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MEGBÍZÁSl KERE TSZER ZŐDE S

mely létrejött egyrészrőI az

MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Enekkar és Kottatár Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Komor Marcell u 1.
Cégjegyzékszáma; 0I-09-921743
Adószám: 21186323-2-43
Pénzforgalmi jelzőszám: 10032000-00286679-0000001 7
Pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Képviselője: Kovács Gézafőigazgatő

mint Megbíző (atovábbiakban: Megbízó), másrészről a

Brandlift Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 130,
Cégjegyzékszátm: 01-09-948980
Adószám: 23014028-2-41
Pénzforgalmíjelzőszámt: 1091800i-00000103-4640000
Pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Képviselője: Gémes Ádám

mint Megbízotí (a továbbiakban: Megbízott); A Megbízó és a Megbizott a továbbiakban
egYÜttesen: Felek, önállóan: F'él) között az alulírott napon és helyen az aIábbítartalommal.

I. u,őzvlÉNYEK

1.2. MegbízÓ, mint ajanlatkérő a közbeszerzésekről szőIő 2Ot5. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) alapjan ,,Online és közasségi marketing komnlunikációs
tevékenység tervezésére és megvalósítására vonatkozó keretszerződés 20]7" tárgyában
közbeszeruési eljárást folytatott le (a továbbiakban: Kőzbeszerzési Eljárás).

1.3. Megbízott, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson résá vett, és figyelemmel arra,
hogy Megbíző Megbízott ajanlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Feleli a Kbt. szerinti
törvényes hataridőn belül keretszerződést kötnek egymással.
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2.1,

II. A SzERZóDBsr alxoró DoKUMENTuMoK

szerződéses okmányok:

Felek teljes megállapodását a jelen szeruődés törzsszövege, a közbeszerzési
dokumentumok és Megbízott nyertes ajanlaténak teljes tartalma laKbt. 44. §-ának (1)
bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:47. §-ának (1) bekezdésében fogtaltakra figyelemmel/
tartalmazza.

KÖzbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az qénlatkérő a
közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljarás leírása vagy meghatérozása
érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az
eljrárást megindító felhívás, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt
szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái,
részletes értáblazat.

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan a külfoldi adóilletőségű Megbizott köteles a
szerződéshez afaa vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszereáet a Megbizoítta vonatkozó
adatokat az or szágok közötti j o gse gély i génybevétele nélkül.

Dokumentumhierarchia :

A fenti dokumentumok közötti ) ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési
sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: kiegészítő tájékoztatásra adott
ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor kertilt), ajánlatteteli felhívás, egyéb
kÖzbeszerzési dokumentum, Megbízott, mint nyertes ajánlattevő qanlata a Kbt. +4. s_
anak (1) bekezdésében és a Ptk.2:47 . §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.
A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: Szerződéses okmányok.
Felek rögzítik, hogy bár a jelen pontban említett dokumentumok fizikailag nem
kerülnek csatolásra j elen szerződéshez, azonban Felek számáraismert azoktartalma.

Felek rögzitik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során a közbeszerzésekre
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzés alapelveinek tiszteletben
tartásával |Kbt.2. §] kell eljárni.

2,2.

z.).

III.A FELEK SZERZÓDnsr nnrNTŐ KUELENTESEI

3.1. Megbízott kijelenti, hogy

kész és képes Megbíző szerződéses céljrának megfelelő teljes köní, gondos és magas
színvonalú teljesítésre;

a feladat teljesítéséhez szükséges szakmai, szellemi, személyi és anyagi erőforrásokkal
rendelkezik, és azokkal a szerződés teljes időtartama a|attrendelkezrri fog;

rpndelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel;
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nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsóge, amely kedvezőtlenül hat
foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési
képességére;,

a Megbízó által rendelkezésére bocsátott információk alapjan
szüksé ge s lényeges információk rendelkezésére álltak.

ajelen szerződésben
készségére, illetve

a díj kialakításához

Iv. A SZERZŐDÉs rÁncy.l,

4.I. Amegbízás targyát képező, Megbízott áItaI a Megbízó részére nffitandó szolgáltatások
körét, a Megbízott által elvégzendő feladatok részletes tartalmi megbatánozását az
eljarást megindító felhívás, az egyéb közbeszerzési dokumentumok (kifejezetten, de

nem kizarólagosan a műszaki leírás) és jelen keretszerződés tartalmazza.

V. A SZERZÓuns IDÓTARTAMA, tvtÓuosÍrÁsn

5.1. Jelen keretszerződés2017. évjanuar hónap 1. napjától 2017. év december hónap 31.

napjáig szóló határozott időtartam vagy a rendelkezésre álló keretösszeg (nettó 11 millió
forint) kimerüléséig jön !étre, azza\, hogy amennyiben a szerződéskötés 2017 . év januar

hónap 1. napját követően lehetséges, úgy a szerződés mindkét Fél általi aláírásának
napjan lép hatályba.

Megbízó a2017. év januar hónap 1. napjától 2aű. év december hónap 31. napjáig tartó

idószak alatt akeretösszeg legalább 90 %-átköteles elkölteni.

5.2,

A keretszerződés egyes rendelkezései (p1. szavatosság, jótállás) rendeltetésüknél fogva
túlnyulnak a szerződés hatályán.

Megbízott feladatait jelen kerefszerződés aláírását követően haladéktalanul köteles
megkezdeni, azokat folyamatosan végezni, a feladatok állásáról Megbízót
folyamatosan táj ékoztatni.

