ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Pályázatírással és Támogatás-lehívással kapcsolatos feladatok ellátására
Az Opten Informatikai Kft., mint Megbízott (továbbiakban: Megbízott) és Megrendelő között a Pályázatírással és
Támogatás-lehívással kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó feltételeket, a Felek alapvető jogait és
kötelezettségeit jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák.
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Értelmező rendelkezések:
Megbízott:
Opten Informatikai Kft.
Székhely:
1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Adószám:
12012187-2-42,
(közösségi adószáma: HU12012187)
Cégjegyzékszám:
01-09-367756
Számlavezetõ pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzõszám:
11715007-20339614-00000000
Honlap:
www.opten.hu
E-mail:
opten@opten.hu
Megrendelő: az a jogalany, aki/amely Megbízottal Megállapodást köt a jelen ÁSZF 1.5. pontjában meghatározott
Szolgáltatással kapcsolatos feladat ellátására.
Fél/Felek: Megbízott vagy Megrendelő / Megbízott és Megrendelő együttesen.
Megállapodás: Megbízott és Megrendelő által (cégszerűen) aláírt dokumentum, mellyel Megrendelő megrendeli
Megbízottól a jelen ÁSZF 1.5 pontjában részletezett Szolgáltatást, illetve annak egy részét.
Szolgáltatás: a jelen ÁSZF 2. pontjában részletezett Pályázatírás és Támogatás-lehívási feladatok ellátása
együttesen
PEJ: Projekt Előrehaladási Jelentés
KK: Kifizetési Kérelem
Pályázatírási díj: Megrendelő által a jelen ÁSZF 2.1. pontjában részletezett Pályázatírási feladat ellátásáért
Megbízottnak fizetendő díj. A Pályázatírási díj összegét a Felek által (cégszerűen) aláírt Megállapodás tartalmazza.
Sikerdíj: Megrendelő által a jelen ÁSZF 2.2. pontjában részletezett Támogatás-lehívással kapcsolatos feladat
igénybevételéért Megbízottnak fizetendő díj. A Sikerdíj összegét a Felek által (cégszerűen) aláírt Megállapodás
tartalmazza.
Támogatási Szerződés: a pályázatot kiíró intézmény képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet és a
Megrendelő között a konkrét pályázattal kapcsolatosan létrejött szerződés.
Pályázat: az adott pályázati kiírás feltételeinek megfelelően a pályázati útmutató rendelkezései szerint elkészített
dokumentáció
Projekt: egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt, specifikus követelményeknek
megfelelő célkitűzés érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységek csoportja.
ÁSZF tárgya, a Szolgáltatás meghatározása:
A Megállapodásban konkrétan meghatározott pályázat
megírásával, benyújtásával és esetlegesen
külön megállapodás alapján, külön díjazás ellenében a pályázathoz kapcsolódó üzleti terv, hatástanulmány
elkészítésével
kapcsolatos szakértői feladatok ellátása (továbbiakban együttesen: Pályázatírás).
A pályázattal kapcsolatban a Nyerési Értesítő levél Megrendelő általi kézhezvételét követően közreműködés a
pályázat
támogatás-lehívásával kapcsolatos, valamint
fenntartási időszakával kapcsolatos feladatainak ellátásában
(továbbiakban együttesen: Támogatás-lehívási feladatok).
Megbízott alapvető kötelezettségei
A pályázatírással kapcsolatos szakértői feladatok különösen:
Megbízott köteles
a Megrendelő pályázati alkalmasságáról előminősítést készíteni;
információt gyűjteni az adott pályázati rendszerről, annak feltételeiről, illetve a kapcsolódó további lehetőségekről;
a pályázat befogadásához szükséges dokumentumok listáját összeállítani és azt Megrendelő részére írásban átadni;
a pályázati útmutatót Megrendelő részére átadni azok/az abban foglaltak Megrendelő általi beszerzése céljából;
a Megrendelő adatai, dokumentumai és tájékoztatása alapján a pályázati kiírásnak megfelelően, a Megrendelőtől
