
SzArrirAsr reaErszenz6oEs

4. REsz TEKTNTETEBEN

amely l6trejott egyr6szrSl V6ci V6rosfejleszt6 Kft.(sz6khely: 26O0 V5c, KiiztSrsas6g rit

34,, Kdpviseli: dr. Tar Gyiirgy iigyvezet6 igaz9at6, ad6sz6ma: 14867361-2-73, p6nzforgalmi

szd m lasz5 ma : 1!7 42\gtr2\17 9386-00000000) (tov5bbiakban : Meg rendel6)

m6sr6szr6l a Park6v Ktt,(sz6khely: 2600 v6c, Budapesti f6ft 16' ad6sz6m: 12020249-2-13'

p6nzforgalmi sz6mlaszirm: ...1I742094-20145189cg.: ...13-09-069528.; k6pvisel6: ...Partin6

kou6cs Eua..) mint szSllit6 (a tovebbiakban: sz5llit6) kdzott az alulirott helyen 6s napon, az a15bbi

felt6telek szerint:

I. El6zm6nYek

Megrendel5k k6pviseleteben a V5ci V5rosfejleszt6 Kft. 9 201.1. 6vi CVIII. t6rv6nv (tov6bbiakban:

Kbt.) III. r6sze alapj5n nemzeg ;lj;r6srend'szerinti hirdetm6ny 6s t6rgyal5s n6lkUli k6zbeszea6si

"tjeiSrt 
fovtutott le ,,Irodaszer, pap(r es nyomtat6patronok beszez6se" elnevez6ssel'

Az eli6r6sban 5 r6szre lehetett iei'ra;anUiot tenni. Jelen szez6dds az 4. r6szben meghat6rozott

term6kekre 6s mennyis{rekre terjed ki'

; ;;;;y"*;i" i'sJrto ett, a6ver Mesrendet6 - a Kbt. rendetkez6seinek mesfelel5en - az

al5bbi szeztjd6st koti. , ---.-'!)/
A];k .rtlt''k; Gy a Uegrendel6 a 2013' 6vi V' t6rv6nv 8:1'! (1) 7') pontja alapjin szezod6

hat6s6gnak min5sUl.

1.

II. A szez6d6s tirgYa

A Megrendel6 - jelen szez6d6s hatalya alatt tett kiilon .meqrendel6sekkel 
- megrendeli

Sz51it6t6t a kozbesz:ezesi 
"'riliat 

- 
it.G"v.laban meghataro-zott mfiszaki specifik5ci6jri

iiilrili"G, ;#;;6a.i 6s nyomtat6pationokat (tov6bbiakban: rerm6kek) (ide €rtve a

tufaiaonUa udait iil, \'alamint a tcapcsoOa6 feladatok (k6telezetts6gek) ell6tasqt'.

i- ttfen irez<iOesre vcnatkoz6 mennyisegeket, tipusokat, a kozbeszezdsi elj5ris iratanyaga

ta rta lma zza .

Fe|ekrogzitik,hogyjelenszerz6d6sa|apj6nMegrende|5ie|enszefl6d6sbennemv6||a|
k6telez6 6rv6nnyet megrenoeteii. stariilo kijelenti, hogy a fentieknek az aj5nlata

n'liii#r"nj, iijllfio." 
"iiri, 

ir'"rn"r. #p:?n t"'tte meg aj6;bt5t. sz5uit6 jelen szez6d6ssel

i"rL"Jurror, hogy a keret6sizeg ki nem 
- 
merit6-se vagy megrendel6s elmarad6sa miatt a

vtegrendel6vel sz6mbe,n b6rmifele ig6nyt 6rvenyesitsen 
.

b)lliifaG"f..ti, hogy jeten ,r"ofu6t hat6lya al5 tartoz6 megrendel6sek fentiek szerinti

teljesit6s6t v5llalja.
A term6kekkel kapcso atos mr,iszaki 6s egy6b felteteleket a kdzbeszez6si elj5r5s iratanyaga

tartalmazza.
ilf"f t"gAff.pftj6k, hogy a teljesitds (a meghat5rozott. kdvetelm6nyek vonatkoz6s6ban)

ufXoi r"df"f"iO,'na u sraititott-iirntet a renOetlet6sszerU felhasznSl5sra alkalmas, hi6ny-' 6s

2.

