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VALLALKOZASI KERETSZERZODES 

Amely létrejott egyrészról az 

Név: Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 
Székhely: 1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
Képviselö: Ondré Peter Ugyvezetö 
Cégjegyzékszam: Cg. 01-09-284102 
Adószãm: 25593343-2-41 
Bankszámlaszám: 10032000-00336145-00000017 
mint megrendelö (a továbbiakban: ,,Megren delö") 
másrészrôl a 

Cégnév: New Land Media Reklám, Szolgaltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelösségfi 
Társasag 
Képviseli: Balásy Gyula Ugyvezetô 
Székhely: 1025 Budapest, Felsö Zöldmáli üt 72. 
Adószám: 24670827-2-44 
Cégjegyzekszam: Cg. 01-09-176515 
Bankszámla szám: 10700440-68084264-51100005 

Cégnev: LOUNGE DESIGN Szolgaltato Korlátolt FelelOssegLi Társaság 
Képviseli: Balásy Gyula Ugyvezetö 
Székhely: 1025 Budapest, Felsô Zöldmáli üt 72. 
Adószám: 22715544-2-41 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-940287 
Bankszámla szám: 10700079-24632407-51100005 

mint Vãllalkozó (a továbbiakban: ,,Vállalkozó"; A Megrendelô és a Vállalkozó a továbbiakban 
egyUttesen: ,,Felek", önállóan: ,,Fé1") 

kOzOtt az alulIrott napon és helyen az alábbi tartalommal. 

1. Elözmények 

1.1. Felek rogzItik, hogy a kormányzati konmiunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos 
kozpontosItott közbeszerzési eljárás során ajánlatkérésre feljogosItott Nemzeti 
Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: ,,Beszerzö") 2018. április 11. napján 
,,Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati 
kommunikációs beszerzések központosItott közbeszerzési rendszeréröl szóló 
247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya ala tartozé vagy ahhoz önként csatlakozó 
szervezetek számIra, a rendeletben szabályozott kommunikiciós tárgyü 
feladatoklioz kapcsolódó szolgáltatások ellátására" elnevezéssel a Nenizeti 
Kommunikációs HivatalrOl és a kormányzati kommunikáciOs beszerzések központosItott 
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kOzbeszerzési rendszerérOl szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
,,Kormányrendelet") 5. § (1) bekezdés szerinti szervezetek nevében es javára eljárva 
kOzbeszerzési eljárást inditott (a továbbiakban: ,,Közbeszerzési Eljárás") a 
kOzbeszerzésekrOl szóló 2015. évi CXLIII. tOrvény (a továbbiakban: ,,Kbt.") alapján. 

1.2. A KOzbeszerzési Eljárást megindItó fethivás az Európai Unió Hivatalos Lapjaban 2018. 
április 14. napjan HL 2018/S 073-162028 szm alatt, illetve a Kozbeszerzesi ErtesitO 
2018/73. lapszámában 2018. április 17. napján KE 5874/2018. szám alattjelent meg. 

1.3. A Keretmegallapodás (a továbbiakban: ,,KM") adatai: 
KM idObeli hatálya: A Keretmegallapocbis a hatálybalépéstOl számitott 12 honapra, de 
legfeljebb a Keretosszeg kimertiléseig tartó idOtartamra jon létre. A KM 12 hOnapos 
idObeli hatálya a KM 3.2. pontja alapján legfeljebb kettO alkalommal, alkalmanként 
legfelj ebb 12 honappal meghosszabbIthato. 
KM keretosszege: nettó 30.000.000.000 Ft figyelemmel a KM 10.5. pontjára. 

1.4. A KM alapján BeszerzO a MegrendelO beszerzési igénye kielegItese érdekében Irásbeli 
konzultációt (a továbbiakban: ,,Konzultáció") folytatott le ,,Komplex kommunikációs, 
gyártási feladatok ellátása az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. számára, a 
sertés, a mangalica és a pálinkafogyasztást ösztönzô kampányokhoz kapcsolódóan" 
tárgyban. 

1.5. Fentiekre és a KM 18.5. pontjában foglaltakra tekintettel, Felek megkOtik ajelen Egyedi 
KeretszerzOdést (a továbbiakban ,,Keretszerzodés"). 

1.6. Felek a Polgári TorvénykOnyvrOl szóló 2013. évi V. torvény (a továbbiakban: ,,Ptk.") 
6:63. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérOen kijelentik, hogy a kOzOtthk létrejOtt 
szerzOdésnek nem képezi részét a Felek kOzOtt korábban kialakult szokás, gyakorlat, 
illetve a szerzOdés tárgya szerinti tizletagban a hasonló jellegü szerzOdés alanyai által 
széles kOrben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

2. A Keretszerzôdés tárgya 

A Keretszerzädés aláIrásával a VállalkozO a KeretszerzOdés 4. számü mellékietében (a 
továbbiakban: ,,Müszaki leIrás") meghatározott feladatok vonatkozásában a MegrendelO 
mindazon konkrét beszerzési igényének kielégitésére köteles, amelyet a MegrendelO, 
egyedi megrendelO kibocsátásával megrendel (a továbbiakban: ,,Egyedi Megrendelô") 
az abban foglaltak szerint. 

3. A megrendelés menete 

Az Egyedi MegrendelOk kibocsátása a KM 18.3 pontja szerint tOrténik, annak érdekében, 
hogy az Egyedi MegrendelO tarta1mz7a az ellátandó feladatok pontos megjeloléset, a 
teijesItés határidejét, a KeretszerzOdés 5. számii mellékietében megadott egységárak, 
dIjak, kedvezmények alapján számitott vállalkozói dIjat, valamint minden olyan adatot, 
információt, amely a teijesItés szempontjából lényeges, és amelyet a közbeszerzési 
dokumentumok, a Vállalkozó ajánlata vagy a KeretszerzOdés kifejezetten nem emlIt. 
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4. A Keretszerzödés idôbeli hatálya és a teijesItési határidô 

4.1. Felek rogzitik, hogy a Keretszerzödés az utolsóként aláIró fél aláIrása napján lép hatályba 
és a Keretszerzôdés 7.1. pontjában meghatározott Keretosszeg (ideértve az opciós 
Osszeget is) kimerUléséig, de legkésôbb 2020. julius 31. napjáig terjedô határozott 
idôtartamrajön létre. 

4.2. Felek megallapodnak, hogy a Vállalkozó a Keretszerzödésben meghatározott feladatait 
legkésôbb 2020. jünius 30. napjáig (a továbbiakban: ,,Teljesitési Határidô"), 
Megrendelö pedig az ellenérték megfizetését legkesöbb a Keretszerzödés idôbeli 
hatályának lejártáig (R7.a7 2020. ji1ius 31. napjáig) kOteles teijesIteni. 

5. A teljesItés helye 

Felek rogzItik, hogy Vállalkozó a Keretszerzôdés szerinti feladatainak teijesitését az 
Egyedi Megrendelökben meghatározott helyszinen (a továbbiakban: ,,TeljesItési 
HelyszIn") köteles teijesIteni. 