Jelen keretszerződés alapjan Megbízó a feladatokat egyedi megrendelések útjan írásban
(e-mail és / vagy telefaxon) rendeli meg MegbízottőI. Jelen keretszerződés vonatkozó
rendelkezései (pl. fiem szerződésszení teljesítés jogkövetkezményei, stb.) az egyedi
megrendelések teljesítése során is értelemszerúen alka|mazartdók. Megbízó köteles
megrendeléseit, az esedékes teljesítés időpontját megelőző 10 (tíz) munkanappal
megküldeni Megbízott részóre.

A megrendelés annak visszaigazolásával lép hatályba. A Megbízott köteles az írásbeli
megrendeléseket Megbízőnak a kézhezvételtől számított 72 (tizenkettő) órán belül a

teljesítési határidő és az ellenérték feltüntetésével írásban visszaigazolni. Amennyiben
Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja Megbízó jogosult elállni a megrendeléstől és

telj esítés elmaradasa esetére kikötött kötbért érvényesíteni Megbízottal szemben.

5.3.
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5.4. A megrendelés annak visszaigazolásával lép hatályba. A Megbízou köteles az írásbeli
megrendeléseket Megbízőnak akézhezvételtől számított 48 (negyvennyolc) óran belül a
teljesítési határidő és az ellenérték feltüntetésével írásban visszaigazolni. Amennyiben
Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja Megbízó jogosult elállni a megrendelesiol es
telj esítés elmaradása esetére kikötött kötbért érvényesíteni Megbízottal szómben.

5.5. A szerződés módosítása:

5.5.1. A Felek a jelen szerződést a Kbt, előírásainak megfelelően, így különösen a Kbt.
I4I. §-ában meghatátozott feltételek fennállása esetén, az abban foglaltakkal
összhangban módosíthatj ak.

5.5.2. A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen
szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek
cégszení aláúrásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban,
de a szerződést aláírő képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező
személyek által tett j ognyilatkozat a szeruődés módosításara nern alkalmas.

5.5.3. A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek:
Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján
megkÖtÖtt szerződések módosításara vonatkozó szabályok betartásával lehet
módosítani.

vI. A MEGBÍZÁSI DÍJ JELLEGE, nnnRrnxn

6.L A megbízási díj jellege:

6.1.1. Felek rögzítik, hogy a megbízási díj magában foglalja a Megbízott valamennyi
költségét és egyéb kiadását.

6.I.2. Megbízott kijelenti, hogy a megbízási díj kialakításáútoz sztikséges információkat,
kÖrülményeket megismerte, azoha figyelemmel ajánlotta meg annak mértékét
Megbíző, mint aj ánlatkér ő számár a.

6.1,3. Reklámadó

Felek tudomással bímak arról, hogy Megbízott a reklámadóról szóló 2014. évi
XXI. törvény (a továbbiakban: RATV) 2. § (2) bekezdése szerint megrendelőnek
fog minősülni, amennyiben a Megbíző Egyedi Megrendeléseiben Google,
Facebook vagy Linkedln hirdetéseket rendel meg a Megbízottól, és felé a Google,
Facebook és Linkedln a RATV 3, § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot nem adja ki.
Ez esetben Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízottnál a nettó költésen felül
egYéb adóterhek is megjelennek, amely terheket a mindenkori Egyedi
Megrendeléshez tartoző számlán át fogja hárítani a Megbíző felé. Megbizott a
varható adóterhek pontos mértékéről az adott Egyedi Megrendelésben tájékoztatni
köteles a Megbízót.
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6.2. A megbízási díj mértéke:

A Megbízott a jelen keretszerződés targyát képező feladatok teljesítését az a!ábbíakban
(aj anlattevő ré szl ete s ár q ánlata) me ghatfu o zott árakon telj e s íti.

Megnevezés Nettó egységár forintban:

Honlap managelés, működtetés,
karbantartás havi díja: nettó 250000,- Ft / hónap

Közösségi média menedzsment havi díja
(Facebook és Youtube
tartalommenedzsment: Facebook-oldal
havi tartalom előállítása, feltöltése, az oldal
managelése, aktualizálása, Youtube-
c satoma karbantartás a : filmfeltö ltés, leírás,
címkék, coverkép, az oldal személyre
szabása):

nettó 100000,- Ft / hónap

Havi Facebook menedzsment díia: nettó 100000,- Ft / hónap

Havi 1 Highlight-kép elkészítésének díja nettó 20000 ,- Yt l db / hónap

Riportok készítésének havi díja (közösségi
oldalak, kampany): nettó 20000,- Ft l lrónap

nettó 10000,- Ft / hónap

Mobilapplikáció készítésének díj a: nettő 2993000,- F't

Kreatív tevékenység díjazása: Facebook
Ads és Google AdWords kampányköltés
(kb. 12 koncertkampány+évadkampány,
egyéb egyedi likenövelő, opcionális
hírlevél regisztráló szám növelő, Baráti
Kör növelő kampany):

nettó 133 333,- Ft / alkalom

Management díjazás: Facebook Ads és
Google AdWords kampanyköltés (kb. 12
koncertkamprány+évadkampány, egyéb
egyedi likenövelő, opcionális hírlevél
regisáráló szám növelő, Baráti Kör növelő
kampany)

nettó 400 000,- Ft

A fenti táblazatban (ajánlattevő részletes árajánlata) foglalt átak a keretszerződés
batályba lépését követően a jelen keretszerzőáe. nuiatyu alatt l,égéi g rögzitettek és
semmilyen jogcímen nem változtathatók meg. Kivételt képez ez a!őI, ha Megbízó olyan
a jelen keretszerződés tárgyával megegyező egyedi megrendelés teljesítését kéri,
amelyre vonatkozó ellenszolgáltatás nem talál'hatő a fenti áblazatban Ebben az esetben
Megbízó és Megbízott a feladat teljesítésére vonatkozó ellenszolgáltatásról ártárgyatást
folytatnak.

