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MEGBiZÁSI SZERZŐDÉS

Amcly létejőtt cgytészrót a(z)

KIVING INGATr_ANG^ZDÁIKoDó Es BERUHizÁsszERvEzó
KoRúToLT FELELóssriGú TÁRsÁ§iG

(székhelye: 1117 Budapcst, Fehótváti út 70,; cégjegyzékszárrra: 01 09 698'155;
ndószámá. i 2ó857 /ó_2,4 tl kcPviseü: Puhr ,\dám ltai.izs üg vezetó on:iüóan,,

mint \íegbízri (a továbbiakb^n| Megbizó),

másrészről az

KREATIV 2000 SZERVEZó, FEJLESZTó KoRIÁToLT FELELóSSÉGú TÁR§AúG
(cégiegzókszám: 01 09-069311; szókhely| 1024 Budapest, I{ctck u. 2(l,;

statisztilrai számiclc: 10420(r9a-7112-113-01. 
^dószáma: 

0420698 2 11,,

kepviseü: Erd6s NüháIy ü$.!,czer6 ónállóan)
minr NíeobrzotL ía tol jllLral6:rr: Mepbízotr')

a Nícgbizó ós a Níegbízott a továbbiakbarr e5,iittesen Felek
Lózijtt, az alulílott hclvcn és itlr]ben, az alábbi fe]tóteiekkcl:

1. BEVEZETÉS

1,1 A NIegbiz<l közbeszetzési eljáást folytatort le a közlleszetzésekról szi>Ió 2015, évi CXLIII.
tün-€ny (a továbbiakban: §!a; ]15. § (1) bekczdése alaPjáú , amely cliárás nyettes

ajárrlattevóje a lríegbízott lctr.

1.2. l szerzódóses munkák tészletes tattalmát 2 táfg}ban lefolytatott kőzbeszerzési cljátást
megindiró felhír,ásának és a közbcszetzési dokumentumoknak a taftalma, az ajánJarkór6 által

az alánlenételi sz^kaszban 
^dott 

kiegészító infotmációk, és a Megbizon álral ezek alapján

bcníúitott aiánlat4 hatáxozzák meg.

Jclen szefzódés 
^2 

ajáB]^üéreh felhivás, a kiizbeszezési rlokrrmentáció, valamint a nyertes

i;li"un"ua $,regbizoi$ a)ánlata alapián került megkötéstc. 
^ 

Kbt, 131, § @ bekezdésének

ei"g.t tél." r'"t"t .Oglti\ hog1, az enlíten dokumenornok a jclen szcrz6dés

eláaszüatat]an, szeres tészét képczik és a Felekrc nézve kótelezó étvénl.iek (azok fizikai

óttclcmbcn iclen szctzódéshez ncm kctiiLnek csatolásra).

llclck tőgzítd hogy a jelcn szetzódés a Megbizó, lr-rint ravam|oz! álta] 
, 
kivitelezen

Klebelsb;íg,kastely 
' 
felriiítása, Klcbelsbetg enJékház ós veodégház kialakrtása ptojekt

korábbrakÜan: Pioiektt proie!,mrenedzscn íe]adatri ellitására üánlrr!ó szcrzódés, amelr

alapján rógzítik, hogy a ieicn szeízódés, továbbá a kivitelezés ürefiten,ébeíl mcghalííozort a

p.Ól.k*,á.ar...i i"t"datok szakszerű és porrtos ellátása a N,íegbízó kiemelt érdeke,

Irclck a fentieke tekintencl az NIegbízási szctzódést (rotábban és továbbhkban: szeíződés)

kótnek, az aübbiak szerint:

1.2

1.3

9
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2, A szERzóDEsTÁiGYA

2.1 A fenock alapjárr a Nlegbízó a ielen szerzódós zlaplán mcgbízza a M€gbízott,tt A 1028
Budapest, Templom u- 12-14. száúll aletti inge anon lévó Klebelsbcrg-kastéty
felúiitása, Klebclsbery enlékház és vendégház kialakitása soíár, proielorrenedzsefi
feladatok ellátására. A Megbízott a megbízást elíogadja.