6. TeljesItés 

6.1. A Vállalkozó teljesItése minden tekintetben meg kell, hogy feleijen a Keretszerzödésben, 
valamint az Egyedi Megrendelökben meghatározott kovetelmenyeknek. 

6.2. A teijesités akkor szerzödésszerü, ha a Vállalkozó a Keretszerzödésben es az Egyedi 
Megrendelökben meghatározott feladatait, illetve az azok teljesItése körében kapott 
utasItásokat a Megrendelo érdekének szem elött tartásával, határidôben, maradéktalanul, 
a legmagasabb szakmai szinvonalon és a szakma szabályainak, illetôleg a Megrendelö 
által megkivánt tartalmi es formai kovetelményeknek megfelelöen, hiba- és 
hiánymentesen teijesIti. 

6.3. Megrendelö jogosult teijesItési idôszakként kampanyidoszakot meghatározni. A 
Megrendelö kampányidöszak esetén a Megrendelésben megadja a kainpányidöszak 
kezdô és záró napját, továbbá a lefolytatandó kampány alkotóelemeit. A Vállalkozó 
köteles a kampányidöszakra esö, a Megrendelö által a nyilvánosságnak szánt 
teljesItéseket ügy végezni, hogy a teijesItések a teijes kampányidöszakot (a 
Megrendelésben meghatározottak szerint) lefedjék. A Megrendelö jogosult a 
kampányidôszakon belUli kampanynapok tekintetében akar kUlön-kUlön napokra is 
preferált idôsávokat megjelolni. A Vállalkozó köteles a teijesItést a Megrendelésben 
meghatározottak szerint elsödlegesen ezen idösávokban megvalosItani. Felek hibás 
teijesItésnek tekintik, amennyiben a kampányidöszakban, akár egy kampánynap 
tekintetében is a kampány a Megrendelésben meghatarozottaktol eltérôen szUnetel (a 
kampãny üzenet sugar7as, vagy terjesztés ütján a kampany cImzettjeihez nem jut el). 

6.4. Jelen Keretszerzödés értelmében: 
brief: a Megrendelô által a Vállalkozó részëre kUldött nyilatkozat, melyben Megrendelö 
rogziti a VállalkozO közremükodésével megvalosItando feladatok fôbb tartalmi elemeit, 
Igy kulonOsen: a megcélzott csoportot (célcsoport), az iizenet közvetItésének módját, a 
teijesItés várt határidejét, amennyiben a megrendelés tárgya kampãny lefolytatása, ugy a 
kampány (és az ahhoz kötôdó megjelenések) pontos kezdö és záró napját, nem utolsó 
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sorban pedig a megvalosItandó feladatok lebonyolItásának pontos mOdját. az eljuttatandO 
tizenetet és szukség szerint a kommunikációs stIlust. 

részletes ajánlat: aVállalkozó á.ltal abrieftartalmárafigyelemmeltettleIrójellegüajánlat. 
otlethalmaz, a Megrendelöi igény megvalósItásának pontos módjára. 

végleges Megrendelés: a Keretszerzôdés 2. pontjának megfelelöen a Megrendelö által a 
részletes ajánlatra vonatkozóan kozölt, vélemény-eltérést mar nem tartalmazO 
szándéknyilatkozat. 

6.5. A Megrendelô által Vállalkozó részére kUldött brief hozzá való beérkezését követô 
legfeljebb 3 munkanap all Vállalkozó rendelkezésére, abból a célból, hogy a kapott 
feladatot értelmezze és feltehesse a Megrendelö részére az esetleges kérdéseit, illetve 
észrevételeit a brief kapcsán (a továbbiakban: debrief). A Vállalkozó által, a debriefben 
feltett esetleges kérdésekre a Megrendelö legfelj ebb 3 munkanapon belUl köteles 
megktlldeni a minden —Vállalkozó által a debriefben feltett— kérdésre kiteijedö választ. A 
debriefre adott válasz Vállalkozó részére tOrténö kézbesItését követöen, VállalkozO 7 
munkanapon belul köteles a brief minden elemére kitérô részletes ajánlatot adni, mind a 
teijesItés szalunai, mind pénzUgyi részét illetôen. 

6.6. Vállalkozó akkor és olyan tartalommal jogosult az elkészItett müveket, (Igy különösen 
szorólapokat, reklámfilmet, rádió spotot, kiadványt, kisfilmet, fu.zetet szOróanyagot,) a 
médiaszolgáltatók, vagy terjesztók részére kiadni (átadni), miután azt az átadást/kiadást 
megelôzöen a Megrendelönek bemutatta. Az elöbb emlItett anyagok átadása esak és 
kizárólag olyan tartalommal, külsô megjelenéssel megengedett, amilyen tartalommal, 
kulsö megjelenéssel a Megrendelô elózetesen azokatjováhagyta. A Vállalkozó köteles az 
anyagokat jóvahagyasra olyan idôben a Megrendelö rendelkezésére bocsátani, hogy 
annak a vizsgalatara, az esetleges módosItás, javItás érdekében való észrevételezésre 
legalább 3 munkanap álljon Megrendelö rendelkezésére. 

7. Keretösszeg, vállalkozói dIj, teijesités igazolása, fizetési feltételek 

7.1. Felek rogzItik, hogy a Keretszerzödés alapján fethasznalható keretosszeg 170.685.039 Ft 
+ Afa, iza'  egyszázhetvenmillió-hatszáznyolcvanötezer-harminckilenc forint + 
általános forgalmi ado (a továbbiakban: ,,Keretosszeg"). 

7.2. A KM 18.3 pontjãval osszhangban a Keretosszeg 30 %-a, a 51.205.512 Ft + Afa, azaz 
otvenegymillio—kettoszázotezer-otszáztizenkettö forint + általános forgalmi adO 
tekintendö opciónak (a továbbiakban: ,,opciós osszeg"), 

7.3. A MegrendelO köteles a Keretosszeg 70 %-át, R727  119.479.527,-Ft + Afa osszeget,  77 

egyszaztizenkilencmillió-négyszázhetvenkilencezer-ötszázhuszonhét forint + általános 
forgalmi ado osszeget teijes egeszeben kimerIteni, Egyedi Megrendelöket kibocsatani, 
kivéve, ha a Keretszerzödés megkotését kOvetöen beállott, ellenörzési kOrén kiviii esö és 
általa elöre nem látható korUlmény miatt a KeretszerzOdés teljesItésére többé nem lenne 
képes, vagy az ilyen korulmény miatt a KeretszerzOdéstôl valO elállásnak vagy 
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felmondásnak lenne helye. A Megrendelô nem köteles az opcios osszeg terhére Egyedi 
Megrendelöket kibocsátani. A Megrendelônek az Egyedi Megrendelök kibocsátásáról 
olyan idópontban kell gondoskodnia, hogy a Vállalkozó — figyelemmel a Keretszerzódés 
Teijesitési Határidejére — a szerzödésszerü teijesItésre képes legyen. 