A megbízási díj ütemezése:6.3.
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Stockfotók biztosításrának havi díj a:



6.3.I. Felek rögzítik, hogy Megbizó a tészszámlazás lehetőségét biztosítja a hivatalos
megrendelések alapjan. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megúízónak jelen
keretszerződés alapjan előre váltalt megrendelési kotóiezettsÉge nincs. A
Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen keretsierződés 5.1.
Pontjában meghatározott időtartam lejrártakor az áItala nyújtott szolgáltatások
ellenértéke nem érte el a keretösszeget, úgy a szerződds 

-nem 
maradéktalan

teljesüléséből eredő bevételkies és az ő kockazatátképezi.

6.3.2. Megbízó előleget nem fizet.

6.3,3. A tészszámla benyujtása teljesítés igazolás alapjan történhet meg. Megbíző a
szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásárÓl legkésőbb a Megbízott teljesítésétől vagy az er::ől szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétŐl számított tizenöt naptári napon belül írásban köteles
nyilatkozni. Megbízott a részszétmlát, Megbíző által kiállított teljesítésigazolás
alapján, magyaí forintban (HUF) állítja ki.

6.3.4. A számla ellenértékét ajánlatkérő a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdései és az adőzás
rendjéről szőlŐ2003. évi XCil. törvény 36lA. §-a szerint aszámlakézhezvételétől
számított 30 (harminc) naptrári napon beltil átutalással egyenlíti ki.

6.3.5. Megbízó - amennyiben Megbízott a te§esitéshez alváIlalkozót vesz igénybe - a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki
a szerződésben foglalt ellenértéket:

a) Megbízottak legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkoznak,
hogy közüliik melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből;

b) az Összes Megbízott legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig
nYilatkozik, hogy az áItala a teljesítésbe a Kbt. 138. § szerint bevont
alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenértékből;

c) Megbízó felhívja a Megbízottat, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat,
hogy a teljesítés elismerését követően állítsák ki szrámláikat, egyidejűleg
felhívja őket, hogy amennyiben nem szerepelnek az adőzás rendjéről szóló
2003, évi XCII. törvény (a továbbiakban: Aít.) 36lA. §-a szerinti
kÖztartozásmentes adőzői adatbázisban, nyújtsiák be a tényleges kifizetés
időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adőigazolást;

d) Megbízó a megbízotti és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő harminc napon belül közvetlenül utalja át minden egyes
Megbízottnak és alvállalkozónak;

e) a d) pontban foglaltaktól eltérően, ha valamely Megbízottnak vagy
alvállalkozónak a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapjÁ
kÖztartozása van, a Megbízó a megbízotti, illetve az alváIlalkozói teljesites
ellenértékét a köúartozás erejéig az Art. 36lA. § (3) bekezdése szerint
visszatartja,

6.3.6. Az qánlratkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával
szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja
be.

6,3,7, A teljesítést kizárólag Horváth Zsuzsanna marketing manager vagy az áItala
Írásban meghatalmazott szenrély jogosult igazolni. A meghatalmazást teljes
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bizonYÍtó erejű maganokiratba kell foglalni. Az egyéb személy áItaI alűrt
teljesítésigazolás, avagy egyéb dokumentum a teljesítés-igazolást nem helyettesíti.

6.3. 8. A számlát az alábbi megnevezéssel, címzéssel kell ellátni :

Név: MNF Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatar
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tarsaság

Cím: 1095 Budapest, Komor Marcell u 1.

A számlának tartalmaznia kell (kötelező kellékként) a számla kiállításának
dátumát, a Megbízási Szerződés számát, valamint arészszámla sorszámát.

6.3.9. Felek rögzitik, hogy a jelen keretszerződés szerinti fizetések minden esetben,
forintban (HUF) történnek.

6.3.10. A bankszámlrák közötti elszámolás útjan teljesített fizetést akkor kell
megtÖrténtnek tekinteni, amikor a pénzíntézet a ftzetésre kötelezeu bankszámláját
megterheli.

6.3.1 1. A számla meg kell, hogy feleljen a 2000. évi C. törvény a szétmvitelről és az 2007 .
évi CXXVI. törvény az áItalános forgalmi adóról e]őírásainak, valamint a
vonatkozó egyéb hatályos j o gszabáIyi előírásoknak.

6.3.12. A megbízási dlj Ára tartalmára és kiíizetésének körülményeire vonatkozóan a
Felek aszeruődésre érvényes, mindenkori adójogszabályok szerint járnak el.

