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együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Megrendelő „Társasági álláshirdetések megjelentetése webes hirdetési felületen” tárgyú
beszerzési eljárást folytatott le. Az eljárásban Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás
nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen Vállalkozási keretszerződést (a továbbiakban:
Szerződés) kötik. Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a
(Szerződéshez fizikailag nem esatolt) Vállalkozó által benyújtott ajáilat.

2. A Szerződés tárgya

A Vállalkozó álláshirdetések megjelentetését és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtását
vállalja a Szerződés 1. számú mellékletében, a Műszaki Leírásban részletezettek szerint.

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a Szerződés
teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kellő
szabad kapacitással, igy a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Megrendelő nemcsak saját, hanem leányvállalatai
számára történő munkaerö keresés céljából is igénybe veheti a Vállalkozó szolgáltatásait,
amellyel szemben semmilyen kifogással, szankeióval nem kíván élni.

3.3. Vállalkozó biztosítja Megrendelő számára az álláshirdetéseket kezelő online felülethez
szükséges hozzáféréseket, jogosultságokat.
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3.4. Vállalkozó Felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért és teljeskörűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés
során a lehető legnagyobb mértékű gondossággal jár el.

3.5. Vállalkozó köteles a feladatait a Szerződésben és a Műszaki Leírásban leírtak szerint
teljesíteni.

3.6. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles
eljárni, e körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából
eredő kárért Vállalkozó felelős.

3.7. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza
vagy gátolja a Vállalkozót a megállapított határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak
haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és
okáról. Az értesítés elmulasztásából eredö kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik.

3.8. Vállalkozó a teljesitésbe nem vonhat be — a Megrendelő hozzájárulása nélkül —

közreműködőt.

3.9. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy
hiányosságért, és az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő
határidőben, nem az adott helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan
teljesíti.

3.10. Vállalkozónak a Szerződéssel érintett munkákat úgy kell megvalósítania, hogy az minden
tekintetben megfeleljen a Műszaki Leírásban foglaltaknak, valamint annak kiváló minőségű
elvégzése a lehető legnagyobb mértékben biztosított legyen.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő a 2. pontban, valamint a Műszaki Leírásban részletezett feladatok
szerzödésszerű teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak.

4.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden
rendelkezésére álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak átadni a Vállalkozó
részéről a Megrendelő felé közölt igénytöl számított 2 munkanapon belül (kivéve, ha ezt
harmadik személy joga kizárja). Megrendelő köteles a szerződéskötéskor hatályos
Adatmentesítési Szabályzatának a szerződéses feladatok szempontjából releváns részeit a
Vállalkozó számára megismerhetővé tenni.
A Megrendelő köteles továbbá minden olyan feltételt, elvárást, követelményt stb. a Vállalkozó
részére biztosítani, melyek a hatékony és kiváló minőségű munka végzéséhez, a szerződésszerű
teljesítéshez szükségesek.

4.3. Megrendelő köteles az eseti megrendeléseket, módosításokat, esetleges visszavonásokat,
jóváhagyásokat és elfogadásokat írásban rögzíteni.

4.4. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak
átadott információk, adatok, dokumentumok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

4.5. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni.

2



4.6. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. A Megrendelő
jogosult az elvégzendő feladatok végrehajtását, azok befejezését megelőzően is ellenőrizni.

5. A Szerződés hatálya, teljesítés helye

5.1. Felek a Szerződést határozott időtartamra, 2022. január 1. napjától 2022. december 31.
napjáig, illetve a 6.1. pont szerinti keretösszeg kimerítésének napjáig kötik.

A Felek a vállalkozói díj kimerítésének napja alatt a keretösszegbe még beleférő utolsó eseti
megrendelés szerződésszerű teljesítése ellenértékének szerződésszerű meg5zetése napját
tekintik.

Megrendelő fenntartja magának ajogot, hogy a fentiekben meghatározott keretösszeget ajelen
pontban meghatározott időtartam alatt nem, vagy nem teljes mértékben hívja le. Vállalkozó
jelen pontban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy Megrendelővel szemben semmilyen
jogcímen kártérítési igényt nem érvényesít arra az esetre, ha Megrendelő a meghatározott
keretösszeget nem vagy nem teljesen használja fel.

