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Praeambulum

Szerzódó Felek a jelen szerződés tarlalmát a,,vallalkozási szerződés Citytight plakótok kihelyezésére',
tárgyu, a Kbt. nemzeti eljárásrend szerinti kőzbeszerzésekre vonatkozó rendelkezései szerinti egyszerű
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás során 20l1. augusztus 18. napján megkÍi1dött ajánlattételi
felhívás és az ahhoz' tartoző dokumentáció, valamint a Reklám Közzétevő 20l1. szeptember 5'.én
benyújtott ajánlata alapján állapították meg. A közbeszerzési eljárás eredményeként a Reklám
Közzétevo jogosult a Reklámozóval a szerződést megkötni'
Jelen szerzodés elválaszthatatlan mellék|etét képezi az aján|attételi fe|hívás és dokumentáció valamint
a Reklám Közzétevő ajánlata annak összes mellékletével együtt. (4-6.sz' melléktet)

Értelmező rendelkezések

',Rekldm'''. o|yan közlés, tájékortaál illetve rnegjelenési mód, amely valarne|y bir1okba velrető,
forgalomképes ingó dolog (pénz, értékpapír, pénzügyi eszköz, dolog módjára hasznosítható természeti
erő) (a továbbiakban: termék) vagy szolgá|tatás, ingat|an, vagyoni éftékű jog (a továbbiakban
együttesen: áru) ér1ékesítésérrek vagy más módon törlénő igénybevételének előrnozdítására, vagy e
céllal összefiiggésben a váLla|kozáS neve, megjelölése, tevékenysége rrépszerűsítésére vagy áru.
áruje|ző ismer1ségének növe |ésére irányul.

,,Reklitmozó'': Akinek érdekében a reklám kozzét'éte\re kerül, illetve aki a saját érdekében a reklám
közzétételét a Rek| ám Közzétev őtől me srendel i.
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,,Reklámhordozó,',' A reklám kózzététe\e céljából kültéren vagy beltéren elhelyezetÍ eszkőz.

,,Karbantartás',: A karbantar1ás foga|mának meghatározására a számvite|rő| szóló 2000. évi C.
törvény meghatározásai az irányadóak, miszerint: a használatban lévő tárgyi eszkoz folyamatos,
zavartalan, biáonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantar1ási tevékenység, ideértve a tervszerű
megelőző karbantar1ást', a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és
mindazon javítási, karbantar1ási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerúbaszná|at érdekében e| kell
v é gezni, amely a folyamato s elha sználódás rendszeres helyreállítását eredm ény ezi'

,,Reklám Közzétevő,,.. Aki a reklám közzététe|ére alkalmas eszközze| (reklámfelülettel) rendelkezik,
ezek segítségével a reklámot megismerlretővé teszi, és a reklámfelületet értékesíti.

',Úzleti titok,,..Minden o|yan informáciő, adat, irat, amelyet a Reklámozó a Reklám Közzétevővel
közöl, különösen a működésével, gazdálkodásáva|, tevékenységével kapcsolatban.

I. A szerződés tárgya

A je|en szerződés tárgya a megküldött aján|attételi felhívásban, valamint az ajánlati dokumentációbarr
meghatározott Citylight plakát kihelyezése valamint e szolgá|tatás értékének megfizetése.
Citylight plakátok kilre|yezése a Reklám Közzétevő vállalása alapján Budapest belterületére (75 %-os)
és lailteniletfu (25 %-os) megoszlásban teljesítendő.
A szolgáltatás elvégzésének követelményei az qánlattételi felhívásban és a dokumentációban kerültek
me gh atározásra, í gy azok, v a|amint e szer ző dé s e gysé ge s e gé szet képeznek.
A szerződés a|áírásával a Reklám Közzétevő a reklámhordozók részletes adatait tarta|maző |istát (1.

számú melléklet), valamint a Reklámtörvényben rögzitett nyilatkozatoÍ" (2. szamú ruelléklet) ad át a
Rekl ám o zórr ak, m e lye k a s zerző dé s elv á| aszthatat|an r é szét kép e zik.