4.

5.

6.

d.- AGI



hibamentes (megfelel a mliszaki leir5sban foglalt felt6teleknek), 6s mennyiseg is kiel6giti a

megrendel6sben szerepl5 mennyis6gi felt6teleket.
7. tulek meg6llapodn:rk abban, hogy amennyiben a teljesit6s sor5n a megaj5nlott term6kek

bSrmelyike az adott teljesit6si id5pontban nem teljesithet6, Sz6llito jogosult, az aj6nlat5ban

megadott nem teljesithet5 term6kkel azonos vagy jobb tulajdons5gokkal rendelkez6 m6s

tipulsaf teljesiteni, ha ehhez Megrendel6 el6zetesen hozzljArult. A hozz5j6rul6shoz a 5z6llito

az akad5lyoztat5s br:jelentds6vel egyid6ben k6teles termdkismertet6t csatolni. Amennyiben a

fenti felt6teleknek a megaj5nlott helyettesit6 term6k megfelel (a felt6telek igazolisra

kertiltek) a MegrendelS nem jogosult a hozz6j5rul5sSt megtagadni. A m6dositSs alapjen az 5r

(eSyseSSr) nem em€rlkedhet.

1.

UI. Az ellen6rt6k

A term6kek ellen6rtdk6t - mely mag5ban foglal valamennyi, a felhiv6sban ill' jelen

szez6d6sben rdgzitett kdtelezetts6g ell6t5s6nak ellen6rt6k6t is -a jelen szen6d6s l. sz

mel16klete tartalmazza.
A felhiv6sban meghat6rozott mennyisdgekre vonatkoz6, az aj6nlatban meghat6rozott nett6

osszellen6rt6k (ellenszolgdltatdsi index): 304158lft+Afa ' azaz harommllllo-

negyvenegyezer-iitsz5znyolcvanegyforint.+Afa ..
nz Etten6rtdf- feOezet'it a Megrendel5 saj6t fon6sbol biztositja

Megrende16 el6leget rem fizet.
n 1"i"gr"na"rt 6s ieszillitott term6kek ellen6rtdk6nek megfizet6s6nek felt6tele, hogy a hi6ny-,

6s niU'amentes teljesit6st a Megrendel6 k6pvisel5je igazolja.A teljesit6sigazol6s ki6llit6sa nem

ietenti a rejtett hib6k vonatlozes6ban USrmitien, a Megrendel6t megillet6 jogr6l valo

lemond6st.
i-riiltJ-.!gr"noet6s,:nk6nt ut6tag (havonra) jgs-o:ylt-__!et)esit6sisazot5s csatotes6val_-..a

ir.rr" rierriUtat, metyet Negi;niel6 a Kbt. ijo'l ttl, (s)-(6) bek, illetvea Ptk' 6:130'9 (1)

l"f. ir"rint, a sz6mta 
'kdzhei6tel6t 

kdvet5 30 nlpos fizet6si hat5rid6vel, 6tutal6ssal fizet

4.
5.

z. n iJfiesrcsigazol6s alilir6sara dr. Tar Gy6rgy tigwezet6 igazgat6 jogosult' 
.

g. A beszez6s p6nzUgyi r"Oezutet megreno# sai3t rorrasal-"'i biztosiga, mely rendelkezdsre 5ll'

;. ;ds;;;ia l r.iiir""ier sor6niz ao"6z6s rendj6r5l sz6l6 2003.6vi XCII' t6rv6nv 36/A' !-6ban

foglaltakat teljes k6rben alkalmazza'

10. Felek meg6ilapodnak abba;; h;;a term6kek. sz5ltit6 aj5nlatban meghatarozott ellen6rt6ke

mag5ban foglal vatermenni, 
*J'iJ* 

rr".',iO6r .t"tj.iit"t6vel 
kapcsolatos kotelezetseJ

ellen6rt6k6t is. SzSllitri . t"-e1"f u:anlat5ban rogzitett ellen6rt6k6n kivill jelen szez6d6ssel

kapcsolatosan tov6bui ettenszoig6itullaii benyt serimilyen ioocimen nem terjeszthet el6.