7.4. Vallalkozó az Egyedi Megrendelóben részletezett feladatok Felek általi elfogadása 
esetén, a Keretszerzödés 5. számii mellékietében megadott egysegarak, dIjak, 
kedvezmények alapján számItott Egyedi Megrendelöben rogzItett vállalkozói dIjra 
jogosult. Amennyiben a Vállalkozó a teijesItés során az 5. számü mellékietben megadott 
valamely arengedmény (kedvezmény) %-os mértékénél a MegrendelO számára 
kedvezöbbet ttid biztositani, igy ezt a kedvezöbb arengedmenyt (kedvezményt) a 
gazdasági reklámtevékenység alapvetö feltételeirôl és egyes korlátairOl szóló 2008. évi 
XLVIII. torvény (a továbbiakban: ,,Grt.") 5/C. § (2) bekezdése alapján köteles a 
Megrendeló javára teijes mértékben ervenyesIteni. 

7.5. A Keretosszeg (beleértve az opciós osszeget is) legfeljebb 50 %-a, azaz 85.342.520 Ft + 
Ma, azaz nyolcvanomillió-háromszãznegyvenkettöezer-otszázhüsz forint + ãltalános 
forgalmi ado a Kormányrendeletben meghatározott kormányzati kommunikációs 
feladatok megvalósItására hasznáiható fel: 

kutatasifeladatok 
stratégiai tervezés és tanácsadás 
grafikai tervezés 
integrált re/dámugynokégi szolgaltatasok 

- PR ugynokségi szolgáltatások 
Online kommunikációs és kozossegi media szolgaltatások 
gyártás 

7.6. Szerzödô Felek rogzItik, hogy a vállalkozói dij tartalmaz7.a mindazon koitségek 
ellentételezését, amelyek a Vállalkozónál a feladat teijesItése során felmerUltek, kivéve a 
Vállalkozó tevékenysége során esetlegesen felmerUlö kötelezôen fizetendö egyéb dijakat 
es koltségeket, Igy kUlönösen: 

a szerzo7cet megilletôjogd(fak 
a Grt. 5/C. § (3) bekezdése szerinti reklámkozvetItônek járó d/ (fogszabalyban 
szabályozott reklámkozvetItöi dj), 
a kornyezetvédelmi termékdj/ 

(a továbbiakban együttes emlitéskor: ,,vállalkozói dijon felüli kötciczô koltségek"). 

A reprezentáció és az Ozieti ajándék után fizetendó adót a Megrendelö valija be és fizeti 
meg. 

7.7. A Vállalkozó a vállalkozói dijon felUl — a vállalkozói dijon feluli kötelezô koltsegek 
kivételével — semmilyen jogcImen nem jogosult további dIjra a Müszaki leirásban, 
valamint az Egyedi Megrendelöben rogzitett szolgáltatások teijesItésével 
osszeffiggesben. A vállalkozói dij és a vállalkozói dijon felftli kötelezô koltsegek a 
Keretösszeget csökkentik. 
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7.8. Felek megállapodnak, hogy a teijesItés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében 
foglaltak és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

A Megrendelô részérôl a teljesItésigazolás kiadására onállóanjogosult személy: 
Név: Viola Katalin 
Beosztás: kommunikációs projektmenecFzser 
Telefonszám: +36 30 301 5581 
E-mail elm: viola.katalin@amc.hu  

Név: Hidveginé Giczi Krisztina 
Beosztás: kommunikációs projektmenedzser 
Telefonszám: +36 20 463 5229 
E-mail elm: giezi.krisztinaamc.hu  

7.9. Szerzödó Felek rogzltik, hogy Vállalkozó az igazolt teijesitést követöen Egyedi 
Megrendelônkent utólag jogosult számla kiállltására, figyelembe véve a Müszaki 
leirasban es az Irásbeli konzultációra szóló felhlvásban foglaltakat. A kifizetések a Ptk. 
6:130. § (1) bekezdése szerint a teljesltesigazolas alapján, a Vállalkozó által kiállltott 
számla kézhezvételétôl számitott 30 napon belUl a Vállalkozó bankszámlájára átutalással 
történnek. 

7.10. A VállalkozO szavatol a bankszámlaszáma helyessegeert, továbbá, hogy az az érintett 
Vállalkozóhoz tartozik. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói dij az átutalás 
napján teljesltettnek minösül. 

7.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelö csak a teljesltés igazolãsa alapján és a 
Vállalkozó által — a számvitelröl szóló 2000. évi C. törvény 167. §-nak megfelelôen — 
kiállItott, valamint a Megrendelô által befogadott számla ellenében teljesit kifizetést. Az 
Ma megfizetesere a mindenkori hatályos Ma torvény elölrásai szerint kerül sor. 

7.12. A KU 1.8 pont/a szerinti Keretszerzödés megkOtésekor hatályos Egyuttmu7codési 
Megállapodással osszhangban Keretszerzôdésben foglalt feladatokat az alábbi tag 
teijesIti: 

Feladat megnevezése Teljesftésrejogosult 
Stratégiai tervezés és tanácsadás New Land Media Kft. 
Integralt reklámugynokségi szolgáltatások Lounge Design Kfl. 
Graft kai tervezés Lounge Design Kft. 
Online kommunikációs és kozOsségi media 
szolgaltatasok 

New Land Media Kfi. 

Gyartasifeladat kiemelten a film- és video 
anyag gyártás 

Lounge Design Kfl. 

Fotózás Lounge Design Kft. 
Media tervezés és vásárlás New Land Media Kft. 
PR ugynOkségi szolgáltarások New Land Media Kft. 
Promóciós eszkOzOk gyártása, szállItás Lounge Design Kft. 

7.13. Felek megallapodnak, hogy a szerzödéskötés pénzneme magyar forint (HUF) es az 
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Egyedi Megrendelô szerinti kifizetések minden esetben magyar forintban történnek. 

Amennyiben a TeijesItés Helye nem Magyarország teruletére esik ak/cor a Felek a 
V011alkozO által tOrtént fizetési kotelezettség teijesItése napján érvényes MNB liivatalos 
deviza árfolyamat tekintik irányadónak a Megrendeló' fele tOrténô elszámolás 
vonatkozásá ban. 

7.14. Késedelmes fizetés esetén Megrendelö a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerint meghatarozott 
mértékü késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak. 

8. A szerzôdést biztositó mellékkötelezettségek 

8.1. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelôs ajelen Keretszerzödésben foglalt 
feladatot határidöre nem, vagy nem a KM-ben vagy a jelen Keretszerzödés, az Egyedi 
Megrendelö rendelkezéseinek megfelelôen teijesiti, a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján 
kötbér, továbbá a kötbért meghaladóan kártérItés fizetésére köteles. 

8.2. A késedelmi, hibás teijesItési és meghiiisulási kötbérfizetési kotelezettseg tekintetében a 
KM 13. fejezete az irányadó, azzal, hogy az Egyedi Szerzôdés alatt Egyedi Megrendelôt 
kell érteni. 

