulási  kötbér  és az azt

meghaladó  igazolt  kárai  érvényesítési  jogának  fenntartása  mellett.

8.7. Ha az Egyedi Megrendelöben i'negliatározott te5esítési véghatáridő lejáita előtt nyifüánvalóvá
válik,  hogy  a teljesítés  hibás  lesz, a Megrendelő  a fogyatékosságok  kiküszöbölésére  kitűzött

l'iatáridő  sikertelei'i  eltelte  után  is  gyakorolhatja  a hibás  teljesítésből  eredő  jogait,  vagy  a

döntésétől  függően  a kárainak  enyhítése  érdekében  a teljesítési  végliatáridő  eltelte  eR5tt

Megrendelő  az Egyedi  Megrendelőt  -  Vállalkozó  felé  fem'iálló  kártérítési  kötelezettség  nélkül  -

egyoldalú  jognyilatkozattal  megszüntetheti,  meghiúsulási  kötbér  és az azt  meglialadó  igazolt  kárai

érvényesítési  jogának  fenntartása  mellett.

8.8. Vállalkozó  a kötbér  összegét  a vonatkozó  Megrendelői  felszólítás  kéz]iezvételétől  számított  15

(tizenöt)  napon  belül  köteles  átutalással  inegfizetni  a Megrendelőnek  az Egyedi  Megrendelőben

rögzített  száinlájára,  vagy  MegrendeR5  jogosult  a kötbér  összegét  Vállalkozó  esedékes  díjából  -



Vállalkozó  egyidejű éitesítése inellett  -  a Kbt. 135. 6 (6) bekezdésében meghatározott feltételek
szerint  levonni.

9.  A  Keretszerződés  megszüntetése

9.1. A  Keretszerződés  megszüntetése  tekintetében  a KM  14. fejezete  az irányadó.

9.2. Szerződő  Felek  rögzítik,  hogy  súlyos  szerződésszegő  magatartásnak  ininősül  a KM-ben

foglaltakon  túl  különösen,  amennyiben:

9.2.1. Vállalkozó  bármelyik  Egyedi Megrendelő te5esítését jogszerűtlenül  i'negtagadja;
9.2.2.  Vállalkozó  bármelyik  Egyedi  Megrendelő  szerinti  teljesítése,  a Vállalkozónak

felróható  okokból,  a Megrendelő  által  tűzött  póthatáridő  lejártakor  sein felel  ineg  az Egyedi

Megrendelőben  rögzítetteknek;

9.2.3.  Vállalkozó,  bárinelyik  Egyedi  Megrendelő  teljesítésére  részben  vagy  egészben,  a

Vállalkozónak  felróható  okokból,  képtelenné  válik.

lO. A  Vállalkozó  jogai  és kötelezettségei

10.l.  Keretszerződés  aláírásával  a Vállalkozó  kötelezi  inagát,  hogy  a Keretszerződésben  és a

Műszaki  leírásbai'i  részletezett  inunkákat  a MegrendeR5  számára  az Egyedi  Megrendelökben

foglaltak szerint efüégzi és kijelenti,  hogy részéről sein a szerződéskötés, sei'n a te5esítés nei'n

ütkőzik  jogi  vagy  egyéb  akadályba,  a szükséges  szakértelemmel  és feltételrendszerrel

rendelkezik.

10.2.  Vállalkozó  kijelenti,  hogy  a Keretszerződés  tárgyát  képező  feladatok  ellátásához  szükséges

szakérteleimnel  rendelkezik.

10.3.  A  Vállalkozó  a Keretszerzödés  teljesítése  érdekében  a Megrendelövel  együttmüködve  köteles

eljárni.

10.4.  Ainennyiben  a Megrendelő  a Vállalkozónak  jogszabályba,  a teljesítésére  vonatkozó  egyéb  jogi

normába  vagy  az általános  szakmai  szabályokba  ütköző  utasítást  ad, úgy  a Vállalkozó  az utasítást

nem  köteles  végrehajtani,  de annak  jogszabályba,  egyéb  jogi  normába  vagy  szakmai  szabályba

ütkőző  jellegére  köteles  a MegrendeR5  figyelmét  felhívni.