11. K6sedelmes fizetes ':seten 
a Megrendel6, mint szezcjdS hat6s5g a. ftk-ban 

. 
(6:155'9)

meqhat6rozott m6rtd:kil is 
-. 'k6aJ; 

id6tartam6val ar6nyos kdsedelmi kamat 6s

k6lts6getalSny megfiz,:t6s6re k6teles'

IV. A szerz6d6s tartalma

l.Megrendel6megrendr:l6seitir6sban(ide6rtveafax.fsaze-mailform6j6tis)alegal5bb
meorendel6s ."nnyir,rg", uehizteta, iov6uu6 a teljesit6si hely megad5sSval adja le, melyet

i::itil'";#;n.i.JZlt rr.ri-Je iesk6s6bb m5inap visszaigazolni' A visszaisazolss e-

mail/fax irtj6n tdrt6nik.
2. A Sz6llitonak a meg.endel6seket a megrendel6sben foglalt hatarid6re, de legkesobb a

megrendeldst6l sz6mitott s napon belut kell munkanapont ent s-t6t 16 6r6ig teljesiteni.

A teliesit6s helYe:
;;i'ld'; "]r'"-oAa", 

targyait rendeltet6sszerli haszn6latra (felhaszn6l6sra) alkalmas

;1;;irr";, ;e;"tt";, 
'a,t'oo.ugoil.uu;--rotetes 

6tadni. Fetek ez alatt 6rtik az alSbbr

feladatok ell6t5s5t:

4.



a. helyszinre sz6llit6s,
b. kirakod6s,
c. 5tad6:; feladatait is.

5. A g6pj6rmiir6l tcrt6n6 lerakod5s a sz5llit6 feladata, kdteles a lerakod6shoz biztositani a
megfelelc5 szem6lyi illetve t6rgyi felteteleket.

6. Az 5tad5s-5tv6tel id6pon!5ban a felek - a csomagol5s megbont6sa nelkiil -. kozosen

ellen6zik a termdkek szemmel l5that6 tulajdonsSgait, 6s azok szez6d6sszer[is6gdt.tulek a

teljesit6skor elv6g::ik a mennyis6gi ellen6rz6st.
7. Amennyiben az diadds-5tv6tel sor6n hiba-, vagy hi6ny 5llapithat6 meg, akkor a Megrendel5 a

hib6s teljesit6ssel nem drintett term6keket 5tveszi, a tobbi 5tv6tel6t megtagadja' Ebben az

esetben i Sz5llit6 koteles leqk6s6bb I munkanapon bel6l hi5ny-, 6s hibamentesen -adott

"i"to"n 
srarritot terhel5 Gsedelmi kotb6r terh6vel -5tadni. Ennek elmulaszt6sa

meghiisu16snak ml15sUl.

8. FeEk rogzitik, hogy a 8 napot meghalad6 k6sedelem meghirisul6snak minSsul'

S. ta;ghi*,;fgr !ra.Z'n u N"gr"nJ"idiogosult harmadik.szlmltytiit beszerezni a meqhirisul5ssal

6rintett term6keket es kdsedelmi fiOt6"rt kdvetelni. Sz6llit6 nem jogosult ezen okbol a

Negrendel6vel szentben semmif6le fizet6si vagy egy6b ig6ny erv6nyes[t6s6re'. ' ... . . .

10. szdllito akkor is kotetes . t iuJ. t"rr*t"t mdi:reiiisere, ha a hib5ra csak a k6s6bbiek sor5n

derill f6nY.

