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Megrendel6 "Marketing szolgdltatdsok biztositdsa az EMI sajdt arculatdnak kialakltrisdhoz "
trirgyban 2015. okt6ber 12. naplin a Kbt. 122. $ (7) bekezd6s a) pontja szerinti hirdetm6ny
n6lkiili trirgyalisos kdzbeszerzdsi elj6rast inditott.

Megrendel6 a kdzbeszerzdsi eljrinis sord.n a Vdllalkoz6t hirdette ki nyertesnek, amelynek

alapjrin a Felek az aldbbi szerz<id6st (tov6bbiakban: Szerz6d6s) kdtik egymrissal:

I. ASZERZ6DfSTARGYA

1.) Jelen szerz6d6ssel Megrendel<i megrendeli, Vrillalkoz6 pedig v6llalja, hogy a jelen

szerz6d6sben meghatiirozott felt6telek szerint elv6gzi az al6bb rdszletezett marketing

szolgriltat6sokat:

l.l.Grafikai tervez6s

l.l.l. Teljes nagyarculat megujitas 6s fj arculati k6ziktinyv l6trehoz6sa, mely

magdban foglalja a kdvetkez6ket:

- log6 6s mutdci6i, szsrvezeti 6s projekt log6k,

- arculati szinek,betiik6szletek,

- tanrisitasi- 6s min6s6glelz6 vigrettrik,

- tanrisitrisioklevelek,

- n6vjegykdrtya,

- nyomdai lev6lpapir, eleklronikus lev6lpapir,

- borit6k,

- mappq

- jegyzett6mb,

- n6vtibla layout, brosura laYout,

- sz6r6lap,
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- eml6keztet6,

- rekl6m kreativok (plak6t layout, citylight, 6ri6splak6t)

- napt6r,

- meghiv6k,

- tanulmiiny,

- hordozhat6 rekLirneszk6z6k(roll-up,beachflag)

1.1.2. Folyamatos grafikai tervezes heti 20 6r6s rendelkez6sre ril16s keret6ben, mely
felhaszn6lhat6 infografik6k, layoutok, hirlevelek, kisebb kiadvanyok, plakitok,
menedzsment anyagok elk6szit6s6re, valamint az arctlJatl k6zik6nlvben nem szerepl6,
tov6bbi felmertl6 irodai nyomtatvrinyok vagy elektronikus feliileten megielen6
arculati elemek elk6szit6sere, fot6z6sra, webdesign k6szit6sre (I1MI honlap), irodai
brandhordoz6 elemek tervez6sere, valamint ezek gy rtasi\ra,6s elhelyez6s6re.

l.2.Honlap tervez6s 6s online tev6kenys6gek

1.2.1. Az IiMI (mint hivatal) rij honlapjinak elklszitlse az elk6sziilt arculati k6zik6nyv
a1apj6n, mely honlap j6l lukrdzi az EMI c6ljait, 6rt6keit 6s dsszhangban 6llnak a mai
design trendekkel.

Elv6gzend6 feladatok az EMI oldalakon:
- meniistruktura kialakit6sa egyeztet6sek alapjan
- honlap tartalmi 6s logikai struktur6jrinak elk6szit6se
- domain(ek)lefoglal6sa
- back office, munkafolyamatok kialakit6sa
- programoz6s, honlap k6dol6sa,
- tartalomfeltdltese,elrendez6se
- webdesign feladatok
- honlap tesztel6se, esetleges programozdsi 6s egy6b hibak javitasa, folyamatkiser6s,
- honlap nyilvrinoss6 t6tele 6s kezel<i/feltdlt<i feliiletek felhaszn6l6i szintj6nek

rltad6sa,
- intranet kapcsolasa, frame megv6s6rl6s6val, 6s betizemel6se

1.2.2. Honlapok mrik6dtet6se, online tev6kenys6g 6s Social Media online tev6kenys6g

Teljes tartalom- 6s honlap kezel6s, heti 20 6r6s rendelkez6sre 6ll6s keret6ben.
EMI honlappal kapcsolatos mrikddtet6si feladatok:

- webdesign: rij 6s v6ltoz6 tartalmak folyamatos honlapra illeszt6se, testreszab6s
6s aktualizAles,

- lektor6lis-korrektur6zds atartalmakhib6tlan nyelvi megfelel6s66rt.