10.5.  Felek  kifejezetten  rögzítik,  hogy  a figyelmeztetés  elmulasztásából  eredő  kárért  vagy  károkért  a

Vállalkozó  felelős,  ha azoiföan  a MegrendeR5  a figyelmeztetés  ellenére  utasítását  fenntartja,  a

Vállalkozó  a Keretszerződéstől  elállhat,  illetve  azonnali  hatállyal  felmondhatja.  Ha  a Vállalkozó  a

Keretszerződéstől  nem  áll  el, illetve  nem  él a felmondás  jogával,  a MegrendeR5  utasítása  szerint,

annak  kockázatára  köteles  a feladatot  efüégezni.

10.6.  A Vállalkozó  i'ninden  olyan  körülinényről  lialadéktalanul  értesíteni  köteles  a Megrendelőt,

ai'nely kedvezőtlen  liatással leliet bári'nelyik Egyedi  Megrendelö  szerinti te5esítésének
határidejére,  ininőségére  és költségeire.  Az  éitesítésnek  ki kell  teijednie  az eR5idéző  okokra,  azok

megszüntetésének  lehetőségeire,  a kedvezőtlen  hatások  várliató  inéitékére,  mérséklésének

módjára.



10.7.  A Vállalkozó  köteles  a MegrendeR5t  éitesíteni,  ]ia a bármelyik  Egyedi  MegrendeR5  tárgyának  a

inaradéktalan  teljesítését  i'negelőzően  társaságánál  tulajdonosváltozásra,  illetőleg  jogutódlásra,

bárinelyik  Egyedi  MegrendeR5  te'ljesítésére  kihatással  lév'ő  jogok  és kötelezettségek  átszállására,

szétválásra,  összeofüadásra  vagy  beofüadásra  kerül  sor, illetve  ha a Vállalkozóval  szemben

felszámolási-,  csőd,  vagy  végelszái'nolási  eljárást  kezdeményeztek,  avagy  fizetésképtelenséggel

fenyegető  helyzet  alakult  ki.

10.8.  Bári'nelyik  Egyedi  Megrendelő  teljesítésére  részben  vagy  egészben  való  képtelenné  válása

esetén  a Vállalkozó  lialadéktalanul  köteles  írásban  értesíteni  a MegrendeRSt.

10.9.  Vállalkozó  képviseleti  joga  kiterjed  a reklám  közzétételére  irányuló  szerződésnek  a

Megrendelő  nevében  töiténő  megkötésére,  annak  i'nódosítására  és a teljesítés  elfogadására.

10.10.  Vállalkozó  köteles  írásban  felhívni  a Megrendelő  figyelinét  minden  olyan  esetleges  reklái'nok

megjelenésével  kapcsolatos  jogi  problémára,  amely  nincs  összhangban  a hatályos

jogszabályokkal,  vagy  a Magyar  Reklámetikai  Kódexszel.  Amemíyiben  kommunikációszakmai,

reklámszakmai,  reklámjogi  állásfoglalásra  van  szűkség  a tevékenysége  során,  azt a Vállalkozó

köteles  azoimal  írásban  jelezni  a Megrendelőnek.

10.1l.  A  Vállalkozó  jogaira  és kötelezettségeire  egyebekben  a KM  9. fejezetét  kell  alkalmazni.

11.  A  Megrendelő  jogai  és kötelezettségei

11.1.  A Megrendelő  a Vállalkozó  szerződésszerű  teljesítése  esetén  köteles  a vállalkozói  díjat  a

Vállalkozó  részére  megfizetni.

11.2.  A Megrendelő  az Egyedi  Megrendelő  teljesítését  kizárólag  akkor  köteles  igazolni,  lia a

Vállalkozó  az  Egyedi  MegrendeR5  szerinti  feladatait  az  Egyedi  Megrendelő  ütemezésnek

inegfe1eR5en  inaradéktalanul  és kifogástalaiml  teljesítette,  a szükséges  dokumentui'nokat  átadta.