8.3. Késedelmi kötbér: 
Megrendelô a Keretszerzödésben, illetve az Egyedi Megrendelökben megjelolt teijesitési 
véghatáridö, vagy ha ilyet kikötott, a részhatáridök tekintetében késedelmi kötbér 
érvényesitésére jogosult. Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles abban az 
esetben, ha a Keretszerzödésben illetöleg az az alapjan adott Egyedi Megrendeloben 
meghatározott kotelezettsegeit olyan okból, amelyért felelös, késedelmesen teijesiti. A 
késedelmi kOtbér alapja az Egyedi Megrendelô késedelemmel érintett részére esô nettó 
ellenértéke. A késedelmi kötbér mértéke: naptári napban meghatározott teijesItési 
határidô esetén a kotbéralap 2%-a/naptári nap, órãban meghatârozott teijesItési határidô 
esetén a kotbéralap 0,5%-alóra, a késedelemmel érintett naptári nap 24. órájáig, ezt 
kovetöen a napi kötbérre vonatkozó rendelkezések irányadóak. Az ilyen módon 
kiszabható kOtbér maximuma az Egyedi Megrendelö teijes nettó ellenértékének 30 %-át 
nem haladhatja meg. 

8.4. Hibás teijesItési kötbér: 
Megrendelo a Keretszerzödés szerinti teijesItés tekintetében hibás teijesItési kötbér 
érvényesItésére jogosult. Amennyiben Vãllalkozó az Egyedi Megrendelö tekintetében, 
olyan okból, amelyért felelös hibásan teijesit, hibás teijesItés miatti kötbér fizetésére 
köteles. A kötbér alapja az Egyedi Megrendelô hibás teijesitéssel érintett részének nettó 
ellenértéke. A hibásteljesitési kötbér mértéke a kotbéralap 30%-a. A Felek rogzItik, hogy 
a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésére tekintettel a Megrendelö a hibás teijesItési kötbér mellett 
nem érvényesIthet szavatossági igényt. 

8.5. Meghiñsulási kötbér: 
Amennyibenjelen Keretszerzödés olyan okbOl, amelyért a Vállalkozó felelôs meghiUsul, 
a Vállalkozó meghiüsulási kötbért kOteles Megrendelônek fizetni. A kOtbér alapja ajelen 
Keretszerzôdés szerinti Keretosszegbôl a meghiusulas idôpontjaig le nem hfvott (ki nem 
fizetett) rész. A kötbér mértéke: 20%. 
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Amennyiben az Egyedi Megrendelô olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelôs, 
meghiásul, a Vállalkozó meghiüsulási kOtbért koteles fizetni a Megrendelônek. A kötbér 
alapja az Egyedi Megrendelö teijes nettó ellenértéke, mértéke: 20 %. 

8.6. Ha az Egyedi Megrendelöben meghatározott teijesItési véghatáridö lejárta elött 
nyilvánvalóvá válik, hogy a VállalkozO a vállalt feladatait olyan okból, amelyért felelôs 
csak olyan számottevô késéssel tudja elvégezni, hogy az Egyedi Megrendelö teijesitése a 
Megrendelönek mar nem all érdekében, a Megrendelö az Egyedi Megrendelöt — 
Vallalkozó felé fennálló kártéritési kotelezettség nélkUl — egyoldalü jognyilatkozattal 
megszuntetheti, meghiuisulási kOtbér és az azt meghalado igazolt kárai érvényesItési 
jogának fenntartása mellett. 

8.7. Ha az Egyedi Megrendelôben meghatározott teljesItési véghataridö lejárta elôtt 
nyilvanvalóvá válik, hogy a teijesités hibás lesz, a Megrendelô a fogyatekosságok 
kiküszöbölésére kitüzött határidö sikertelen eltelte után is gyakorolhatja a hibás 
teljesItésböl eredö jogait, vagy a döntésétöl fiiggôen a kárainak enyhItése érdekében a 
teijesItési veghatáridö eltelte elött Megrendelö az Egyedi Megrendelôt — Vállalkozó felé 
fennálló kártérItési kotelezettség nélkUl — egyoldalü jognyilatkozattal megszintetheti, 
meghiüsulasi kötbér es az azt meghalado igazolt kárai érvényesitési jogãnak fenntartása 
mellett. 

8.8. Vállalkozó a kötbér osszegét a vonatkozO Megrendelöi felszólItás kézhezvételétöl 
számftott 15 (tizenöt) napon belül köteles átntalással megfizetni a Megrendelönek az 
Egyedi Megrendelôben rogzItett számlájára, vagy Megrendelö jogosult a kötbér osszegét 
Vállalkozó esedékes dIjából — Vállallcozó egyidejü értesitése mellett — a Kbt. 135. § (6) 
bekezdésében meghatározott feltételek szerint levonni. 

9. A Keretszerzödés megszüntetése 

9.1. A Keretszerzödés megszUntetése tekintetében a KM 14. fejezete az irányadó. 

9.2. Szerzôdö Felek rogzItik, hogy silyos szerzôdesszegö magatartásnak minôsUl a KM-ben 
foglaltakon tül különösen, amennyiben: 
9.2.1. Vállalkozó bármelyik Egyedi Megrendelô teijesitését jogszerütlenUl 
megtagadja; 
9.2.2. yállalkozó barmelyik Egyedi Megrendelô szerinti teijesItése, olyan okból, 
amelyért felelOs, a Megrendelô által tiizött pothatáridô lejártakor sem felel meg az Egyedi 
Megrendelôben rogzitetteknek; 
9.2.3. Vállalkozó, barmelyik Egyedi Megrendelö teljesItésére részben vagy egészben, 
olyan okból, amelyért Vállalkozó felelôs, képtelenné válik. 

10. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

10.1. Keretszerzôdés aláirásával a Vállalkozó kOtelezi magãt, hogy a Keretszerzôdésben és a 
Müszaki leIrásban részletezett murikákat a Megrendelô számára az Egyedi 
Megrendelôkben foglaltak szerint elvégzi és kijelenti, hogy részérôl sem a 
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szerzôdéskötés, sem a teijesItés nem Utközik jogi vagy egyéb akadályba. a szukséges 
szakértelemmel és feltételrendszerrel rendelkezik. 

10.2. A Vállalkozó a Keretszerzôdés teijesitése érdekében a Megrendelóvel egyUttmiikodve 
köteles eljárni. 

10.3. Amennyiben a Megrendelö a Vállalkozónak jogszabályba, a teijesitésére vonatkozó 
egyéb jogi normába vagy az általános szakmai szabályokba ütközö utasItást ad, ügy a 
yállalkozó az utasItást nem köteles végrehajtani, de annak jogszabályba, egyéb jogi 
normába vagy szakmai szabalyba Utkozô jellegére köteles a Megrendelö figyelmét 
felhIvni. 

10.4. Felek kifejezetten rogzitik, hogy a figyelmeztetés elmulasztásából eredö kárért vagy 
károkért a Vállalkozó felelôs, ha azonban a Megrendelô a figyelmeztetés ellenére 
utasItását fenntartja, a Vállalkozó a Keretszerzôdéstöl eláilhat, illetve azonnali hatãllyal 
felmondhatja. Ha a VállalkozO a Keretszerzôdéstöl nem all ci, illetve nem él a felmondás 
jogaval, a Megrendelö utasItása szerint, annak kocká72tára kOteies a feladatot elvégezni. 