.\ N,ícgbízott fe]adatai L:ulónóscn

2,2.1 Á kivitelezó N{egbízoft kiíálasztá§áa iránvuló eljáíás idószakában:
a) t\ Megbízó által folytatott közbeszetzési etjátásban való közteműködés, a kifitelezési

ajfulatok vélcrnényezése Az ajánlati dokrrmentáció (tetvek, cngcdé\.ek, felhívá$ és a
mcgbrói igénvek atápián.

2,2.2 Á kivitelezés idósznkában:
a) A Nlegbízó _ Epínet6 Műszaki etleüóí Kivitelezó ,Tertez6 (tervczói múvezctő)

kapcsolrünc folyarratos fcn ttanási,
b) ;\ munkateriilet átaűsa a kiyitelezó rcszére.
c) Á léü€jött szerzódések szerio! vagy a hatáyos jogszabály xl^pján etk. ó:252.§ (2)

bek.) a Megbizóta háruló kötelezenségck tcljesítésc,
d) K6zteműJrödés az clókészités sotán szúk§éges tá€Jal{§okol], megállapodások,

szerzódések létehozásában.
e) n N{egbízó utásítása szcrint a kir-itcli tervekbcn nem s7clepló munkák, a kir-iteü

tewekhez képest eltéró megoldások, a ldtozott min6ségi követelnények ekcndelése.
f) Áz el6bbiek szcrinti esctekbcn a Mcgbízott díja, a teijesítési hatátidótc va]ó hatás

rcáüs felrnérése, rrigátésc és izvaslattótel a Megbízó részére a sziik§égesnck úrtoft
kapcsolódó intézkedésrc (szerzódésmódosiás, stb)

g) A N{egb;otti dij elszámolásával összeftiggésben:
. A benlújrott Níegbízotti teljesítós igazolás tct"lczetek cl]enőftése a száír']ázási,

idószak, a szilíiázásr^ jogositó pénziigi feltételek, a műszaü ellenóri
észrevótcle\ és az esedeges e5,ób szerzódéses feltétclrrek való megfetelés

szempontjából.
r Javaslattétcl 2z cl]enóízött tcljesítés igzoJások clfogadott i)sszegének

kiEzctéséte,
h) Á kiritelezés műszaki feli{lelete-
i) Kivitelezés ellenótése, nyomon követése, az elóreha]adás útemter§-el törtéíló

ósszevetése.
j) E-f6napló vczetése.
k) Közreműkódés a közmúszolgáltatókknl történó épittctói megáüapodisok,

szetzódések m€gkötó§ében a kil,nclczós határidórc tönénó mcgwalósítása ótdekében

és a használatbavételhez szűkséges közmúszolgáltatói hozzájárulások beszetzésében,

1) Ériotett hatóságokkal tötténó kapcso)attartás,

2.2.j A múszaki átadás-átv-étel és az üzemeltetó részére töíténó binokbaadás keretébcn:

a) r\z etj&ás megkczdésénck a kivitelezó által megiclölt időpontra vató lrirűzése, és az

étdekeltek mcghívása,
b) Az elkészüIt, illewe átadásta fc]2jáfllott muniáetcdmény meg"-izsgálísa, a hiba)egyzék

összeáűtísa, a hiáolpóüs, hibajavitás határidc|ének meghatátozása, z kvitelezóvcl

2.2

való egveztelése.
c) _)avaslanétcl a Megbizónxk az áwótc]rc, illetvc annak me8tágaüsát,r, hi}allvrtrsi

iatáridórc (FIa a NIcgbrró, vagy a Megbízi: által megidölt haszrráló, kczeló,



d)