11.Fe|ekkifejezettenrigzitik,hogyaz5tad5s-5Wete|,sorirrrcsak6skiz6r6|agaszemme|l5that6
iellemz6ket elleno,.,ik. rnn"['u'rupjan a sz5llit6level al6ir5sa Meorendel6 r6sz6r6l nem jelenti

:;;;:-;ji.,,,--h.itiar,'rr.uio?ii"rj *n.''-latnita hi5nyoss5-sok, stb. vonatkoz5s5ban a

hi6ny-,6s hibamentess6g igazolSs6t' . -.

12. A megrendel6s tefesitese'akkor t6rt6nik meg' amikor a termdkek a Megrendel6 r6sz6r6l

6tvetelre kerultek. Ecldig az ioopont,g a koltsdgl, es. k5rvesz6lyvisel6s a 5z6llitot terheli.

rl. it liiUsiar a term6kei tulaidonjoga a Megrendel6re sz5ll 5t'

V. SzerziSd6si biztosit6kok, k6rt6rit6si szab5lyok

1. Sz6llit6 k6sedelemi 1otb6r megfizet6sere k6teles,. ha. olyan okb6l, amiert felel5s.a jelen

szez6d6sben megna:arozott ffisit6si hataridSt elmulasztia. A k6sedelmi k6tb6r alapja az

6rintett megrend"rerr"r eiin'i"tt"i"-riZ-r"r 
""ttO-uet"raru. 

M6rt6ke minden megkezdett naptiri

napra a kdtbdralaP 30,'o-a.

2.526||it6meghiirsu|5sikotb€rmegfizet6s6rekoteles,hao|yanokb6|,.ami6rtfe|e|6s,aszez5d6s' #;:i;ii t"ghilturati kdtbEr m6rt6ke keretb:saeg (kdtb6ralap) 1so/o-a'

3. A Megrendet6 a kiitberkoveiel&i'i;illi i"it-ritat 
"ir$5n 

6rv6nvesitheti, melynek a Szillit6

k6te|esSnaptSrinap()nne|uImarad6kta|anuIe|eget-tenni.Amennyibena5z6||it6afe|hivds
k6zhezv6tel6t k6vet6 3 .;;; ;;i;iil;mi - ino-ott6ssat 6s bizonyit6kokkal al5t5masztott -
kiment6st nem tesz, .kKJ:' 6ib6r-kd;;l;Es a szAttit6 r6sz6r5l elismertnek tekinthet6 6s

iilf U.ttatm.t6v5 v5tit<-, a fUt' 130'q (6) bek. felt6teleinek teljeslil6se eset6n'

+. ll"gr"nd"fO kovetelheti u i"nti"t"n t0l ieimer0l6 (kotb6ren felnli) k6r6t'

5. sz6llit6t kell6kszavatc,ss6i ierhelt a sz6llitott .term6kek vonatkoz5s6ban a hatalyos

jogszab6tyoknak,"gf.,t"ft""n.T'kEt"roettsEg" roreben sz5llit6 koteles 3 munkanapon beliil

a kicser6lEsre'
6.S25||it6fe|e|6smindazonk5rok6rt,me|yeta.nemszezSd6sszerfite|jesit6smiatta

Megrendel6n6l keleue:z# ""rv 
;;htdik';:t:lv"kt: h5ramlott' A k5r mest6rit6s6re a

kotb6rre vonatkoz6 szao}vori megrelel6en alkalmazand6ak. sz5llito kdteles mentesircni a

Mesrendel6t minoen or1#'ffiv.9!1,fi9V"t n119-Oif szem6lvek a Mesrendel5vel szemben

6rv6nyesitenek a fenti orUoi Szallit6 kdtele! a perben a Megrendel6 oldal5n r6szt venni, ha a

Uegrendel6vel szemben a fenti okb6l per indul'

VI. A szerz6d6s hatalya, egy6b meg5llapod6sok



1.

J.

4.