6.3,I3. Megbízó felhívja Megbízott figyelmét, hogy az állaríÁá^aftásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási
e\Őkányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve letrej<ltt ilyen
szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szewezet nem minősül
átláthatő szewezetnek. A kötelezettséget vállaló ezenfeltétel ellenőrzése céljából,
a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht.55. § szerintjogosult á;ogi
személY, jogi 

, személyiséggel nem rendelkező szewezet át|áthatőságávál
ÖsszefiiggÓ, az Aht.55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni azzal,hogy ahol az
Aht. § kedvezményezettrőI rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyisóggel
nem rendelkező szervezetet kell érteni. Megbízott köteles a nemzeti uugyooról
szóló 201I. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglalt
feltételeknek történő megfolelőségét érintő bármely váItozást haladéktalanul
bejelenteni ajánlatkérő iranyában.

6.3.I4. Felek rögzítik, hogy amennyiben aszerződésteljesítésére vonatkozó jogszabályok
kifizetésre vonatkozó rendelkezései megváltoznak, abban az esetben a kifizetés
igazodik a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokhoz.
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6.4. Késedelmi Kamat:

6.4.I. Fizetési késedelem esetén Megbízott a Kbt. 135. § (11) bekezdése alapjan
alkalmazartdó Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kámat
megfizetésére köteles. Nyertes ajár,iattevő számláján szereplő minden ezzel
ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.

6.5. Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szeruődés teljesítésével összefiiggésben
olYan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja Úerinti
feltételeknek nem megfelelő tarsaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Megbízott
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.6, Megbízott köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét aMegbíző szátméra megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekrő I a Me gbízót halad éktalanul értesíteni.

VII. A SZERZÓDES TELJEsÍrÉsn

7 ,l. Megbízott a jelen keretszerződésből eredő feladatait folyamatosan köteles végezni,
Amennyiben célszeniségi szempontok vagy a feladat jellege indokolja, a Megbízó
jogosult Megbízott szátméra az adott feladathoz kötődően ésszerű mértékű konkrét
teljesítési határidőt szabni.

AmennYiben Megbízott a Megbíző áItaI megadott határidőre nem tudja a szóban forgó
feladatot teljesíteni, Úgy köteles a Megbízőt enől előzetesen írásban értesíteni,
egyidejűleg megj elölve a késedelem alapj ául szolgáló körülményeket.

Megbízó vállalja, hogy a Megbízott feladatainak ellánáséúnz. az esetleges képviselethez
minden szükséges információt és dokumentumot Megbízott tészére a felÉésztiléshez
szÜkséges időben átad, folyamatosan ellátja Megbízottat a megbízás teljesítéséhez
szükséges valamennyi információval.

Megbízott köteles Megbízó figyelmét felhívni a feladatok megoldása tekintetében a
megbízói utasítás esetleges célszerutlenségére. Megbízó által Megbízott száméra adott
utasítások nem terjedhetnek ki a Megbízott által végzendő munka megszervezésére, és
nem tehetik a Megbízott teljesítését az e szerződésben foglaltaknál terhesebbé.

Megbízottat jelen keretszerződés szerinti feladatainak ellátása során együttműködési
kÖtelezettség terheli nemcsak a Megbíző vonatkozásában, hanem a Megbíző egyéb
tanácsadói tekintetében is.

Jelen keretszerződés telj esítése magyal nyelven történik.

Megbízó a jelen keretszerződés szerződésszerű teljesítésének esetére hozzájarul a!Áoz,
hogY Megbízott a jelen keretszerződés teljesítósét referencia anyagában feltiintesse.
Megbízó kötelezi magát, hogy Megbízott ilyen iranyu kérése esetén az erre vonatkozó
nYilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően Megbízott részére kitíllítja.

A jelen keretszetződés alapjan a Megbízott szerzői jogdíjtól mentes, kizarólagos
engedéllt ad az általa, vagy nevében a megbízással kapcsolatosan készített vagy
készítendő valamennyi szerzőij ogvédelem alá tartoző mú tekintetében.

7.4.

7.2.

l .J.

7 .5.

7.7.

7.8.
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8.1.

vuI. SzERZóDnsszncrS, SzERzóunsr vrncnnósírő
nrBLt Éx rörnr,EzBrrsncnx

Megbízott szerződésszegése esetén követendő eljárás:

Megbízó Megbízott szerződésszegése esetén jogosult Megbízottat felszólítarri (a
továbbiakban: Felszólítás) arra, hogy:

- sziintesse meg a szerződésszegést, és tegyen eleget szerződéses kötelezettségének a
Felszólításban jelzett ésszerú időtartamon belül; vagy

- adjon be javaslatot és részletes ütemezést a szeruődésszegés helyrehozatalára (a
továbbiakban Program) a Felszólítás kézbesítésétől számitott 8 (nyolc) naptái
napon belül, megfelelő részletességgel meghatározva, hogy a Megbízott a
szerződésszegés helyrehozatalát milyen módon és határidővel javasolja. (A
Programot aMegbíző kizfuőIag arra hivatkozva utasíthatja el, hogy nem alkalmas a
mulasztás ésszerű határidőn belül történő orvoslásara. A Megbíző a Program
elutasítását megelőzően köteles a Megbízottól a Program további 7 (hé0 naptari
napon belül történő ésszerű módosítását kérni); vagy

Megbízó a Felszólítással egyidejűleg jogosult bármely, a Megbízott részére járó
fizetését felfiiggeszteni a szerződésszegés fennállásának, illetve orvoslásának
időtartamáig. Amennyiben Megbízó aProgramot megfelelő indokok alapjrán elutasítja,
vagy Megbizott a Megbízó által elfogadott Programban rögzített kötelezettségeinek
hataridőben történő teljesítését elmulasztja, yagy Megbízott nem szi,inteti meg a
szerződésszegést a Felszólításban rögzített határidőn belül, vagy a szerződésszegés
sÚlyara tekintettel a szerződés fenntartása a MegbízőtőI nem várható el, úgy Megbízó
jogosult a szetződést felmondani és a teljesítés elmaradása esetére kikötött
kötbérigényét érvényesíteni.

