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Timogatisi Szerz<id6s

amely l6trejott

egrreszr6l a Nemzeti Fejleszt6si Uryn6kseg (1077 Budapest, Wesselenyi u. 20-22.), mint
t6mogato (tov6bbiakban: T6mogat6) kepviseleteben elj1r6 ESZA T6rsadalmi Szolg6ltat6
Nonprofit Kft., mint k6zremiik6d6 szewezet (a tov6Lbbiakban Kiizremtikiid6 Szenrezet)

Postacim: 1385 Budapest, Pf. 818.
Szekhely: 1134 Budapest, V6ci flt 45. ,C" 6pulet
Alairdsra jogosult kepvisel6je: Bene D6niel ugrvezet6
C€gegrz€kszarlr: O I -O9 -9 19262
Ad6szam: 2096363 l-2-41

N6v: Magyar Tudominyos Akad6mia Kiinyvtira mint kedvezmlnyezett (a tov6bbiakban:
Kedvezm6nyezetll,

Postacim: 1051, Budapest, Arany J5.nos utca 1.
Sz6khely: 1051, Budapest, Arany Jrinos utca 1.
Azonosit6 szdm (ti5rzs-sz6m): E-6Ol / l l2OlO
Ad6sz6m: 15300289 -2 -4 I
P1nzforgalmi szarr.laszam, amelyre a t5.mogat6s utal6sra kenil: 10032000-OL4472l7-
30005101
Aldirdsra jogosult kepvisel6je: dr. N6ray-Szab6 Gd.bor Csaba

(K6zremilkod6 Szervezet €s Kedvezmlnyezett tovdbbiakban egrutt: Szerzod6 Felek) k6z6tt az
alulirott helyen 6s napon az aldbbi feltetelekkel.

1. E,l6zlon6nyek

A T6mogato az Uj Sz6chenyi Terv Tdrsadalmi Megujulds Operativ Program (a tovribbiakban:
TAMOP) keret6n belul ,A Magzar Tudomdnyos Miivek Taia (MTMT) publikaci6s adatbdzis
sz..olg6Lltat6.sok orszagos kiterjeszt€se" tS.rgru felhivdLst tett kdzz€,, melyre Kedvezmdnyezett
TAMOP-4.2.5.A-1111-2O12-OOOl azonosit6 szarrron regisztralt,2OL2.Ol.06. napon
befogadott projekt javaslatot/ piiy6zatot nyrijtott be, a jelen Szerz6d6s melleklet6t k€pez0
felhivds es ritmutat6 szennt (amelyek akkor is a jelen Szerz6des elv6rlaszthatatlan r€sz€t
k€pezik, €s a Szerz6d6 Felekre kdtelez6 6rvenyiiek, ha azok fizikai 6rtelemben a jelen
Szerz6deshez ruem kerulnek csatol6sra), amelyet a T6mogato 2on.A2.27-en kelt t6mogato
level szerint tdrnogatdsban reszesitett. A T6mogato dont6se alapjS.rr Kedvezmenyezett vissza
nem teritend6 t6mogatasban reszesril.

A jelen Szerz6d6s mell6kletet k€pezi, €s a Szerz6d6 Felekre kdtelezo erv6nyii minden olyan
tanulmS.ny, elemz6s, hatosdgi enged6ly, miiszaki terv es tartalom, nyilatkozat, beszerzesi
terv, tarsuldsi megdllapod6s es egr6b dokumentum, valamint ezek m6dosit6Lsai, amelyet a
Kedvezmlnyezett a projekt javaslat mell6kletekent benyrijtott, amelyek fizikat 6rtelemben
nem kerfllnek csatoldsra a jelen Tamogatdsi Szerz6d€shez.