A felek a szezdd6st hatSrozott idrjtartamra kotik. Sz5llit6 a jelen szea6d6s a16ir6s5t kovetS 3

6ves id6tartamra, de legfeljebb a keretosszeg kimerUl6s6ig k6tik, mely alatt koteles a Sz6llit6

a megrendel6seket teljesiteni.
a szerz6d6s megsziinik teh6t a fenti id6pontban, vagy a keretosszeg kimerijl6s6vel.

fulek rogzitik, hogy tekintettel a szez5d6s hat6rozott id6tartam6ra, a szerz6d6s rendes

felmonddssal/e16l16:;sal nem sz(ntethet6 meg.
Felek a szez5d6s hat5lyiinak megsz(ntet6sdre a ftk. ad5sv6teli szez6d6sre vonatkoz6

szab6lyait rendelik alkalmazni, hogy a szen6d6s hatSlya megszfintethet6 azonnali hat6llyal,

ha az egyik f6l silyos vagy ism6telt szez6d6sszeg6st kovet el 6s emiatt a s6relmet

szenvedei{ f6lnek rnir nern 611 6rdek6ben a szezddds teljesit6se.A srllyos vagy -ism6telt
ii"oOJerrt"ger az 6rdekmril6st 6nmag6ban igazolja a s6relmet szenvedett f6l r6sz6r6l.

i6lvo. tt"oSoerszegdsnek min6sul -1 szez6d6sben ekk6nt meghat6rozottakon, ill' egy6b

s0lyos vagy ism6telt szez6d6sszeg6s(ek)en til - kUl6n6sen:

a. Sz5llit6 risz6rSl
t' a lelen szez6d6sben a teljesit6s vonatkoz6s6ban 16 ir5nyado

szab5lyok megs6rt6se, mely a megrendel6s hat5rid6re ,vagy

'dab|amod-onesmin6segben6sv6|aszt6kbanva|6te|jesites6terdmdnyezi, ha ez a Megrendel6 tev6kenys6g6t akad6lyozza'

vagy elneheziti'
z. 

"gyilttmtifoa6si, 
titoktart6si k6telezettseget^a Si?||:ti,rn?.=T?

ide 6rtve a teljesit6shez sziiksdtres 3' feleKKel toneno

egYiittmfikod6st is,

:. szafiit6 ellen joger6sen felsz6mol5si elj6r6s indul'. 
' 
vagy

*g;[ta;6i iieiti keretmet nvfjt be' vasv esv6bk6nt a

cegjegYzekbol torlik'
4. Sz5llit6 ad6sz5m6t torlik'
S. m"q;"ti"16""f vigy harmadik szem6lynek. k5rt okoz a jelen

t."LoJZi hib5s, hi5nvos' vagy k6sedelmes teljesit6s6vel'

q

b. Meqrendel6 r6sz6r5l:
1. eqyilttmfikodesi, titoktartesi kotelezetts6g6t a Megrendel6

megszeql, .., ', !..-.Lt! 1^ --^^- l'"1'
z. u"tera?'mlsf izetds6nek legal6bb a megintdst k6vet6 30 napon t[li

k6sedelme,

Felek a fenti joguk gyakorl6sa 
"["tt 

-ir"nnyio"n ez. t6[]k elv5rhat6 - kdtelesek a m6sik felet

a szerz6dksszer(i teljesit6sre - ,"gf"i"io, legal5bb 5 napos - fizet6sn6l 30 napos - hat5rid5

biztosft6s5val - fr5sban retsz6lita"ni. Nem 
-terheli a _megint6s kotelezetts6ge a s6relmet

i."""J"['r"r"t, ha ez t5le nem v6rhat6 el a s6relem sily6nak ok6n'