kapott anyagok és információk teljeskörű átadását követő 10 munkanapon belül a beadásra kész pályázati anyagot
elkészíteni és azt Megrendelő részére jóváhagyás és aláírás céljából átadni. Abban az esetben, ha bármilyen adatra
vagy információra Megbízottnak szüksége van és annak szolgáltatásával Megrendelő késedelembe esik, úgy
Megrendelő figyelmét írásban is fel kell hívnia a teljesítésre, ellenkező esetben Megbízott a Megrendelő
késedelemére nem hivatkozhat;
a pályázati anyagot a pályázati útmutatónak megfelelően az abban meghatározott példányszámban és formátumban
összeállítani, valamint gondoskodni arról, hogy a pályázati anyag teljeskörűen és hiánytalanul, formailag megfelelő
módon kerüljön benyújtásra, (Megbízott ezen kötelezettsége teljesítése során köteles ellenőrizni azt is, hogy
valamennyi melléklet csatolásra kerüljön);
a Megrendelő által időben jóváhagyott pályázati dokumentációt a pályázati útmutatónak megfelelően az előírt
határidőben úgy megküldeni a célszervezet részére, hogy oda határidőben megérkezzen;
a pályázatot kiíró intézmény vagy közreműködő szervezete által esetlegesen kért kiegészítést, módosítást megfelelő
határidőn belül elvégezni. A pályázatot kiíró intézmény vagy közreműködő szervezete által esetlegesen kiküldésre
kerülő hiánypótlási felhívás nem jelenti Megbízott nem szerződésszerű teljesítését, ekként annak bizonyítására sem
szolgálhat;
a Szolgáltatásokkal kapcsolatosan munkanapokon Megrendelő rendelkezésére állni.
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Megbízott kizárólag azokat az adatokat, dokumentumokat, információkat köteles figyelembe venni, amelyeket
Megrendelő átad részére.
Támogatás-lehívási feladatokkal (tanácsadás és véleményezés a Támogatási Szerződés megkötése előtt, annak
megkötésekor, illetve a Támogatási szerződés fennállása alatt, valamint szükség szerint annak módosítása során)
kapcsolatos szakértői feladatok különösen:
Megbízott köteles
a Megrendelő által írásban történt értesítést követően 1 munkanapon belül a pályázatot kiíró intézmény által küldött
Támogatási Szerződést Előkészítő levéllel és mellékleteivel kapcsolatosan Megrendelő részére tanácsot adni,
Megrendelőt tájékoztatni arról, hogy az adott pályázattal kapcsolatosan milyen további dokumentumokat kell
beszereznie;
a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges - a Megrendelő által részére írásban megküldött dokumentumokat ellenőrizni;
a hiánypótlási kötelezettségekkel kapcsolatosan tanácsot adni;
a módosítási kérelmet szükség szerinti elkészíteni;
munkanapokon rendelkezésre állni a teljesítéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerült kérdésekkel
kapcsolatosan;
a projekt végrehajtása során keletkező dokumentumokat ellenőrizni;
a PEJ és KK beadásának határidejét figyelemmel kísérni és erről Megrendelőt megfelelő határidőben értesíteni;
a Támogatási Szerződés szerinti időszakonként a Megrendelő adatszolgáltatása alapján PEJ-t és KK-t (beleértve a
záró PEJ és záró KK) megírni, összeállítani, ellenőrizni;
a Megrendelő által időben jóváhagyott PEJ-t, KK-t a Támogatási Szerződésben meghatározottaknak megfelelően az
előírt határidőben megküldeni a pályázatot kiíró intézmény vagy közreműködő szervezete részére úgy, hogy oda
határidőben megérkezzen;
a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott számlákat formai szempontból ellenőrizni;
a Megrendelő részére projekt-adminisztrációs szakmai tanácsot adni;
a projektzárást követően a Támogatási Szerződésben meghatározott ideig a Megrendelő adatszolgáltatása alapján
Fenntartási Jelentéseket megírni, összeállítani, ellenőrizni és azzal kapcsolatosan tanácsot adni;