11.3.  A  Megrendelő  jogaira  és kötelezettségeire  egyebekben  a KM  8. fejezetét  kell  alkalmazni.

12.  Együttműködés  és kapcsolattartás,  értesítési  szabályok

12.1. A Felek a bári'nelyik Egyedi Megrendelő te5esítése érdekében te5es körűen együttinűködnek,
aimak  legszorosabb  és legrugalmasabb  módját  alakftják  ki. Felek  közötti  együttműködésre,

értesítési  szabályokra  a KM  17. fejezetében  foglaltak  az irányadók.

12.2.  Felek  értesítik  egyinást  inii'iden  olyan  körülményről,  ainely  bári'nelyik  Egyedi  Megrendelő

teljesítésére  kihatással  lehet.

12.3.  A  Felek  jogaikat  jóliiszeműen  gyakorolják,  vitáik  i'negoldása  érdekében

törekednek.

egyezségre

12.4.  A Felek  állásfoglalásaikat  inindenkor  egyeztetve,  oly  inódon  és időben  teszik  ineg,  íiogy  azok



a harinadik  szeinélyekkel  szembeni  fellépést  ne gyengítsék.

12.5.  A Megrendelő  kijelölt  képviseR5je  valainennyi  Egyedi  Megrendelő  teljesítését  figyelemmel

kíséri,  a Megrendelő  utasításait,  észrevételeit  az egyeztetések  során  időben  közli  a Vállalkozóval.

12.6.  A  Felek  közötti  hivatalos  kornmunikáció  formája:  levél,  telefon,  e-mail,  az  alábbi

kapcsolattartási  pontok  felhasználásával:

Kapcsolattartásra  jogosult  a Megrendelő  részéről:

Név:

Beosztás:

Cím:

Telefonszám:

E-mail  cím:

Debreczeni  Mária

vezeR5i  asszisztens

1024  Budapest,  Rómer  Flóris  utca  8.

06 70 199  7487

maria.debreczeni@inpark.hu

Kapcsolattartásra  jogosult  a Vállalkozó  részéről:

Név:

Beosztás:

Cím:

Telefonszám:

E-mail  cím:

Név:

Beosztás:

Cfm:

Telefonszám:

E-mail  cim:

Balásy  Gyula

ügyvezető

1123  Budapest,  Nagyenyed  u. 16. fsz. 4.

+ 36-1-746-2803

gyu1a.balasy@new1and.hu

Hidvégi  Krisztina

média  igazgató

1123  Budapest,  Nagyenyed  u. 16. fsz. 4.

+ 36-1-7  46-2803

krisztina.hidvegi@newland.hu

13.  A  Keretszerződés  módosítása

13.1.  A  Felek  a Keretszerződést  a Kbt.141.  8, -ában  rögzítetteknek  megfelelően  i'nódosíthatják.

13.2.  A  Keretszerződés  módosítását  bármelyik  Fél  kezdeményezheti.

13.3.  Felek  rögzítik,  hogy  a Keretszerződés  -  alakszerű  szerződésinódosítás  nélkül  -  módosul  az

alábbi  esetekben:

a)  felek  közhiteles  nyifüántartásban  foglalt  adatainak  módosulása  esetén  a

i'iyilvántartásba  bejegyzés  napjával,

b)  felek  kapcsolattartóira,  teljesítésigazoló  személyére  vonatkozó  adatok  módosulása

esetén  a inásik  félliez  tett  közlés  kézhezvételének  napjával,

ainemiyiben  a Kbt.  ezt  egyebekben  nein  zárja  ki.



14.  A  Kbt.  által  kötelezően  előírt  rendelkezések

14.1. MegrendeR5 előírja a Kbt. 136. F3 (1) bekezdésében ineghatározottak alkalmazását, azaz:

a)  a Vállalkozó  nei'n fizetliet,  illetve  szái'nolhat  el a bári'nelyik  Egyedi  Megrende]ö  teljesítésével

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. % (l)  bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti  feltételeknek  nein  megfelelő  társaság  tekintetében  i'nerülnek  fel,  és amelyek  a nyertes

ajánlattevő  adóköteles  jövedeli'nének  csökkentésére  alkalinasak,

b) a Vállalkozó bárinelyik Egyedi Megrendelö teljesítésének te5es időtaitai'na alatt tulajdonosi
szerkezetét  a MegrendeRS  számára  megismerlietővé  teszi  és a Kbt.  143. e) (3) bekezdése

szerinti  ügyletekről  a MegrendeR5t  lialadéktalanul  értesíti.

