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MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság
(NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10- 041633,
adószáma: 10585560-2-44, számlavezető bankjának neve: K&H Bank,
bankszámlaszáma:1 0403239-00027183-00000001, önálló cégjegyzésre jogosult képviselője:
Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint megbízó (a továbbiakban “Megbízó”) ás

másrészről
az ad ASTRA Studio Marketingkommunikációs ás Üzleti Tanácsadó Betéti Társaság
(székhelye: 1121 Budapest, Törökbálinti út 35., adószáma: 21176221-3-43, számlavezető
bankjának neve: OW Budapesti r., XII. Böszörményi át, címe: 1126 Budapest, Böszörményi út
9-1 1., bankszámlaszáma: 11712004-20239040-00000000, szerződéskötésre jogosult
képviselője: Csornai-Kovács Tamás üzletvezető, mint megbízott (a továbbiakban: “Megbízott”)

a Megbízott és a Megbízó a továbbiakban egyenként “Fél” és együttesen “Felek” között a mai
napon az alábbi feltételekkel.

Preambulum

Megbízó „Marketingkommunikációs szolgáltatások nyújtása” tárgyban a Kbt. 122. ~ (7)
bekezdésének a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást folytatott le. Az eljárásban Megbízott, mint Ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, így Megbízó a Megbízottat nevezte meg az eljárás
nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen Megbízási szerződést (a továbbiakban:
Szerződés) kötik.

Megbízó egészségesebb cégműködésének egyik fontos feltétele, hogy több, közvetlen fizető
ügyféllel rendelkezzen. Ennek érdekében ajelenlegi és leendő szolgáltatásait új, eddig meg nem
célzott ügyfélkör számára is elérhetővé kívánja tenni, melyhez értékesítési és marketing
kommunikációs eszközök igénybevétele szükséges. Megbízó jelenleg is rendelkezik marketing
kommunikációs tevékenységgel, de ennek volumene és minősége elmarad a szükségestől. Ezért
Megbízó marketing kommunikációs tevékenységének támogatása ás fejlesztése érdekében
tanácsadási szolgáltatást kíván igénybe venni.

Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi közbeszerzési eljárás
műszaki leírása, Megbízott ajánlata, a tárgyalások lezárásakor véglegesített tartalmuk szerint, és
- a Szerződéshez fizikailag nem csatolt - a lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívása és dokumentációja (a továbbiakban: Dokumentáció).

Megbízott Jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a szerződés
teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja ás betartja a jelen
szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi Európai Uniós és magyar
jogszabályt, beleértve a hatósági és egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai
normákat is, valamint a Szerződés mellékletét képező műszaki leírásban foglaltakat.
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1. A megbízás tárgya

1.1. Megbízott vállalja, hogy ellátja Megbízó sikeres szakterületi céljainak elérését támogatva
ennek előkészítése és végrehajtása érdekében a szakmai munkavégzés során szükséges
szakértői tanácsadási feladatokat a Szerződésben, a Műszaki leírásban (1. számú melléklet)
és a közbeszerzési eljárásban benyújtott és a tárgyalások lezárásakor véglegesített szakmai
ajánlatában (2. számú melléklet) meghatározottak szerint.

1.2. Megbízott feladatai három nagy csoportba sorolhatók. A marketing feladatcsoport a
marketing stratégiai, tervezési és elemzési tevékenységeket tartalmazza, a designer
csoportban a marketing kommunikáció prezentációs eszközeire és látványterveire
vonatkozó feladatok vannak, míg az utolsóban a kreatív tevékenységek kaptak helyet.

1.3. Az egyes csoportokhoz tartozó feladatok az alábbiak:

I.) Marketing feladatok:

a) Megbízó projektjeinek előkészítését segítő marketinggel kapcsolatos kutatómunka
elvégzése előzetes Megbízói szempontok meghatározása alapján.

b) Megbízó stratégiájának Mssítéséhez szükséges adatelemzés elvégzése, piackutatások
feldolgozása.

c) Kormányzati informatikai stratégiával összefüggő marketing elemzések elvégzése.

d) ICT piaci trendek követése és marketing elemzések készítése.

e) Úzletfej lesztési lehetőségek kidolgozásához marketing adatok biztosítása.