Szakemberekb6l 6s 6rdekl6d6kbril 6116 online k6zdss6g l6trehoz6s4 mely az EMI k6r6
szervez6dve inform6lis csatomdn is hirt kap az 6pit6ipar 6s az EMI hireir6l,
6rdekessdgeirol. Ez alap.iin:

- Social Media management: kdz6ss6gi oldal(ak) l6trehoz6sa, kezel6se,
- kamp6nytervez6s-megval6sit6sa,
- miikddtetdsi struktrirafeLillit6sa, rendszerl6trehoz6sa,
- t6m6k gener6l6sa, egyeztet6senagyvonalakban,
- kivrlnthangv6tel, haszn6land6 szdvegkdmyezetbe6llit6sa,
- rekklmkamp6nyok megtervez6se, dssze6llit6sa, futtat6sa, riportolisa,
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- statisztikrik elemz6se, kiertekel6se,
- grafikrlk, fot6k k6szit6se 6s szerkeszt6se,
- vizu6lis elernek folyamatos frissit6se az arculati k6zik6nyvnek megfelel6en,
- cikkek, tartalmak 6tv6tele.

1.2.3. E-EPiTESI PORTAL mriktidtet6s6nek, folyamatos rendszeress6gii feladatai:
Egy E-Epit6si portril megterve z€se, az EM[ menedzsmenttel tairtdn6 egyeztet6sek 6s

workshopok alapjfui a tervezetl funkci6kr6l. Az egyeztet6sek ktivetkezt6ben site map,
majd kattinthat6 wireframe es webdesigr l6trehoz6sa.

l.3.Marketing 6s PR tev6kenys6g

1 .3.1. Alhnd6 PR 6s marketing feladatok, heti 10 6ra rendelkez6sre ill16s keret6ben:

Az iigyf6lktir b6vit6se, valamint a sajt6kapcsolatok 6s egy6b kommunikiici6s
kapcsolattartris 6ltal kivanjuk az EMI nevet kdznrdatba hozni, 6polni 6s a v61la1ati

identit6sunk imidzs6t kialakitani.
- branding,
- sajt6 kapcsolattartas: inform6ci6s forrAsok felkutatrisa, egys6ges sajt6kapcsolat,
- sajt6rendezv6nyekszervez6se,
- prezent6ci6kk6szit6se,tartiisa,
- besz6dirris, egy6b szdvegek ir6sa,
- kommunik6ci6sfelk6szit6s,
- copywriting: keativ szdvegiras (cikkek, kampiinysz6vegek, plak6tszdvegek,

leadek, mott6k/szloganek, flilsz<ivegek, beszedek stb.)
- kreativ koncepci6s megalkot6sa,
- grafikai tervez6s,
- hirlevelek, DM levelek 6ssze6llit66a, kikiilddse,
- tervezett szakmai konferenci6hoz kapcsol6d6 r6szfvevtii 6s follow up

kommunik6ci6 megszervez6se 6s aktivdl6sa,
- illishirdet6sek kommunikrici6ja az esetleges gyakomoki pozici6k n6pszenisit6s6re

ftiiskolAk, egyetemek szitmlra.

1 .3.2. Egy rijonnan kialakitand6 Epit6sz Magazin projektterv k6szit6se

A projektterv tartalmi elernei: c6l 6s c6lcsoportok, iizenetek, megielen6si gyakorisdg,

layout 6s grafikai terv, szerkeszt<ibizotts6gra javaslat, szerkeszt6s 6s tartalomelodllitls,
munkafolyamatanak leirisa, budgetterv

2.) A V6llalkoz6 6ltal a Szerz6d6s alapjan megval6sitand6 feladatok rdszletes szakmai

tartalmdt az alibbi dokumentici6kban foglaltak hatirozzik meg:.

- Megrendel<i 6[tal a k6zbeszerz6si eljarrisban kiadoft Ajrinlatt6teli DokumentAci6,

kiiltindsen annak mtiszaki leiriisa.