10.5. A Vállalkozó minden olyan korUlményrOl haladéktalanul értesiteni köteles a 
Megrendelôt, amely kedvezötlen hatással lehet barmelyik Egyedi Megrendelô szerinti 
teijesItésének határidejére, minôségére es koitsegeire. Az értesItésnek ki kell terjednie az 
elöidézö okokra, azok megszOntetesének lehetösegeire, a kedvezötien hatások várható 
mértékére, mérséklésének módjára. 

10.6. A Vállalkozó kOteles a Megrendelôt értesIteni, ha a bármelyik Egyedi Megrendelö 
tárgyának a maradéktalan teljesItését megelözôen társaságánál tulajdonosváltozásra, 
illetóleg jogutodlasra, bármelyik Egyedi Megrendeló teijesItésére kihatással lévö jogok 
és kotelezettségek átszállására, szétválásra, osszeolvadásra vagy beolvadásra kerul sor, 
illetve ha a VállalkozOval szemben felszámolási vagy csödeljárást, kényszertorlési 
eljárást kezdeményeztek, vagy a Vállalkozó vegelszámolását határorta el avagy 
fizetesképtelenséggel fenyegetö helyzet alakult ki. 

10.7. Bármelyik Egyedi Megrendelô teijesitésére részben vagy egeszben való képtelenné 
váiása esetén a Vállalkozó haladéktalanul köteles Irásban értesiteni a Megrendelót. 

10.8. VállalkozO képviseleti joga kiterjed a reklám kOzzétételére irányuló szerzôdésnek a 
Megrendelö nevében történö megkotésére, annak módositására és a teijesItés 
elfogadására. 

10.9. Vállalkozó köteles Irásban felhIvni a Megrendelô figyelmét minden olyan esetleges 
rekiámok megjelenésével kapcsolatos jogi problémára, amely nincs Osszhangban a 
hatá1yos jogszabályokkal, vagy a Magyar Reklámetikai Kódexszel. Amennyiben 
kommunikációszakmai, reklámszakmai, reklámjogi allásfoglalásra van szukség a 
tevékenysége során, azt a Váilalkozó köteles azonnal Irásban jelezni a Megrendelônek. 

10.10. A Vállaikozó jogaira és kotelezettsegeire egyebekben a KM 9. fejezetét kell alkalmazni. 

10.11. Vállalkozó a KM 9.2. pontja szerinti Keretszerzôdés teijesitésébe bevont alvá.ilalkozOk 
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bejelentésére vonatkozó kotelezettsegenek jelen Keretszerzödés 7. számá mellékietét 
képzö nyilatkozat a1ka1m7sával, vagy a7721 azonos adattartalommal köteles eleget 
tenth. 

11. A Megrendelö jogai és kotelezettségei 

11.1. A Megrendelo a Vállalkozó szerzödésszerü teijesitése esetén köteles a vállalkozOi dIjat a 
Vállalkozô részére megfizetni. 

11.2. A Megrendelô az Egyedi Megrendelö teljesItését kizarolag akkor köteles igazolni, ha a 
Vállalkozó az Egyedi Megrendelo szerinti feladatait az Egyedi Megrendeló Utemezésnek 
megfelelôen maradéktalanul es kifogastalanul teijesItette, a szUkséges dokumentumokat 
átadta. 

11.3. A MegrendelO jogaira es kotelezettségeire egyebekben a KM 8. fejezetét kell alkalmazni. 

12. EgyuttmuIkodés es kapcsolattartás, értesItési szabályok 

12.1. A Felek barmelyik Egyedi Megrendelô teijesItése érdekében teijes körüen 
egytittmiikodnek, annak legszorosabb és legrugalmasabb módját alakftják ki. Felek 
közötti egyUttmftkodésre, értesitési szabályokra a KM 17. fejezetében foglaltak az 
irányadók. 

12.2. Felek értesitik egymást minden olyan korUlményról, amely bármelyik Egyedi 
Megrendelô teijesItésére kihatással lehet. 

12.3. A Felek jogaikat jóhiszemüen gyakoroljak, vitáik megoldása érdekében egyerségre 
tOrekednek. 

12.4. A Felek allasfoglalasaikat mindenkor egyeztetve, oly módon és idöben teszik meg, hogy 
azok a harmadik személyekkel szembeni fellépést ne gyengItsék. Felek Irásbelivel azonos 
hatályñnak tekintik a jelen Keretszerzödés 12.6. pontjában megjelolt kapcsolattartOik 
ütjãn váltott e-mail és sms-Uzeneteket is azzal, hogy Felek a Keretszerzödés 
megszuntetésére irányuló nyilatkozatukat csak es kizarolag postal áton feladott, vagy 
kozvetlen kézbesités során átadott level ütján közolhetik egymassal hatályosan. 

12.5. A Megrendelô kijelölt képviselöj e valamennyi Egyedi Megrendelö teijesItését 
figyelemmel kIséri, a Megrendelö utasItásait, észrevételeit az egyeztetések során idöben 
közli a Vállalkozóval. 

12.6. A Felek közötti hivatalos kommunikáció formája: level, telefon, e-mail, az alábbi 
kapcsolattartási pontok felhasználásával: 

10 



Kapcsolattartásra j ogosult a Megrendelö részéröl: 

Név: 
Bcosztás; 
Cim: 
Telefonszám: 
E-mail elm: 

Név: 
Beosztás: 
CIm: 
Telefonszám: 
E-mail elm:  

Viola Katalin 
kommunikációs projektmenedzser 

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
+36 30 301 5581 

viola.katalin@amc.hu  

Hidvéginé Giczi Krisztina 
kommunikációs projektmenedzser 
1012 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. II. emelet 
+36 20463 5229 
giezi.krisztina@amc.hu  

Kapcsolattartásrajogosult a Vállalkozó részéról: 

Név: 
Beosztás: 
CIm: 
Telefonszám: 
E-mail elm: 

Név: 
Beosztás: 
Cim: 
Telefonszám: 
E-mail elm: 

Név: 
Beosztás: 
CIm: 
Telefonszãm: 
E-mail elm: 

Név: 
Beosztás: 
CIm: 
Telefonszám: 
E-mail elm: 

Név: 
Beosztás: 
CIm: 
Telefonszám: 
E-mail elm:  

Balásy Gyula 
Ugyvezetö 
1025 Budapest, Felsô Zöldmáli Ut 72. 
+ 36-1-746-2803 
gyula.ba1asynew1and.hu  

Hidvegi Krisztina 
media igazgatO 
1025 Budapest, Felsô Zöldmáli Ut 72. 
+ 36-1-746-2803 
krisztina.hidveginewland.hu  

Sperczel Daniel 
Ugyfélkapcsolati igazgató 
1025 Budapest, Felsô Zöldmáli Ut 72. 
+36-30-253-5058 
danie1.sperezellounge.hu  

Rejtö Benee 
ugyfélkapesolati csoportvezetö 
1025 Budapest, Felsô Zöldmáli Ut 72. 
+ 36-30-242-3603 
bence.rejto1ounge.hu  

Vaskó Viktor 
account manager 
1025 Budapest, Felsô Zöldmáli Ut 72. 
+ 36-30-973-2448 
viktor.vaskolounge.hu  
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13. A Keretszerzôdés módosItása 

13.1. A Felek a Keretszerzôdést a Kbt. 141. § -ában rogzItetteknek megfelelôen módosIthatják. 

13.2. A Keretszerzôdés módosItását bármelyik Fél kezdeményezheti. 

13.3. Felek rögzItik, hogy a Keretszerzödés — alakszerU szerzödésmódositás nélkUl — módosul 
az alábbi esetekben: 
a) felek közbiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a 

nyilvantartasba bejegyzés napjával, 
b) felek kapcsolattartóira, teljesItesigazolO személyére vonatkozó adatok mOdosulása 

esetén a másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával, 
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki. 