")
0

g)

h)

k)
I)

m)

ü?cmeltetó n2 árvételh€z nem jáftl hozz^, 
^kkor ^zt 

íí\cgkeü tagadni. Ha azonban a
N{cgbízotr mcggyózódése szcrint az átvéte]ítek helye lcnlle, eírc köt€les a N{egbízót
figr,elmezretni)-
r\z eljátásról szóló jegyzókönyv elkészítése, az ótde]<eltck számára való elkiildése,
Á biánrpódás, hibajrvítás mcgtörténténck ellenózése és igazolá§a.
Uzcmelteróvcl, Epítict6wel tórténó cgy€ztetések lefol}tátása annAk érdekébcn, hogl, a
kivitclczési szerz6dós mclókletét kópezó iitcmtcnbcn mcghltáíozott N{cgbizoi
intézkedések (adatszo§lltatás, véleménl,czés, jóváhagvás, stb,) az ott íncghatározott
idóben mcgtórténjenck, a beruházás során szükségessé váló építtetói dóntéseket kelló

az urem<zcni lnegr-alusirást nem zkrdityozu _ rdóben az Lprrtcró meghozza.
U2cmeltetó\,el, építtet6ve] törtétó ea}-eztetésck lefolytatása annak étdckében, bog, a
kriclölt személl,ek 

^2 
átádá§_ánételt megclózó oktatásíJkon é§ próbaúzemen,

üzempróbán íészt vegyenck, A ptóbaűzem lcfolytatásúnak megszcnezósc a múszaki
ellenót rész\.ételé\.cl.
Átadási és megwalósulási dokumentáció elkészitt€tése kiritelezó\.el á múszaki átadás-
án,ótelig és a dokumcntációk cllcn6rzóse.
Á gatanciával kapcsolatos dokumcntumok beszetzése kivitelezótól a mű§zaki átadás
áB,ételig.
I(izteműkiidés az épittetói tc]jcsítésigazotás boszerzésc soráir, A teljesítós igazoláshoz
szükséges mellékletek, költ§ógkimuta!á§ok elkészítésc.
Siketes áudás án,étel esetén a végelszámolás lcbonvoütása.
A használarbavétcLi engedély mcgszetzésében való kijzreműködós,
Si}ercs műszaki átldást kóvetócn, a N{egbízó áltat mcgnevezett keze]ón€k,
használónak, üzemcltetónck a létcsitmén1, bitokbaadása fta a binokbaadás sllún a
N{egbízó vrgy az általa mcgjelijtr iizemeltctó, használó tészeról birtokbavéte]i

késcdelem követlezik be, a létesítrnénynek felelós órzésbe vétele, illctve az órzési
kötclezettsó§a€l felrncriiló kóltségek a iogszabálv rendelkezései szerint számolandók
€l),

2.3

2.)

],l

Á lUcgbízott ktj€lcnú hogy a Píoi€kt ütemtervót, tewezett befejezési véghaLírideiét l§mcr! és

jclen izetzódés alátásávai kifejezenen váüalia, hogy a ielen szetzódós alapján általa cllámi

szükséges fela,Jatokat minden al]ralommal r kivitelczés helyszinén, vagy_ eglób 
_ 

sziiksógessé

váló hJlyszínen a l)roiekt ütemten,ével ósszhangban a sziüséges lutádd6bcn ellátjal továbbá

a Ptojetr kivitelezése sotáír mindcn €sctbefl bármely, a jelen szeoódés. alapjrn saját

felaaatkatében felrnetiil6 feladatot haladéktalanu! de legkésóbb otyan haátidóben elr,égcz,

hogy az a Protekt véghatáridóre történó elkószütét nc akadálYozza,

,\ N{€bírott kijelenú hog1, a jelen szcnődés alaplátt elvégzcndó tevékenységek eJlátásához

szükséles szakénelemmús felkészúltségel tcndelkezik, N{cgbízott egyben_kiielenti, hogy a

szcmali é" tárg],i eszlózókkel a sziikséges s?crkezetben és cl"gendó mennl,iségben

tend.dezik a rri'cgUiza álta| tá bb,ott febáatok szakszeó, megfelcló színvonahi cllátása

érdekébcn.