14.2.  Szerződő  Felek  tudoinásul  veszik,  liogy  az Állaini  Számvevőszékről  szóló  2011.  évi LXVL

törvény  5. 8, (5)  bekezdése  szerint  az Állai'ni  Számvevöszék  -  az Állami  Számvevőszékről  szóló

2011. évi LXVI.  törvény 5. e) (3%4)  bekezdés szerinti e11em5rzési feladataival összefüggésben -
ellenőriz)ieti  az á]lainl'iáztartás  alrendszereiből  finanszírozott  beszerzéseket  és az állai'nháztaitás

alrei'idszereihez  tartozó  vagyoi'it  érintő  szerződéseket  a Megrendelőnél,  a Megrendelő  nevében

vagy  képviseletében  eljáró  természetes  személynél  és jogi  személynél,  valamint  azoknál  a

szerződő feleknél, akik, illetve ai'nelyek a te5esítésért feletősek, továbbá a te5esítésben
kőzrei'nűködőknél.

15.  Átláthatóság

15.1.  Az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a továbbiakban:,,Aht.")  1. Fg 4. pontja  és a

41. e) (6) bekezdése  értelmében,  továbbá  az államháztartásról  szóló  törvéi'iy  végrehajtásáról

szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  (a továbbiakban:  ,,Ávr.")  50. e) (la)  bekezdése,

illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 83 (1) bekezdés 1. pontja szerint
a Vállalkozó  képviselője  a Keretszerződés  6. számú  mellékletét  képező  nyilatkozatban  úgy

nyilatkozik,  liogy  a Vállalkozó  átlátható  szervezetnek  minősül.

15.2.  A Vállalkozó  tudoinásul  veszi,  liogy  a Megrendelő  nem köthet  vele  érvényesen  visszterhes

szerződést,  illetve  a létrejött  ilyen  szerződés  alapján  nei'n  teljesíthet  kifizetést,  amennyiben  a

Vállalkozó  nyilatkozata  ellenére  nei'n  mim5sü1  átlátható  szervezetnek.

15.3.  A Felek  rögzítik,  liogy  a Megrendelö  bári'nelyik  Egyedi  Megrendelőből  eredő  követelések

elévülésig az ÁJht. 55. 6-ban foglaltak szerint jogosult a Vállalkozó átláthatóságával összefüggő
adatokat  kezelni.

15.4.  AVállalkozó-képviselőjeútján-ajelenpontszerintinyi1atkozatbanfog1a1takvá1tozásaesetén

arról  )ialadéktalanul  köteles  a Megrendelőt  tájékoztatni.



16.  Szerzői  jogok

16.1.  Bárinelyik  Egyedi  MegrendeR5  teljesítése  során  vagy  ai'inak  eredményeképpen  a Vállalkozó  által

elkészített  és Megrendelő  részére  átadásra  kerüR5 valainennyi  szerzői  jogi  védelein  alá eső

alkotás  (a továbbiakban:  ,,mű")  felliasználása  tekintetében  Felek  úgy  állapodnak  meg,  ]iogy

azokra  a Megrendelő  -  a szerzői  jogdíj  vagy  a i'nunkaviszoi'iyban  létrehozott  i'nű esetén  a

vállalkozói  díj Vállalkozó  részére  történő  i'negfizetését  köve'R5en  -  területi  és időbeli  korlátozás

nélküli,  ininden  ismert  feföasználási  módra  vonatkozó,  kizárólagos  felhasználási  jogot  szerez.