II. Reklá m Kőzzétev ő főszolgáltatása

II.1. Reklám Közzétevő kijelenti, hogy az 1, sz,
továbbiakban: Reklárnlrordozó) lévo hirdetési
kizárólagos hasznosítási jogával rendelkezik.

me l l é kl e tben meghatár ozott reklámhordozókon (a

felületek (továbbiakban: Hirdetési Felületek)

II.2. Reklárn Közzétevó biáosítja, Reklámozó pedig igénybe veszi azegyedi megrendelésekben és az
]. sz, mellékletben meghatározott Hirdetési Felületeket, amely a|apján a Reklámoző a szerződés
szerint jogosultságot szerez ara, hogy a Reklámanyagaít (a továbbiakban: Reklámanyag) a Hirdetési
Fe|ületekre' azok rnéretévelrnegegyező Reklárnlrordozón a Reklám Kozzétevő útján elhelyezze.

II.3. Szerződő Felek rnegállapodnak, hogy az egyedi megrendelésekben meghatározott
Reklámhordozók darabonkénti bontásban aZ 1. SZ, mellékletben szereplő |istákban kerülnek
meghatározásra' Az ]. szamú melléklet feltünteti, hogy az egyes listák (amelyek a Reklámhordozókat
me ghatár ozzák) rn e ly i d ő s zako kra é rvénye se k.

II.4. Amennyiben a szerződés aláírásakor az ]. sz' melléklet nem tartalmazza a teljes rendelkezésre
állási időre érvényes listákat, akkor a Reklám Kőzzétevő azon időszak kezdete előtt 8 nappal, ame|yre
vonatkozóan nincs érvényes lista, megktildi az ]. sz. mellékletbe beépítendo |istákra (melyek legalább
a Reklámanyag kicserélése által meghatározoÍÍ periódusra érvényesek) vonatkozó aján|atát a
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Reklámozónak. A Reklámozó kijelenti, hogy amennyiben a jelen pont szerinti qánIatra 3 munkanapon
belül nem válaszol' akkor az ajánlatot elfogadja, és az az ]. sz. melléklet részévé válik. Amennyiben a
Reklámozó az előbbiek szerinti ajánlatot nem fogadja el, 3 munka napon belül köteles azt kifogásai
közlésével visszaküldeni a Reklám Közzétevőnek. A Rek|ám Kozzétevő által ismételten, rnódosítva
megkü|dött ajánlat a|apján a szerződés ]. sz. ruelléklete ku|őn elfogadás nélkiil automatikusan
módosul, amennyiben a vpnatkozó ajánlat ettő| eltérően nem rendelkezik'

III. A teljesítés szabályai

III.1. A Reklám Kőzzétevője kijelenti, hogy a kihelyezési köte|ezettségei teljesítésének elofeltéte|e,
hogy a Reklámozó a je|en szerződésben foglalt kötelezettségekeinek eleget tegyen, különös tekir,rtettel
a III.1.1. és III.l.2. pontokban rögzítettekre.

ilI.l.l. A Rek]ámanyagot Reklámozó adja át a Reklám Kozzétevő részére. Reklámozó köteles a

Hirdetési Felületre kihelyezendő, az 1. sz' melléklelben meghatározoÍÍ' mennyiségű és a III.l.2' pont
szerinti többlet Reklámanyagot az ]. sz. mellékletben rőgzitett rendelkezésre állási idő, illetve
Reklámanyag kicserélési gyakorisága á|ta| meghatározott periódus kezdő időpontját |egalább 120
órával megelőzően a Rek|árn Kőzzétevőjének az egyedi megrende|ésekben rögzített helyen és módon
átadni.

III.1.2. A Rek|ám Kőzzétevő tájékoztatja a Reklámozót, hogy egyes reklámhordozók és egyes
reklámanyagok esetében az ]. sz. melléklelben meghatározott mennyiségen felül többlet mennyiség
szükséges, meft a leggondosabb eljárás mellett is előfordul, hogy a Reklárnanyag a Hirdetési Fe|ületen
való elhelyezése során megsérül. Reklámozó a szerződés a|áírásáva| kijelenti' hogy az előbbi,
általáliosságban elvárható veszteségek rniatt kártérítéSt, kártalanítást a Reklárn Kozzétevőtól nem
követel.

Reklám Közzétevő tájékoáatásul közli, hogy az egyes reklámhordozókra kihelyezett
reklámanyagoknál 10 % többlet-mennyiség szükséges.