I) Megbízó által meghatározott projektek nyilvánossághoz kapcsolódó fejezeteire
vonatkozó marketing feladatok ellátása a következők szerint:

- korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése

- cselekvési terv meghatározása

- a cselekvési terv egyeztetésének támogatása

- tájékoztató kampányok (hirdetések, rádióspot, film) kreatív elemeinek
elkészítése

- sajtónyilvános rendezvények marketinggel összefüggő
tevékenységeinek ellátása.

IL) Designer feladatok:

a) Megbízó arculati kézikönyvének iiissítése és a marketing kézikönyv elemeinek
minden eszközre történő kidolgozása. (logóhasználat, kisarculat, prezentációs
eszközök, sales anyagok, rendezvény eszközök, hirdetések, szóróanyagok,
ajándékok, demófilm).
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b) Szakmai eseményeken high-tech P05 megjelenés designjának elkészítése, az
eszközre vonatkozó javaslatok bemutatása.

c) Drupal honlapok kreatív elemeinek, látványtervének elkészítése.

d) Céges reklámajándék ötletek és a hozzájuk tartozó kreatív elemek kidolgozása.

III.) Kreatív feladatok

a) Adott eseményhez kapcsolódó tájékoztató leaflet, szórólap (tartalom, layout, print
design) kreatív koncepciójának elkészítése.

b) 2013-as HISZ rendezvények koncepciójának, forgatókönyvének elkészítése.

c) Szolgáltatás portfolióhoz kapcsolódó sajtóhirdetések kreatív koncepciójának
megalkotása, layoutok kidolgozása.

d) Megbízó hírlevelének látványfejlesztése, a továbbfejlesztéshez szükséges kreatív
elemek elkészítése.

e) Megbízó szolgáltatásaihoz tartozó kreatív elemek kidolgozása, elkészítése.

2. A szerződés hatálya

A Felek a jelen szerződést határozott időre a szerződéskötés aláírásától számított 12. hónap
utolsó napjáig vagy a keretösszeg teljesüléséig kötik, azzal bogy a szerződés mindkét fél általi
aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg.

3. Megbízott jogai és kötelezettségei

3.1. A Megbízott a megbízást elfogadja ős kijelenti, hogy - a szerződés teljes időtartama alatt -

rendelkezik a tevékenysége folytatásához ős a szerződés teljesítéséhez szükséges Összes
feltétellel, engedélyekkel, szakértelemmel, valamint kellő szabad kapacitással, így a
Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.2. A Megbízott a Megbízó nevében és képviseletében jár el. Jogait és kötelezettségeit a jelen
szerződés és a hatályos jogszabályok rögzítik.

3.2. Megbízott feladatát Megbízó utasításai szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával,
a Megbízóval történő folyamatos egyeztetés mellett köteles ellátni. Megbízott Megbízó
javaslatait, kéréseit, észrevételeit figyelembe veszi, és annak megfelelően jár el tevékenysége
során. E körben köteles Megbízót haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha az
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért
Megbízott felelős.

3.3. Amennyiben Megbízó elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Megbízott
tájékoztatja Megbízót a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. Megbízó
késedelme Megbízott egyidejű késedelinét kizárja.

3.4. Megbízott vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megbízottat rendszeresen,
szóban és írásban egyaránt, a Megbízóval egyeztetett formában tájékoztatja.

3.5. Megbízott felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért és teljes körűségéért.
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3.6. Megbízott köteles az 1. pontban meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő számú
humánerőforrást biztosítani. A Megbízott képviseletében eljáró személyek, a megbízással
összefüggő feladataikat a legjobb szakmai tudásukkal látják el.

3.7. Megbízott köteles biztosítani, hogy az Szerződés teljesítésében közreműködő személyek
rendelkezzenek az 1. pontban részletezett feladatok elvégzéséhez szükséges szakértelemmel,
jogosítványokkal, amelyet a megbízás időtartama alatt fenntartanak.

3.8. Megbízott elismeri, bogy úgy felel az Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazott,
megbízott, bevont személyek magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Megbízott
magatartásai vagy cselekedetei lettek volna.

3.9. Megbízott teljesítésében - a 3.10. pont szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Megbízott alkalmasságának
igazolásában. Az ajánlatban megnevezett alvállalkozók, mint teljesítési segédek az alábbiak: -

3.10. Amennyiben a 3.9. pontban megnevezett alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e
bekezdésben: alvállatkozó) helyett Megbízott más alvállalkozót kíván a teljesítésbe bevonni, azt
csak a Megbízó hozzájárulásával teheti meg. A hozzájárulás iránti igényt írásban, a tervezett
bevonás előtt legalább 15 nappal kell Megbízottnak bejelentenie. A hozzájárulás megkérése
során Megbízottnak igazolnia kell, hogy az alvállalkozó módosításának igénye a szerződéskötést
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében — állt be, vagy az
alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval. Igazolnia kell továbbá azt is, hogy a bevonni tervezett új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.