Ennek  megfe1eR5en  a MegrendeR5  különösen  jogot  szerez  arra,  hogy  a i'nűveket  átdolgozza,

tetszőleges  példányban  és alkalommal  többszörözze,  nyifüánosságra  hozza,  illetve  kép-,  vagy

hangfelvételen  rögzítse,  terjessze,  számítógépre  vagy  elektronikus  adathordozóra  másolja,

harmadik  személynek  hasznosítás  céljából  átadja,  illetve  bármely  ismert  módon  a

nyilvánossághoz  közvetítse.  A Megrendelő  a művek  felliasználási  jogát  lian'nadik  személyre

átruházhatja,  továbbá  liari'nadik  szeinélynek  a művek  további  felliasználására  és átdolgozására  a

Vállalkozó  beleegyezése  nélkül  engedélyt  adhat.

16.2.  A  Felek  rögzítik,  hogy  a 16.1.  pontban  foglaltak  nem  vonatkoznak  azokra  a Vállalkozó  által  a

jelen  Keretszerződés  teljesítése  során  felhasznált  alkotásokra,  amelyeket  kívülálló  harinadik

szeinélyek  hoztak  létre.  Az ilyen  alkotások  tekintetében  a Vállalkozó  a MegrendeR5  felé  a

felhasználási  jogot  kizárólag  a Vállalkozó  szolgáltatásainak  a jelen  Keretszerződés  szerinti

igénybevétele  / felhasználása  keretében  szavatolja,  ezen felül  a MegrendeR5  i'nás jogot  nein

szerez. Vállalkozó által az Egyedi MegrendeR5 te5esítése során felhasznált alkotások kapcsán
felinerülö  szerzőket  inegi11eR5  jogdíjak  a Keretszerződés  7.6. pontja  szerinti  vállalkozói  díjon

felüli  kötelező  költségként  a Keretösszeget  csökkentik.

16.3.  Vállalkozó  szavatol  azért,  hogy  a i'nű tekintetében  i'iein áH fenn  liarinadik  személynek  olyai'i

joga,  amely  Megrendelő  jogszerzését  kizárná  vagy  korlátozná.  E tekintetben  hari'nadik  szeinélyt

a Megrendelővel  szemben  semmiféle  jog  nem illet  meg,  és ebbí'l  eredően  a Megrendelővel

szemben  sernmiféle  ioxcímen  többletdíi-ieénv  nein  érvénvesítliető.  Ai'nennviben  a művön

femiálló  felhasználási  jog  bárinelyik  Egyedi  MegrendeR5  szerinti  inegszerzését  hari'nadik

szeinély  joga  akadályozza,  illetve  a műveken  fennálló  felliasználási  jog  bári'nelyik  Egyedi

Megrendelő  szerinti  gyakorlását  harinadik  szeinély  joga  korlátozza,  a MegrendeR5  a

Keretszerződéstől  elállliat,  és Vállalkozótól  kártérítést  követelhet.

16.4.  Felek  inegállapodnak  abban,  liogy  a mű  elkészítése  során,  azzal  összefüggésben  a

Vállalkozónál  keletkezett  egyéb  szerzői  jogi  védelem  alá  eső inűvet,  dokuinentumot,  iratot  vagy

adatot  a Vállalkozó  kizárólag  a Megrendelő  előzetes  írásbeíi  jóváhagyása  esetén  használl'iatja  fel

és adhatja  át harmadik  fél  részére.

17.  Jogviták  rendezése

17.1.  A Felek  törekednek  arra, líogy  a Keretszerződéssel  kapcsolatban  közöttük  fe1i'nerüR5 vitás

kérdéseket  vagy  nézeteltéréseket  peren  kívül  rendezzék.



17.2.  Ai'nei'inyiben  a tárgyalások  kezdetétől  száinított  30 napon  belül  a Megrendelő  és a Vállalkozó

nem  tudják  békés  úton  rendezni  a Keretszerződés  kapcsán  jelentkező  vitás  kérdéseket,  úgy  a

hatáskörrel  és illetékességgel  rendelkező  bírósághoz  fordulnak.

18.  Záró  rendelkezések

18.1.  Ha  a Vállalkozó  a Megrendelő  érdekkörébe  tartozó  okból  akadályoztatva  van  a szerződésszerű

te5esítésben, és ez a szolgáltatások ellenértékét vagy a teljesítés időtartamát növeli, akkor a
Felek  sürgősen  egyeztetnek  és rögzítik  az ezzel  összefüggő  teendőket.