a megbízást Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő érdekeinek megfelelően ellátni.
Megrendelő alapvető kötelezettségei
Megrendelő köteles
Megbízott rendelkezésére bocsátani a pályázat megírásához szükséges és Megbízott által - a feladata ellátása
céljából - meghatározott valamennyi adatot, információt és dokumentumot annak megkérésétől számított 1
munkanapon belül. (Megrendelő teljes felelősséget vállal azért, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak
megfelelnek);
haladéktalanul tájékoztatni Megbízottat a pályázat kiírója, vagy a képviseletében eljáró bármely szervezet által
közvetlenül a részére megküldött hiánypótlásról, illetve bármely egyéb tájékoztatásról vagy felhívásról (különösen:
Támogatási Értesítő, Támogatási Szerződés Előkészítő levél, Támogatási Szerződés, Támogatási Szerződés
aláírása, és minden olyan körülményről, amely Megbízott jogainak gyakorlásához illetve kötelezettségeinek
teljesítéséhez szükséges), és azt köteles Megbízott részére 1 munkanapon belül írásban megküldeni. Megrendelő
ezen kötelezettségének megszegése esetén Megbízottal szemben igényt nem érvényesíthet;
Megbízott részére biztosítani a pályázat tárgyát, ill. tevékenységét ismerő szakemberei igény szerinti rendelkezésre
állását;
a Megbízott által a beadásra elkészített és részére írásban átadott pályázati dokumentációt Megbízottal előzetesen
egyeztetett határidőre véleményezni és erről Megbízottat írásban értesíteni;
a Megbízott által elkészített és Megrendelő által beadásra elfogadott pályázati dokumentációt
1.
Megbízott székhelyén cégszerűen aláírni vagy
2.
cégszerűen aláírva Megbízott részére megfelelő határidőben, a pályázati útmutatóban részletezett
példányszámban Megküldeni vagy
3.
cégszerűen aláírva, megfelelő határidőben, a pályázati útmutatóban részletezett példányszámban
Megbízottal előzetesen egyeztetetett helyen és időben Megbízott részére átadni. (A Megbízottnál ezzel
kapcsolatosan felmerült, igazolt készkiadásokat Megrendelő köteles Megbízott részére megtéríteni.)
a Megállapodásban meghatározottak szerint pályázati díjat, illetve sikerdíjat fizetni Megbízott részére;
megtartani a jelen ÁSZF-ben és a Megállapodásban foglalt feltételeket és előírásokat;
a Megbízott által részére javítási célból megküldött dokumentumokat megfelelő határidőn belül javítani és azt írásban
haladéktalanul visszaküldeni Megbízott részére;
mindazon feladatot ellátni, amely nem tartozik Megbízott kötelezettségeinek körébe.
Díjfizetés
A Pályázatírással kapcsolatosan a Megbízottat a Megállapodásban meghatározott Pályázatírási díj illeti meg a
Megállapodásban meghatározott fizetési határidőn belül és módon.
A Pályázatírási díj a pályázat elkészítésének munkadíja, amelynek kifizetése független a pályázat elbírálásának
eredményétől. A Pályázatírási díj nem foglalja magában a teljesítéssel kapcsolatos illeték jellegű, hatósági,
engedélyeztetési, szakértői költségeket, valamint azokat a költségeket, amelyek harmadik felek szolgáltatásainak a
pályázati kiírásban előírt, kötelező igénybe vétele következtében merülnek fel, melyeket Megrendelőnek azok
felmerülésekor közvetlenül kell megfizetnie.
Megrendelő a Pályázatírási díjat a Megállapodás aláírását követően a Megbízott által kibocsátott számla ellenében a
számlán megjelölt bankszámlára köteles a számla kézhezvételét követően a Megállapodásban meghatározott
határidőn belül Megbízottnak megfizetni.
Amennyiben Megrendelő úgy dönt, hogy a beadásra elkészített pályázatot mégsem nyújtja be, vagy eredményes
pályázata esetén sem köti meg a Támogatási Szerződést, úgy Megrendelő a Megbízottnak megfizetett Pályázatírási
díjat nem követelheti vissza.