2. Szerz6d6s tirgya

2.1. Az Dlozmenyekben meghat6rozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Sz,erzod€st
kotik:

Jelen szerzld€s t6.rgra ,A Magzar Tudomflnyos Miivek Tara (MTMT)
szolgdltatttsok orszagos kiterjesztl,se" cimii, a projekt adatlap es

publikdcios adatbdzis
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illetve amennyiben ir6nyad6, az eltdr1sek listdjdban rogzitett projekt (a tovabbiakban:
Projekt) elszdmolhato kdltsegeinek az Europai Szocidlis Alapbol es hazai kozponti
kolts6gvetesi el6irar:yzatb6l vissza nem t6ritend6 t6mogat6rs form6jdban t6rt6n6
ftnanszirozdsa

Kedvezmenyezett a jelen Szerz6d6s al5"ir5.sdval kotelezi magdt arra, hogz a Projektet a
vonatkozojogszabS.lyoknak megfelel6en, kell<i alaposs6ggal, hatekonysd.ggal6s gondoss6ggal
megval6sitja, illetve a 2OO7-2013 programozdsi idoszakban az Europai Regiondlis Fejlesztesi
Alapbol, az Europai Szoci6lis Alapbol es a Koh6zi6s Alapbol szarmazo tdmogatdsok
felhaszn6l6sdnak rendj6r6l szolo 4l2O1l. (I. 28.) Korm. rendeletben (a tov6bbiakban:
4l2ol1. (I. 28.) Korm. rendelet) rdgzitett felt6telek fenndll6sa eset6n az ott el6irt modon a
kiSzbeszerzl,si eljSrr6.sok lebonyolit6rs6ba a Kozremiikod6 Szervezetet es a T6mogat6
Kilzbeszerz6si Felugreleti F6oszt6Llydt bevonja.

2.2. A jelen Szerzodds elvdlaszthatatlan rlszet k€pezi az ,Altaldrtos Szerz6desi Felt6telek
az Uj Szechenyi Terv TS.rsadalmi Megrijulds Operativ Program ,,A Magrar Tudom6.nyos
Muvek Tara (MTMT) publik6Lcios adatbdzis szolgaltat5rsok orsz5.gos kiterjeszt6se" felhivas
kereteben tamogat6sban reszesitett kedvezm6nyezettekkel k6tend6 t5.mogat5.si
szerzod€sel<hez" (a tovdbbiakban: ASZFI amelyet a Klzremilkod6 Szewezet a jelen
Szerz6dessel egridejuleg egr p6ld6nyban bocsdt aKedvezmenyezett rendelkez6s6re.

3. A Projekt megval6sitisinak id<ibeli iitemez6se 6s helyszine

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megval6sitdrsi id6szak6.nak tervezettkezd6 id6pontja: 2Ol2.6v 07. h6 01. nap.
Amennyiben a Projekt megval6sitds kezd6 id6pontja a tervezett id6pontt6l elt€r, azt a
Kedvezmlnyezett kdteles halad6ktalanul bejelenteni. A Projekt megval6sit6s6rnak kezd(i
idripontja azonban nem lehet kesribbi, mint a tervezett idciponttol szdmitott hdrom h6nap.

3.2. K6lts6gek elsz6Lmolhatos6ganak kezdete

A Projekt k6lts6gei elsz6molhat6s6g5.nak kezd6 id<ipontj6.t a felhivas hatdrozza meg.

A Projekt el6k6szit6s cimen a pdlyinati felhiv6.s megjelenes6nek napj6Ltol (2OL1.10.19) a
tS.mogat6si szerzod€sben rigzitett projekt megkezd6s6nek napj6t megelozo napig terjed6
id6szakban felmerult (frzikailag teljesitett), a pl"LyAzati ritmutatoban meghatdrozott
tevekenys6gekkel kapcsolatos, a koltsegyetesi specifikS.cioban meghatdrozottak szerint az
el6k6szites k6lts6gei kozott elszamolhat6 kiad6sokat lehet elsz6Lmolni.
A Projekt el6k6szitesi koltsegei elsz6molhatosS.gdnak zdr6 id6pontja a projekt
megkezdesenek napj 6t megeliSzo nap: 2A 12.06. 30.