3.11. Megbízott köteles Megbízónak a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az
ajánlatában nem nevezett meg és a bej elentéssel együtt nyilatkoznia kelt arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. * (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok
hatálya alatt.

3.12. Megbízott az alvállalkozókkal maga köt szerződést, azok munkáját ellenőrzi, felügyelet
alatt tartja, és szükség szerint összehangolja, ütemezi. Megbízott a jogszerűen igénybe vett
alvállalkozókért (közreműködőért) úgy felel, mintha a teljesítés során maga járt volna el,
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely
anélkül nem következett volna be.

3.13. A Megbízott felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben, vagy jogszabályban
meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.

3.14. Megbízott a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért, hibáért,
hiányosságért, illetve kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben,
nem az adott helyzetben elvárható módon, hibásan, hiányosan, gondatlanul vagy szakmailag
nem megalapozottan, illetve a Megbízó utasításai ellenére vagy nem a feladat kitűzésére
irányadó dokumentumokban foglaltak szerint teljesíti.

3.15. Megbízott tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során
harmadik személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint
tartozik felelősséggel.

3.16. Megbízott nem felel azokért a károkért, melyek a Megbízó hibás vagy hiányos
adatszolgáltatására, információira vezethetők vissza.
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3.17. Megbízott köteles a Megbízónak 15 napon belül megtéríteni a szerződésszegéssel okozott
igazolt kárát.

4. Megbízó jogai és kötelezettségei

4.1. Megbízó a szerződés aláírásával egyidejűleg, továbbá igényfelmerülés alapján a teljesítési
határidőig folyamatosan, Megbízott rendelkezésére bocsátja a feladat ellátásához szükséges
információkat.

4.2. Megbízó köteles biztosítani, hogy munkatársai a szerződés tárgyához kapcsolódó
feladatokat a Megbízott szakembereivel együttműködve végrehajtsák.

4.3. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízott tevékenységének ellátásához biztosítja
a szükséges dokumentumok hozzáférhetőségét.

4.4. Megbízó a Megbízott munkatársai számára folyamatosan biztosítja az általa kijelölt
telephelyekre történő bejutást és a kijelölt munkatársakkal való konzu Itációt.

4.5. A teljesítés helye: Megbízó által meghatározott budapesti és esetenként kijelölt vidéki
helyszínek.

4.6. Megbízó jogosult Megbízottat jelen Szerződés keretein belül utasítani.

4.7. Megbízó a jogosult Megbízott tevékenységét bármikor ellenőrizni. Felek rögzítik, hogy
Megbízott nem mentesill a felelősség alól, ha Megbízó az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem
megfelelően végezte el.

4.8. A Megbízó bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a
Megbízottól, ésjogosult azokat ellenőrizni.

5. Teljesítés, teljesítésigazolás

5.1. Megbízott köteles a Szerződés 1. pontjában meghatározott feladatok elvégzésére.

5.2. Megbízott a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat 1-l példányban elektronikusan
szerkeszthető formában és papíron is átadja a Megbízó arra kijelölt felelőse részére.

5.3. Megbízott tevékenységéről havonta kimutatást „Beszámoló az elvégzett tevékenységről” (a
továbbiakban: kimutatás) készít, amelyben feladatokra lebontva bemutatja az elvégzett
tevékenységeket, részletes időkimutatással, amelynek alapján a Megbízó az elvégzett munkát
nyomon követheti. Az időkimutatásban szerepelnek azon munkatársak, akik a vonatkozó időszak
alatt munkát végeztek, tartalmazza óradíjukat és a kiszámlázott munkaórák számát, valamint az
elvégzett munka leírását, felsorolja az elkészült és átadott dokumentumokat. A kimutatást
minden hónap 5. napjáig köteles Megbízó arra kijelölt képviselője részére átadni. Megbízó 5
munkanapon belül vagy elfogadja a kimutatást, vagy kifogást emelhet azzal kapcsolatban.
Amennyiben Megbízó a teljesítés kapcsán kifogást emel, úgy a Megbízott köteles az abban
foglaltaknak, az ott meghatározott póthatáridőig eleget tenni.