opten_aszf_palyazatiras_20080515

2/4

5.1.4.
5.2.
5.2.1.

5.2.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

A pályázatírási díj - a jelen ÁSZF 2.1.b) pontjában foglaltak kivételével - magában foglalja a Megbízott valamennyi - a
pályázatírással kapcsolatos - díját, költségét. Megbízott a pályázatírási díjon túlmenően - a sikeres pályázat esetén
járó Sikerdíjat ide nem értve - a Megrendelővel szemben egyéb igényt nem érvényesíthet.
Amennyiben a pályázatot a kiíró intézmény támogatásra érdemesnek ítéli, úgy Megbízottat a Támogatási Értesítő
Levélben megítélt összeg után a Megállapodásban meghatározottak szerinti Sikerdíj illeti meg. A sikerdíj - eltérő
megállapodás hiányában - tartalmazza a Támogatás-lehívási feladatok díját is.
Megrendelő a Sikerdíj teljes összegét a Támogatásról szóló hivatalos értesítés kézhezvételét követően a
Megállapodásban feltüntetett határidőn belül köteles Megbízott részére átutalni abban az esetben is, ha a pályázati
anyagot visszavonja, nem köt szerződést a hatósággal vagy képviselőjével, vagy saját érdekkörében felmerülő okból
nem veszi igénybe a támogatást.
Abban az esetben, ha Megrendelő önhibáján kívül nem részesül támogatásban, akkor az erről szóló döntéssel
kapcsolatos hivatalos értesítő kézhezvételét követő 30 banki napon belül Megbízott a részére már átutalt sikerdíj
összegét köteles visszafizetni Megrendelő részére.
Megbízott köteles a részére megfizetett pályázatírási díjat Megrendelő részére visszafizetni, illetve nem jogosult a
sikerdíjra, amennyiben a pályázatot formai hiba vagy olyan tartalmi hiányosság miatt utasították el, aminek a
pótlására a pályázat benyújtását megelőzően nem hívta fel Megrendelő figyelmét.
Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF 5.1. pontjában meghatározott pályázatírási díj, illetve az ÁSZF 5.2. pontjában
meghatározott sikerdíj teljes összegének Megbízott számlájára érkezésekor tekintik azokat teljesítettnek. Megrendelő
választása szerint a díjat készpénzben is kiegyenlítheti Megbízott Ügyfélszolgálatán.
Fizetési késedelem esetén, amennyiben Megrendelő esedékességet követő 15 napon belül nem egyenlíti ki a számlát
Megbízott írásban póthatáridő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel felszólítja Megrendelőt a
számla teljesítésére. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Megbízott a póthatáridő eredménytelen elteltét követően
jogosult a követelés peres úton történő érvényesítésére, az Megrendelővel szemben felszámolási eljárás
megindítására, illetve azonnali hatályú felmondásra. Megrendelő késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére, a
befizetési határidőt követő naptól a hatályban lévő Ptk. kamatfizetésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő
mértékű kamatot köteles fizetni Megbízottnak.
Felek megállapodása alapján a szerződéssel kapcsolatban kiállított számlákban a Szolgáltatás teljesítésének
határideje a számla kiállítási hónapjának utolsó napja.
Felelősség a pályázat eredményéért
A Pályázati útmutatóban előforduló minden hibáért, az ezekből eredő károkért Megbízott mindennemű felelősségét
kizárja.
Megbízott a mulasztásával okozati összefüggésben a Megrendelőt ért károkért felelősséget vállal, megtéríti a
Megrendelőnél bizonyítottan bekövetkezett kárt, azonban a kártérítés maximális mértéke nem haladhatja meg a
Megrendelő által Megbízott részére megfizetett Pályázatírási díj összegének kétszeresét.
Megrendelő a felelősség 6.1. pontban meghatározott kizárását és 6.2. pontban meghatározott korlátozását
kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

7.