A projekt el6keszites6vel osszefuggesben felmerult koltsegek bizonylatai kizitrolag az elso
kifizet6si kerelemben nyrijthatok be t6Lmogatas igenyles c61jab6l.

A Projekt megvalositdssal 6sszefugg6 kolts6gei kiveve az el6k6szitesi k6lts6get -
elsz6.molhat6sdganak kezdo id6pontja 2OI2.O7.O| (a projekt megvalositdsdnak kezdo
napja).

Az el6keszites 6s a megvalosit6s id6szaka egrm6.st nem fedheti.

A Projekt kereteben az ezt k6vet6en felmenilt kiaddsokat lehet elsz6molni.

3.3. A Projekt fizlkai befejezese, 6s lezdr6sa

3.3.1 A Projekt fizikar befejez6s6nektervezett napja:2Ol4. 6v 0,6. h6 30.
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3.3.2. A Projekt megvalositds6Lnak napja az a fldp, amelyen a projektjavaslatban
meghatdrozott feladat, cel a felhivAsban foglaltaknak megfelel6en, a t6mogatdsi
szerzod€sben rlgzitetteknek megfelel6en teljesrilt, es a Kedvezmlnyezett az elsz€tmol5.sra
benyrijtando szAmlakat, sz5"llitoi kifizet6s eseten az eloirt lnr€szt a sztilit6k rdszdre
kiegrenlitette.

3.3.3 Az utols6 kifizetesi ig6nyles, valamint annak mell6kletek6nt, a zaro besz6rmol6
benyujtdsdnak hat6Lrideje: a Projekt megvalosit6rs6Lt6l szdmitott 30. nap.

3.3.4. A Projekt akkor tekinthet6 befejezettnek, ha a t6mogatott tevekenys6g a jelen
Szerzodesben meghatdrozottak szerint teljesrilt, a megvalositas soran keletkezett szdmldk
kiegzenlit6se megtortent, a tdmogatdssal lltrehozott vagr beszerzett eszk6z aktivdlasra
kerult, es a Kedvezrnl,nyezettnek a t6mogatott tevekenys6g befejez6s6t tanusito, hat6sdgi
engedelyekkel 6s bizonylatokkal al6tdmasztott beszamolojat, elszdrnol6s6t a K6zremrikod6
Szewezet jov6Lhagzta es a koltsegvet6sb6l nyrljtott t6mogat6s foly6sit5.sa az igazolt
t6rmogatas-felhasznAlasnak megfelel6 m6rt6kben megtort6nt.

3.3.5 A tdmogatott tev6kenyseg akkor tekinthet6 lezartnak, ha a t6rmogat6i okiratban,
tdmogat6si szerzi5d€sben a befejez6st kovet6 id6szakra ttdzve a kedvezm€nyezett tov6bbi
k6telezetts6get nem vallalt 6s a 3.3.4. pontban foglalt felt6telek teljesultek. Ha a t5rmogat6i
okirat, tdmogat5.si szerz6d€s a tamogatott tevekenys6g befejezeset kovet6 id6szakra n€zve
tovS.bbi k6telezetts6get tartalmaz, a tdmogatott tev6kenys6g akkor tekinthet6 lezdrtnak, ha
valamennyi v6.11alt kotelezetts6g teljesrilt, es a kedvezm€nyezett a k6telezettsegek
megval6sul6s6nak eredmenyeir6l sz61o zdro beszirmoloj6Lt benyujtotta, 6s azt a tAmogat6
j6vdhagrta, valamint a zdr6 jegrzoko yv elkeszult.

3.3.6 A Projekt keret6ben a 3.3.1 pontban a megval6sulds napj6.ig felmerult k6lts6gek
szdl:aolhat6k el. Az ezen id<ipontot k6vet6en keletkezett kdltsegre t5Lmogat6s nem
folyosithat6, kiv6telt k€pez ez al6l a konywizsgdrlat k6ltsege.