A Megbizott a feladatok teliesítésc soráír kiiteles a mindcnJ<ori jogszabályokat matadéktalanul

bctarÜni, illetve Megbízott t€vékenysége a N{egbízó hímeíét, ügyfélkö!ében való megítélését

neín séfücti,

9
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3.2

3.

3,1

3.3

4,

,1.1

1.2

A MEcBlzóJoGN És KöTELEZETTSÉGEI

Á Nlcgbízó körelezctt§éget vállal arra, hogy a jelen szetzódés alapján elJárandó feladatr:k
megfeleló cMtása érdckében a Megbízotmak minden szüksógcs nfoíínációt, tényt, adatot,
dokumentumot (a továbbiakban: Infotmáció) átad, illen e a fcladatok c|litísához szüséges
feüatalm^zásokát szüLség esetén mcgadja. Ámennyiben a Mcgbízott az átadrrtt lnformációt
nem tanja clegendőnek a feladatok c]iátjsához, erfól kóteles a N{egbízót íalék<)zt^tnj. H^ a
llegbizó a tájékoztatás ellenére scm pótolie a kórt Információt, ós erre tckintettel a
Nícgbnott etjfuása kósedelembe csü, vagy nem megfeleló, úgy ezért a N{egbízott nem fclclós,

Nlcgbízó iogosult Nlcgbízotmak a ielen sz€rzódésben vállrlt feladatai etlátásával kapcsol^to§
tcvókenysógét, kiilónösen a szerzódós tcljcsitéséte vonatkozó, a Kbt_ben mcghatározott
s2abályok teliesiilését óníllóan rag1 képvisel6jc ívén ellenórizni olyan módon, hog].
Ntcgbízon teljesítésót Nlegbízó ezininyri tcvékenvsógc ne akaűlvozza. Nem minósül az
cllcnótzési jog gyakorlása akadá}yozónak, ha a közpénzekkel való fcletós gazdálkodás clvének
szcrzódés tcljesítése sotán való éwénvesítése céIjából történik JKbt. 142. §].

A Megbíz<i biztositja a Megbiott tészére a ícladatai cMtísár,al érinlctt ingadanba töfténó
bcjutást.

A MEGBizoTT JoGAr Es (öTELEZETTSÉGEI

Á Níegbizott a jelcn szerzódés kctetében végzen tevékenységét mindenkclr a hatályos
jogszabál1,ok a}apján, a Ntcgbizó érdekeinek fi$,elembevéte]óve| és e Megbízó által adott
utasitásoknak megfelelóen látja el. Ha a NIegbizó célszeótleo vagi szakszerűden utásitást ad,
a Megbízott kötelcs ót efic fig}e].íneztetni; ha a Níegbízti utasításához e frgvelmeztctés
ellcnére is ngaszk<ldik, az utasíúsból eredó káíok ót terhelik.

^ 
Mcgb2ott heladéktalanul köteles tájékozt^tai a Nícgbízót, 2menn}.iben megbizása bármely

okbó1 nem tcliesít}retó.

Á Me+ízott kijelenti, iletve kötelezettséget vállal atra, hog) a jelcn szetzódés keretébcn
maradéktalanul bctatt valamerrnyi Lánl,adó muoJ<ajogi, adói€ és !áJsadakrnbiztosiási
jogszabáll,t, illene viscü az áItala alkalmazon személl,ck foglalkoztalása kapcsán felrneűló, a
jogszabályok értelmében a'I'ársaságot mint munkátatót terhcló íniamennyi köItséget, díiat és

adót.