14. A Kbt. által kötelezöen elöIrt rendelkezések 

14.1. Megrendeló elôIrja a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatarozottak alkalmazását, azaz: 
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el bármelyik Egyedi Megrendelö 

telj esItésével osszeftiggesben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés 
k) pont ka)—kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelâ társaság tekintetében 
merUlnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevô adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak, 

b) a Vállalkozó bármelyik Egyedi Megrendelô teijesItésének teijes idötartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Megrendelö számára megismerhetôvé teszi és a Kbt. 143. § 
(3) bekezdése szerinti Ugyletekröl a Megrendelot haladéktalanul értesIti. 

14.2. Szerzödö Felek tudomásul veszik, hogy az Allami Számvevôszékröl szóló 2011. évi 
LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Allami Számvevöszék — az Allami 
Számvevôszékröl szóló 2011. évi LXVI. torvény 5. § (3)—(4) bekezdés szerinti ellenörzési 
feladataival osszefüggésben — ellenôrizheti az államháztartás alrendszereiböl 
fmanszfrozott beszerzéseket es az állaniháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintö 
szerzödéseket a Megrendelönél, a Megrendelô nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerzôdô feleknél, akik, 
illetve amelyek a teijesitésért felelösek, továbbá a teijesItésben közremIködöknél. 

14.3. A Felek rogzItik, bogy a Kbt. 43. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a Beszerzô köteles 
a Közbeszerzési Hatóság által miködtetett Közbeszerzési Adatbãzisban kozzétenni a 
szerzôdés teljesItésére vonatkozó kovetkezô adatokat: a szerzôdó felek megnevezését, 
azt, hogy a teljesftés szerzôdésszerü volt-c, a szerzödés teljesItésének az ajánlatkérö által 
elismert idôpontját, továbbá az ellenszolgáltatas teijesItésének idôpontját és a kifizetett 
ellenszolgáltatás értékét a szerzôdés mindegyik fél - támogatásból megvalosuló 
közbeszerzés esetén szállItói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt 
teljesItését követö harminc napon belul. A Megrendeló kotelezettséget vállal arra, bogy a 
Beszerzô számára a fenti jogszabalyi feladatok teljesItése érdekében a szukséges 
clatszo1gá1tatást határidôben teijesIti. 
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15. Atláthatóság 

15.1. Az állaniháztartásról szóló 2011. évi CXCV. torvény (a továbbiakban: ,,Aht.") 1. § 4. 
pontja s a 41. § (6) bekezdése értelmëben, továbbá az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ,,Avr.") 50. § 
(la) bekezdése, illetöleg a nemzeti vagyonrOl szóló 2011. evi CXCVI. torvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja szerint a Vãllalkozó képviselôje a Keretszerzôdés 6. számii mellékletét 
képezô nyilatkozatban ügy nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek 
minôsUl. 

15.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelö nem köthet vele érvényesen 
visszterhes szerzôdést, illetve a létrejott ilyen szerzödés alapján nem teijesithet kifizetést, 
amennyiben a Vállalkozó nyilatkozata ellenére nem minösUl átlátható szervezetnek. 

15.3. A Felek rogzItik, hogy a Megrendelö bármelyik Egyedi Megrendelôböl eredö követelések 
elévulésig az Aht. 55. §-ban foglal.tak szerint jogosult a Vállalkozó átláthatósagaval 
osszefliggo adatokat kezelni. 

15.4. A Vállalkozó — képviselöje ittján — ajelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása 
esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelöt tãjékortatni. 

16. Szerzôi jogok 

16.1 Bármelyik Egyedi Megrendelö teijesItése során vagy annak eredményeképpen a 
Vallalkozó által elkészItett és Megrendelö részére átadásrakerUló valamennyi szerzôijogi 
védelem ala esö alkotás (a tovãbbiakban: ,,mü") felhasználása tekintetében Felek Ugy 
állapodnak meg, hogy azokra a Megrendelö — a szerzöi jogdfj vagy a munkaviszonyban 
létrehozott mu esetén a vállalkozói dij VállalkozO részére történö megfizetesét követöen 
— teruleti és idöbeli korlátozás nélkuli, minden ismert felhasználási módra vonatkozó, 
kizarolagos felhasználási jogot szerez. Ennek megfelelöen a Megrendelô kulOnosenjogot 
szerez arra, hogy a müveket átdolgoz72, tetszóleges példanyban es alkalommal 
tObbszorOzze, nyilvánosságra h0772, illetve kép-, vagy hangfelvételen rogzItse, terjessze, 
számitógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja, harmadik személynek 
hasznositás céljából átadja, illetve bármely ismert módon a nyilvánossághoz közvetItse. 
A Megrendelö a müvek felhasználási jogát harmadik személyre átruházhatja, továbbá 
harmadik személynek a müvek további felhasználásara és átdolgozására a Vállalkozó 
beleegyezése nélkUl engedélyt adhat. 

16.2. A Felek rogzItik, hogy a 16.1. pontban foglaltak nem vonatkoznak azokra a Vállalkozó 
által a jelen Keretszerzödés teijesItése során felhasznált müvekre, amelyeket kivUlálló 
harmadik személyek hortak létre. Az ilyen müvek tekintetében a Vállalkozó a 
Megrendelö felé a felhasználási jogot ldzarolag a Vállalkozó szolgaltatasainak a jelen 
Keretszerzödés szerinti igénybevétele / felhasználása keretében szavatolja, ezen fell! a 
Megrendelö más jogot nem szerez. Vájlalkozó által az Egyedi Megrendelö teijesItése 
során felhasznált müvek kapcsán felmerOlô szerzôket megilletô jogdIjak a Keretszerzôdés 
7.6. pontja szerinti vállalkozói dijon feiffli kötelezö koltsegkent a Keretosszeget 
csökkentik. 
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16.3. Vállalkozó szavatol azért, hogy a mu tekintetében nem all fenn harmadik személynek 
olyan joga, amely Megrendelö jogszerzését kizárná vagy korlátozná. E tekintetben 
harmadik személyt a Megrendelôvel szemben semmiféle jog nem illet meg, és ebböl 
eredôen a Megrendelövel szemben semmiféle jogcImen tobbletdIj-igeny nem 
érvényesIthetö. Amennyiben a müvön fennálló felhasználási jog bármelyik Egyedi 
Megrendelô szerinti megszerzését hannadik személy joga akadályozza, illetve a müveken 
fennállO felhasználási jog barmelyik Egyedi Megrendelô szerinti gyakorlását harmadik 
személy joga korlátozza, a Megrendelö a Keretszerzödéstöl elállhat, és VállalkozOtól 
kártérItést követelhet. 