3.4. Kedvezmenyezettvdllalja, hogr a Projektet 1051 Budapest, Arany J6nos u. 1. alatt
(Projekt helyszine) megval6sitja, 6s azt a fenntart6si id6szak alatt ugvarrezer, a helyen
fenntartja.

4. A Projekt kiilts6ge, a timogatis forrdsa 6s iisszege

4.1. A Projekt 6sszkoltsege

A Projekt osszk6lts6ge: 307.999.900 Ft, ttar ornszazh etm il 1i o -
kilenc szdzkilencvenkile ncezer- kil enc szAz forint.

4.2. A Projekt elszdmolhat6 6sszk6ltsegei

A Projekt elsz6molhato dsszk6ltsege 3O7.999.900 Ft, azaz h€romszinh6tmilli6-
kilenc szdzkilencvenkil encezer -kilenc szaz forint.

A Projekt elsz6molhato kolts6geit jelen Szerzod€s L szamu mell6klete tartalrrrazza.

Ha a Projekt elsz5.molhato osszkolts6ge a tervezetthez k6pest csokken, a tervezett c1lok
megval6sit6"sa mellett, a tS.mogatdsi osszeget is ar5nyosan csokkenteni kell. Amennyiben a
Kedvezrnlnyezettet a Projekt megval6sit6.sa soran kozbeszerz6si elj6r5.s lefolytat6sdnak
kotelezettsege terheli, a Projekt megvalositdsdt celz6, utols6 kozbeszerz6si e1j6r6s befejez6s6t
kovet6en, va$/ amennyiben az e$/es beszerz6sekre jut6 tdmogat6.st a projekt adatlapban
meghatdroztdk, b6.rmely kiSzbeszerzisi eljdrds lefolytat5.sdt k6vet6en a Kozremuk6d6
Szersrezetkezdem€nyezheti a megit6lt t6mogat5.s csokkent6set a szdllitoi szerzodessel 1e nem
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elvonS.sara , ha aK6zremiik6 do Szervezet erre ir6nyulo felszolit5.sdban megjeldlt hatdrid6ben
es modon aKedvezm1nyezett indokolja, hogz a szdllitoi szerz6d6ssel le nem fedett tdmogat6s
felhaszn6lasa a Projekt c6ljainak e16r6se 6rdekeben szukseges es az indokl6st a
Kozremrik6 do Szew ezet elfogadj a.

Amennyiben a Projekt megvalositS.sa sor5.n, az elsz6mol6skor bemutatott es elfogadott
t6nyleges k6ltsegek meghaladjak a tewezett koltsegeket, a Kedvezmenyezett ebben az
esetben is kizdrolag a jelen Szerz6d6sben foglalt t6.mogatdsi osszegre jogosult.

4.3. A Projekthez felhaszndl5rsra kenil6 forrdsok

A Projekthez felhaszndrlSrsdLra kerul6 forrS.sok r6szletes bont6rsSLt a jelen Szerz,1dds 3. sz.
me 116 klete tartalrr.azza.

4.4. A tdmogat6s osszege es m6rteke

A t6Lmogat6s merteke a Projekt elsz6molhat6 6sszk61ts6g6nek LOO o/o-a, de legfeljebb
3O7.999.9OO Ft, azaz haromszdzh6tmillio-kilencszdzkilencvenkilencez.er-kilencszaz forint.

Amennyiben a Kedvezmlnyezettet a jelen Szerz,6des szerint megillet6 t6mogat5.s az epe
osszeget nem foglalja magaban, a Projekthez kapcsolodo AFA fizetesi kotelezetts6g a
Kedvezm6ny ezettet terheli.

Az igenyelhetd t6Lmogat6:si el6leg mert6ke a megit6lt tAmogat5rs ut6finansziroz5.ssal erintett
r€sz€nek az ASZE 3.2.11a pontja szerinti kifizetdsi m6dda1 6rintett projektelemek legfeljebb
25oh-a.