18.2.  A Keretszerződésben  nem  szabályozott  kérdések  tekintetében  - a KM  16.2.  pontban  foglaltak

figyelembe  vételével  - a keretmegállapodásos  eljárás  elsö  részének  megindításakor,  azaz  2018.

április  11.  i'iapján  hatályos  Kbt.  a Ptk.,  a Grt.,  a környezetvédelmi  terrnékdíjról  szóló  2011.  évi

LXXXV.  törvéi'iy,  a reprezentációs  költségek  után fizetendő  adó vonatkozásában  a szeinélyi

jövedeleinadóról  szóló  1995.  évi CXVII.  törvény,  a szerzői  jogról  szóló  1999.  évi LXXVI.

törvény  és a KM  rendelkezései  az irányadók.

18.3.  Felek  egyező  akarattal  rögzítik,  hogy  amennyiben  a KM  inegszűnik,  a KM  irányadó

rendelkezéseit  a Keretszerződés  és az Egyedi  Megrendelők  tekintetében  a KM  14.9  pontja

szerint  a Felek  alkalmazni  rendelik.

18.4.  Vállalkozó  a Keretszerződés  aláírásával  kapcsolatosan  tudoi'násul  veszi  az Európai  Parlament  és

a Tanács  a teri'nészetes  személyeknek  a szeinélyes  adatok  kezelése  tekintetében  történő

védelméről  és az ilyen  adatok  szabad  árai'nlásáról,  valainint  a 95/46/EK  irányefü  liatályon  kívül

helyezéséről  (általános  adatvédelini  rendelet)  szóló  2016.  április  27-i  (EU)  2016/679  rendeletét

(GDPR)  és az abban  foglaltaknak  i'negfelelően  jár  el.

18.5.  Mindkét  Fél kijelenti,  hogy  a Keretszerződést  a Fél nevében  aláíró  személy  inegfelelő,  a

vonatkozó  jogszabályok  által  i'negkívánt  aláírási  joggal  rei'idelkezik,  így  részéröl  a

Keretszerződés aláírása és te5esítése nem eredi'nényezi i'nás, olyan szerződés vagy egyéb
jognyilatkozat  megszegését,  melyben  Félként  szerepel.

18.6.  A Keretszerződést  a Felek,  i'nint  akaratukkal  i'nindenben  i'negegyezőt,  elofüasás  és közös

értelmezés  után  helybenhagyólag  aláírták.

18.7.  A Keretszerződés ... száinozott  o]dalból  áll és ...,  egyinással  szó szerint  inegegyező,  eredeti

példányban  készült,  ame1yfü51 ... példány  a Megrendelőt,  ... példány  a Vállalkozót  illet.

Mellékletek:

1. száinú  inelléklet: Írásbeli koi'izultációra  szóló  fellíívás

2. száinú  melléklet: Dokumentáció

(fizikailag  neiri  kerül  csatolásra)

(fizikailag  nein  kerül  csatolásra)



3. számú  melléUet:

4. számú  melléklet:

5. számú  melléklet:

6. számú  melléklet:

7. számú  melléklet:

Ajánlat

Műszaki  leírás

Ártáblázat(ok)

Atláthatósági  nyilatkozat

Reklámadó  nyilatkozat  minta

(fizikailag  nem  kerül  csatolásra)
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6. sz. melléklet

Nyilatkozat

a szerződés  alapján  teljesíthető  kifizetésekkel  kapcsolatos  átláthatósági  követelmények

teljesüléséről

(készült  Magyarország  Alaptörvénye  39. cikkének  (1)  bekezdése,  valainint  az állarrföáztartásról  szóló

2011. evi CXCV. torvény 41. 6 (6) bekezdése alap)án)

A  nyilatkozattételre  kötelezett  szervezet  adatai  a cégkivonat  és az aláírási  címpéldány  alapíán:

Szervezet  neve: New  Land  Media  Kft.

Székhelye: 1123  Budapest,  Nagyenyed  u.16.