5.2. A Szerződés teljesítése — a feladat jellegéböl következően — igénybejelentésen alapuló
eseti teljesítést igénye).

5.3. A teljesítés helye: Vállalkozó telephelye

6. Vállalkozói díj

6.1. Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként a keretösszeg erejéig, az alábbi
táblázatban részletezett díjak alapulvételével kiszámított, általáiws forgalmi adóval növelt
vállalkozói díj (ellenéiték) illeti meg, amely az eseti megrendeléseket követően, a Teljesítést
Igazoló Bizonylatok (2. számú melléklet) alapján kerül kifizetésre.

A Szerződés keretösszege: nettó 14.676.000,-Ft, azaz tízennégymillió-hatszázhetvenhatezer
forint

Az ellenérték összege (nettó):

: .. Tervezett Megaj ánlott Aj ánlati ár
Sorszám .. Ajanlati elem

. Mennyiseg mennyiség (netto Ft/db)

I. 28 napos alap álláshirdetés 213 db 1 db 62700

28 napos álláshirdetéshez
2. kiegészítő/emelt 44 db 1db 30000

szolgáltatásokkal

Képzett érték: 14675100

Felek megállapodnak abban, hogy a fenti táblázatban, valamint a Műszaki Leírásban
meghatározott, álláshirdetési szolgáltatásokra vonatkozó mennyiségek tervezett mennyiségek.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.

6.2. A vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és díjat
magában foglalja, Vállalkozó más jogcímen további díj felszámítására nem jogosult, további
költségek megtédtését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
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6.3. Fizetési feltételek

6.3.1. Vállalkozó az eseti megrendelések során teljesített szolgáltatásokról kimutatást készít,
mely tartalmazza az aktuális keretösszeget, az eseti megrendelés során teljesített
szolgáltatásokat, ezeknek a költségvonzatát, valamint az ezt követően fennálló, rendelkezésre
álló keretösszeget, melyet az eseti megrendelés elvégzését követő 3 munkanapon belül megküld
a Megrendelő részére, melyről Megrendelő 5 munkanapon belül Teljesítést Igazoló Bizonylatot
(2. számú melléklet) állít ki, vagy kifogásait írásban jelzi. Vállalkozó köteles a kifogásban
foglaltak] avítására a kifogásban meghatározott póthatáridőben.

A vállalkozói díj a Felek által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) alapján,
a teljesített szolgáltatások ellentételezésére benyújtott - a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 167. * (3) bekezdésnek megfelelően kiállított - számla ellenében kerül kifizetésre banki
átutalással, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belül.

A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(Afa tv.) 58. és 169. ‚ elektronikus számla benyújtása esetén a 175. szerinti előírásainak.
A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat, valamint az eseti megrendelés során készített kimutatás.

Vállalkozó az eseti megrendelést követően utólag egy darab számla benyújtására jogosult.

Vállalkozó a késedelmes kiegyenlítés esetén a Ptk. 6:155. (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamat felszámítására jogosult a késedelmi időre. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés
jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a számlát nem a 6.3.3. pontban meghatározott
címre nyújtja be, vagy e-mail címre küldi meg, vagy a számla egyéb — a Szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

6.3.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,

VTSZ/TESZOR számát,
- a számlán fel kell tüntetni a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevét, címét, adószámát és az általa megadott
belső azonosításra szolgáló szerződésszámot,

- a fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 60 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a Vállalkozó adószámát, a bankszámlaszámát és a számlát

vezető bank nevét, valamint,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

6.3.3.Vállalkozó a számlát egy eredeti példányban köteles benyújtani a Megrendelő központi
iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelő lehetővé teszi az elektronikus számla
befogadását a Megrendelő elektronikus számla e invoicenisz.hu e-mail címére. A 6.3.1.
pontban meghatározott fizetési határidő a számla kézhezvételétől vagy az elektronikus számla
érkeztetésétől számít. A számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított, a
Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult személyek által aláírt Telj esítést Igazoló
Bizonylat, e-számla esetén annak szkennelt példánya, valamint az eseti megrendelés során
készített kimutatás, ellenkező esetben a számla visszaküldésre kerül.