- Ajrinlatt6teli felhiv6s

- V6llalkoz6 aj6nlata

3.) Megrendelo vallalja, hogy ajelen szerz6d6s alapjrim elv6gzett szolg6ltatasokat 6tveszi

6s az 6rte jAr6 dijat megfizeti. A jelen szerz6dds elv6laszthatatlan mell6klet6t kepezi -

akkor is, ha fizikaitag nem kertilnek csatolesra a szerzod',shez - a kdzbeszerz6si

eljrinis ajri,nlatt6teli felhiv6sa 6s dokument6ci6ja, t6Lrgyal6si jegyz6kiinyv(ek).
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4.) Az elvdgzerd6 feladatokat a V6llalkoz6 ugy kdteles megszervezni, hogy biztositsa a
tev6kenys6g biztons6gos, szakszerti, gazdas6gos 6s hatilridrire tdrt6n6 befejezds6t.

5.) Megrendel6 k6teles egyiittmrikddni abban, hogy mindazon kdzremrikdd6k, akik a

feladatok elv6gz6s6ben r6szt vesznek, azok a V6llalkoz6val egyiittmiikddjenek 6s

biztosits6k mindaa, arnely az adott szem6ly kdzremrik6d6se ndlkiil nem biztosithat6.
Egyebekben szolg6ltat6shoz sziiks6ges valamennyi felt6telt a V6llalkoz6 kdteles
biztositani.

6.) Szerz6d6 Felek meg6llapoddsa szerint a szolg6ltat6sok 6tad6si helye Megrendel6
sz6khelye.

II. A TELJESITf,SI HATARID6

Jelen szerz6d6s az aliriris napj6n l6p hat5lyba, 6s 2016. febru{r 29. napj6ig tart. A
Vdllalkoz6 6ltal elv6gzend6 feladatok teljesit6si hatriridej6t Megrendel6 utasit6sa
hatinozza meg.

III. AVALLALKOZ6IDIJ

1.) A jelen szerz6ddsben foglalt feladatok teljes elv6gzds66rt a V6llalkoz6t az alilbbi
v6llalkoz6i dij illeti meg:

24.600.000.,- F t + 6fa,.azaz huszonn6gymilli !-hatsziaezer foirrt
+ Altal6nos forgalmi ad6,

melynek m6rt6ke 27 Yo, azaz sszesen 3 1 .242.000.,- Ft
(a tov6bbiakban: v6llalkoz6i dij).

2.) A Y6llalkoz6i dij mag6ban foglalja a jelen szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatban
felmeriil6 valamennyi kdltsdget. V6llalkoz6 tov6bbi dijkdvetel6st, igdn).t, ezen
szerz6d6s kapcs6n nem sz6mithat fel.

3.) V6llalkoz6 sz6mla benyirjt6srira az al6bbiak szerint jogosult
- r{szszinnla havonta az adott h6napban elv€gzett feladatok elv6,gz6s6t, azok
Megrendel6 altali 6tv6tel6t kdvet6en keriilhet ki6llitasra,
- v6gsziimla a jelen szerz6d6sben foglalt feladatok maraddktalan teljesit6s6t, annak
Megrendel6 altali etv6tel6t kdvet6en keriilhet ki6llit6sra.

4.) A V6llalkoz6i dij megfizet6s6re a V6llalkoz6 szabilyos szrimlijrinak benyrijt6s6t 6s a
teljesit6s igazolisrit k6vet6en keriil sor 30 napos fizet6si hatririd6 alkalmazdsdval.

5.) A teljesit6s igazol s al6ir6sa semmilyen form6ban nem mentesiti V6llalkoz6t az iitala
v6gzett munkiiLkkal kapcsolatban megl6v5 kizdr6lagos 6s egyszem6lyri felekissdge
al6l.

6.) Min6s6gi, illetve mennyis6gi kifogisok eset6n a Megrendel6, illetve a kapcsolattart6
M adott feladatra vonatkoz6 teljesit6si igazol6s kiadris6t, al6ir6s6t, illetve
ellenj e gyz6s6t megtagadhatj a.
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7.) Vdllalkoz6 a szabrilyos sziln.JAjil a Megrendel<i 6ltali elismert teljesit6st kdvet6en
nyijthada be, amelyhez csatolni kdteles Megrendel6 teljesitdsigazol6sttt. Az
ellenszolg6ltatas teljesit6se Megrendel<i dnerej6b6l tdrt6nik.

8.) Megrendeki nem tagadhatja meg a teljesit6sigazolas kibocsdtris6t, amennyiben a
V6llalkoz6 teljesitette ajelen szerz<id6sben meghatarozott valamennyi kdtelezettsdgdt.