5.4. Megbízó köteles az 5.3. pont szerinti határidőben vagy póthatáridőben benyújtott kimutatás
kézhezvételétől számított 5 napon belül teljesítésigazolást kibocsátani, vagy a teljesítés el nem
fogadásról nyilatkozni.
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5.5. A Megbízó képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására a ‘7.4. pontban megnevezett
személy jogosult. A teljesítésigazolást akkor jogosult kiállítani, amennyiben elfogadja a
Megbízott teljesítéséről szóló kimutatást, és Megbízott csatolta az összes Megbízó által előírt
elkészítendő dokumentumot.

5.6. Megbízottnak a szerződés időtartama alatt rendelkezésre kell állnia, azonban számlát csak a
teljesítésigazolás alapján igazolt tényleges teljesítésekre vonatkozóan nyújthat be.

6. Megbízási díj és fizetési feltételek

6.1. Szerződő felek megállapodnak abban, bogy a Megbízott szerződésszerű teljesítés esetén
megbízási díj illeti meg, amelyet Megbízó fizet meg.

A megbízási díj összege (szakértői óradíj): 10.000 HUF/óraIlZí + ÁFA, azaz tízezer
HUF/óra/m+AFA.
A szerződés alapján kifizethető megbízási díj összege nem haladhatja meg a nettó 11.900.000,-
Ft-ot (keretösszeg).

6.2. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízási díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért Megbízott más jogcímen további díj
felszámítására nem jogosult, továbbá a megbízással összefiiggésben felmerült költségek
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a Megbízott bankjánál
felmerülő bankköltség a Megbízottat terheli.

6.3. Megbízó ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja.

6.4. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 58. ~ szerint havonkénti
elszámolásban állapodnak meg. Ennek megfelelően Megbízott havonta jogosult számlát
kiállítani az előző havi tevékenységéről. A számla benyújtására a Szerződés 5. pontjában
meghatározottak szerint havonta készülő teljesítésigazolás kézhezvételét követően kerülhet sor.

6.5. A megbízási díjra Megbízott a Kbt. 130. ~ bekezdésében foglalt rendelkezéseknek
megfelelően és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. * (3) bekezdésében foglaltak
alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult.

6.6. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kitölteni:

a számlát Megbízó nevére Q’HSZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) és címére
kell kiállítani és a központi iktatójába benyújtani,

— a számlákon szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak TEÁOR száma
mellett a Megbízott bankszámlaszámát, a bankjának nevét és címét, az adószámát és
fizetési határidőként 30 napot.

— a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, részszámla esetén pedig a
„részszámla” kifejezést. A számlán szerepeltetni szükséges a jelen szerződés
nyilvántartási számát.

A számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítés igazolás.

6.7. Megbízott minden számlát egy eredeti és egy másolati példányban köteles benyújtani.

6.8. A Megbízott tekintettel arra, bogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Árt.) 36 A. *-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi azt, hogy a Megbízott
számláját kizárólag az Árt. 36 A. *-ban foglalt feltételek Megbízott általi teljesítése esetén
jogosult kifizetni.
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6.9. Megbízott a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megbízót
haladéktalanul írásban tájékoztatni.

7. Felek közötti kapcsolattartás

7.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megbízó, illetve a Megbízott jelen
szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást
Írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, bogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák,
módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek Új Kapcsolattartó kijelölése esetén
haladéktalanul és Írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos és nem igényli a
szerződés módosítását.

7.2. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos
kommunikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az
alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elküldés esetén
tekinthető érvényesnek.

7.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:

Megbízó részéről:
Név: Fülöp Csaba
Beosztás: osztályvezető, Stratégiai Osztály
Telefon: ±36 1 7952808
Mobiltelefon: +36 30 4205295
Email: Fulop.Csaba~uisz.hu

Megbízott részéről:
Név: Csornai-Kovács Tamás
Beosztás: üzletvezető
Telefon: +36 20 272 0499
E-mail: tcsomai~2mail.coin

7.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megbízó részéről teljesítés
igazolására az alábbi személy(ek) jogosult(ak):

Név: Fedorkó Tamás
Beosztás: ágazati igazgató
Mobiltelefon: ±36 30 638 5590
Telefonszám: ±36 1 795 2806
Fax: 36 1 303 1000
Email: fedorko.tamas nisz.hu

7.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek (7.3., 7.4. pontok)
elérhetőségét vagy azok helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

7.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül,
az Írásban és

— Írásban igazolt személyes átadással,
tértivevényes ajánlott levélben,
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— visszaigazolt e-mailben vagy
— visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.