Az Ig6nyelhet6 el6leg legmagasabb osszege 76.999.975 Ft azaz hetvenhatmillio-
kilenc szdakilencvenkil encezer -kilencszAzhetven6t forint.

Amennyiben az igenybe vehet6, b5.rmely forr5.sb6l szdrrnaz6 t6Lmogat6s m6rt6ke valtozik, a
Kedvezmdnyezett eruol aKi5zrerniikod5 Szervezetet halad6ktalanul 6rtesiteni k6te1es.

5. A Projekt megval6sitisinak szdmszetiisithet6 eredm6nyei 6vek szerint

A Kedvezmenyezett a Projekt megvalositasa soran a t5.mogat5.st a 4. sz. mell6kletben
meghatS.rozott szamszeriisithet6 eredmenyek, indikdtorok elerese erdekeben jogosult 6s
eryben koteles felhaszndlni. Kedvezmenyezett a szdmszerii,sithet6 eredm6nyeket teljesiteni
koteles.

6. Biztosit6kadisl kiitelezetts6g

Kedvezrn€nyezett a 4l2Ol1. (I. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a jelen Szerzrid6s 5.
szarni mell6klet6ben foglaltak szerinti biztosit6ko(ka)t nyujtj a.

Az 5. szdmu melleklet az ASZF, a felhivas, valamint a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben
foglaltak szerinti szabdlyszerl benyujtrls5.t6l v5.1ik a jelen Szerzodds r€sz€v6.

7. Zir6 rend.elkez6sek

7.I. Jelen
csatolt 8 db

Szerzodes 6 oldalon es 2 db eredeti p6ld6nyban k6szu1t. A jelen
melleklet, es a jelen Szerz6d6shez fizlkai ertelemben nem csatolt, de
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Szerz6d6sben va$/ az ASZp-ben hivatkozott mell6kletek, tovabbS. a projekt adatlap es annak
mell6klet6t k6pez6 valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzodes elvdlaszthatatlan
rlszei fuggetlenul att61, hogz azok a jelen Szerz6d€shez t€nylegesen csatol6.sra kerultek-e.

7.2. A Kedvezm1,nyezett a jelen Szerzld€s aldir6rs6Lval kijelenti, hogr a jelen Szerz6des
tartalmdt, az ASZF-I, 6s a vonatkoz6 jogszab6Llyokat, iry kulon6serr az lilamhlztartdsrol
szolo 2011. evi CXCV. torvenyt (Aht.), a 4/2011. (I. 2S.) Korm. rendeletet 6s a36812011.
(XII. 31.) Korm. rendeletet (Avr.) ismeri 6s mag6ran6ztre k6telez6nek ismeri el, es tudom5.sul
veszi, hog, a jelen Szerz6d6s, valamint az ASZE a vonatkozo jogsza,biiyok m6dositS.saval,
illetve uj jogi szabdlyozas bevezetesevel minden kulon int6zked6s nelkul modosulnak.