9.) V6llalkoz6 nern fizet, illetve sziirnol el a szerz<idds teljesit6sevel dsszeftigg6sben
olyan k<ilts6geket, melyek az 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nern
megfelel6 trlLrsasdg tekintet6ben meriilnek fel, es melyek a Vrillalkoz6 ad6kdteles
j<ivedelm6nek cs<ikkent6sere alkalmasak.

10.) Megrendel<i a kifizetdsek vonatkozas6ban az addzes rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi
XCII. t6rveny (tut.) 36/A.$ szerint jar el, 6s felhivja Vrillalkoz6 figyelm6t, hogy
alvrillalkoz6i tekintet6ben kifizet6k6nt neki is eleget kell tennie ezen jogszab6lyi
k6telezettsegrek.

1 1.) Az elszimokis 6s kifizet6s p6nznerne: HUF

Iv. A VALLALKOZ6 JOGAI fS XOTTIBZETTSfGEI

l.) V6llalkoz6 a benyrijtott ajiinlata szerint jogosult alv6llalkoz6t ig6nybe venni. A
teljesit6sben kdteles kdzremtikddni az olyan alv6llalkoz6 6s szakember, amely a

kdzbeszerz6si eljrir6sban r6szt vett az ajiinlattev6 alkalmassrig6nak igazokisdban.

2.) A V6llalkoz6 k6teles mindent megtenni annak drdekdben, hogy ajelen szerz6d6sben

meghatarozott feladatok a Megrendel6 cdljrinak 6s az elvrirt szinvonalnak eleget
tegyenek. A V6llalkoz6 Megrendeki utasitAsai szerint kdteles eljrimi ajelen szerz6d6s

teljesit6se sor6n. A Felek rdgzitik, hogy a Megrendel6 egyes, jelen szerz<id6sb6l

fakad6, kiil6n6sen a feladatok v6grehajt6s6val kapcsolatos jogait 6s k6telezettsdgeit a

Kapcsolattart6 ftjrin gyakorolhatja.

3.) A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a Szerz<id6sben vrillalt feladatok 6s egy6b

kdtelezetts6gek tekintet6ben rendelkezik a Megrendel6 6ltal megkivrfutt, sziiksdges

szakismerettel, technol6giival, felszerel6ssel 6s tapasztalattal, valamint hogy az azok
teljesit6s6hez sztiks6ges anyagai forr6sok rendelkez6sre 6llnak.

4.) A V6llalkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerz<id6s teljesit6s6hez sziiks6ges

kdvetelmdnyeket a Megrendel<i a Szerz6d6sben, a kdzbeszerzdsi eljrirdshoz k6szitett
ajrinlatt6teli felhiv6sban, az ajrinlatt6teli Dokument6ci6ban, valamint a targyal6sok

sor6n megadta. A Vrillalkoz6 a jogosan ig6nybe vett Alv6llalkoz66rt rigy felel, mintha
a munk6t maga v5gezle volna, alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6tele eseten pedig

felel6s minden olyan kardrt is, amely an6lkiil nem kiivetkezett volna be.

5.) A V6llalkoz6 kdteles a jelen szerzriddsben meghatrirozou feladatokkal 6sszeftigg6, a

munkavdgz6s kezdetekor hatalyos vagy azuten hatalyba l6p6 minden jogszab6lyt,

hat6s6gi rendelkezdst, el6ir6st, valamint minden egy6b kdvetelm6nl't 6s szabrilyt

betartani 6s ennek krilts6geit viselni. A V6llalkoz6 e ktitelezetts6g6nek teljesit6s66rt

Megrendel6 iriny6ba helytallni tartozik, az e kdtelezettsdge megszeg6s6vel okozott
k6Lrt Megrendel6nek megteriteni kdteles.
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6.) V6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetet a

Megrendel6 szirmita megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 125.5 (5) bekezd6s szerinti
iigyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul drtesiti.

7.) V5llalkoz6 a szerzriddsben vdllalt feladatok elkltrisa sorrln tudomiisiira, illetve
birtokriba jut6 a Megrendel6 szerz6ddseire, tev6kenys6geire 6s dolgoz6ira vonatkoz6
iizleti titoknak min6siil6 t6nyt, adatot, inform6ci6t, dokumentumot, tovribbii a

tudom6srira jutott szern6lyes adatokat zrlrtan, titkosan, kizhr lag rendeltet6s6nek
megfelel<ien kezeli.