6.3.4.A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3
(három) naptári napon belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a
treasury(ö)nisz.hu e—mail címre.
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6.3.5. Vállalkozó köteles nyilatkozni adatairól a 3. Számú melléklet kitöltésével és a
Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

6.3.6.Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Szerződéssel kapcsolatban az
előlegfizetést kizárja.

6.3.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való
szerepléshez köti, úgy Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

6.3.8. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. Amennyiben a
Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a számlát a számla igazolt
kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi a Vállalkozónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.

7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. Vállalkozó a Szerződésben meghatározott álláshirdetés megjelentetési szolgáltatásokat a
Megrendelő eseti megrendelései alapján végzi el. A Felek az eseti megrendelések alkalmával
az elvégzett munkát minden esetben kimutatás aláírásával dokumentálják. Az adott
álláshirdetéssel kapcsolatos megtekintési adatokat tartalmazó statisztikát Vállalkozó a hirdetés
utolsó napján Megrendelő rendelkezésére bocsátja.

7.2. A szerződéses feladat teljesítettnek tekintendő, ha a Vállalkozó a Megrendelő eseti
megrendeléseinek megfelelő szolgáltatásokat a Műszaki Leírásban foglaltak alapulvételével,
szerződésszerűen teljesítette, azt a Felek a 7.1. pont szerint dokumentálták, és Megrendelő
részéről sem mennyiségi, sem minőségi kifogás nem merült fel, illetve kifogás esetén a
Vállalkozó a hibát a megadott póthatáridőre kijavította.

7.3. Megrendelő részéről teljesítésigazolásra az alábbi személyek együttesen jogosultak:

Név: Grcskóné Koller Krisztina
Beosztás: osztályvezető
Telefon: +3618967508
E-mail: grcskonekoller.krisztina(önisz.hu

Név: Bertényi Réka
Beosztás: igazgató
Telefon: +3617957308
E-mail: Bcrtcnyi.Rckanisz.hu

8. Kötbér

8.1. Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatokat olyan okból, amelyért
felelős, a megadott határidőre a Szerződésben meghatározottak szerint nem teljesíti, vagy
egyéb, a Szerződésben, eseti megrendelésben meghatározott határidőt elmulaszt, akkor ez
késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi kötbért köteles
fizetni. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után naponta 0,5%. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 5%-a. A késedelmi kötbér alapja (kötbéralap)
a 6.1. pontban meghatározott nettó szerződéses keretösszeg.
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8.2. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó teljesítése vonatkozásában kifogással él, akkor a
teljesítés hibás teljesítésnek minősül. Amennyiben Vállalkozó a kifogásolt hibákat a
Megrendelő által a kifogásban meghatározott póthatáridőben nem javítja ki, kötbért köteles
fizetni a hiba Megrendelő általi jelzésétől kezdődően a hiba kijavításáig terjedö időszak alatt
minden hibás teljesítéssel érintett napra, amelynek mértéke a késedelmi kötbér mértékével
megegyezik. A kötbér maximális mértéke a kötbéralap 5%-a. A hibás teljesítési kötbér alapja
(kötbéralap) a 6.1. pontban meghatározott nettó szerződéses keretösszeg.

8.3. Amennyiben Vállalkozó nem teljesít, vagy súlyos szerződésszegést követ el, úgy
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és meghiúsulási kötbért
követelni. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó keretösszeg 30 %-a.

8.4. Amennyiben a Vállalkozó megsérti a Szerződésben megállapított titoktartási
kötelezettségét, titoksértésenként, illetve adatsértésenként 1.000.000,- Ft (azaz egymillió forint)
összegü kötbért köteles fizetni (titoksértési kötbér).

8.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) 6:187. -ára figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfzetése nem
mentesíti a teljesítés alól.

8.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kötbérűzetési kötelezettség alóla Ptk. 6:142. -ában
meghatározottak szerint mentesülhet.

8.7. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesitőt állít ki, és ennek összegét jogosult a
vállalkozói díjba beszámítani.

8.8. Bármely nem szerzödésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

9. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést kizárólag írásban módosíthatják.