8.3. Kártérítés:

8.3.1. Megbízottat Megbízó irányában teljes kárfelelősség terheli a jelen keretszerződés
szerinti feladatainak ellátása tckintetében. Felek az egyértelműség érdekében
rögzítik, hogy megbízott kárfclelősségét nem érinti, ha a feladatok elvégzését
követően részére Megbízó a rlregbízási díjat megfizeti, azonban késóbb válik
nyilvánvalóvá, hogy Megbízott teljesítése Megbízó érdekeinek nem megfelelő.

8.2,
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8.4. Megbízó késedelme:

Megbízó megteszi mindazon munkáltatói intézkedéseket, melyek ahhoz sziikségesek,
hogY munkavállalói a szeruődés teljesítése során Megbízott rendelkezésére álljanak,
vele egYüttműködjenek, amelyek ahhoz sztikségesek, hogy Megbízott feladatait
teljesítse. Felek rögzítik, hogy Megbizott a fenti határidők elmulasztását nem mentheti
ki arra hivatkozással, hogy a Megbízó részérőI közreműködő kollégaknak nem volt
megfeleló az együttműködési hajlandósága. Abban a nem vtírt esetben, ha a Megbízó
valamelyik munkavállalója nem működik együtt a Megbízottal, akkor Megbízott köteles
eá haladéktalanul írásban jelezni a Megbízó kapcsolattartőja részére, aki a sziikséges
intézkedéseket megteszi. Amennyiben Megbízotr e kötelezettségét elmulasztja, azegyes
hataridők elmulasáását nem mentheti ki arra hivatkozással, hogy a Megbízó tészérőI
közreműködő kollégaknak nem volt megfelelő az együttműködési hajlandósága,
Amennyiben Megbízott a teljesítés érdekében dokumentumok átadását, információk
adását kéri MegbízőtőI, űgy ezt köteles írásban jelezni Megbízó kapcsolattartója felé.
Megbízó köteles a kért dokumentumot, információt Megbizott részére legkésőbb 2
(kettŐ) munkanapon belül átadni. Az átvett dokumentumokat Megbízott köteles
bizalmas információként kezelni, azok tartalmát harmadik személyeknek nem hozhatla
tudomásiára. Megbízó késedelmének jogkövetkezménye a teljesítési határidő
meghosszabbodása az adott Megbízó vonatkozásában, mégpedig főszabályként a
késedelem időtartamával. Amennyiben Megbízott úgy ítéli ffi€g, hogy Megbízó
késedelembe esett, úgy ezt köteles haladékíalanul írásban j elezrll Megbízó felé.

Megbízott késedelme:

Amennyiben Megbízott valamely feladatot saját érdekkörében felmerült okból nem
tudja ellátni, úgy haladéktalanul koteles az ok felttintetésével, és a várható késedelem
megjelölésével Megbízőt err.ől írásban tájékoztatnt (a továbbiakban: akadályközlő
levél). Az akadáIyközlő levél, vagy annak Megbízó általi meg nem válaszoIása a
szerződés szerinti teljesítési határidőt önmagában nem módosítja, a Megbízó
késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízott a jelen kerctszerződésben alapján
kiadott egyedi megrendelésekben szereplő teljesítési hataridőre nem teljesít ) azaz olyan
okból, amelyért felelős [Ptk. 6:186. § (1) bekezdés], megszegi a szerződést, úgy
késedelem esetére kikötött kötbért köteles megfizetni a teljesítési hataridő lejaríátőI a
teljesítés Megbízó által elismert időpontjáig, A késedelem esetére kikotritt kötbér alapja
a késedelemmel érintett nettó ellenszolgáltatás, napi mértéke a kötbéralap 2 Yo-a a
késedelem időtartamára. A késedelem esetére kikötött kötbér maximális mértéke: 15
naptári napi tétel. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a
telj esítési kötelezettség alól.

Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér:

Amennyiben Megbízott olyan okból, amelyért felelős [Ptk.6:186. § (1) bekezdés],
megszegi a szerzÖdést (például, de nem kízárőIag: teljesítés jogos ok nélküli
megtagadása, Megbízó szankciós elállása vagy felmondása, Megbízott
szeruődésszegése okán) teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles ftzeíru
ajanlatkérő részére. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke az egyes
egyedi megrendelésekre vonatkozőan az egyedi megrendelés alapjan meghatarozott
nettó ellenszolgáItatás 30 %o-a.

A teljes keretszerződésre vonatkozőan a teljes nettó keretösszeg 30 oÁ-a. A teljesítés
elmaradása esetóre kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelé sétkizárla.

8.5.

8.6.
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8.7. Kötbérekkel kaqcsolatos eeyéb rendelkezések:

A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem
jelent joglemondást Megbízó részéről.

A Megbízottnak felróható késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem
mentesít a teljesítés alól.