Adóilletősége  (ha  az nem  Magyarország):

Cégjegyzékszáma: O1 09 176515

Adószáma: 24670827-2-43

Statisztikai  számjele: 24670827-7312-1l3-O1

Cégjegyzésre  jogosult  képviselő(k)  neve: Balásy  Gyula

Cégjegyzés  módja:  vagy  együttes  (a megfe1eR5  aláhúzandó)

Alu1írott/alulírottak,  mint  a fent  megjelölt  pontban  meghatározott  szervezet  cégjegyzésre  jogosult

képviselője/képviselői,  akként  nyilatkozoin/nyilatkozunk,  liogy  az  általain/általunk  )egyzett

gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi felteteleknek, irielynek a1ap3an átlátható szervezetnek
inmősül.

1.  a szervezet  tulajdonosi  szerkezete,  a pénzmosás  és a terrorizi'nus  finanszfrozása

i'negelőzéséről  és megakadályozásáról  szóló  törvény  szerint  megliatározott  tényleges

tulajdonosa  megismerhető;

2.  a szervezet  az Európai  Unió  valamely  tagállai'nában,  az Európai  Gazdasági  Térségről  szóló

inegállapodásban  reszes  állainában,  a Gazdasági  Egyuttinűködési  és Fejlesztési  Szervezet

valamely  tagállamában  vagy  olyan  más  államban  rendelkezik  adóilletőséggel,  amellyel

Magyarország  a kettős  adóztatás  elkerüléséről  szóló  egyezményt  kötött;

3. a szervezet  nem  minősül  a társasági  adóról  és az osztalékadóról  szóló  törvény  szerint

inegliatározott  ellenőrzött  külföldi  társaságnak;

4.  a szervezetben  közvetlenül  vagy  közvetetten  több,  mint  25%-os  tulajdomial,  befolyással

vagy  szavazati  joggal  bíró  jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező

gazdálkodó  szervezet  tekintetében  az 1.),  2.)  és 3.)  pont  szerinti  fëltétëlek  fennállnak.

Alulírott/alulírottak,  inint  a fent  megjelölt  szervezet  cégjegyzésre  jogosult  képviselője/képviseR5i,

akként  nyilatkozom/nyilatkozunk,  hogy  az  általam/általunk  jegyzett  gazdálkodó  szervezet  az

államháztartásról  szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:,,Aht.")  41. % (6) bekezdésének
is megfelelően  átlátható  szervezetnek  minősül,  és a kötelezettségvállaló  ezen feltétel  ellenörzése

céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig -  az Aht. 55. 5-ában foglaltak szerint -  jogosult
a jogi  szeinély,  jogi  szeinélyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  átlátliatóságával  összefüggö,  az Alit.  55.

%-ában i'negliatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 55. fi. kedvezinényezettről
rendelkezik,  azon  a jogi  szei'nélyt,  jogi  szeinélyiséggel  nei'n  rendelkező  szervezetet  kell  éiteni.

Tudomásul  veszem/vesszük,  hogy

*  a kötelezettségvállaló  csak  a fenti  feltételnek  i'negfeleRS  gazdálkodó  szervezet  részére

tel)esítliet  szerzodes  alap)an  kifizetést;

ë a valótlan  taitalinú  nyilatkozat  alapján  kötött  szerződés  seininis;



*  jelen  nyilatkozat  késedelmes  bei'iyújtásából

nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket  terheli.

eredő  jogkövetkezi'nény  a

Kijelentein/kijelentjük  és aláírásoi'ninal/aláírásunkkal  büntetőjogi  felelősségein/feleR5sségünk

tudatában  igazolom/igazoljuk,  hogy  a jelen  nyilatkozatban  foglaltak  a valóságnak  mindenben

megfelelnek.

Kelt:  Budapest,...'M!3.,,.,,,'o",,',,!:'r

(5"'('c"ré"goerŰ
NEW LAND  MEDIA  KFT.
1123Budapest,Nagyenyedu  16

Adószám: 24670827-2-43
Bsz.: l0700440-68084264-5lí00004



Nyilatkozat

a szerződés  alapján  teljesíthető  kifizetésekkel  kapcsolatos  átláthatósági  követelmények

teljesüléséről

(készült  Magyarország  Alaptörvénye  39. cikkének  (l)  bekezdése,  valamint  az államháztartásról  szóló

2011.  evi  CXCV.  torvény  41. e) (6)  bekezdése  alap)án)

A  nyilatkozattételre  kötelezett  szervezet  adatai  a cégkivonat  és az aláírási  címpéldány  alapián:

Szervezet  neve: Lounge  Design  Kft.