Á Megbízó a jelen megát]apodás aláításával hozzá)áttl1 ahhoz, hogy a Megbízon a feladatok
ellátása során közícműködót fuI.: ópítészmórrrököt, viilamossági szakemben stb.) vagy
alváIlelkozót l-eglen igenlöe. Á }Iegbízon a közremúködó/alvállalkozó tcvéLenlségéérr ugt
felel, minthA azt m€a ]átta vo]rM cl,

.1,3

1.1

í
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.,\ Kbt. 13ó. § (1) bekczdés b) pontiának eleg€t téve Felek mcgíüpodnak, ho5 Nícgbízon
kóteles a jelen szetzódés tcliesíté§ének teli€s idótartárn, a]átt tulAidolrosi szetkezctét }íegbízó
számáta megismethetóvé tenni, Nlegbízott _ a megismerhetóvé tételre vonatkozó
kótelczettsége mcllett a jelen szerzódés idótartama alan írásban kötclcs táiékoztami
Nfegbízót minden, a ttrlajdonosi szerkezetébcn bckövetkezett változásró| a m€gl,-áltozott ós
az új adarok, valamint a változás hatályának megjelölésév€l, Megbiott a jelen szctzódés
teljcsítésóflek telics idótartama alan hatadéktalanul irásban kótcles Níegbizót értesítcni a Kbl
143. § (3) bekczdésébcn m€etölt ügl}ctekról.

A MEGBiZÁsr DiJ

Nlegbízott a jelen szerzódés alapián etláton tcvékenységeért 1ü egbizást dllra (a tol,ábbiakban
MeEbízási Díi) jogosult,

A Nícgbízó a szcrzódés szcrinti munka ellenéftékét a Megbízottn2k a munkjk elvégzését ós a
leigazolt teiicsíté§t követóen Ézetj meg,

Megbízri a szcrzódés szetinti feiadatok cllenótékót á Níegbízortnak a feladatol elvégzését ós
a leigazolt teljesitést követ6en, 201ó. október 31,től havonta, 4 (négy) e61-enló fészl€tben
6zeti mcg. Á jelen szerzódés alapián clvégzé*e keriiló feladatokra vonltkoztátott Mcgbízási
díj:

5,2

5.1

5,3.

5,.l

5,6

5.j

Nettó megbízási dij
AFÁ (27%)

8.275.000,- Ft
2.234.25íJ. |l

5.5

Szcrzódó Fciek úg rrl,ütkoznzk hogl az áltdános foryalmi adóról szóló 2007. óvi C)C<VII.
törvény (a továbbiakban| &!a§-) általános szabálrai 

^lá 
bejelenikezett társ^ságok, s €

szabályok szerint teljesitik bevallási és beEzetési kótelezenségeiket, gl akorolják
wisszaigénylési jogosultságukat, és egl,ikiiknek sincs olyan, á2 Áfatv.,bcn szabál,vozott
jogállása, amclynck apján tóle adó frzetése ne lenne követ€üctó.

A fentcbb Löriilfur Megbízási Díjon felü további <1íjazásrz és/vagy kóltségei megtéfítéséIe
ncm jogosult, azrrk megtéítését á Níegbizótól ícm köverelheti,

Megbízó a lríegbnási Diiat a kiállított számlá ellenében, aníak kózhez-vételét ki'veró 45

(negw,enór) napon bclül, banki átutalás úgán kötelcs tcljesíteni.

Fizctési késc<lelcrrr csetón a Níegbízó e l]'rk, ó:155, §,ának mcgfcleló késedelrni kamat
megfzetésére is kótcles a késedelem elsó napiátil kezdódócn.