Amennyiben a késedelem esetére kikötött kötbér összege eléri a kötbér maximális
mértékét, Megbízó jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést.

Megbízó elismert kötbérigényét jogosult e szerződésből eredő fizetési kötelezettségével
szemben beszámítani.

Amennyiben Megbízott Megbízó kötbérigényét kifogásolja köteles ezt haladéktalanul,
Írásban megtenni. Megbízott a bejelentett kötbérigény kézhezvételét követő 2
munkanapon belül köteles közölni kifogását Megbízottal, amennyiben ezen határidőt
elmulasztja, az a Megbízó kötbérigénye elismerésének minősül.

Megbízott késedelmes vagy hibás teljesítóse, avagy Megbízottnak felróható
lehetetlenülés esetén a Megbízó jogosult a kötbéren felüli kárigényét is érvényesíteni.

A kötbér esedékessé válik:

Kés"edelem esetén: a teljesítési hataridő lejártátkövető naptól kezdődően;

A teljesítés elmaradása esetér,r: aMegbizónak a teljesítés elmaradásáról, illetve a
Megbízó részére rendkívüli felmondásra okot adó körülményről történő
tudomásszerzésének napján, valamint a Megbízőnak a teljesítés Megbízott által
történt jogos ok nélküli megtagadásáról való tudomásszerzésének napján.

Felek megállapodnak, hogy a késedelem esetére kikötött kötbér szémítása sorián minden
megkezdett nap egész napnak szétmit.

A Megbízott nem tehető felelőssé a Megbízó által használt és a Megbízott szánára a
feladatvégzésekhez meghatározott módszertanok, rninőségbiztosítási, projektvezetési és
egyéb elj árások esetleges hirányosságaiból eredő következményekért.

Egyebekben a Ptk. 6:186-189. §-ai irányadóak.

Ix. A SZERZÓDEs vrncsztrNrnrnsE

9.1. Általános megszüntetés:

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Megbízó jelen keretszerződést felmondhatja,
vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § aIapjén új közbeszerzési eljarást kell lefolyatni;

b) a Megbízott nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Megbízott
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabáIyainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljarás indult yagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapjan indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
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valamely kÖtelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bírós ág áItaI
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

9.2. Rendkívüli felmondási indokok:

9.2.I. Megbízó a szerződést Megbízotthoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali
hatállyal felmondhatja,ha a Megbízott szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy
ismételten megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

a) Megbízott a Megbízó - szerződésszerú teljesítésre iranyuló - feIszőIításának
az abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,

b) Megbízott áLtal fizetendő késedelem esetére kikötött kötbér mértéke eléri a
maximális mértéket,

c) Megbízottal szemben felszámolási, végelszámolási eljarás indul, vagy
felfu ggeszti gazdasági tevékenységét,

d) jogerős elmarasztalő határozatot hoznak a Megbízott szakmai tevékenységét
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,

e) más közbeszerzési eljarásban a Megbízott hamis adatokat közölt, vagy az
elj árás nyerteseké nt szerző déses kötelezettségeinek nem tett eleget,

0 az adott kötelezettségre előírt határidő előtt nyilvánvalővá válik, hogy a
Megbízott a munkát csak számottevő kóséssel tudja elvégezni.

Az azorrtali hatályu felmondás ellenkező rendelkezés hianyában a felmondás napjától
kezdve sziinteti meg a szerződést.

Megbízott sÚlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén, a Megbízott
kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.

9.2.2, Megbízott jogosult jelen keretszerződést felmondani, amennyiben az állami
költségvetési támogatás összege olyan mértékben csökken, hogy Megbízó nem
tudja a további megbízásokat finansziroznt.

9.2.3. A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján a Megbízó köteles a jelen keretszerződést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés
megkÖtését követően jut tudomásiára, hogy a Megbízott tekintetében a
közbeszerzési eljarás során kizárő ok állt fenn, és ezérí kí kellett volna zární a
közbeszerzé si elj árásból.

9.2.4. Megbízó a Kbt. I43. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a
keretszeruődést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy a szerződéssel érintett feladata etlátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

b) Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szewezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatánozotívalamely feltétel.
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9.4.

9.3.

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti felmondás esetén a Megbízott a szerződés
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű péttzbeli ellenértékére
jogosult.

Elszámolás: Amennyiben jelen keretszerződés annak teljes köní teljesítése nélkül
szűnik meg, Úgy Felek kötelesek az elszámolás érdekében egymással szembeni
igénYeiket haladéktalanul felmémi és egyeztetést kezdeményezni. Felek
megállaPodnak, hogy az egyeztetések során fiiggetlen szakértőt vonnak be, amennyiben
az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Megbízott kijelenti, hogy a
ftiggetlen szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jélen
szerződéssel összefiiggésben.