7.3. A jelen Szerz6desb6l fakado valamely bejelentesi, besz5.mo15.si, jelent6st6teli,
tdl€koztatltsi kotelezettseg vagz ig6nyles teljesit6se, tov6.bb5. a tS.mogatdsi szerz6d1s kezelese
soran bekert dokumentumok benyujt6Lsa a P6iy6zati e-ugrint6z€s (P€iydz6 Tdj€koztato)
Feluleten keresztul tortenik. Az elektronikus alkalmazassal m6r bekuld6tt dokumentumokat
- a biztositekok iratanyagdn kivtil - papir alapon nem kell ismetelten bekuldeni. Ha az
elektronikus alkalmaz6s hasznS.lata lehetsdges, szerz6d6sszerii teljesitesnek kizdr6lag az
e le ktro ni ku s alkalr:,;rzS.s haszn6lata min 6 sul.
Ha a Pdly6zati e-ugzint6z6s (P6Llyiu6 Ttgekoztatol Felulet, va$/ e$/es funkci6i nem 5.llnak
teljes korrien rendelkez€sre, a dokumentumok bekuldese, jelen Szerz6des alapj6rn keletkezo
bejelentesi,besz5.mol6si jelent6steteli, tdjekoztat6si kotelezettseg, vary ig6nyl6s
ke dv ezmdny ezett dltali te lj e sit6 se papir alapon torte nik.
Ha a Tdmogato vagz a Ki5zremiikod6 Szervezet barrnely, a jelen Szerzod€s alapj6n keletkez6
bejelentesi, beszamol5.si, jelentest6teli, tdjekoztatdsi kotelezettseg, vagr ig6nyl6s
teljesit6sehez formanyomtatv6nyt bocsdt rendelkezesre, szerzodlsszerh teljesitesnek
kizfuolag a formanyomtatvany hasznalata min6sul. A formanyomtatv5.nyok a Tamogat6
es/ vasr a Kbzremiikod6 Szerve zet honlapjar6l tolthet6k le.
A formanyomtatv6nyokat szkennelve, a Pi'Jydzati e-igrintdzes (P€Jyda6 Titjekoztat6l
Feluleten keresztul kell a Kedvezml,nyezettnek a K6zremiik6d6 Szervezet rdsz€re eljuttatnia.
Ha a Pdly1zati e-ugrintdz€s (Piiydz6 Tdjekoztatol Felulet, va$/ e$/es funkcioi nem 611nak
teljes koriien rendelkezdsre, a formanyomtatvS.nyok bekflld6se postai uton tort6nik.

7.4. A Szerzod<i Felek a jelen Szerzodes idotartamdra kapcsolattart6t jelolnek ki. A
kapcsolattarto never6l, postacimer6l, telefon es telefax szdmdrol es elektronikus lev6lcimerol
a jelen Szerzi5d€s al6ir6sAval egridejrileg, valtozds eseten pedig a vdltozdst k6vetcien 30
napon belul t6.j ek oztatjitk erymdst.

7.5. AKedvezm€nyezett Kozremiikod6 Szervezet fele irSinyulo hivatalos kommunikdci6ja a
t6Lmogat5rsi szerzodls kezel6se soran az NFU honlapj6n talllhato Pdlyinati e-uryint6z6s
(PiJyiu6 Tdjekoztat6) Feluleten keresztul tortenik. A Kedvezmdnyezettnek krild6tt 6rtesit6sek
az elektronikus alkalmazason keresztril kerulnek kikuldesre, s az eryedi jelsz6val ell6tott
feluleten egzseges form6.ban vdlnak el6rhet6ve a kedvezm6nyezettek szdmara. Az
6rtesiteseket - azon esetek kivetel6vel, melyeket a 412011.0.28.) Korm. rendelet alapj6Ln
k6szult Egzseges Mr1k6d6si K€zikonyv postdn kezbesitendci dokumentumkent nevesit - papir
alapon nem kell kikuldeni. Ha a P1iydzati e-ugrint6z6s (Paly€wo Tt46koztato) Fehilet vagr
eryes funkci6i nem 6llnak teljes k6riien rendelkezdsre, az ertesiteseket papir alapon kell
kikuldeni.

7.6. A Kedvezm€nyezett es a K6zremiik6d6 Szersrezet nem hivatalos kommunikS.cioja
(projektet erintS, joghatast nem keletkeztet6 pontosit6.s, eljarasrendi k6rd6sek tisztazasa,
stb.) a 7.4. szerinti telefon, telefax, elektronikus levelezes utj6Ln lehets6ges.

7.7. A Tdmogato es a Kedvezmdnyezett egrm6s ir6nyba t6rten6 nyilatkozataik megtetelere
rendelkez6sre 6llo hat6rid6k szdmitdsdra a 4l2Ol1.(I.28.) Korm. rendelet l2O-121. $-aiban
foglalt szabS.lyokat kell alkalmazni.