8.) A teljesit6s sor6n a V6llalkoz6 6ltal elk6szitett valamennyi term6k, dokumentum,
szakmai anyag stb., egy-egy papir alapri (amennyiben k6sziilt) es egy-egy
elektronikus (minden esetben) p6ld6ny6t (CD vagy DVD lemezen) a V6llalkoz6
6tadja a Megrendel6nek.

9.) A V6llalkoz6 hozzij{rul ahhoz, hogy az itadolt term6kekkel, dokumentumokkal a

Megrendel6 sajiit tevdkenys6gi kdr6ben szabadon 6s korl6tlanul rendelkezzen,
tov bbi hozzijirntl azok 6tdolgoz{sihoz vagy m6don tdrtdn6 dtalakitris6hoz 6s

felhaszn6l6s6hoz.

10.)A V6llalkoz6 szerz<id6ses jogait, sem kdvetel6seit harmadik szem6lyre a mSsik
szerzodo f6l el6zetes irisbeli hozzirjintl6sa ndlktil nem ruhrizhatja 6t.

V, A MEGRENDEL6 JOGAI fS X6TOITZETTSf,GEI

1.) Amennyiben a Vrillalkoz6 k6sedelmesen teljesiti a jelen szerz6d6sben foglalt
kdtelezettsdgeit, rigy a Megrendel6 a kdsedelmes napokra vonatkoz6an jogosult a
jelen szerz6ddsben meghatrlrozott nett6 Vrillalkoz6i diS 2 %-i.lirak megfelel6
k6sedelmi k6tb6r k6vetel6s6re minden egyes k6sedelmes nap ut6n. A Felek a

kesedelmi k6tb6r maxim6lis m6rt6k6t a jelen szerz6d6sben 15 napi t6telben
maximaliz6ljak.

2.) Amennyiben a k6sedelmes napok szlma el6ri a 10 (tiz) napot, rigy Megrendel<it
v6lasztrisa szerint az al6bbi jogok illetik meg:

- tovribbi maximum 10 napos p6thatririd6t adhat 6s kdvetelheti tov6bbra is a
k6sedelmi kdtber esed6kes 6sszeg6t,
- a p6thatrlrid6 eredm6nytelen elteltdt kdvet6en jogosult a jelen szerzriddst6l a

V6llalkoz6hoz cimzett egyoldahi nllatkozattal eldllni 6s meghirisul6si kdtb6rt
k6vetelni,
- p6thatirid<i ad6s ndlkiil jogosult a jelen szerz6d6st6l a V6llalkoz6hoz cimzett

egyoldahi nyilatkozattal el6llni 6s meghiirsulisi k6tb6rt k6vetelni.

3.) Felek figzitik, hogy Megrendel6 vagy k6sedelmi, vagy meghiusul6si k6tb6r
kdvetelds6re jogosult, a kett<ire egyiitt nem.

4.) Felek meg6llapod6sa alapj6n a meghirisul6si k6tb6r m6rtdke a jelen szerz<iddsben
meghatrirozott V61la1koz6i dij 30 %-ar:rak megfelel6 dsszeg.

6



5.) Vrillalkoz6 a k6tb6r megfizetesdre a Megrendel6 erre vonatkoz6 inisbeli felsz6litrisrit
k6vet6 8 napon beliil kiiteles. Amennyiben ezen kdtelezettsdgdnek nem tesz eleget,
fgy a V6llalkoz6 a Ptk-ban meghat6rozoft m6rt6kr.i k6sedelmi kamatot ktiteles
megfizetni a Megrendel6 r6szdre.

6.) V6llalkoz6 a Megrendel6 erre vonatkoz6 felsz6litrisdban meghakirozott bankszrirnLira
kdteles a ktitber, illetve a k6sedelmi kamat fizet6si k<itelezetts6g6t teljesiteni.