16.4. Felek megállapodnak abban, hogy a mu elkészItése során, azzal osszefIiggésben a 
Vállalkozónál keletkezett egyéb szerzôi jogi védelem ala esö müvet, dokumentumot, 
iratot vagy adatot a VállalkozO kizarólag a Megrendelô elözetes Irásbeli jóváhagyása 
esetén használhatja fel és adhatja at harmadik fél részére. 

17. Jogviták rendezése 

17.1. A Felek törekednek arra, bogy a Keretszerzödéssel kapcsolatban közöttük felmerulö vitás 
kérdéseket vagy nézeteltéréseket peren kIvUl rendezzék. 

17.2. Amennyiben a tárgyalasok kezdetétöl számItott 30 napon belUl a Megrendelö és a 
Vállalkozó nem tudják békés üton rendezni a Keretszerzödés kapesan jelentkezö vitás 
kérdéseket, ügy a hatáskOrrel és illetékességgel rendelkezô birósághoz fordulnak. 

18. Záró rendelkezések 

18.1. Ha a yállalkozO a Megrendelö érdekkörébe tartozó okból akadályortatva van a 
szerzôdésszerü teijesItésben, és ez a szolgáltatások ellenértékét vagy a teijesités 
idötartamát növeli, akkor a Felek surgösen egyeztetnek és rogzItik az ezzel osszeffiggö 
teendôket. 

18.2. A Keretszerzödésben nem szabá.lyozott kérdések tekintetében - a KM 16.2. pontban 
foglaltak figyelembe vételével - a keretmegallapodásos eljáras elsö részének 
meginditásakor, azaz 2018. április 11. napján hatályos Kbt. a Ptk., a Grt., a 
komyezetvédelmi termékdIjról szóló 2011. évi LXXXV. torveny, a reprezentációs 
koltsegek után fizetendô adóvonatkozásában a személyijovedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény, a szerzöijogról szóló 1999. evi LXXVI. törvény és a KM rendelkezései 
az iranyadók. 

18.3. Felek egyezö akarattal rogzItik, bogy amennyiben a KM megszünik, a KM iranyadó 
rendelkezéseit a Keretszerzödés és az Egyedi Megrendelök tekintetében a KM 14.9 pontj a 
szerint a Felek alkalmazni rendelik. 

18.4. Vállalkozó a Keretszerzôdés aláIrásával kapcsolatosan tudomásul veszi az EurOpai 
Parlament és a TaMes a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében törtéñó védelméröl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kIvUl helyezésérôl (általános adatvédelmi rendelet) szóló 
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2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR) és az abban foglaltaknak 
megfelelôen jar el. 

18.5. Mindkét Fe! kijelenti, hogy a Keretszerzódést a Fél nevében aláIró személy megfelelô, a 
vonatkozó jogszabalyok által megkIvánt - illetve a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése alapjan 
kiadott belsô szabályzatnak megfelelo - aláIrási joggal rendelkezik, Igy részéröl a 
Keretszerzôdés aláirása és teijesItése nem eredményezi más, olyan szerzôdés vagy egyéb 
jognyilatkozat megszegését, melyben Félként szerepel. 

18.6. Vállalkozó elfogadja az Agránninisztérium vagy megbizottja, az Allami Számvevôszék 
és a Kormányzati Ellenörzési Hivatal, illetöleg a jogszabalyban meghatarozott egyéb 
szervek ellenôrzési jogosultsagat. Az ellenôrzések lefolytatására az Avr. 100. § (2) 
bekezdésében foglalt idöpontig kerUlhet sor. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy — a 
kozpénzek felhasználãsának nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében — a 
megkotendö szerzödés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékortatást ftzleti titokra 
h1vatko7csa1 nem tagadhatja meg továbbá vállalja, hogy a jelen pontban foglalt 
kovetelményeket a szerzödés teijesItésébe bevonni kfvánt valamennyi alvállalkozóval 
szemben is érvényesIti. 

18.7. A Keretszerzódést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezöt, elolvasás és közös 
értelmezés után helybenhagyólag aláirták. 

18.8. A Keretszerzödés 15 számozott oldalból all és 4, egymással szó szerint megegyezö, 
eredeti példanyban készUlt, amelybôl 2 példány a Megrendelöt, 2 példány a Vállalkozót 
illet. 

Mellékietek: 
1. számü mellékiet: 
2. számá mellékiet: 
3. számii mellékiet: 
4. számii mellékiet: 
5. számii mellékiet: 
6. számii mellékiet: 
7. számü mellékiet: 

trásbeli konzultációra szóló felhivás (fizikailag nem kerUl csatolásra) 
Dokumentáció (fizikailag nem kerül csatolásra) 
Ajánlat (fizikailag nem kerUl csato!ásra) 
Müszaki leIrás 
Artáblázat(ok) 
Atláthatosági nyilatkozat 
Nyi!atkozat a!vállalkozókrOl 

Kelt: Budapest, 2020. január 20. 2020. január  

• . 
Agrrmarketing Centrum 

Nonprofit Korlátolt Felelôsségii Társaság 
Megrendelö 

képv.: Ondré Peter ugyvezetô 
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6. sz. mellékiet 

Nyilatkozat 
a szerzödés alapján teljesIthetô kifizetésekkel kapcsolatos átláthatösági kovetelmények 

teljesüléséröl 

(készult Magyarors71g Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. tOrvény 3. § (1) bekezdése 1.b) pontja alapján) 

A nvilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláirási cImpéldány alapján: 

Szervezet neve: New Land Media Kft. 

Szekhelye: 1025 Budapest, Felsô ZOldmáli üt 72. 

Adóilletösége (ha az nem Magyarország): 
Cegjegyzekszama: Cg. 01-09-176515 

Adószáma: 24670827-2-44 

Statisztikai szánijele: 24670827-7312-113-01. 

Cégjegyzésre jogosult képviselô(k) neve: Balásy Gyula Ugyvezetö 

Cégjegyzés mOdja: önálló vagy egyUttes (a megfelelö aláhUzandO) 

AlulIrottlalulIrottak, mint a fent megjelolt pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre 
jogosult képviselôje/képviseloi, akként nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az általaniláltalunk 
jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható 
szervezetnek minôsül: 

1. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus fmanszIrozása 
megelôzésérôl es megakadá1yo7.sáró1 szóló tOrvény szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhetö; 

2. a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági 
Terségrôl szóló megallapodásban részes államában, a Gazdasági EgyUttmikodési és 
Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában vagy olyan más államban 
rendelkezik adóilletôseggel, amellyel Magyarország a kettôs adóztatIs 
elkerülésérôl szóló egyezményt kötött; 

3. a szervezet nem minôsül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tOrvény 
szerint meghatározott ellenôrzOtt kUlfOldi tarsaságnak; 

4. a szervezetben kozvetlenUl vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bIró jogi személy, jogi szemelyiséggel nem 
rendelkezö gazdálkodó szervezet tekintetében az 1.), 2.) és 3.) pont szerinti 
feltételek fennállnak. 

