


l. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

I 1. 

1 2. 

A Megbízó stratégiai keretrendszerében az egyik p1ller a növekedési célk1tüzéseit támogató           

Eppen ezért a Megbízó meghma a Megbízottat a tárgyi feladatok ellátásával a jelen szerződés (a 
tovabbiakban: Szerzödés) 1. szamu Mellékletében részletezettek szerint (a továbbiakban: 
Feladat). a Jelen Szerződés 8.1. pont szerinti teljesítési határidőre.valamint a 4 pontjában foglalt 
Megbízási Dij ellenében. 

Felek mPeallapodnak, hogy amennyiben a Megbízott a Jele1 Szerzódés teljes1tése során koteles 
valamely tanulmány, szakvélemény, egyéb irasos dokumentac1ó (a továbbiakban: Dokumentáció) 
elkészítesére, ugy Megbízott jelen Szer16des szerinti kotelezettsege ezen Dokumentáció Megb1zo 
részére torténő átadásával tekinthet6 teljesítettnek. 

2. MEGBIZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

2 1. Teljesítési határidő 

Megbízott a Feladatot az 1. s2ámú Mellékletben részletezett ütemezésben koteles vege1r1. 

Amennyiben a Megb1zott a Szerzódes jelen pontjában meghatározott teliesltési hatándóben a Feladatot 

elvégezni nem tudJa, úgy köteles erröl a Megb1zó1 - a késedelem okanak megJelóle�evel - kelló 1doben 

tájéko2tatni. Amennyiben a Megbí2ott a táJék02tatás1 kotele2ettségét elmulasztja vagy nem kello 1doben 

telJesiti, ugy kbteles a tájékoztatási kotelezettseg elmulasztásával vagy késedelmes teljes1teséve1 

összehiggesben keletkezett károkat is megtériteni. Ha a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá 

válik, hogy a Megbízott a Feladatot, kizárólag neki felróhatóan, a2 esedékességkor nem tudja tel;esiteni, 

és a teljesítés emiatt a Megbízónak rriár nem áil érdekében, a Megbízó gyakorolhatja a felmondásra vagy 

elálla�ra vonatkozo jogokat. 

2 2 Megfelelőség, szakértelem 

A Megbízott a Feladat teljesítését elvállalja és a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti, hogy a 

Feladat teljes1tesenez szúkséges képzett�éggel, slaktudással es képességgel rendelkezik. 

Megb120tt koteles az 1. s2.im1í mPllekletben és a Jelen Szerződésben megjelolt Feladatot a jelen 

Szerződésben, valamint a vonatkozó Jogszabályokban foglaltakr.ak mindenben megfelelöen, az elvárható 

szakmai gondosság mellett elvégezni. A Megb1zott kötelezettsége kiterjed a jelen Szerződés teljesítése 

soran a vonatkozo törvények, rendeletek elöírása1nak betartására, az elvégzett Feladat szakmai, minőségi 

és menry1seg1 megfelelőségére, a k1kbtbtt hataridóben torténö telje�ítésre 

Megb1zott kotPles a Megbízót minden olyan korulményröl haladéktalanul értes1teni, amely a Feladat 

elvégzése!, annak mínöségét vagy kellő időre való befejezését veszélyezteti vagy gatolJa. Az ertesítés 

elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelős 

A Megbízott köteles mindenkor a Megbízó jelen Szerződés 3.3. pontja szerinti kéresének h1ánytalanu, 

eleget tenni és felel azért, hogy a Megbízónak helytálló és teljes információt adjon 

Megb1zott a Feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó érdekeinek megfelelően, a hatályos magyar 

jogszabályok alapján, az általában elvárható legnagyobb gondossággal köteles elvégezni. Megbízó 

ci>ls1Priítlen, vagy \ZilkSzP.rütlen utasítása esetén Megbízott a Megbízó figyelmét erre kotelP\ írásban 

felhívni. Amennyiben Megbízó a felhívás ellenére írásban fenntartja utasítását, Megbízott a Jelen 

52er2ödést fch1ondhatja. illetve a Szerződéstől elállhat vagy a Megbízó utasításai szennt, a Megbízó 

kockazatára az utasítást teljesítheti. A Megbízott köteles a1 utasítás teljesítését megtagadni, ha annak 

végrehaJtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások 

szemelyét és vagyonát. 