Vis Maior
A Felek egyike sem felelős a jelen keretszerződésben rögzített kötelezettségek nem
teljesítéséért, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredmén}e. Jelen
bekezdós értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek
Felek érdekkörén kívüli, elháfithatatlanul következnek be, nekik fel nem róható, *"iy..
Felek nincsenek befolyással (természeti katasztrófa - robbanás , tűz, természeti csapás -
felkelés, zavargások, polgári engedetlenség, szabotítzs, terrorcselekmény, forradalom
vagY háborus események, stb.). A vis maiomak közvetlen összefi,iggésben kell lennie
Felek tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. Vis maiorra a Megbízott
csak akkor hivatkozhat, ha értesíti Megbízót a vis maior tényéről, okáról és valószínű
időtartamarÓl. Amennyiben Megbízó egyéb irányu utasítást nem ad, Megbízottnak
tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben ésszerúen az
lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszení altematív módot a teljesítésre, melyet a
vis maior esete nem gátol. A teljesítési határidő a vis maior időtartamával
meghosszabbodik, Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 (harminc)
naPtári napot, Megbízónak jogában áll - hátrányos jogi következmények nélkül- a nem
teljesített résztŐI elállni oly módon, hogy Megbízott részére erről írásos értesítést küld.
Megbízott kárenyhítési kötelezettsége az írásos értesítés ellenére is fennáll.

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1. Ellenőrzész

Megbízó jogosult Megbízottnak a jelen keretszerződésben vállalt feladatai ellátásával
kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén
ellenőrizni olyan módon, hogy Megbízott teljesítését Megbiző ez iranvú tevékenysége
ne akadályozza, Felek tudomásul veszik, hogy a jogszabály nreghatározott esetekben a
Feleken kívüli szervek számtára is meghatarozhat ellenőrzési jogosultságot.

t 0. 2. Táj ék oztatás, kapcsolattartás :

Felek megállapodnak, hogy Megbízott a Megbízóval a kapcscllatot elsősorban e-mail
összeköttetés segítségével tartja. Amennyiben fax küldésére kerül sor, iryy az így
elktildött dokumentumot akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha az elküldést adási
nyugta igazolja.

A fenti közlési formától a Felek indokolt esetben eltérhetnek. Ebben az esetben
mindennemű közlést (értesítést, Iájékoztatást) késedelem nélkül kell a másik Fél
kapcsolattartója tudomásara hozni, amelyet legkésőbb harom munkanapon belül írásban
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is meg kell erősíteni. Mivel a munka során gyors döntések, állásfoglalások
szÜkségessége merülhet fel, Felek megállapodnak abban, hogy ezen rendkívüli
esetekben a közléseket telefonon történő szóbeli egyeztetést követően is elfogadják
egymástól.

A Felek kijelölik a felelős személyt, - illetve később sztikség esetén ennek helyettesét -
a jelen szerződés teljesítése során történő kapcsolattartásra. A megjelölt képviselők
jogosultak a Felek képviseletére, a jelen szerződés alapjarl,.

nev: Horváth Zsuzsanna marketing manager
értesítési cím 1095 Budapest, Komor Marcell u 1

telefon / fax +36 1 4I1 6635, +36 30 411 6635
e-mai1 Horvath, Zs @Filharmonikusok.hu

nev: G.!mes Adám
értesítési cím 1tl36 Budapest, Lajos utca 130.
telefon / fax +36 30 970 7003
e-mail adam.g@brandlift.eu

A fenti személ},ek képviseleti iogosultságuk kiterjed: a jelen szeuődés teljesítése
vonatkozásában mindennemű közlés és utasítás átadása-átvételére.

A képviseleti jogosultság nem terjed ki: a szerződés módosításána, illetve olyan utasítas
átadás,átvételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását
eredményezné.

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartő személyben bekövetkezett vá|tozásről
haladéktalanul tájéko^arjiák egymást. A másik Fél kapcsolattartőja részére megküldött
minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni,
ameddig az adolt fel írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változásokat.

10.3. Irányadó jogi és egyéb irányadó rendelkezések:

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a
szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatasaira, a szerződést
megerősítő mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések
beszámíthatőságára, engedményezés űtjántörténő átnftazhatőságáraés átvállalására - a
magyar jog rendelkezéseit kell alkalm azrtt, ide nem érfve a magyar kollíziós magánjogi
szabályokat (nemzetközi maganjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet.).

10.4. Vitás kórdések rendezése:

Felek az egymás között a jelen keretszerződéssel, arurak teljesítésével kapcsolatosan
közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket ésszeni rövid időn belül, egymás közöt1
kísérlik meg rendezni.

10.5. Titoktartás:

Jelen keretszerződés aláírásával Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés
teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, üzemi és tizletpolitikai
eseményeket és/vagy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 201L évi CXII. törvény rendelkezései értelmében
személyre vonatkozó védett adatokat üzleti titokként kezelik, azokat harmadik félnek
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nem adják ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szi,ikséges mértékben
használják, és erre nézve a feladatok ellátásában közreműködő munkatarsaikat,
alvállalkozóikat, teljesítési segédeiket is nyilatkoztatják. Felek vállaljak a fenti
kötelezettség megszegéséből eredően keletkező közvetlen és igazolt károk másik Fél
részére való teljes megtérítését. Az információk és adatok tizleti titokként történő
kezelésére vonatkozó kötelezettség a Feleket a jelen Szerződés lejáratát követően
hatfu o zatlan ide i g terhel i.

Megbízott titoktartási kötelezettsége nem vonatkozik azon informáciőI<ra, amelyek mar
nyilvánosságra kerültek, vagy amelyeket a Megbízott jogszabály alapjan köteles
felfedni.

Ha a Megbízott titoktaítási kötelezettségét neki felróható módon megszegi, és ezzelkért
okoz, átalény-kártérítésként 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összeget köteles
megfizetni a Megbízónak a Megbízó erre vonatkozó írásbeli értesítését és felszólítását
követő 30 (harminc) naptari napon belül.