Á Kbt- 13ó, § (1) bekczdés a) pontjának cleget téve Felek mcgállapodnak, hog1 Nícgbízon a
szerzódés tcliesitésc során nem Frzethct ki, illetr-c számolhat el a szerzódés teljcsítéséwel

összefuggésben olyarr költségcket, melyek a Kbt, 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpon§a
szerinú feltételeknek nem mcgfelcló társaság tekin.€réb€n merúlrrek fel, és melvek lvtegbizott
adóköteles !ówcdelrnénei csökkentésétc aüalmasak.

rt
1
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ó,1

7.I

].2

7.3

1,4

2
_2\

6.

6,2

TIToKTARTÁSI KöTELEZETTSÉG, ÁDATyÉDELEM

Á Megbizottat foglalkozási (hivatásbcli) tito]rtaltási ]rötelezcttsóg tcthcli a jclcn szerződés
kcrctében végzett tevékenysége alatq és az annak megszűnését követó idószakban is minden
olyan tényt, 2datot illetócn, amelytól a szetzódés teljesítése során szerzett tüdomásL Töflénf,
valamint - saját adat it érintóen - ,l Megbró és az étintctt a tito].tnitási lrötelezettség alói
fe]rnentésr adhat.

Á Megbizoü az ingadan és az éintett kivitelczés tcklí}tctébcn a szcüódés tcljcsítósc során
jogszeróen tudorr-rásáre jutott zdatoktól és tá]yekról kizáólag z Megbízót tájékoztnthatja,
kir.éve, ha bítósági vagy más hetósági eljfuásban tanrit<ónt hallgatják meg,

Á l]elek kótcle7ettségct wállalnak arra, hogy jelcn szerzódés során eglmástó| tlletr,e
,.ika]ínazottai}ról, cgyéb patmerüktól tudomásu](ta juiott minden inlotmációt, ténvt ós
edatot 1nint tid(ot megóriznek, valarnint o]y módon kezelnck, hogy kizátják ezok tztta]inánalr
illetéktelen személy általi mcgismerósét, Ezcn kótclczcttségek megszegése esetén Fe]ek
kártéitési fclclóssóggcl tattoznak egymásnaL<.

A SZERZóDÉS HÁTÁLYA, IDóTAiTÁM^

A jelen szetződés a Felek általi aláirás áva| lép tatályba 2017 . i^n!áí 3I. 
'l.apiáE 

t^tíó
határozott időtaftamla szól.

A jelen szcrzódóst a Fe]ek közös megegyczésset, írásbat, a Kbl szabályailak
fig}elcmbevétclévcl bánr-rikot módosíüa§ák.

Á Kbl 143. § (3) bekezdésénck eteget téve a Nlegb2ó jogosu]t és egyben köte}es a szetzódést

lelmondani ha szükséges olyan határidóvel, amely lehetówé teszi, hogy a szerzódéssel

éintett leladata eüátásáról gondoskodrri tudjorr ha
a) a Megbiottban közvetetten vagy közvedeni1 25%-ot megha}adó tulajdoai
íészesedóst szetez valan-rely ol1an jogr szemé\, vagy szernélyes jo$ szednt jogkópes

szetr,ezet, atrrely tckinletében fcnnált a ó2. § (l) betezdés k) pont kb) atpontjában

mcghatározott fcltéte.l;

b) ; N[egbró közvetetten vagy közvetlenü 25%-ot rneghaladó hnajdoni rés7esedéSt

szer." iulumelr, olyan iogr szemé\ócn,!,agy személycs joga szelint jogképes

szetvczelben, lmelv tekinterébcn fennáll a 6z. § (1) bekezdés k) Pont kb) alpolriáb^í
rrreghatátozott feltétel-

Ámerrnyiben a jeien szelzódés - fiiggetienin annak okától és módjától_ megsziinjk,

Megbízott he]yúlhi t2ttozik mindzon Lótelezenségek teljesítésééfq ametyek még a jelcn

szeíződés irratányl aLatt ketetkeztek, i}Ietve kclctkeznek, ugyenak}or a NIegbízó is kötcles a

Megbízott Észére játó Nlcgbízási Díjat, ideértve a jelen szetódós esedegcs megszúnését

köt eroer c"edekes.e l a]o dijar m, g6-zeur-l.