Megbízott a jelen Szerzödéssel kapcsolatban kifejtett tevékenysége során kizárólag saját neveben járhat 

el, Megbízo képviseletére vagy Megbízó nevének használatára kizárólag Megbízo előzetes írásbeli 
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5. F12ETHI FEL TÉTELEK 

5.1. A jelen Szerződésben vállalt kotPlf'2PttsPgPinf'k 8.1. pontban meghatarozott hatarid6re torténo 
teljesítését követően, a Megb1zott az alábbiak szerint Jogosult a részszAmláit benyújtani 

Ssz. Megbízási dlJ 

1 16.380.000 Ft+ AFA 
-----

2 18.0fi7.S00 Ft+ ÁFA 

3 16.380.000 Ft • ÁFA 

4 

Feladat 

MVM Stratégia felúlvizsgálata 

Javaslattétel a meglévő stratégia finomhangolására 

Uzleti terv készítése 

               és kommunikációs stratégia kialakítása 4.567 500 Ft + AFA 

S.2. A Megbízott az egyes számláit csak a Feladat elvégzése és a teljesítés Megbízó általi, Jelen SzPrzodésben 
meghatározott módon tortént igazolása után jogosult benyújtani. 

S.3. Az elvégzett teljesítésről Megbízó teljesítésigazolást állít ki, melyben ft>I kell tuntet ni az adott fpladatot, a
telJesítes elvegzesenek tényét, idejét és annak ellenértékét. A teljesítes dátumatól (mely a 
telJesítes,gazolason 1s feltuntetésre kerul) számított 8 (nyolc) naptári napon belul a számlákat ki kell 
bocsátani. 

5.4. A számlák kiegyenlítése az egyes szamlák i<ezhezvételét követő 30. (harmincadik) naptari napon a 
Megbízott bankszámláJára utalással történik. A s1ámla kézhezvétele alatt azt a napot értjúk, amikor a 
Nemzeti Uzleti Szolgáltató Zrt. a számlát érkezteti. A teljesítés napja a Megbízó bankszámlájanak bank 
általi megterhelésének napJa. A számlák ellenértékének megtérítése a Szerződésben rogz1tett, vagy a 
hatályos céginformac1ós adatbázisban ellcnórizhctö bankszámlaszámra történik. A szallíto1 
bankszámlaszam modos1tás1 igény kifizetésre váró számla esetében csak abban az esetben elfogadható, 
amennyiben a 'Tlegadott bankszamlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel, vagy a 
Vallalkozó banki ,gazolast kuld az érintett bankszamlaszammal kapcsolatosan 

S.S. Amennyiben a foetesí hataridő szabadnapra, unnepnapra, illetve munkaszuneti napra esik, a f1zetés1 
határidö a kovetkez6 munkanapon 1ár le 

5.6. A számlákat az általános forgalmi ad6rol szóló 2007 évi CXXVII. tv. 57. §.-a alapján kell benyújtani. 

5.7. A számlákat a Megbízó nevére és c1mére kell kiállítani és azt a Meebízó számláit kPzelö NemzPt1 Uzlet, 
Szolgáltató Zrt. (7031 Paks, Pf. 152.) címére kell kúldeni. A számlák határidöre tbrténö kif1zPteséne� 
feltétele, hogy 

a) a számla megfeleljen a hatályos jogszabályi előirasoknak, 

b) tartalmazza a jelen Szerződés azonosítószámát,

e) tartalmazza a Szerzlídes tartalmának megfelelő TESZOR számot,

d) tartalmazza az SAP teljesítésigazolás számát,

e) mellékletPként csatoljak a Megbízó által cégszerűen alálrt eredet, vagy másolt SAP
t el;esit és1gazolást

5.8. A nem szerzödésszerüen benyújtOtl számlát a Mee,hí1ó, illPTVP ;i NPmzet1 Uzlet1 Srnlgáltató Zrt. Jogosult -
késedelmes fizetes jogkbvetkezmenye, nélkul - teljeSites nél�ul v1sszakulden1, ebben dZ esetben a 

Megbízott köteles a szarnlát 5 (ót) munkanapon belul ismételten s1abalyszf'ruen k1alhtam. 