III.1.3. Amennyiben a Reklámanyag a I]I.1.1. pontban meglratározott időpontot követően kerül
átadásra a Reklám Kozzétevő részére, a Reklámanyag kilrelyezésére meghatározott idő a késedelem
idej ével meghosszabbodhat.

III.1.4. Amennyiben az egyedi megrendelésekben meghatározott mennyiségnél, illetve a többletnél
kevesebb Reklámanyag került |eszállításra, a Reklám Közzétevő a Reklárnanyag III.l.2. pont szerinti
esetleges sérülése miatt nem vállalja, hogy az ] ' sz, mellékletben megjelölt mindegyik Hirdetési
Felületre kikerül a Reklámanyag. Abban az esetben, ha a Reklámozó kevesebb Reklámanyagot szállít
és a Reklám Közzétevő rrern tudja az ]. sz. mellékletben meghatározott összes Hirdetési Felületet
Reklámanyagga| ellátni, értesíti a Reklámozót. Amennyiben a Reklátnozó a hiányző mennyiségű
Reklámanyagot átadja a Reklám Közzétevő részére, azokat Reklám Kózzétevő az adoÍt mennyiségű
Reklárnanyag kihelyezésére általában szükséges idotartarnon belül heIyezi ki. Ha Reklámozó a
hlányzo menrryiséget a Reklám Közzétevő részére nerrl adja át, aZ adott Reklámhordozó
Reklámanyaggal való ellátását a Reklámozótól nem követelheti.

ilI.1.5. Nem érinti az egyedi megrendelésekben meghaÍ.ározott rendelkezésre állási időt, ha a
Reklámozó III.1.1. pontban foglalt kötelezettségei nem vagy késedelmes teljesítése miatt a
Reklámanyag nem vagy csak késve lie|yezhető ki, a rendelkezésre á|lási idő a késede|ern idejével nem

J, Ik, t ,) r.--l/r
LN\



hosszabbodik meg. A Reklámozó kijelenti, hogy III.1.1. pontban foglalt kötelezettségeinek nem Vagy
késedelmes teljesítéséből eredó károk rniatt a Reklám Kozzétevővel szemben követe|ést nem terieszt
elő.

IlI.2. A Reklámozó álta| átadott, illetve a Reklárn Közzétevő által elkészített Reklámanyag
kihelyezését kizárő|ag a $eklárn Közzétevő, a|kalmazottai, illetve a|vállalkozói útján végzi e|' Reklám
Kozzétevó a Reklámanyagok kihelyezését - a Reklám oző szerződésszerű teljesítésének feltételével -
minden hónap 1. és 5. napja közötÍvégzi, illetve félhavi, vagy kereszt havi kampányok (rendelkezésre
á||ási időszakok, il|etve kicserélési periódusok) esetében a hónap 16. és 18. napja között, a megjelölt
napokat is beleértve. A teljesítés során a plakátok kihelyezési határidejének napján a kihelyezett
reklámról készített, a kihelyezés dáturnát és környezetét tartalrnaző, nem nyomdai méretű digitális
fotókat haladéktalanul köteles a Reklámozó rendelkezésére bocsátani.
Amennyiben a Felek valamely Reklámanyag megvilágításában az l. sz. mellékletben megállapodnak,
a Reklám Közzétevő köte|es biztosítani a Reklámanyag villamos energia ellátását kültéren a téli
időszámítás során 17-24 őráig, anyári időszárnítás során 20-01 óráig, beltéren07-22 őráig.
A szerződés megsztinését követően a Reklám Közzétevő jogosult a Reklámanyagot a Hirdetési
Felületről saját költségén eltávolítani. az e|Íávo|ított Reklámanyag a Reklám KözzéÍevőt illeti rneg.

III..3. A Reklárrr Közzétevő a Hirdetési Felület karbantar1ását elvésezi. a rendeltetésszerű használatra
a|kalmas jó rnűszaki á|lapotát folyamatosan fenntar1ja.