Mecrendel6 koteles fr:lmondani 
-a 

iiez,ioest - adott esetben olyan hat6rid6vel, hogy az

i"iii"t 
"t 

u"tt"o6s6riil jogszerfien gondoskodni t!9j9!:' lu
a. Sz6llitoban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni f1"-t:!5'

szerez valamely "G" 
j"si szem6ly vagy-szem6lyes joga szerint logf9'p"t

szervezet, "t"rv 
iJlintJt"ien fenn6ll ai so' 5 (1) bekezdes k) pontjaban

meghataro:zott valamely felt6tel'

b. Sz5llit6 k6:vetenen iJgf tozvette.nut 250lo-ot meghalad6-tulajdoni tilt:-t'"1^"1

szerez valemely orvan ibgl szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogKepes

szeryezetb€:n, ur"V 
'i"'f.i'r"i"teu"" 

ienn6ll al' 56. S (1) bekezd6s k) ponuaban

meghat5ro;:ott valamely felt6tel !^,:^^ i.lx!-F+,-. eten szA il
c. Ennek era,=r"n"n 

" 
u"'lrJo6a?s teljesit6senek telies id6tartama alatt sz5ll[t6

tulajdonosi ,r"rr"."ial'ilEi"nJ-"'tt5 rr6n16ru meoismerhet6vd teszi 6s a Kbt.

125'5 (5) b'lkezdes szerinti iigyletekr5l a MegrendelSt haladdktalanul 6rtesiti'

Szallitot ebben ut 
"t"O"n 

u izerzodds megsifin6sdnek id6pontj5ig teljesitett

szSllit6sok ellen6rt6k6re illeti meg'

tn,a
d:t



8. Felek kuelentik, hogy a szerz6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyilttm0kodnek, a felmertil5
probl6m5kr6l egym5 st halad6ktalanul 6rtesitik.

9. fulek jognyilatkozataikat kiz5r6lag irSsban, az 5tvdtel helydt ds idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehet k meg 6rv6nyesen, A felek a fentieken drtik az elektronikus levelez6s (e-
mail) 6s a fax form6j5t is)

10. Felek k6pviseletdre fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korlStoz6sokkal az

al5bbi szem6lyek jog csultak kiz616lagosan:

Megrendel5 r6sz6r6l:
N6v beoszt5s: dr. Tar Gy6rgy tigyvezet6 igazgat6
Eldrhetcisrigei (lev6lcim, tel, fax): 27 1570-107
Jognyilatkozat korlStozSsa : ---
N6v, beoszt6s: Cegledi M6nika beszez6si r6szleg

El6rhet6stigei(lev6lcim, tel, fax) : 06-30/583-0047

Sz5llit6 16;z616l.
N6v beos.zt6s: PARINE Kov5cs Eva tjgy.vez

El6rhetdse:gei (levelcim, tel, f ax) :27 -316-3O2

Jognyilatkozat korl6toz6sa :

N6v beos:t5s: ...Partin6 kovScs Eva

El6rhet5sdgei (levdlcim, tel, fax):27-316-302
l€nyilatklzat korl6toz5sa :

17. Szenod6 Felek rogzitik, hogy jelen meg6llapod6s csak a felek egyez6 akaratnyilv5nit6s6val,

ir5sban m6dosithai6, figyelembe v6ve a Kbt. vonatkoz6 el5lr6sait (132'5) is'

12. szerz6d6 Felek megegyiznek abban, hogy a vit6s k6rd6st megkis6rlik peren kiviili b6k6s riton

rendezni, 6s csak ennek eredm6nytelensege esetdn .fordulnak bir6s6ghoz. Amennyiben az

egyeztet6s nem vezet eredmdnyre, igy jelen 
_. 
szez6d6skjl ered6 jogvitajuk tekinGteben

k-,ior'k - 6rt6khatSrti,l ftigg6en - a Megrendel6 szekhelye szerinti j5r5sbir6s5gitorvdnysz6k

kiz6r6lagos illet6kessdg6t.
13. tulek rieg5llapodnal: abban, hogy amennyiben .a szez5d6s bSrmely pontja kogens

jogszabSly-ba itk6.ne', vagy a kozbeszez6si elj5r6s .k6telez6 6rv6ny0 dokumentum6nak

i.-rtut.auit ellent6tes lenie, akkor a szerz6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se helydbe -
minden tovdbbi jogcsr:lekm6ny, igy ki..ilon6sen a szerz&6s m6dosit5sa ndlkul - a megsertett

totetez6 erv6nyii jfoszab5lyi rendetkez6s vagy kdzbeszea6si dokumentumi rendelkez6s keri.il.