Az Ertesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

7.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor
válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: anól automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett.

7.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel
érkezett vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig a postai kézbesítés második
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

8. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

8.1. Megbízott jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a megbízási díj ellenében a Megbízó a
szerződés teljesítésével egyidejűleg kizárólagos, harmadik személyeknek átadható, időbeli és
területi korlátozás nélküli felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében
létrejött és Megbízó részére átadott, a szerzöi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá
tartozó mű felett, azzal, hogy Megbízottat megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és
Megbízó szavatol azok érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, bogy
Megbízott által a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokat Megbízó szabadon
felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár
ellenérték fejében átruházhatja.

8.2.Megbízott szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megbízó jelen Szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja.

9. Szerződésszegés, kötbér

9.1. Amennyiben a Megbízott a Szerződés I. pontjában meghatározott feladatok teljesítésekor a
Megbízó által adott eseti feladat meghatározásokban meghatározott feladatot az ott megadott
határidőre neki felróható okból nem teljesíti, akkor ez késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben
az esetben Megbízott késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke késedelmes naponként:
150.000,- Ft ± ÁFA, azaz százötvenezer forint plusz AFA.

9.2. Amennyiben a Megbízó az 5. pontban meghatározottak szerint kifogással él az elkészült
dokumentumokkal kapcsolatban, akkor a teljesítés hibás teljesítésnek minősül. Ha Megbízott a
hibát a Megbízó 5. 3. pont szerinti kifogásában foglalt póthatáridőben nem javítja ki, kötbért
köteles üzetni. A kötbér mértéke 150.000,- Ft ± APA hibás teljesítésenként.

9.3. Amennyiben a Megbízott nem teljesít, úgy Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani és 5 millió, azaz ötmillió forint meghiúsulási kötbért követelni. Nemteljesítésnek
minősül, amennyiben a Megbízott késedelme a 9.1 pontban meghatározott határidő esetében
eléri a 10 munkanapot vagy amennyiben hibás teljesítés esetén a hiba kijavítása a kifogásban
meghatározott határidőt követő 10 napon belül sem történik meg.

9.4. A Megbízó a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és ennek összegét jogosult a megbízási
díjba beszámítani.

9.5. Megbízó a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és jogosult a 9.3 pont szerinti
meghiúsulási kötbért követelni, amennyiben a Megbízott súlyos szerződésszegést követ el.
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Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

— egymás követően kettőnél több határidőt elmulaszt
— amennyiben a Megbízott olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést

kizárja.

Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha ok nélkül elmulasztotta
megkezdeni a munkavégzést, vagy felMggesztette azt.

9.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megbízó részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megbízót
szerződésszegés következményeként megilletik.

9.7. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
TV. törvény (Ptk.) 246. *-ára figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem
mentesíti a teljesítés alól.

10. Vis Major

10.1. A Megbízott nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vis major eredménye.
A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket,
amelyek a Megbízottnak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Megbízott részéről
elháríthatatlanul következnek be é€ amelyek Megbízott szerződésszerű teljesítését akadályozzák.
Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány,
karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a
Megbízott tevékenységével, mely összefüggést Megbízottnak írásban igazolnia szükséges.

10.2. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Megbízott köteles a Megbízót Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megbízó egyéb
irányú írásos utasítást nem ad, a Megbízottnak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű

• alternatív módot a teljesítésre.

10.3. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megbízónak jogában
áll a szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis
maior miatt felmerült kárát.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 132. ~-

ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag Írásban módosíthatják.

11.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megbízó, mind Megbízott jogosult a
szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, ha a másik fél:

— csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alatt áh, felszámolását jogerős bírósági
határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül.
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.
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11.3. Megbízó jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha
a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek („offshore cég”), vagy

— a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. * (1) bekezdés k) pontjában meghatározott
feltételeknek. (Kbt. 125. * (5) bekezdés a) és b) pont).

11.4. Megbízott nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. ~ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Megbízott adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125. ~ (4) bekezdés a) pont).