III.3.1. Amennyiben a Reklám Kozzétevő a Hirdetési Felületeken elhe|yezett Reklámanyag á|\agát,
minőségét jelentósen befolyásoló hibáról szereztudomást és az adott Reklámanyagból rendelkezik fel
nem haszná]t darabbal, a Reklámozó külön ér1esítése nélkÍil a javítást elvégzi (Budapesten 24 őrán,
vidéken 72 őrán belül)' az adott Hirdetési Felületen új Reklámanyagot helyez el vagy meglévot
kijavítja. Amennyiben a Reklámanyag hibája csak új Reklámanyag kihelyezésével javítható ki, és a
Reklám Közzétevő az adott. Rek|ámanyagból nem rendelkezik fel nern haszná|t darabba|, a
Reklámanyag hibájáról a Reklámozót értesíti. Ha a Reklámoző az adott Reklámanyagot a Reklám
Közzétevó rendelkezésére bocsátja, a Reklárn Kózzétevő a javítást a lehetó legrövidebb időn belül
eWégzi.

III.3.2. Reklám Kozzétevó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogviszorry fennállása alatt tar1ózkodik
minden olyan tevékenységtől, amely a Hirdetési Felületen elhelyezett Reklárnanyag láthatóság át, vagy
azok ftztkai áIlagát. veszéIyezteÍi. Az esetleges láthatóságot akadá|yoző, időközben keletkező
akadályokat (növényzet) Reklám Kózzétevő saját költségére időről-időre eltávolítja.

III.4. Reklám Kozzétevő köteles a reklámanyagok kihelyezése előtt egy hétte| a kihelyezés helyéről a
Reklámozót tájékoztatni. Reklámozó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kihelyezések
helyével nem ért egyet a kihelyezés 15 %-át negvétőzza, majd a Szerződő Felek kölcsönösen
együttrnűködve új hirdetési felületet keresnek.

III.5. A Reklám köZzétételét, követően Reklám Közzétevó úgynevezett teljesítési igazo|ást állít ki
Reklámozó felé, melyet a kihelyezett reklámról készített, a kihelyezés dátumát és környezetét
tarta]maző, nem nyomdai méretű digitális fenyképfelvétel|el együtt a szám|amellé csatol.

A Reklámozó a teljesítési igazo|ás fenti megküldését követoen 3 munkanapon belül jelezlieti kifogását
a teljesítéssel kapcsolatban. Amennyiben Reklámozó 3 munkanapon belül kifogással nem él, köteles a

szerződésben nreglratáro zoÍ. dijat megfi zetni.
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III.6. Ha egy reklám teljesen vagy részben hibásan jelent meg, és Reklámoző a hibás teljesítésre
vonatkozó kifogását 3 munkanaporr belül közölte a Rek|ám Kózzétevővel, a Reklámozó igényt tar1hat
egy pótlólagos reklám ingyenes megjelentetésére o1yan terjedelemben, amely a reklám kltgazitásához
szükséges. Arnennyiberr Szolgáltató Reklárrrozóval közösen rnegál|apított időpontban nem köz|i a
pótlólagos reklámot, vagy abban is hibák találhatók, a Reklámozőnakaz arányos díj visszajár.

IV. Felek jogai és kötelezettségei

IV.l. Reklámozó kijelenti, hogy az áLtala közölt adatok és átadott anyag tartalma a valóságnak
megfelel, és nem sér1i harmadik természetes- vagy jogi személy jogait (így többek között szerzői
jogokat, iparjogvédelrni oltalom a1aÍt á|1ő alkotásokhoz fiiződő jogokat, megjelölésekhez fiiződő
jogokat, személyhez fijződő jogokat), valamint a gazdasági reklámtevékerrységről szó|ó 2008.évi
XLVIII. törvény általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásokba nem ütközik.

IV.2. Reklám Közzétevő szavatol azéft, hogy a Reklámhordozók, Hirdetési Felületek a reklámozási
időszak teljes időtar1ama a|att szerzódésszerű lrasználatra alkalmasak. Reklárn Közzétevő szavatol
továbbá azért,hogy harmadik személynek nincs a ReklámhordozőWa, Hirdetési Felületekre vonatkozó
olyan joga, amely Reklámozót megakadályozza abban' hogy a Reklámanyagok kihelyezésre
kerüljenek'