AlulIrottlalulIrottak, mint a fent megjelolt szervezet cégjegyzesre jogosult 
képviselôjefképviselôi, akként nyilatkozomlnyilatkozunk, hogy az általamláltalunk jegyzett 
gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése 1.b) pontjának megfelelôen átlátható szervezetnek minösül, és a 
kotelezettségvállaló ezen feltétel ellenôrzése céljãbOl, a szerzödésbôl eredô kOvetelések 
elevilleseig — az államháztartásrOl szóló 2011. évi CXCV. torvény (a továbbiakban: ,,Aht.") 55. 
§-ában foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi szemelyiséggel nem rendelkezô 
szervezet atlathatóságával osszefiiggô, az Aht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni, 

16 



a77a1, hogy ahol az Aht. 55. §. kedvezményezettrôl rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi 
szemelyiséggel nem rendelkezô szervezetet kell érteni. 

Tudomásul veszen-ilvesszük, hogy 

• a kotelezettsegvállaló csak a fenti feltételnek megfelelô gazdálkodó szervezet részére 
teijesithet szerzôdés alapján kifizetést; 

• a valótlan tartalmü nyilatkozat alapján kötött szerzôdés semmis; 

• jelen nyilatkozat késedelmes benyüjtásából eredô jogkovetkezmény a 
nyilatkozattevôtlnyilatkozattevöket terheli. 

Kijelentem!kijelentjük es aláIrásommal/aláIrásunkkal buntetojogi felelosségemlfelelösségUnk 
tudatában igazolomligazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 

Kelt: Budapest, 2020. januàr '-0 ' 

4'44  
c 4 

. 7/' ,. .' 

M3ia Kft. 
1 i*Ba1  Gyula 

'°Oo ugyvezetô 

17 



6. sz. mellékiet 

Nyilatkozat 
a szerzôdés alapján teljesIthetö kifizetésekkel kapcsolatos ãtlãthatósági kovetelmények 

teljesüléséröl 

(készillt Magyarország Alaptorvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. evi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1.b) pontja alapjãn) 

A nvilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cékivonat és az aláIrási cImpéldány alapján: 

Szervezet neve: LOUNGE DESIGN Kft. 

Székhelye: 1025 Budapest, Felsô Zöldmáli ut 72. 

Adóilletôsege (ha az nem Magyarország): 
Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-940287 

Adószáma: 22715544-2-41 

Statisztikai számjele: 22715544-1813-113-01. 

Cégjegyzésre jogosult képviselô(k) neve: Balásy Gyula Ugyvezetö 

Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelô aláhUzandó) 

Alulirott/alulIrottak, mint a fent megjelolt pontban meghatározott szervezet cegjegyzesre 
jogosult képviselöjelképviselöi, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a22715544z 
általaniláltalunk jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek 
alapjân átláthatô szervezetnek minösül: 

5. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszfrozása 
megelözeseröl es megakadá1yo7isáró1 szóló törvény szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhetô; 

6. a szervezet az Európai Unió valainely tagallamában, az Európai Gazdasagi 
Térségrol szólO megallapodásban részes államában, a Gazdasági Együttmukodési és 
Fejlesztési Szervezet valamely tagallamaban vagy olyan más államban 
rendelkezik adóilletôseggel, amellyel Magyarország a kettôs adóztatás 
elkerüléséröl szóló egyezményt kötött; 

7. a szervezet nem minösül a tarsasági adóról és az osztalékadOról szOló törvény 
szerint meghatározott ellenörzött kUlfOldi társaságnak; 

8. a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal biró jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkezô gazdálkodó szervezet tekintetében az 1.), 2.) és 3.) pont szerinti 
feltételek fennállnak. 

Alulirott/alulirottak, mint a fent megjelolt szervezet cegjegyzesre jogosult 
képviselôje/képviselói, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/á1ta1urik jegyzett 
gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése 1.b) pontjának megfelelöen ãtlätható szervezetnek minösül, és a 
kotelezettségvállaló ezen feltétel ellenörzése céljábOl, a szerzödésböl eredö követelések 
elevtileseig — az államhãztartásról szóló 2011. évi CXCV. torvény (a továbbiakban: ,,Aht.") 55. 
§-ában foglaltak szerint — jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezö 
szervezet atlathatóságaval osszefuiggô, az Alit. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelni, 
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azzal, hogy ahol az Alit. 55. §. kedvezményezettröl rendelkezik, azon a jogi személyt. jogi 
személyiséggel nem rendelkezó szervezetet kell érteni. 

Tudomásul veszemlvesszuk, hogy 

• a kotelezettségvállalO esak a fenti feltételnek megfelelö gazdálkodo szervezet részére 
teijesIthet szerzödés alapján kifizetést; 

• a valótlan tartalmü nyilatkozat alapján kötött szerzôdés semmis; 

• jelen nyilatkozat késedelmes benyüjtasából credo jogkovetkezmény a 
nyilatkozattevOt/nyilatkozattevOket terheli. 

Kijelentemlkijelentjük és aláIrásommallaláirásunkkal b1)ntetOjogi felelOssegemlfelelOsségiink 
tudatában igazolom/igazoijuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 

Kelt: Budapest, 2020. január 2-0 
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7. számü mellékiet 
Nyilatkozat alvállalkozókrôl 

AlulIrott  (név, beosztás), a  (cégnev) 
(székhely , cegjegyzekszanr  
adószánr ; a továbbiakban: Társaság) arra jogosult képviselójeként 
polgári es biintetôjogi felelôsségem tudatában, a közbeszerzésekröl szóló 2015. évi CXLIII. 
torvényben (Kbt.) foglaltakkal osszhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság, 
mint Vállalkozó és a ., mint Megrendelö közOtt 
a tárgyaban (Keretszerzödés) . (datum) napján 
kotött Keretszerzödés teijesItésébe a Tarsaság az alábbi alvallalkozótlalvállalkozókat kivanja 
bevonni, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozó(k) nem áll/állnak a ,, Keretmegállapodás 
a Nemzeti Kommunikiciós Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések 
központosItott közbeszerzési rendszerérôl szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya 
ala tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott 
kommunikációs tárgyü feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására" tárgyü 
keretmegállapodásos eljárás elsö részében elöIrt kizáró okok hatálya alatt. 

Az alvá.11alkozó megnevezése: 

Képviselöjének neve: 

Székhelye: 

Cégj egyzékszáma: 

Adószáma: 

Telefon: 

Telefax: 

A teijesItés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybeveteire kerUl: 

Az alvállalkozó a Megrendelô részére történô bejelentésének idöpontja: a Keretszerzödés 
megkotésekor / a szerzödéskOtést követöen a teljesItésbe (datum) napjától 
bevont alvállalkozó. 

Kelt: , 20. hónap nap 

Cegszerü aláirás: 

képviselö neve 

tisztsége 
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