Adatnyilvántartás
Megbízott a Megrendelő adatait a Szerződés megkötését követően a szerződés tejesítése, esetleges módosítása, a
teljesítés figyelemmel kísérése, a pályázatírási díjak számlázása, reklamációk kezelése céljából, a cél eléréséhez
szükséges mértékben és ideig kezeli, a hatályos jogszabályoknak, adatvédelmi előírásoknak és a Megrendelő
Megállapodásban tett nyilatkozatának megfelelően.

8.
8.1.

Értesítések
A Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, megrendelés stb. (együttesen: értesítés) csak írásban érvényes
és hatályos. Felek írásbeli közlésmódnak tekintik és fogadják el: a postai úton/futárral kézbesített levelet, faxot,
elektronikus levelet.
Megrendelő a Pályázati Útmutatóban meghatározott eredeti, illetve hitelesített példányban megkövetelt
dokumentumokat köteles írásban megküldeni Megbízott részére.

8.2.
9.
9.1.
a)
b)
c)
9.2.

9.3.
9.4.
a)
b)
c)
d)
9.5.

A Szerződés létrejötte és megszűnése
A Megállapodás annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba és az utolsó Fenntartási Jelentés
benyújtásának napjáig tartó határozott időtartamra jön létre, azonban ezen időpont előtt megszűnik azon a napon
ha a benyújtott pályázat hiánypótlást követően sem lesz eredményes,
ha a Megrendelő eredményes pályázat esetén nem köt Támogatási Szerződést,
ha a Támogatási Szerződés bármely okból megszűnik.
Bármely fél azonnali hatállyal írásban felmondhatja a Megállapodást, amennyiben a másik Fél szándékos vagy súlyos
szerződésszegést követ el, illetve minden egyéb esetben, amennyiben a másik Fél a szerződésszegő magatartásával
írásbeli felszólítás ellenére nem hagy fel, avagy ismételten elköveti azt. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az
érintett Fél neki felróható okból olyan szerződéses kötelezettségét nem teljesíti, amelynek egyértelmű következménye
a pályázat, illetve projekt meghiúsulása.
Megrendelő rendkívüli felmondása esetén a Megbízott részére sem pályázatírási díj, sem sikerdíj nem jár, a részére
megfizetett pályázatírási díjat pedig Megbízott visszafizetni köteles. Nem terheli ezen visszafizetési kötelezettség
Megbízottat, illetve nem jogosítja a sikerdíj fizetési kötelezettség alóli mentesülés Megrendelőt, a már benyújtott és
egyébként eredményes, nyertes pályázatra tekintettel járó sikerdíj vonatkozásában.
Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag a 4., 5.1. és 5.2. pontokban
foglalt rendelkezések megsértése.
A Megállapodás a 9.1. – 9.2 . pontokban foglaltakon túl megszűnik:
a Felek közös írásbeli megegyezésével;
a Megbízott jogutód nélküli megszűnésével;
a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével;
a Megrendelő halálával.
A Megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kölcsönösen elszámolnak egymással.
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9.6.

A felmondási jog gyakorlása a Megbízottnak a Megrendelővel szemben fennálló egyéb igényeinek érvényesítését
nem érinti.

10.
10.1.
a)
b)
c)
10.1.1.