9.2. A Megrendelő a Szerződést a teljesítésének megkezdése után bármikor indokolás
nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelő a Szerződést indokolás nélkül
azonnali hatállyal felmondja, Úgy köteles a Vállalkozó által már teljesített szolgáltatások
ellenértékét Vállalkozó részére megfizetni. A Vállalkozó ezen felül semmilyen további
követeléssel nem élhet Megrendelővel szemben.

9.3. A Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elálihat, azt követően a
teljesítésig a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Vállalkozó bármely, a
Szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, így különösen:

a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a szolgáltatását
az esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már
nem áll érdekében;

b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a hiba kijavítására vagy kieserélésre megfelelő határidőt tűzött, amely
eredménytelenül telt el;

c) Vállalkozó a Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt;
d) a Szerződésben foglalt bármely határidőt elmulaszt, és a Megrendelő által tűzött

póthatáridő is eredménytelenül telik el, ideértve azt az esetet is, ha a késedelemmel
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érintett napok száma miatt a Vállalkozóval szemben maximális mértékű késedelmi
kötbér érvényesíthető,

e) a Szerződésben foglalt bármely kötelezettségét hibásan teljesíti, és a hibát a
Megrendelő által a kijavításra vagy kicserélésre másodjára tűzött határidőben sem
javítja ki megfelelően, ideértve azt az esetet is, ha a hibás teljesítéssel érintett napok
száma miatt a Vállalkozóval szemben maximális mértékű hibás teljesítési kötbér
én’énycsíthctő;
ha a Vállalkozóval szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó
szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

g) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, ellene felszámolási eljárás indul, illetve a
Vállalkozó csőd-vagy végelszámolási eljárást kezdeményez;

h) ha azt a Szerződés rendelkezése lehetővé teszi.

Megrendelő gyakorolhatja a szerződésszegésből eredő jogait, illetve igényelheti kárainak
megtérítését a 8.5. pontban foglaltak szerint.

9.4. A Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Megrendelő célszerűtlen, illetve
szakszerűtlen utasítást ad, és a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére az utasítást fenntartja.

Amennyiben a Vállalkozó elállására emiatt kerül sor, Vállalkozó kártérítésre is igényt tarthat.

A felmondást — ajánlott — tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni.

9.5. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, feltiiggesztésére, és a
Szerződés azonnali hatályú felmondására, ha

a. Megrendelő nem megfelelően kezeli az önéletrajz-adatbázisból szerzett vagy egyéb, a
Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott adatokat, vagy a megtekintési és/vagy letöltési
szabályokat megszegi,

b. a Megrendelő megszegi a munkakeresőkkel történő kapcsolatfelvétel szabályait,
c. a Megrendelő a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a Vállalkozó által nyújtott

Szolgáltatások használatát harmadik személynek,
d. a Megrendelő megszegi a hirdetés átruházásra vonatkozó tilalmat,
e.jogszabályi rendelkezésekbe ütkőző magatartást tanúsít,
f. amennyiben a Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben ki nem egyenlített tartozása van,

illetve, ha a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási, illetve egyéb,
jogutód nélküli megszűnést eredményező eljárás indul,

g. bármely szavatosságvállalás megsértése esetén.

9.6. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést indokolt esetben, közös megegyezéssel
írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek közösen aláírt okiratban rendelkeznek a
Szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Feleknek a megszüntetésről
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő
feladatairól.

9.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt,
dokumentumot fiiggetlenül az adathordozó jellegétől.

10. Kapcsolattartás

10.1. A Szerzödésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:
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Megrendelő részéről:

Név: Bán-Gősi Viktória
Beosztás: csoportkoordinátor
Telefon: +3617957015, +36305157461
E—mail: gosi.viktoria(anisz.hu

Vállalkozó részéről:

Név: Branizsa Györgyi
Beosztás: Területi értékesítési menedzser
Telefon: +36-30-378-8016
E—mail: gyo.wi.branizsa(profession.hu

10.2. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy
megfelelő helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak.

10.3. Felek a kapcsolattartás módjára vonatkozóan elsődlegesen a kapcsolattartónak küldött és
visszaigazolt e-mailen történő kapcsolattartásban állapodnak meg.

10.4. Az e-mail útján egymásnak küldött üzeneteket mindkét fél írásos formának fogadja el.
Az értesítés akkor válik joghatályossá, ha azt a címzett visszaigazoltan átvette: arról
automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.