11.5. Megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles megismerhetővé tenni
tulajdonosi szerkezetét a Megbízó számára és az 14.1.2. pontban foglalt ügyletekről a Megbízót
haladéktalanul köteles értesíteni (Kbt. 125. * (4) bekezdés b) pont).

11.6. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
elszámolnak egymással, továbbá Megbízott haladéktalanul köteles Megbízó részére
visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába
jutott adatot, információt, dokumentumot Mggetlenül az adathordozó jellegétől.

12. Ősszeférhetetlenségi nyilatkozatok

12.1. Felek kijelentik, hogy:

Jelen szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más, harmadik személyekkel kötött
szerződéseik megsértését.

— Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs tudomásuk olyan adatról, amely szerint
jelen szerződés megkötése és teljesítése más, harmadik személyek jogait sértené.

— Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük csőd-, vagy felszámolási eljárás,
vagy végelszámolás.
Jelen szerződés megkötésének pillanatában nincs ellenük olyan per vagy olyan hatósági
vizsgálat, amely megakadályozná, vagy gátolná jelen szerződésben megszabott
kötelezettségei teljesítésében.

12.2. A Felek haladéktalanul írásban értesítik egymást a jelen pontban meghatározott
körülmények bármelyikének felmerüléséről.

13. Titoktartás

13.1 A Megbízott vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást ajelen szerződés
lényeges tartalmáról.

13.2. Megbízott tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során a Kbt.
71. ~ szerinti értékelési szempont alapján értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló
részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.



13.3. Szerződő Felek biztosítják, hogy önmaguk, valamint alkalmazottaik és képviselőik
titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a Szerződés végrehajtásával kapcsolatban
keletkező vagy tudomásukra jutó információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá
azokat soha, semmilyen okból sem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik
fél számára, kivéve, amennyiben azt a Szerződés megengedi vagy a közzétételt jogszabály
rendeli el. Ezen túlmenően sem közölhet harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel
összefüggésben jutott tudomására, ás amelynek közlése a Megbízóra hátrányos
következményekkel járna.

13.4. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása, a
Megbízott kizárólag a Megbízó által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat
szolgáltathatja ki.

13.5. A Megbízott és Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai titoktartási
kötelezettséggel tartoznak a szerződéssel kapcsolatban tudomására jutott valamennyi üzleti titok,
információ, adat ás dokumentum vonatkozásában.

13.6. Megbízott teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő
károkért.

13.7. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése
esetén a Megbízó jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállniia szerződést azonnali
hatállyal felmondani.

14. Vegyes és záró rendelkezések

14.1. Jogszabályban arra feljogosított, illetve kötelezett szervek, szervezetek jogosultak a
szerződés megvalósítását ellenőrizni.

14.2. A Megbízott továbbá a szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó
iratokat, bizonylatokat, könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés és a monitoring során az e
pontban meghatározott szervezetek bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre bocsátani,
továbbá az ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges információk, adatok, tények,
körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást
megadni.

.
14.3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával
kapcsolatban az Allami Számvevőszék ellenőrzési jogosultságát illetően az Allami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. g-ára, illetőleg — a közpénzek
felhasználásának nyilvánosságával kapcsolatosan a Ptk. 81. *-ában rögzítettek alapján az
Állami Számvevőszék ajelen szerződésben megállapított feltételek és a teljesítések tekintetében
ellenőrzési jogosultsággal bír.

14.4. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni.
Amennyiben a Felek a közöttük fennálló jogvitát 30 napon belül nem tudják rendezni, úgy
bírósághoz fordulhatnak.

14.5. Ha Megbízó és Megbízott a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc)
napon belül nem tudja békés úton rendezni szerződéses vitáját, mely a Szerződés alapján, vagy
azzal kapcsolatban alakult ki, a szerződő felek a jogvita elbírálására, hatáskörtől függően a Budai
Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét
kötik ki.

14.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különös tekintettel a
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Polgári Törvénykönyv és a közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (Kbt.) rendelkezései
az irányadók.

14.7. A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

14.8. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződés feltételeinek
szigorú teljesítéséhez, illetve ajelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy
választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyan annak a feltételnek a jövőbeni
teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a
követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

14.9. Á Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező
érvényűnek fogadják el.