IV.3. Szerződő Felek rögzítik' hogy Reklámoző a Reklámhordozőkat, Hirdetési Felületeket csak a
saját nevében és javára, hirdetési célra hasznáIhatja. A Reklámhordozón elhelyezett Reklámanyag,
Hirdeté si Ü zenet tár gy át é s me gj elenési formáj át Reklámozó határ ozza me g'
A Reklámozó tudomásul veszi, hogy a Hirdetési Felületen nem Szerepelhetnek a jogszabályoknak,
illetve a Magyar Rekliírnszövetség Reklánretikai Kódexe rendelkezéseinek nem megfelelő hirdetések,
sem pedig politikai vagy vallási csopor1okhoz kapcsolódó (tárgyu) hirdetések. Amennyiben a

Reklátrrozó az e|őbbi tilalrnakat, továbbá a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII.
törvény rendelkezéseit rnegsér1o Reklárnanyag kihelyezésére kéri a Reklám Kozzétevőt, akkor Reklám
Kőzzétevő jogosult megtagadni a Reklámanyag kihelyezését. Reklámozó köteles az adata1ban
bekövetkező bárminemű, e szerződést érintő vá|tozást annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül
írásban bejelenteni Reklám Kozzétevő felé.

IY.4. Szerződő Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak, hogy szerződéses jogviszonyukkal
kapcso|atban tudomásukra jutott va|amennyi tényt, adatot, infonnációt, továbbá a szerződés tartalmát
bizalmasan, üZleti titokként kezelik, aztharmad1k személynek tudomására nem hozzák.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a titoktaftáSi kötelezettség alól konkrét egyedi esetben

kifejezett írásos nyilatkozaÍta| felmerrtést adhatnak egymásnak. Nem minősül üzleti titoknak, ha

bánne|yik Szerződó Fél a másik félre, mint üzleti par1rrerre Vagy referenciára hivatkozik harmadik
szernélyek előtt.
Arnennyiben bámelyik Szerződő Fél titoktartási kötelezettségét megszegi, a másik Szerződő Félnek
ebből eredő kárait köteles megtéríteni.
A munkákban közvetlenül résztvevő személyeknek, a Reklámozó alkalmazottai és megbízottjai felé
töfténő információ-közlésnek bizalmasnak kell lennie, és ez csak olyan mér1ékig megengedett, mely
az adott szerződés telj esítésének szempontj ából feltétlenü| szükséges.

IV.5. Arnennyiben a Rek|án Kozzétevő kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen tesz eleget,
úgy vele szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:

- késedelmi vasv meshiúsulási kötbér éruénvesítése:
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- káftérítési igény támasztása;
- a Reklám Közzétevó súlyos mulasztása miatt a szerződés felmondása a Reklámozó

részéről;
- a Reklámoző éwényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

Amennyiben a szerződés te|jesítése során bármikor a Rek|ám Közzétev ő számára olyan körtilmény áll
elő, amely akadá|yozza az időben tör1énő teljesítést, úgy a Rek|ám Közzétevónek haladéktalanul
ér1esíteni kell írásban a Reklámozót a késedelem tényéről, annak várlrató időtartamáról és okairó|.

V. A reklámozási díjra és a vállalkozási díjra vonatkozó rendelkezések

v.1. A Reklám Közzétevőt vállalkozási dij azI. pontban foglaltak szerzódésszerű teljesítéSééft illeti
meg.

A reklámozási-váilalkozási díj 1 db citylight plakát kihelyezésére vonatkoztatva: 16.900,- FI.+ÁFA

Az árak a Reklám Kőzzétevő álta|, a jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás
ellenértékét tafta|nazzák, ezen túlmenóen semmilyen jogcímen nem jogosult a Reklámozótól további
díj - vagy költségtérítés igénylésére.
A pénzügyi ellenszolgáltatást a Reklámoző az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján
érvényes Ápe mertetével növelt bruttó áron teliesíti.