A Megállapodás módosítása
Megbízott egyoldalúan módosíthatja a Megállapodást:
ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés indokolja;
ha azt a körülményeiben bekövetkezett lényeges változtatás indokolja;
Megbízott általi ÁSZF módosítás esetében.
Megbízott az ÁSZF módosításáról a honlapján elhelyezett hirdetménnyel és a Megállapodásban kapcsolattartóként
megadott személy részére küldött elektronikus levélben értesíti Megrendelőt, az ÁSZF módosítás hatálybalépését
megelőzően legalább 30 (harminc) nappal. Az értesítés tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított
rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a Megrendelőt az
egyoldalú módosítás miatt megillető jogokra vonatkozó tájékoztatást.
Jelen ÁSZF 10.1.1. pontjától eltérően, amennyiben az ÁSZF módosítására a Szolgáltatás bővítése, színvonalának
emelése, hatékonyabbá tétele vagy új szolgáltatás bevezetése miatt kerül sor, és ezzel összefüggésben a díjak
változatlanok maradnak vagy csökkennek és/vagy a már nyújtott szolgáltatás feltételeit nem érinti, Megbízott nem
köteles a 30 napos értesítési határidő betartására, egyebekben Megbízott a 10.1.1. pontban foglaltak szerint jár el.
Amennyiben a módosítás a Megrendelő jogait és kötelezettségeit hátrányosan érinti és Megrendelő a módosítást nem
kívánja elfogadni, az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül jogkövetkezmények nélkül azonnali hatállyal
jogosult írásban felmondani a Megállapodást. Az értesítést a számítógépen történő megjelenítése esetén a
visszaigazoló elektronikus levélben maghatározott időpontban, amennyiben erre nem kerül sor, a megküldéstől
számított harmadik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben a felmondásra a fenti határidőn belül nem
kerül sor, az az egyoldalú ÁSZF módosítás elfogadásának minősül. Amennyiben a módosítás a Megrendelő jogait
nem csorbítja, illetve kötelezettségeit nem teszi terhesebbé, úgy Megrendelő az azonnali hatályú felmondás jogával
nem élhet.
A 10.1.3. pontban meghatározott nyilatkozat megtételének elmulasztása nem minősülhet a Megrendelő számára
többletterhet jelentő, a Megrendelő által igénybe vett Szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás
megrendelését eredményező szerződésmódosítás elfogadásának.
Megrendelő az adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, köteles írásban bejelenteni Megbízott számára.
Megbízott a késedelmes bejelentésből származó károkért kizárja felelősségét. Ennek késedelmes teljesítése miatt
Megbízottnál bekövetkezett kárt Megrendelő köteles megtéríteni, valamint a saját kárát Megrendelő maga viseli.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.
10.2.

11.

Vitarendezés
Felek a Szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a
tárgyalások nem vezetnek eredményre minimum 10 munkanap és minimum három tárgyalási forduló alatt a Felek ezt
jegyzőkönyvben rögzítik, és a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Pesti Központi
Kerületi Bíróság és a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki.

12.
12.1.

Vegyes és záró rendelkezések
Jelen ÁSZF 2008. május 15. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos. Tárgyi hatálya az ÁSZF-ben
meghatározott Szolgáltatásra terjed ki.
Megbízott jogosult a tevékenysége ellátása során harmadik személyeket igénybe venni, akiknek a munkájáért
sajátjaként felel.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése kapcsán tudomásukra jutott bármely
adatot, tényt és információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, azokat jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség
kivételével harmadik személlyel csak a másik Szerződő Fél előzetes írásbeli beleegyezésével közölhetik.
Felek kötelezik magukat arra, hogy az együttműködés teljesítéséhez szükséges információkat, valamint a
Pályázatírással és a Támogatás-lehívással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges dokumentációt kölcsönösen
egymás rendelkezésére bocsátják.
Megbízott jelen ÁSZF mindenkori hatályos, korábbi és később hatályba lépő teljes szövegének folyamatos
elérhetőségét a honlapján, Ügyfélszolgálatán biztosítja, illetve Megrendelő kérésére elektronikus levélben megküldi.
Jelen ÁSZF 12. azaz tizenkettő számozott pontot tartalmaz.
Megrendelő hozzájárul nevének, a pályázat kódszámának, címének és az elnyert támogatás összegének
referenciaként történő felhasználásához.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései
az irányadók.
Megrendelő a Megállapodás aláírásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.

Budapest, 2008. május 15.
OPTEN Informatikai Kft.
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