5.9. Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a jegybanki alapkamatnak megleleló mertékú késede1m1 kamatot 
tartozik a Megbízott részére megfizetn, Amennyiben Megbízó a késede mét kimenti, késecelm1 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Felek kifejezetten rogzítiK, hogy a Megbiz;rn 01j osszegenek 
megállapitásánal a késedelmi kamat mértékére figyelemmel voltak FPlek rogzítik, hogy a MPgh,zot a 
fizetés határidöig a Ptk. 6:47 §-a alapjan kamatf1zetés1 kotelezettség nem terhel, 
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l. sz. me!lé�let

Szakmai specifikáció 

Az MVM Zrt strategIai keretrendszerében az egyik pillér a növekedési célkitűzéseit támogató 

Fentiek alapján a Megbízott által a megbízás keretében ellátandó feladatok: 

1 Ssz. Feladat 

1 
1 

1 1 MVM Stratégia 
felülv1zsgalata 

2 

I 

,-3-1 

4 

4000488379 / 

Javaslattétel a meglévő 
stratégia finomhangolására 

Üzlet, terv készítése 

                                és 
kommunikációs stratégia 

kialakítása 

" '1QIS71lk;,i vnP.lo sz1gnozása). 
Szamviteh terülel sz1gnózása), 

Határidő 

2021.02.28. 

2021 05 23 

2021 05 30 

2021 05 30 

Leszállítandó 

Stratégiával 
kapcsolatos 

megállapítások, 
javaslatok 

Javaslatok a 
stratégia 

átalak itására 
-

A stratég1ahoz 
igazodó uzlet, terv 

Kommurnkác1ós 
stratégia 

Megbízási dlj 

16 380.000 F

� 
AFA 

18 067 500 Ft+
1 

ÁFA 

-- •·••--·

16.380.000 Ft+ 
AFA 

-

4.567 500 Ft+ ÁFA I 

'lgénylö szervezet vezeto1enek sz,gnozasa) ; 
(Jog, sz1gnózása) 

oldal 12 / 



-
NYILATKOZAT ALVALLALKOZO IGÉNY8EVtTELÉRŐL 

Alullro!\ 0.,- ..,l'><Jr„ m,n1 a1z1 EQurl()( CJrl)O<ala ""1.nsor� lr'- 102� 6',óar:,e,t Pna•et 
,11 122 1�4 11111•,,ianr.vo c,eo�yz�P. ,ogolUlt ��1wt'Ope feIet61M'Qflm t ,011aba" ezr,nne' 

lll_,ta-n 

hOQy IIZ tlvtl l.bgyw VI....,_ 11110-.-- Ul'!ll.6nl.., 1111� �_,,.,,,Jrut'II IU.-.r,e"'e 
flvu•�•11 S,o_no,., u1 107-?ü9 mint ..,...,latl<éfO •11a1     

'"''Ofu beil&íY- •��ra1 •O•M<llmónll'9"dCZ�� fOglatta� l•lfKl�h&? e •ov!IIMfllC: 
elv„laJ�o.z09'.at II. "''""'' �r ybe venn, 

A1wana111010 ceg megMvn•�" A111a11a111010 c•g u•k11•1r• 
• '-'t • .t ' 

A �erY� &1 a 'flZI {rél,lf!1) .,.,.ry,,.k ��,.. 1 �ON � 
k02r_,ÚllJ)dr,eo 

� __ ,._ ........... 

Szignálási információ 
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1 Logisztikai vezetö szignózása 

2. sz. melléklet

1 lgénylö szervezet vezetöjének szign6zása 
4000488379 / 

(Logisztikai vezető szlgn6zis■), 
(Sdmvltell tetület ulgn6zha) 

·, (lgénylö szervezet vezetőjének sztgnózésa1 
· Jgi azlgn6zba) 
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