A szolgáltatás ellenértékét Reklámoző az I. pontban foglaltak igazo|t szerződésszerű résáeljesítését
követoen, szám|a alapján, 15 napon belül átutalással egyenlíti ki.
Reklámozó a Kbt. 305. $ (3) bekezdés c) pontja szerinti szám|a ellenértékét a Kbt. 305. $ (3) bekezdés
d) pontja alapjárt 15 napon belül a számlán megjelölt bankszámlaszámra átutalással teljesíti. A Kbt.
305. s (3) bekezdés f) pontjának megfelelő igazolások kézliezvételét követően az ellenszolgáltatás
fennmaradó részére vonatkozó szám|ák ellenértékét Reklámozó 15 napon belül átutalással, a szám|án
megjelölt bankszámlaszámra teljesíti a Kbt.305. $ (3) bekezdés g) pontjának megfelelően. Reklám
Közzétevő kötelezettsége pedig a Kbt. 305. $ (3) a)-c), e)-f) bekezdése szerint á1l fenn.
Reklám Közzétevő bankszámlaszáma: CommerzbankZrt. |4220218-01B71003-00000000

V.2. Jelen szerződés keretében a Rek|ám Közzétevó felé teljesítendő fizetést magyar forintban (HUF)
kell teljesíteni. Reklámozó előleget nem fizet.

Reklárn Közzétevő részére az ellenér1ék az a|ábbiakban felsorolt dokumentumok benvúitása esetén
fizetendő:

- Reklám Kózzétevő száln|ája2 pé|dányban, cégszerűen a|áirva, fe|tüntetve rajta: Reklámozó
neve és címe, a szerződés száma;
- A teljesítését igazoló, Reklámozo által aláírt, digitális fotókkal ellátott teljesítésigazolás
eredeti példánya.

Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértéke a Polgári Törvénykönyv 301/A $ (2) *(3)
bekezdésében meghatározottaknak me gfe le| ő.
A késedelmi kamat szárnításának uto|só napja a Reklárnozó bankszámlájának megterhe|ési időpontja.

A számla benyújtása a Thália Szinház Nonprofit Kft. - 1065 Budapest, Nagymező u.22.24. címre
történik.

V.3. A je|en szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az Art.36lA. s -ának hatálya alá esik.
Ferrtiekre tekintettel, a nettó 200.000 forintot meghaladó kifizetéseknél a kifizetés időpontjában a
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Vállalkozó köteles 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minósülő együttes adóigazolást bemutatni,
Va gy Szerepelnie kell a köztarÍ.ozásmentes adőzői adatbázisban.

V.4. Reklámozó kijelenti, hogy pénzforgalmi szolgáltatójának a beszedési megbízás teljesítésére
vonatkozó hozzájáruIást, felhatalmaző nyi|atkozatot ad, arÍa aZ esetre' ha a Kbt. 305. s (3) bekezdés
d), illetve g) pontja szerinti határidő eredménytelenül telik el .

VI. Késedelmi és meghiúsulási kötbér

VI.l. Szerzodo Fe|ek rnegá||apodnak abban, hogy amennyiben a Reklám Közzétevő a jelen
szerződésben meghatározott teljesítési határidővel késedelembe esik' abban az esetben köteles a

késedelembe esés napjától napi I,5oÁ kötbéft a Reklámozó részére fizetni. A késedelmi kötbér felső
hat.ára a nettó aján|ati ár 15 oÁ.a.

A Reklámozó a jelen szerzódésben meghatározott kötbérigény érvényesítése nem zárja kí az ezt
nreghaladóan ke|etkezett kára megtérítése iránti igényének a Reklám Közzétevovel szembeni
érvényesítését.

VI.2. Amennyiben a szerződés teljesítése a Reklám Közzétevonek felróható okból rneghiúsul, a
Reklámozó a szerződés még nem teljesített nettó értéke 2}Yo-ának rnegfelelő mértékű meghiúsulási
kötbér megfizetésére köteles. A kötbér kifizetése nem érinti a reklámozónak azÍ. a jogát, hogy a
szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje'

VII. Alvállalkozó igénybevétele

Reklám Közzétevő tudomásul veszi, hogy je|en szerződés teljesítése során egyéb alvál|alkozó
igénybevételére nem j ogosult.
A Reklám Közzétevő a szerződésben foglaltak teljesítése során igénybe vett alvállalkozőétt úgy felel,
mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős
minden olyan kárért is, mely anélkiil nem következett volna be.
A teljesítés során a Reklám Kozzétevő a benyújtott aján|atában foglaltak szerinti alvállalkozó
személyében történő vá|tozást, illetőleg az a|vá|Ia|kozói kör bánnilyen változtatását előzetesen
egyeztetni köteles a Reklárnozóval a közbeszerzésekről sző|ő 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései
szerint.