Székhelye: 1123  Budapest,  Nagyenyed  u.16.

Adóilletősége  (ha  az nem  Magyarország):

Cégjegyzékszáma: O1 09  940287

Adószáma: 2271  5544-2-43

Statisztikai  számjele: 22715544-l813-l13-O1

Cégjegyzésre  jogosult  képviseRS(k)  neve: Balásy  Gyula

Cégjegyzés  módja: ö_  vagy  együttes  (a inegfelelő  aláhúzandó)

Alu1írott/alulfrottak,  mint  a fent  inegjelölt  pontban  ineghatározott  szervezet  cégjegyzésre  jogosult

képviseR5je/képviselői,  akként  nyilatkozom/nyilatkozunk,  l'iogy  az  altalain/általunk  )egyzett

gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alaplan  átlátható szervezetnek
ininősül.

5. a szervezet  tulajdonosi  szerkezete,  a pénzmosás  és a terrorizmus  finanszírozása

megeR5zésérő1  és inegakadályozásáról  szóló  törvény  szerint  meg]iatározott  tényleges

tulajdonosa  megismerhető;

6.  a szervezet  az Európai  Unió  valainely  tagállai'nában,  az Európai  Gazdasági  Térségről  szóló

inegállapodásban  részes  államában,  a Gazdasági  Együtti'nűködési  és Fejlesztési  Szervezet

valamely  tagállamában  vagy  olyan  más  államban  rendelkezik  adóilletőséggel,  amellyel

Magyarország  a kettős  adóztatás  elkerüléséről  szóló  egyezményt  kötött;

7.  a szervezet  nem  minősül  a társasági  adóról  és az osztalékadóról  szóló  törvény  szerint

megliatározott  ellenőrzött  külföldi  társaságnak;

8. a szervezetben  közvetlenül  vagy  közvetetten  több,  mint  25%-os  tulajdonnal,  befolyással

vagy  szavazati  joggal  bíró  jogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező

gazdálkodó  szervezet  tekintetében  az l.),  2.)  és 3.)  pont  szerinti  feltételek  fennállnak.

Alulírott/alulírottak,  mint  a fent  megjelölt  szervezet  cégjegyzésre  jogosult  képviseR5je/képviselői,

akként nyilatkozom/nyi1atkozunk, hogy az általam/általunk legyzett  gazdálkodó szervezet az
államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a továbbiakban:,,Aht.")  41. S, (6)  bekezdésének

is megfelelően  átlátható  szervezetnek  minősül,  és a kötelezettségvállaló  ezen feltétel  ellenőrzése

céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig -  az Aht. 55. 5-ában foglaltak szerint -  jogosult
a )ogi  személy,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet  átláthatóságával  összefüggő,  az A]'it.  55.

{-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Aht. 55. ífi. kedvezinényezettröl
rendelkezik,  azon  a jogi  szei'nélyt,  jogi  szeinélyiséggel  nei'n  rendelkező  szervezetet  kell  érteni.

Tudomásul  veszern/vesszük,  hogy

@ a kötelezettségvállaló  csak a fenti  feltételnek  inegfelelő  gazdálkodó  szervezet  részére

teljesít)iet  szerződés  alapján  kifizetést;

*  a valótlan  taitalinú  nyilatkozat  alapján  kötött  szerződés  sei'ninis;

*  jelen  nyilatkozat  késedeli'nes  benyújtásából  eredő  jogkövetkezinény  a

nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket  ter)ieli.



Kijelentei'n/kijelentjük  és aláírásoini'nal/aláírásunkkal  büntetöjogi  felelősségei'n/felelösségünk

tudatában  ígazo1orn/igazoljuk,  hogy  a jelen  nyilatkozatban  foglaltak  a valóságnak  mindenben

megfelelnek.
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