7.



8. KóTBÉR, KÁBTÉRiTÉS

8.1. Á Megbízott késedeltnes tcljesitése esetén a Megbízottra a következó szan]<ciók
alkalrnaz andrik: késedelrni kötbét, hibás teliesitési kötbór és a késedelcmmel okozott kát
megtéritése.

8,2. Ámennyibcn a N,legbízó neki fehóható okbíl] kósed€Lnesco teljesíti a jelerr szeízódósbe1,I
váIlalt kötelezettségei és ez"ze| ósszefuggésben 2 Píojekt az ütcmteí\óen szetepló
véghatitidótc ncm késziiLl el, ligy a Megbízott késcdclmi kötbért kijtcles 6zemi a
l!íegbízónak, Á Níegbízott iclcn pont szerinti késedeltre esctón a kötbér mérték€ a Proickt
kivitelezése beícjczésen& etedeti dátrrma és a tényle8es befeiezé§e kőzön cltclt napok száma

^lePján 
számított késedelmesen eltelt napok köziil minden olyan ltésedelmes nap rrtán, mel,_v a

N,lcgbízott kósedelméte vezcthetó visszq a teljes nettó megbízási díj 0,1 r/*a, dc
mindós§zescn legfeliebb a telies nettó negbizási díi 20 $ísz) 'Á-a. N{egbízott a késedelmcs
teliesítésból fakadó, a 6zerend6 kötbér mértékét meghaladó kár összcgót is kötelcs
Níegbizónak mcgériteni 

^ 
ké§cdelni Lótbólcn felűl.

8,3. l\rtrennlöen a Ntegbizott a jcl€n szetzódésbcí 1.áIlltt kötelezcttségeit hibásan teljesíti, úgv a
Nícgbiott hibás teljcsítési kötbér kótcles Ezetni a lr{egbízónak. Á hibá§ tcljesítés esctéfl a
kötbér mértékc tclies nettó N{cgbízási díiának 5 o/o á. Megbírott 

^ 
hibás telicsítésból fakádó, a

fizetendó kótbér méíte}ét meghaladó lrál összeget is kőtetes Nícgbiónak mcgtétíteni a hibás
tcliesítési kótbótcn feliil,

8.4, Árnennyiben kótelezettség teliesíté§e sofán ]:átmikot a N,íegbiott (vag,v alvállelkozója)
számaJa oh,.n köriilmény áll el6, amcl}, akadályozza az i<lőbel történó tcliesité§! úg]i á

\tegbizotmak haladéktalanul értesítenie kell írásban a 
^,íegbí2ót 

a késed€lem tén},éról, annak
vátható elhúzódásáól és okaitól, valamint ésszerú póüatáfidór kell tűznie a tcljesítéste,

it.5. A jelen szevódés szcrinti megbizás teljesítóse sotán Megbízott elótt ismert az a kőtiilmény,
hog1, a Níegbizó tevékenységének elhtásában a szcrzódés aitgvát képezó mun}ák késedelrncs
te|icsítése súlyos fennaladásokat ós kátokat okozhat, ezón r,állalja, hog, a szcrz6dés alapján

vállalt kótetezetiség teliesitésc sotán folozon gondosságyal iár el, és mindent mep;tesz annak

érdekében, hogy határidóben tcliesítsen.

9. EGYÉBR€NDELKEZÉSEK:

9,'l. Jelen szerzódés a Felek szerzrjdésí akataát hiánytalánul és mcgfelelóen tartalmazza, köztijk a

lclcn szetzódós tátgya kapcsárr semrrrinemű rnás megáilapodás nincs étvényben és hatályban,

i etve a korábbi - akát szóbeli, akit íásbeli - rnegí[apodásaik jelen megállapodás hatáIvba

lépésér,el hatáll,ukat weszteaék.