VIII. A szerződés hatáiya, megszüntetése

Jelen szerződés 20 1 1 . szepternber 27 ' napjával lép hatályba és 1 2 hónapig marad érvényben.

Reklárnozó a jogutódda| vagy anélkül történő megszűtrése esetén jogosult a jelen szerződést 60 napos
határidőve|, a Reklám Közzétevő felé intézett nyilatkozata a|apján felmondani.

Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatál|ya|felmondani (rendkívüli felmondás) a rrrásik fél
sú|yos szerzódésszegése esetén, a másik fé|hez intézetÍ" írásbe|i értesítésse|. Az azonnali hatályú
felmondás feltétele, hogy a fe|mondást közlő fé| előzőleg eredmény.telenül szólította fel a másik,
szerződésszegő felet szerződésszegő magatar1ásának megszüntetésére.
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A Reklámozó súlyos szerződésszegése különösen:
- Reklám Közzétevő Sorozatosan (minimálisan 3 a|kalommal) késedelmesen teljesít (a

szerződésben kikötött határidők fix határidők, így érdekmúlás bizonyítására nincs szükség);
- Reklárn Közzétevő késedelrnes teljesítése az eredménytelenül e|te|t határidőt követőerr

meghaladja a 3 naptári napot.
Reklámozó ezen jogának érvényesítése előtt faxon tör1érró írásbe|i fe|szólítást követoen társyalást
folyat a Rek|ám Közzétevővel.

Bárme|y nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntar1ás
értelmezhető jogIemondásként azon igény(ek)ről,
következményeként megilletik.

IX. Egyéb' záró rendelkezések

nélküli elfogadása a Reklámozó részérő| nem
amelyek a Reklámozót szerződésszegés

Jelen szerződés tekintetében az alábbi szervek rendelkeznek ellenőrzésijogosultsággal:
o a költségvetési pénzeszközök felhasználásának e|lenőrzéséről szóló 219012002 (VI. 2l.)

Ko rm ány határ o zat alapj án erre felj o go s ított s z eruez et ek ;

. az Állami Számvevőszékről szo|ő többször módosított 1989. évi XXXVIII. tör.vény
ér1elmében az Al|alni Számvevoszék:

a

a

az áIlarlháztartásról szől' 1992. évi XXXVIII. törvény valamint az á||amháztartás működési
rendjéről szóló 29212009 (XII. 19.) Konnárry rendelet ér1elrnében erre feljogosított
szerwezetek,
a |9312003 (XI. 26.) Kormány rendeletben meghaÍ.ározott szervek;
helyi önkormányzati rendelet alapján erre feljogosított szervek.

A Kbt' 99. $ (4) bekezdése ér1e|rnében a szerződés nyilvános, taftalma közérdekű adatnak minősü|,
kivéve a Kbt. 73. (1) és (2) bekezdései szerinti aján|attevői me||éklet üzleti titokká nyilvánított adatait.
Ez utóbbi ajánlattevői üZ|eti titokká nyi|vánítás során az ajánlaÍtevő (Reklám Közzétevő) nevének,
székhe|yének, az á|ta|a kért ellenszolgáltatásnak, a teljesítési határidőnek valamint az o|yan
információnak, amely az értékelésnél szerepet játszlk, a nyilvánoss ágrahozataIát nem tilthatja meg.
Nem korlátozható, illetve nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan információ
nyilvánosságrahozata|a sem, ame|y a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyi|vános
adatra vonatkozó, kiilön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá
esik.

A je|en szerződés szövege' valamint a Szerződő Felek között átadásra kerülő valamennyi okmány
magyar nyelven íródott. Azok értelmezésére a Szerződő Felek megá||apodnak abban, hogy szavak és
mondatok a magyar nyelv nyelr,tani és nyelvhelyességi szabályai a|apján és a szavak általános
értelmének rne gfelelően ér1elmezerrdőek.