7.) A Kbt. 125.$ (5) bekezddse alapj6n Megrendel6 jogosult a szerz6d6st felmondani, ha
a) V6llalkoz6 szervezeteben k6zvetetten vagy kdzvetleniil 25Yo-ol meghalad6
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szern6ly vagy szern6lyes joga szerint
jogkepes szervezet, amely nem felel meg az 56.$ (l) bekezd6s k) pontjdban
meghatiirozott felt6teleknek,
b) V6llalkoz6 kdzvetetten vagy k6zvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely jogi szon6ly vagy szern6lyes joga szerint jogkepes szervezetben,

amely nem felel meg a Kbt. 56.$ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatiirozott
felt6teleknek.

Szerzrid6 felek rdgzitik, hogy a szerzcidds fentiek szerinti felmondiisa esetdn a
Vrillalkoz6 a szerz6d6s megsziindse el6tt mri.r teljesitett szolg6ltat6s szerz6d6sszeni
p6nzbeli ellen6rt6k6re 6s az igazolt kdlts6gei megt6rit6sere jogosult.

VL SZAVATOSSAG,JoTALLAS

1 .) V6llalkoz6 felt6telen szavatossegot vellal arra n6zve, hogy a jelen szerz<idds soriin tett
nyilatkozatai a val6signak megfelelnek 6s igazak a szerz6ddskiit6s id6pontj6ban is.

2.) A Szerz6dds targyrit kdpez6 feladatok teljesit6se sorrin keletkezett dokumentumok,
term6kek, illetve egy6b anyagok etadas-6tv6tel6t kdvettien azok a Megrendel6
birtok6ba 6s hasmrilatriba keriilnek. A Szerz6d6s taryyit kdpezo feladatok teljesit6se
soriin keletkezett dokumantumok, term6kek, illetve egy6b anyagok tulajdonjoga a
Megrendel6re szfll rit.

3.) A jelen Szerz<id6s teljesitdse soriin keletkezett, valamennyi szerz<ii jogi v6delem akl
tartoz6 alkot6s felhasm6l6i joget korletozismentesen a Megrendel6 szerzi meg.

4.) V6llalkoz6 a hib6tlan teljesites6rt j6tilkisra is kdteles, melyek hibris vagy hiiinyos
teljesitds6b6l eredti krirok megl6rit6s6nek kdtelezetts6ge a V6llalkoz6t terheli.

5.) A j6uillasi ido az azt kdvet<i nappal veszi kezdet6t, amelyen a Megrendel6
kapcsolattart6ja a teljesit6s igazokisdt aklirta, illet<ileg objektive al6irhatta volna.

El6re Lithat6 akaddlyoztatris eset6n a Szerz6d6 Felek kdtelesek minden elviirhat6 6s

6sszerii int6zked6st megtenni annak 6rdek6ben, hogy a teljesit6s zdkkentimentesen
megt6rt6nj en.

6.) A j6t6ll6si id6 alatt felmertil6 rendelleness6geket (kifogasokat) a Megrendel6 k6teles

ir6sban, k6sedelem n6lkii!, a rendelleness6g (kifogas) leir6s6val a V6llalkoz6
tudomrisrira hozni. A kdzlds k6sedelm6b<il ered6 k6rdrt a Megrendel6 a felel6s.
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7.) Yillalkozi a tudom6sara hozott rendelleness6g (kifog6s) kivizsg6l6s6t k6teles
k6sedelem n6lkiil, de tudomiisiira jut6srit6l sziunitott legk6s<ibb 2 (azaz kdt)
munkanapon beliil megkezdeni, 6s a rendelleness6get a Megrendel6vel
egyiittmiikddve elh6ritani.

8.) V6llalkoz6 szavatolja, hogy a teljesitend6 Szolg6ltatdsok tekintet6ben a sziiks6ges
szerz6d6ses szeruodi 6s szabadalmi jogok, ipari vagy haszn6lati mintrik, oltalmak
birtokaban van, a Megrendel6 jelen szerz6d6s szerinti tulajdonszerz6sdt 6s egy6b
jogszerz|s€t, illetve jogainak zavartalan gyakorlisdt harmadik szern6ly joga nem
akadiiyozza, illetve korl6tozza. Amennyiben Megrendel<i jelen szerz6d6s szerinti
felhaszn6l6i jog szerz6s6t, illetve jogainak zavartalar' gyakorl6sit harmadik szem6ly
joga akadirlyozza, Megrendel<i jogosult V6llalkoz6 hatririd6 tt26s6vel felhivni a
tehermentesit6sre, vagy amennyiben ezt V6llalkoz6 nem villalja Megrendel6 eljrlrhat
maga a tehermentesit6s 6rdek6ben V6llalkoz6 kdltsdg6re, illetve - amennyiben a fenti
int6zked6sek nem vezetnek eredm6nyre - a Szerz<id6st felmondhatja, vagy
alkalmazhatja a lehetetleniil6s jogkdvetkezm6nyeit. Amennyiben a lehetetleniil6s
jogk6vetkezm6nydt alkalmazza a Megrendel6, akkor Megrendel6 meghirisulisi
k6tb6rre jogosult.