14.10. Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek,
és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:

I. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Végleges szakmai ajánlat
3. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
4. számú melléklet: Nyilatkozat partner adatairól

Budapest, 2013. ‚~ Budapest, 2013. ‚~
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Sza. • oltán Attila Csornai-Kovács Tamás

vezérigazgató üzletvezető
NISZ Zrt. ad ÁSTRA Bt.
Megbízó Megbízott

NISZNmre:~,»~
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1. számú melléklet
Műszaki leírás

A beszerzés célja:

A NISZ egészségesebb cégműködésének egyik fontos feltétele, hogy több, közvetlen fizető
ügyféllel rendelkezzen a vállalat. Ennek érdekében a jelenlegi és leendő szolgáltatásainkat Új,
eddig meg nem célzott ügyfélkör számára is elérhetövé kell tennünk, melyhez értékesítési és
marketing kommunikációs eszközök igénybevétele szükséges. A cégünk jelenleg is rendelkezik
marketing kommunikációs tevékenységgel, de ennek volumene és minősége elmarad a
szükségestől. Ezért a NISZ marketing kommunikációs tevékenységének támogatása és
fejlesztése érdekében tanácsadási szolgáltatást kívánunk igénybe venni.

Ajánlattevő feladata:

A nyertes Ajánlatevő feladatai három nagy csoportba sorolhatók. A marketing feladatcsoport a
marketing stratégiai, tervezési és elemzési tevékenységeket tartalmazza, a designer csoportban a
marketing kommunikáció prezentációs eszközeire és látványterveire vonatkozó feladatok
vannak, míg az utolsóban a kreatív tevékenységek kaptak helyet. Az egyes csoportokhoz tartozó
feladatok az alábbiak:

Marketing feladatok:

a) A cég projektjeinek előkészítését segítő marketinggel kapcsolatos
kutatómunka elvégzése előzetes Megbízói szempontok meghatározása
alapján

b) A NISZ stratégiájának &issítéséhez szükséges adatelemzés
elvégzése, piackutatások feldolgozása.

c) Kormányzati informatikai stratégiával összefüggő marketing
elemzések elvégzése.

d) ICT piaci trendek követése és marketing elemzések készítése.

e) Ozletfejlesztési lehetőségek kidolgozásához marketing adatok
biztosítása

o A NISZ által meghatározott projektek nyilvánossághoz kapcsolódó
fejezeteire vonatkozó marketing feladatok ellátása a következők szerint:

- korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése

- cselekvési terv meghatározása

- a cselekvési terv egyeztetésének támogatása

- tájékoztató kampányok (hirdetések, rádióspot, film) kreatív elemeinek
elkészítése

- sajtóny ilvános rendezvények marketinggel összefüggő tevékenységeinek
ellátása.
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Designer feladatok:

a) Megbízó arculati kézikönyvének frissítése és a marketing
kézikönyv elemeinek minden eszközre történő kidolgozása. (logóhasználat,
kisarculat, prezentációs eszközök, sales anyagok, rendezvény eszközök,
hirdetések, szóróanyagok, ajándékok, demófilm).

b) Szakmai eseményeken high-tech POS megjelenés designjának
elkészítése, az eszközre vonatkozó javaslatok bemutatása.

c) Drupal honlapok kreatív elemeinek, látványtervének elkészítése.

d) Céges reklámajándék ötletek és a hozzájuk tartozó kreatív elemek
kidolgozása.

Kreatív feladatok

a) Adott eseményhez kapcsolódó tájékoztató leaflet, szórólap
(tartalom, layout, print design) kreatív koncepciójának elkészítése.

b) 2013-as NISZ rendezvények koncepciójának, forgatókönyvének
elkészítése.

c) Szolgáltatás portfolióhoz kapcsolódó sajtóhirdetések kreatív
koncepciójának megalkotása, layoutok kidolgozása.

d) A NISZ hírlevelének látványfejlesztése, a továbbfejlesztéshez
szükséges kreatív elemek elkészítése.

e) A NISZ szolgáltatásaihoz tartozó kreatív elemek kidolgozása,
elkészítése.
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2. számú melléklet

Végleges szakmai ajánlat

FELOLVASÓLAP

A N]SZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgáltató Zn. „larketingkommunikációs szolgáltatások
nyújtása” tárgyú közbeszerzesi eljarasd sor’tn at Ajanlaticteli felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és
érielniezése után az azokban foglalt reszletes feltételeket mcg’rwl’OL elfogadjuk, a szerződés mcgköIé’~et
és teljesilését váilaljuk a tárgyalásokon vegkg’silLlt s’er,ödáster’c?cthen, illttve ~t aj.ínlatunkhan
foglaltak szerint at alábbi ellenszolgáltatástrt.