A szerzodés tárgyával kapcsolatos,jelen szerződésben nem rendezett követelményeket a közbeszerzési
elj árás aj ánlati dokumentáciőja tartalmazza.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésbő| vagy azza| osszefuggésben, annak
megszegésével, felmondásával, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkező esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Minden, a szerződés nregkötése után
felmerülő, a szerződés teljesítését akadályoző körülrnényrő1 a Szerződő Fe|ek kölcsönösen kötelesek
egymást tájékoztatni,
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A Szerződő Felek között a szerződéssel kapcso|atos bármifele ér1esítés vagy kcizlés csak írásban
(levélben) érvényes és annak a másik fél általi kézhezvételével hatályos. Az írásbeli ér.tesítéssel vagy
közléssel azonos érvényű az' ha a Felek bármelyike a rnásik félle| szóban (telefonon) folytatott
beszélgetésérő| feljegyzést készít, s azt a rnásik félnek rlegküldi és azt a rnásik fél visszaigazolja.

A jelerr szerzodés módosítása csak a Szerződó Fe|ek közös megegyezésével, írásban' a
közbeszerzésekrő| szó|ó 2003. évi CXXIX. törvérry 303. $-ban meghatározótiák figyelembe vételével
töfiénhet.

A Szerződo Felek rnegállapodnak a jelen szerződéssel kapcsolatban jogrryilatkozat nregtételére
jogosult személyek körében (3. sz. melléklet).

A jelen - 5 magyar nyelvű eredeti példányban készült - vá|lalkozási szerződésben nem szabá|yozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXX. törvény és más
vonatkozó jogszabályok (többek között a reklámtörvény, a költségvetésí pértzek felhasználásáról és

azok eIlenőrzésérő| szóló kapcsolódó jogszabá|yi rende|kezések, lrelyi önkonnányzati rendeletek,
Reklámetikai Kódex, stb. ) rendelkezé sei az ir ány adő ak.

Szerződő felek a je|en I-lX. pontokból és azokon belül alpontokbó| álló vá|lalkozási szerződést
e|olvasták és minden kti|só befolyástól merrtesen, szabad akarat-elhatározásukból közös értelmezés
után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyóla g irják alá.

Kelt Budapesten, 201 1. év szeptember hónap 27 , napján

Mellékletek',

- ]. sz. melléklet., A reklamhordozók részletes adatait tartalmazó lista.'
- 2, sz. melléklet,. Rekl,amtötl,ényben rögzített nyilatkozat;
- 3. sz. ruelléklet,' Jognyilatkozat megtételére.feljogosított személyek,,
- 4. sz. melléklet.. Ajánlattételifelhívas;
- 5. sz. melléklet.. Ajanlati dokumentació
- 6. sz. melléklet,. Reklámozó aiánl,ata
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1. Felhatalm aző nvi|atkozat

A Thália Színház Nonprofit Kft. (1065 Budapest, Nagyrnező u.22-24.) fe7hatalmazza az I.M.G. Inter

Media Group Kft.-t (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.6. épület magasfoldszint, bankszám|aszáma:

CommerzbankZfi, 14220218-01871003-00000000), |rogy határidős beszedési megbízást nyújtson be

a oTP Bank Nyrt-nél vezetett I|707024-20430313 számű fizetési szám|ája terhére a jelen

nyilatkozathoz csatolt szerződés V. pontjában szereplő összeg erejéig abban az esetben' ha a szerződés

V.4. pontjában foglalt határidő eredrnényte|enül telt el.

I.M.G. Inter Media Group Kft.-t (1021 Budapest, Hűvösvö|gyl út 54.' 6. épület magasföldszint,) a

határidős beszedési megbízás benyújtásával egyidejűleg köte|es értesíteni erről a tényről a Thália

Szinház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatőját.

Jelen nyilatkozat érvén14elen, ha az I.M.G. Inter Media Group Kft.-t (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út

54., 6. épület magasföldszint') nem csatolja a felhatalmazo nyilatkozathoz a Thália Szinház Nonprofit

Kft . nyi latko zatát a szer ző dé ssze rű telj e s íté srő |'

Jelen felhatalmazás vi s szavoná s ái s érvénve s.

Szükséges mellékletek:

1 p|' szerződés.

1 pl. Nyilatkozat a szerződésszerű teljesítésről.

Budapest, 20 I 1. szeptember,2Ti,it'l'
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Reklámozó
Képv. Dr. Kolosi Tamásné. ügyvezető

Pénzügyi ellenjeg}'zés :

Budapest, 2011. év szeptember hónap 27. napján

I.M.G. Inter Media Grouo Kft.
Reklámközzétevő
Képv. Somogyi Miklós és

Vámos Balázsné ügyvezetők
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