9.) A V5llalkoz6, amennyiben a vona&oz6 eljardsjogi szab6lyok lehet<iv6 teszik f6lk6nt,
egydbkdnt beavatkoz6k6nt vesz r6sZ minden, a Megrendel6 ellen a Szerz6d6s
k6vetkezt6ben szabadalom bitorlds vagy szerz6di jog sdrt6se miatt inditott eljrir5sban,
vagy v6laszt6sa szeint azl peren kiviil egyezs6ggel lezirja, tovflbb| Megrendel6
oldalan keletkezett indokolt 6s igazolt kdlts6geket megt6riti vagy magira villalja.

10.) Vrillalkoz6 6ltal a jelen Szerz<id6s keretdben l6trehozott szellemi termdkek
felett a szerz6i jogok6l sz6l6 1999. 6vi LXXVI. tv. szerint a felhaszn6l6s jog6t a
Megrendel6 megszerzi. A kiad6i tulajdonjog 6ltal vddett anyagokhoz a szerz6 dsszes
adatdt rendelkez6sre kell bocs6tani.

11.) V6llalkoz6 - az iltala teljesitend6 szolg6ltatris tekintetdben - a Szerz<id6s
targyrival kapcsolatos minden szerz6i jogi, szabadalmi 6s egy6b, harmadik f6l 6ltal
tdrt6n6 k6,vetel6s kiel6git6s6t ma gara villalja, att6l a Megrendel6 tagiait mentesiti.

12.) Vrillalkoz6nak krirtalanitania kell a Megrendel6t harmadik f6l 6ltal felmeriil6
minden olyan ig6ny eset6n, amely licenc, szabadalom, v6djegy 6s ipari vagy
hasznilati minta oltalmak al6 es<i, tovribb6 egy6b, szellemi alkotdsoka vonatkoz6
jogok megsdrt6s6b6l sz6rmazik.

vII. szERzOD[s rr6oosirAs,ERTESiTf,SEK, KApcsoLATTARTAs

1.) Szerz6d6 Felek meg6llapod6sa szerint ajelen szerzrid6s irrisban j6n l6tre ds csak 6s
kizar6lag ir6sban m6dosithat6, a Kbt. 132. g rendelkez6seinek betart6sa mellett.

2.) A Felek egym6shoz int6zett minden nflatkozata iriisban 6rv6nyes 6s hat6lyos. Az
ir6sbelis6gre vonatkoz6an a Felek az al6bbiakban 6llapodnak meg: (i) szem6lyes
tadfls, a k6zbesit6s megt6rt6nt6t tanusit6 m6don, (ii) ajrlnlott, vagy t6rtivev6nyes

postai kiildem6ny. A Feleknek a m6sik felhez kiild6tt postai kiildem6nye a feladdst6l
szimitott dtddik munkanapon k6zbesitettnek tekintend<i, kiv6ve, ha a m6sik fel
bizonyitani tudja a k6zbesit6s ett6l elt6r5 id6pontjit. Ezen szabiili kell alkalmazni



akkor is, amennyiben postai kiildemdnyre vonatkoz6 tdrtivev6ny ,,nem kereste", vagy
,,elkdltdzdtt" jelz6ssel drkezett vissza.