10.5. Felek kijelentik, hogy minden esetben — még akkor is, ha az akadályt a másik félnek a
közlés nélkül is ismernie kellett — kötelesek egymást értesíteni, ha a Szerződésben vállalt
valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.

10.6. Felek rögzítik, hogy a Felek által a 10.1. pontban kijelölt kapcsolattartók személyében,
illetve a 7.3. pontban meghatározott teljesítésigazolásra jogosult személyekben bekövetkező
esetleges változások nem igényelnek szerződésmódosítást, a változásról a felek 8 napon belül
írásban értesítik egymást.

11. Titoktartás

11 .1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban
foglalt műszaki, pénzügyi és egyéb információk nem hozhatók nyilvánosságra.

11 .2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont szakembereit titoktartási
kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és
valamennyi, a Megrendelő működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).

11.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó
kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási
kötelezettséget betartatja és ennek megfelelően foglalkoztatja az alkalmazottakat a Szerződés
keretébe tartozó feladatok elvégzése során.

11.4. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak
• Az információt a Vállalkozó mára közlés időpontjában ismeri,
• Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha

az ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről
történő jogosulatlan kiadásából származik;

• Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy
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más hatósági eljárás megköveteli.

11 .5. A titoktartási kötelezettség — amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik — jelen
Szerződés megszűnése után S évig áll fenn.

11.6. Megrendelő tudomásul veszi, elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a
Megrendelő részére nyújtott szolgáltatás nyújtása során nem közvetlenül a Megrendelőtől
származó tényeket, adatokat, így különösen az álláshirdetésre jelentkezők létszámát és más
anonimizált, természetes személyekkel kapcsolatba nem hozható, közvetlen vagy közvetett
azonosításukra nem alkalmas adatokat saját üzleti és egyéb, így például statisztikaképzési és
kutatási céljaira hasznosítsa, azt az arra jogosult munkavállaló Felhasználókkal vagy más
harmadik személyekkel közölje.

12. Vis Major

12.1. A Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy
meghiúsulás vis maior eredménye.

12.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket, amelyek a Vállalkozónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Vállalkozó
részéről elháríthatatlanul következnek be, és amelyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítését
akadályozzák vagy késleltetik, feltéve, hogy ezen körülmények a jelen Szerződés aláírását
követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak
elháríthatóak, így különösen:

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyezödés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás,

rekvirálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és

terrorcselekmények;
zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.3. A vis maiomak közvetlen összefiiggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével, mely
összefüggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges.

12.4. Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelöt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő
egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű
alternatív módot a teljesítésre.

12.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli airnak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság
tanúsítása esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

12.6. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek
jogában áll a Szerződéstől írásban elállni. Ez esetben mindkét fél maga viseli a vis maior miatt
felmerült kárát.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1. Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
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Amennyiben a Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, Úgy
bírósághoz fordulhatnak.

13.2. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Jog — különös tekintettel a
Polgári Töiwénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási jogviszonyra vonatkozó
rendelkezései — az irányadók.

13.3. A Szerződés a Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

13.4. Felek megállapodnak, hogy ameinyiben a Szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges éiwénytelenség), a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik,
kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.

13.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak
a feltételnek a jövőbeni teljesítéséröl, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog
mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén
érvényes.

13.6. Felek a Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek
fogadják el.

13.7. A Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megrendelőt, I példány
Vállalkozót illeti. A Szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben
egyezőtjóváhagyólag írták alá.

13.8. Ezen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki Leírás
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

Budapest, 2021. december -2 Budapest, 2d 1. december

. :.7
Varga Dezső gazdasági vezérigazg\t4-helyettes és Martis István 4 űg ezető igazgató

dr. Bánfi László jogi és humánerőfWrrás ágazati és Zsédely Kriszh’ ereskedelmi
igazgató igazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs profession.hu Korlátolt Felelősségű
Szolgáltató Zártkörűen Működő Társaság

Részvénytársaság
Megrendelő Vállalkozó

profession.hu Kit.
1123 Budapest,

Nagyenyed u. 8-14. IV. em.
25087879-2-43 1.
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1. Számú melléklet

Műszaki Leírás

A beszerzés tárgya: alábbiakban meghatározott keretmennyiségű szolgáltatás igénybevétele a
beszerzés céljának megvalósításához

Teljesités/megvalósítás határideje: 2022.01.01 .-2022. 12.31.

Alánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvé2eznie:
I. 28 napos alap álláshirdetés a következő szolgáltatásokkal:
• az álláshirdetés megszerkesztése az Ajánlatkérő már meglévő egyedi arculatához

illesztve, ez alapján a látványterv elkészítése és ennek webes felületen történő
jóváhagyásának lehetősége a megrendeléstől számított 24 órán belül

• beérkezett jelentkezéseket továbbítása az Ajánlatkérő által megadott e-mail címre!
webes felületre

• az adatbázisban szereplö passzív keresők számára hírlevélben történő értesítés
• a hirdetés utolsó napján értesítés küldése
• az Ajánlatkérő hivatalos weboldalának karderoldalára mutató hiperlink elhelyezése a

Jelentkezem gomb mögött
• a hirdetés 28 napig történő megjelenítése az oldalon
• Ajánlattevő rendelkezésre bocsájtja a megtekintési adatokat tartalmazó statisztikát

Mennyiség: 213 db

2. Kiegészítő szolgáltatás a hirdetések hatékonyságnövelése céljából: többszöri
előresorolások biztosítása (megjelenéstől számitottan három alkalommal), ezáltal a
keresések a listaoldalak elejére kerülnek, aminek köszönhetően több potenciális
álláskereső találkozik a hirdetésekkel:

• az 1. pontban megjelölt keretmennyiségen belül megjelenített hirdetések közül (213 db),
a megrendelő által kiválasztott 44 db hirdetés esetében hatékonyságnövelési célzattal,
az 1. pont szerinti 28 napos hirdetési időszakban
Mennyiség: 44 db

A feladat teljesítettnek tekinthetö. ha az álláshirdetés 28 napig publikusan elérhető volt a
szolgáltató 1. pontban részletezett weblapján a fenti feltételekkel, illetve a 2. pontban megadott
hatékonyságnöveléssel.

I
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2. számú melléklet

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

• • H-l081 Budapest, Csokonai utca 3.
.

N I S Z 6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: I Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,
NISZ (a TIB aláírója) beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs (a TIB jóváhagyója)
Szolgáltató Zrt.
Termék/szolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma;
Teljesítés igazolás
tárgya;

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma;

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) a
teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és
minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület
visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény,€rték (Ft);
a szerződésben ineghalározoki eéb devizában Devizanem; Érték:
Az elfogadott teljesítésből viszatartott

garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviseJN.. Megrendelő képviselöje (1)

profession.hu Kit. Megrendelő képviselője (2)
1123 Budapest.

Nagyenyed u. 8-14. IV. em
25087579_2..43
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3. számú melléklet

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0
.

NI SZ
NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság profession.hu Kft.

Cézjezyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
01-09-199015

Adószám: 25087879-2-43 Uniós adószám:

Kapcsolattartó adatai

Név: Branizsa Györgyi Beosztás: Területi értékesítési menedzser

Telefonszám: +36-30-378-8016 E-mail Cím: gyorgyi.branizsaprofession.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.4. em.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáni, város, utca, házszám):
Magyarország 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.4. cm.

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns:
Számla küldési Cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):

Cégnév:

Számlázási cím (ország, irányítószáni, város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: UniCredit Bank

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10918001-00000083-57090000 HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et keH beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

______________________________

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
XIIUA. fejezet, 169.*.(h)]:

Fordított adózás [áfatv. 169..(n)]:
Milyen tevékenység alapján:

Különbözet szerinti
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169j.(p,gj]:
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII.
fejezet]:

KWA [2012. évi CXLVII. törvény]:

Önszámlázás [áfa tv. I 69.j.W]:

KATA [2012. évi CXLVII.
törvény]:

Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
VI. fejezeyf?
Milyen t’vékenység alapján:

EVA [2d02. évi XLIII. törvény]:

Kelt.: Budapest, 2021. november3o. 57—.-
ai’is

prfession.hu Kft.
1123 Budapest,

Nagyenyed u. 8-14. IV. em.
25087879-2-43 i13
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