Ajánlatievő neve: Ad Astra Studio Markctingkommunika’ios es Uzleti Tanac’ado UT.
Ajánlatte”ó székhelye: 1121 Budapest, Tőn kh’ilinii u.35.

Elknszolgáltatás összege (szakértöl óradij);

nettó 10.000 IIUF + Áfa óra azaz tízezer forint+Áfa/ór;i

Az ajánlat itt fel nem tunWIelt arelemeket nem tartalmaz, és at ellenszolgáltatás összege tarialmana a
mu~’aki leirásban ás at ajanlatleteli dokurnentációban rögiitetlek szerinti teljesitésből adódó ‘alalnenn) i
költségei.

ad ASJRA Studio BY.
$122 Op. VArosmaNt u 27,9

. AdÓsflm 2117622’.2..’3
Budapc%l, 2013. marciu% 12.

V

cégszerű aláírás

A végleges szakmai ajánlat a szerződés elválaszthatatlan részét képezi, teljeskörűen a
felolvasólap kivételével nem kerül a szerződéshez fizikailag csatolásra.



Teljesítést I2azoló Bizonylat

Készült

3. sz. melléklet
MJE-7591312

Hely: Dátum:

Jelen vannak:

Vállalkozói Szállító cég neve: I Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselőjel neve, beosztása: Képviselője2 neve, beosztása:
NISZ Zrt. (ezen TB aláírója) (ezen TB jóváhagyója)

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés Ügyfél
száma: száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma: I
Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, hogy a esatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a VállalkozóiSzáUító a Megrendelő telephelyére
szállította, I a VállalkozóiSzállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti
tartalomnak és minőségnek megfelel.
A VáflalkozóiSzállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja. A számla mellékletét
együttesen kell, hogy képezze ezen TB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak
így nyújtható be a Megrendelőnek.

Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft:

a szerződésben meghatározott egyéb Devizanem: Erték:
devizában

Az elfogadott teljesitésből visszatartott Érték:
(jóteljesítési) garancia Ft: Esedékessége (dátum):

Szállító képviselője Megrendelő képviselőjel

Megrendelő képviselője2
Ph Ph



4.sz. melléklet

Nyilatkozat Partner adatairól
‚1 I E-759 10/A/S

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):

ad ASTRA Studio Marketingkommunikációs ás ad ASTRA Bt.
Uzieti Taj~ácsad6 Betéti Társaság
Cé2ieayzék szám EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):

Cg. 01-06-748073

Adószám: 21176221-3-43 Uniós adószám: -

Kapcsolattartó adatai

Név: Csornai-Kovács Tamás Beosztás: üzletvezető

Telefonszám: +36 20-272-0499 E-mail cím: tcsornai(á~gn’ail.com

Cím
Székhely (ország irányítószáni, város, utca, házszám):
1121 Budapest, Törökbílinű út 35.

Levelezési cím, ameimyiben eltér a székhelytöl (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1121 Budapest, Edvi Illés „. 45.

Vevő partner esetében a következőket is Ici kell tölteni, amentryiben releváns
Számla kiildési cím (ország irányítószám, város, utca, házszám):
1121 Budapest, Edvi Illés ii. 45.
Cégnév: ad Astra Bt.

Számlázísi cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
1121 Budapest, Törökbálinti út 35.

Számlavezető bank

Neve: OW Bank Nyrt.

Baukszámla száma: Bankszámla devizaneme:
11712004-20239040-00000000 HTJF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó töri’ények alapján, az irreleváns sorban NEM-et kell
beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [á& tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]:
XIIIJA. fejezet, 169.*.Qi)]: nem elszámolás [áfh tv. XV.-XVII. nem

fejezet,_169.~.(p,gj]:_nem
Fordított adózás [áfa tv. Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa
1 69.*.(n)]: nem fejezet]: nem tv. VI. &jezet]: nem
Milyen tevékenység alapján: - Milyen tevékenység alapján: -

KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. EVA [2002. évi XLIII.
törvény]: nem törvény]: nem törvényi: IGEN

Dátunr

Cégszerű aláírás:

PH