3.) A Felek altal kapcsolattart6sra kijeldlt szern6lyek:

Megrendel6 rdszdrdl: Holndonner P6ter
Telefonsziim: +3630 I 826-7 1 01

E-mail cim: pholndonner@erni.hu

Vdllalkoz6 r6szdr6l: Molnar-Bri.nffu Kata
Telefonszrirn: +3620 1923 -7 008
E-mail cim: mbk@salt.hu

V. EGYf,B RENDELKEZfSEK

1.) Szerz6d6 felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szirnvevriszekr6l sz6l6 201,1. 6vi
LXVL t6rv6ny 5. $ (5) bekezd6se szeint az Allami SzLrnvev6sz6k - az Allami
Szirnvev6sz6kr6l sz6l6 201 l. 6vi LXVI. ttirvdny 5. $ (3H4) bekezd6s szerinti
ellen6rz6si feladataival dsszeff.igg6sben - ellen6rizheti az rillamhriztart-.ls

alrendszereib<il finanszirozott beszerz6seket 6s az Allamhiatart6s alrendszereihez
tartoz6 vagyont 6rint6 szerz6d6seket a Megrendel6ndl, a Megrendel6 nev6ben vagy
kepviselet6ben eljar6 term6szetes szon6lyn6l 6s jogi szem6lyn6l, valamint azoknAl a

szerzodo felekndl, akik, illetve amelyek a szerz6dds teljesit6s66rt felel6sek, tov6bbri a

szerztid6s teljesitdsdben k6zremiik0d6kn6l.

2.) Szeruodo Felek meg6llapodiisa szerint a jelen szerz6d6sben meghatiirozott hatririd<ik

napulri napban 6rtend6k, kiv6ve, ha a jelen szerz6d6s kifejezetten ett6l elt6r6en nem

rendelkezik.

3.) A jelen szerz6d6s btirmely pontjanak esetleges 6rv6ny'telens6ge nem 6rinti a teljes

szerz6d6s 6rv6nyess6gdt, kiv6ve, ha az 6rv6ny'telen pont olyan m6rt6kben 6rinti a
Felek jogait 6s kdtelezeus6geit, hogy az erv6nYtelen pont n6lkiil a Felek

nyilviinval6an nem k6tdtt6k volna meg a szerz6d6st. Erv6nlelen pont eset6n a Felek

kdtelesek megtenni mindent az ervenytelen pont 6rvdnyesse nflvrinitrisa erdek6ben.

4.) Szerz6d6 Felek a jelen szerz6d6sb6l ered6 jogvitak rendez6se 6rdek6ben kifejezetten
k6telezetts6get v6llalnak a vit6s iigyek bdk6s rendez6s6re 6s k6telezik magukat, hogy
a m6sik f6l erre vonatkoz6 ir6sos felsz6lit6srira szern6lyes egyeztet6st folytatnak
legal6bb k6t alkalommal. A jogvita b6k6s rendez6sere tett targyal6sok sikertelens6ge

esetere a Felek - a pertrirgy 6rt6k6nek fiiggv6ny6ben- a Budai Kdzponti Keriileti
Bir6s6g illet6kess6g6t k6tik ki. Amennlben a pertirgy ert6ke meghaladja a hell
bir6sdg hat6sktir6t, rigy a Felek az riltalinos illet6kess6gi 6s hataskdri szab6lyok
szerint jri.rnak el.

5.) Jelen Szerz6d6st a Felek elolvasiis 6s 6rtelmez6s utan, mint akaratukkal mindenben

megegyez6t, szerz6d6ses akaratuk kifejezds6re c6gszenien, szabdlyosan akiirtrii<.

6.) Felek a jelen vdllalkozisi szerz6d6s al6ir6srlval kijelentik, hogy az itt meghatiirozott

k6telezetts6gek v6llalisahoz sziiks6ges felhatalmazasokkal 6s enged6lyekkel
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rendelkeznek 6s szervezetiik / trirsasriguk nev6ben szabiilyszertien felhatalmazottak a
szerz6d6s alflir{sisa.

7.) A jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott kdrd6sekben a Polg6ri Tdrvdnykdnywr6l sz6l6
2013. 6vi V. tdrv6ny rendelkez6seit kell alkalmazni.

Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerz6dds megk6t6s6re, az abban foglalt
k6telezetts6gek v6llakls6ra 6s teljesit6sdre. Jelen szerz6d6s Felek egybehangz6 akaratab6l j6tt
l6tre, 10, azaz liz oldalon, iisszesen 4 p6ldinyban, melyb6l 3 p6ldany a Megrendel6t, I
p6ldriny pedig a Vrfllalkoz6t illeti.

Kelt: Szentendre, 2015. novernber 17.
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