1 0.6. Részleges érvénytelenség:

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen keretszeruődés bármelyik rendelkezése
utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha
Felek aszeruődéstaz éwénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

10.7. Jogról való lemondás hiánya:

Megbízó részóről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes órvényesítése,
illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizrárólagos érvényesítése nem zárjaki a
többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

10.8. Megbíző felhivja Megbízott figyelmét, hogy az áIlamháztartás központi alrendszerében
a kiadási előírényzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel
nem rendelkező szeryezefrel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen
szerződés alapjrin nem teljesíthető kifizetés, amely szewezet nem minősül átlátható
szervezetnek. A kötelezettséget vállaló (Megbízó) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht.55. § szerint jogosult a jogi siemély,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összeftiggő, az Áht. 55,
§-ban meghatározott adatokat kezelni azza|, hogy ahol az irTt". § kedvezrrrétyezettről
rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell
érteni.

1 0.9. Adatkezelés, adatfeldolgozás

A MegbízÓ, mint adatkezelő vállalja és szavatol azért,hogy azáItalamegrendelt és a
Megbízott által fejlesúetílizemeltetett weblap felhasználásával nyújtott elektronikus
kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során maradéktalanul eleget tesz az igénybe vevő
természetes személyek személyes adatainak a kezelése során a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályok előírásainak, és a Megbizott részére a jelen szerződésben
meghatározott mértékű adatfeldolgozói feladatok átadásara az éintettek felhatalmazása
alapjan jogosult. Felek rögzítik, hogy a Megbízott, mint adatfeldolgozó, ktzfuőIag a
Megbízó utasításainak megfelelően jár el, és az adatkezeléssel kapcsolatos döntések,
műveletek illetve bejelentési kötelezettségek vonatkozásában felelősség nem terheli.
Abban az esetben, ha harmadik személy bármely oknál fogva az adatvédelmi
jogszabályok megsértésére tekintettel őt ért, a Megbiző éslvagy Megbízó érdekkörébe
tartoző személy tevékenysége, vagy mulasztása eredményeként okozott, azonbarl, a
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hatálYos jogszabályok alapjarr a Megbízottat terhelő kárért a Megbízott ellen peres,
illetve egyéb hatósági eljarást indítana, úgy Megbízó köteles mindánt megtenni ánnak
érdekében, hogy Megbizot" a felelősség alól mentesüljön, és amennyiben Megbízottat
marasztaló jogerős határozatothozna az eljárő hatóság, úgy köteles a Megbízott helyett
teljesíteni.

Megbízó a jelen szerződés aláírásávalhozzájárul és tudomásul veszi, hogy a Megbízott
a részére jelen szerződésben meghatátozott adatfeldolgozói tevékenységet teljisítési
segéd bevonásávalIatja el, kinek magahrtásáért, mint sajátjáért felel. Megbíző szavatol
azért, hogy a teljesítési segéd Megbízott általi bevonása a hatályos adatvédelmi
j ogszabályokba nem ütközik.

10.10. Megbízott ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát,
továbbá felelŐssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között
ellentmondás nem áll fenn.

10.11. Megbízott kéPviselője kijelenti, hogy Megbízott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel-összefiiggésben
felmerülő karokért a polgári jo g szabályai szerint felelősséggel tartozik Megbizo fele.

I0.I2. Jelen keretszerződés szövege I...] (...) oldalból áll és 4 (négy) darab egymással teljesen
megegYező Példányban készült. A szerződés példányaiból minden Felet 2 (kettő) darab
eredeti példány illeti meg.
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10.13. Jelen szerződóst a Felek elolvasták, azt közösen értelmeáék, és saját elhatározásukból,
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a
képviselet szabályainak megtartásáv al saját kezűleg úáírták.

1. szántí melléklet: Nyilatkozat a szetződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók
vonatkozásában
2. számű melléklet: Nyilatkozat a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozók
vonatkozásában
3 . szátrú melléklet : Átlátható sági nyilatko zat
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3. melléklet

ÁrLÁrn,tró sÁcI NyILATK oz AT

Alulírott, Gémes Ádám, mint a Brandlift Korlátot Felelősségű Társaság (székhely: 1036
BudaPest, Lajos u. 130., cégjegyzékszérn:01-09-948980) képviselője btiriteójogi és potgárijogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Nemzeti Vagyonrói szőlő 2}il.évi CXCVI.
tÖrvénY 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat ismerem és ennek ismeretében
nYilatkozatomat adom, hogy a Brandlift KorlátoiFelelősségű Tiársaság átláthatő szervezetnek
minősül.

Az általam kéPviselt szewezet átláthatóságanak változása esetén anól haladéktalanul
tájékoztatom a MegrendeIőt.

Tudomásul veszem, hogy az Áilamhaztaításról szóló 201l.évi CXCV. törvény (a
toy,Í|biakban: Áht.; 41.§-(6) bekezdésében foglaltak szerint az MNF Nonprofit Kft. csak
átláthatónak minősÜlŐ szeryezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött
ÍlYen szeruődés alapjtín csak átláthatónak minősüiő szervezetnek teljesíthet kifizetést.
Tudomásul Veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapjánkötött vissáerhes szerződést
az MNF NonProfit Kft" felmondja, ill. ha a szerződés teljesítésére még nem került sor a
szerződéstől eláll.
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