9.2, Felek a ielen szetzódés kerctébe,1 kijelölr kapcsolattartó s7cmélyek útján tarrják egymással a

kapcsolatot. Ivt€gbízott tudomásul veszi, hogy utasícis.,k adásáta Nlegbízó tészétőI a jclen

pontban meghatátozott személy jogosült.

Á M%bízó által kiielölt kapcso|attattó:
Kovác§ György (tel_: +3630/540 8418; e-mail: kovacs.e]org,!@kiving-hu)

Á Megbízott áltat kijclólt kaPc§olattártó:

2
--}.



[ai!íírlatban megadottJ (eI: [aiáhlatbah megadottJ, e-rr'^j]: [ajánletban meg?dott)

Felek kiielenti\ hogy a kapcsoletrartó szeméiyek nvilatkozatait magukm nézve kótclez6
étvénrrjnek ismetik el.

l]clek kijclcntik, hotr, lr ícnti szenlillck 1rlgrlsultsjgi 
^ 

s?cízódés m(idrlsitására ncnl tcrlcd ki.

9.3. trelek a jelen szetzódés szcfinl vng)r azz^l kapcsolatban kúldcndó ításbeli éttesítést a
követ]<ezó módok va]amch,i}én köte]esek elküldeni a rnásik féI ftszérc az jtásbeli &tesítés
szemé\,cscn tórténó átadásával; telefaxon; postáry futátszolgálat útján €-mailben.

Az írásbcli értesítést a2 alíbbi címekrc keü elküIdeni:

Megbízó: KIVING l(ft.
posbcím: 1117 Budapcst, Fehérvfui út 70_

teicíax:
e-tnaii:

Megbizott:
postacim:
telefex:
e mail:

+3ó-1_209_0404
kivnlg@kiving.hu

Etdős Mihály
1024 l}udapcst, ltetek u. 2ó.
+3ó_1 31ó 7ll57
krcatir.2@rnail.datanet.hu

l\ditn Balázs

9,4. lvlegbízó íelhir,ja a figlelmct ana, ho§ 1Kbl. 142. \ (.l) bckezdésc al^pián a liözbcszel?ési
lilaróság is iogosult a szetzódés tcljcsitésérc vag,v m<idosításáta ,ton^tko7ó ki;vete]inénlck
te] jcsillésót ellefl órizni.

9.5, .\ Kbt, 136, § (2) bckcrdésén€k clcget tév€ Felck megállapodnak, hogy kiilfölü adólletóségú
Níegbízon kötelcs a szeízőáéshcz 

^tt^yon^tkozó 
meghataLmazást csatoLni, hogy az illetóségc

szerinti adóhatóságtril a magyar adóIratóság kiizledenül bcszerezhct Megbízottta i,onatkozó
adatokat az otszágok kózötti jog§egély ig€nlbevétele nélkü,

9,6, A Níegbízó nynatkozik, hog a l(bt. 133. § (1) bekczdését figyc]ctnbe vettc kiizbcszerzósi
cljárás elókészítése során.

9,7, Á jelen szcrzódésben ncm szabályozott kétdésekben Magyarország jogsz^bályai, kűlönösen a

Po§áti Ttirénl*önyvtól szóió 20]3- éwi V, tórwény rendclkezései az !.tár.y.adóak.

9.8, .\ |elen szcrzrldésból crcdó jo}+ nákit.t §zcr;;d,i felck rncgkísér]ik likól úrtn rrndczni,

Szcrződő felek jclen szctzódést kiiziiseír clolvi§ták, a2 ;tbban fogldltakat óítcllDezték, ús
mint iig,r,Ieti xkaíatukkal mindcnbcn megcg,vczíit tlulír(,tt hclyen i,s idíibcn jliváhagl,r'llag
aliirtlik. \>;".
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