7 .8. A jelen Szerz6d,€s hatalyba lepesenek napja megeryezik a szerzod€st kot6 felek k6zril
az utols6kent aldir6 al5"ir5.s5.nak napjaval. Jelen szerz6d1s 2O2O. december 31-en hatiiydt
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7.9. Kedvezmdnyezett kijelenti, hory - az inform6Lcios onrendelkez6si jogrol es az
informaci6szabadsagr6l sz6lo 20ll. evi CXII. t6rv6ny el6irasainak megfelel6en - a projekt
adatlapon feltuntetett projektfelel6s, illetve a Projekt megvalosit6sdban r€sztvev6 szemelyek,
valamint a beszS.molas, a szabdlytalansagi e1j6r6.s 6s az ellen6rz6si tevekenyseg sor5.n
6tadott dokumentumokban feltuntetett szem6lyek szem6lyes adataiknak a T6mogato 6s a
Kozremukodo Szervezet 5.ltal torten6 kezeles6hez (idelrtve ezen adatok felvetelet, tarol5"s5.t,
nyilvAnossagra hozatalat is\ kifeiezetten hozzaiarultak. Ennek atapian Kedvezm6nyezett
szavatoT az6rt, hogt ezen szemlTyes adatok fentieknek megfe1el6 kezel6se az 6rintettek
hozzttj dnI6s 6va1 to rtenik.

7.1O. Jelen Szerz6dlsben nem szabdlyozott kerdesekben a vonatkoz6 ma$/ar - ide ertve a
Polg5ri Torv6nykonyvr6l sz.olo 1959. 6vi IV. torvenyt is - es eur6pai unios jogszab5.Llyok
r endelkezd sei az irdnyadok.

7.11. A Kedvezm€,nyezett kdpviseleteben al{ir6 szem€ty(ek} kijelentr(k} €s c€gkivonatukkal,
valamint aldirdsi cimp6lddnyaikkal igazolja(k), hogr tdrsasdgi dokumentumaiklaTapito
okiratuk alapjdn, a jelen Szerzodes bevezeto resz6ben feltuntetettek szerint jogosult(ak) a
Kedvezmenyezett kepviseletere (6s cegiegrz6sere), tov6bbA ennek alapj6n a jelen Szerzcides
megkotesere es al6irasdra. Aldiro kepvisel6(k) kijelenti(k) tov6Lbbd, hogz a testuleti szervei(k)
r€szerol a jelen Szerz6des megkot6s6hez szukseges felhatalmazasokkal rendelkezik(nek),
tulajdonosai(k) a t6mogat6si jogugzletet j6virkragti.k es harmadik szemelyeknek
semminemri olyan jogosults6ga nincs, mely a Kedvezmlnyezett r6,sz6,r6l megakadl,lyoznd
va5, bS.rmiben korl6tozn6, a jelen Szerz6des megkoteset, es az abban foglalt kotelezetts6gek
maradektalan teljesit6set.

Szerz6diS Felek a jelen Szerz6d€st atolvast5.k, es koz6s €,rtelmez€,s ut6.n, mint akaratukkal 6s
elhangzottnyilatkozataikkalmindenbenegrezotallirtik.

Mell6kletek:
1. sz. melleklet- A Projekt elszS.molhato kolts6gei
2. sz. rr,eLllklet - A Projekt Elszamolhato k6lts6gek reszletez6se
3. sz. melleklet - A Projekt forrdsai
4. sz. melleklet - A Projekt szamszenisithet6 eredmenyei
5. sz. mell6klet - Biztosit6kokra vonatkozo nyilatkozatok, szerzod6sek, megS.llapoddsok
6. sz. mell6klet - Elt6r6sek list{ja
7. sz. melllklet - A penz:d.giri elszS.molds reszletes szabdlyai
B. sz. melleklet - K6zbeszerz1si terv
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