F";ii;k;t- kell 
' 
megie et<jen alkalmazni aklior is, ha valamely kogens jogszab5ly.. akk6nt

rendelkezik, hogy valamely rendelkezdse a szez5d6s r6sze (vagy a szez6d6sben

,i6u"grr"rii"n sierep,:lnie kelt; es azt sz6vegszer[ien a szez5d6s nem tartalmazza (az adott

rendelkez6s a szez6d,is r6sz6t k€pezi).

r+. reter meg6llapodnak abban, hogy a sz5llito nem fizet, illewe sz6mol el a szez6d6s- 
i"f;lritereiA 6sszefi.igg6sben olya; k6ltsegeket, melyek a Kbt. 56. I (1) bekezd6s k) pontja

szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tArsai6g tekintet6ben merglnek fel, 6s melyek a SzSllito

ad6koteles j0vedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

15. izerz6d6 Felek az egym5s 6rdekk6r6be tartoz6 6s tudomSsukra jutott Uzleti titkot k6telesek

megtartani, 6s a titoktartSsi kdtelezetts6get kotelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal

6s [Ozremfkod6ivel stb. is betartatni. Az i]zleti titok megs6rt6s6b6l ered6en okozott k5rok6rt

a felek egym6ssal szernben felelSsek.

16. Felek valamint az alkatmaz5sukban 5116 munkatSrsaik jelen szez6des hat6lya al6 tartoz6-- 
ielajatainat teljesit6ser sordn tudom6sukra jutott, Megrendel6t 6rint6 minden adatot, t6nyt 6s

bizalmas inform5ci6t k6teiesek meg6rizni, ftiggetlentil att6l, hogy az sz6ban vagy ir6sos

form6ban ker0lt a birtokukba.

L^fiq
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17. Az ir6sban etadott bizalmas inform5ci6k att6l fdggetleniil 0zleti titoknak min6stilnek, hogy
azokon a "Bizalmas', "Tltkos" vagy ezekkel rokon 6rtelmij feliratot a felek szerepeltetik-e.
Felek tudom5sul ves::ik, hogy az Uzleti titok vAJelm6ben hat6lyban l6v6 jogszab6lyok el6ir5sai
jelen titoktart6si ren'lelkez6s mellett is kdtelez6ek sz5mukra. 5z5llit6 az tizleti titkokat sajit
vagy harmadik szemrily drdekeben - jelen szez6d6s teljesit6#hez szUks63es m6rt6ken til -
nem haszn5lhaga fel.

18. A titoktartdsi kdtelezertts6g megs6rt6se silyos szeac5d6sszeg6snek min6siil.
19. Nem terheli a titoktart6si kotelezetts6g a feleket azon adatolg okiratok vonatkozds6ban,

melyet jogszab6ly nyilv5nos adatnak tekint, vagy egy6bk6nt a nyilv6noss6gra hozatal6t

el6irja, tovSbb5 az erre feljogositott ellenSz6 szervek fel6 biztositand6 adat, ill.

iratszol96ltat6s vonatkoz6sAban.
20. Jelen izez6ddsben nem szabSlyozott k6rd6sekben Magyarorsz5g hatSlyos jogszab5lyai,

kijlonos tekintettel a Polg5ri T6rvdnyk6nyv (ftk.), illet6leg Kbt. vonatkoz6 rendelkez6sei az

ir6nyad6ak azzal, hqly amennyiben jelen vez6c6s vagy a Kbt. az 6rtelmez6sre vonatkoz6

elt6i6 rendelkez6st nem tartalmaz, rlgy jelen szez5d6sben alkalmazott kifejezeseket a Ptk.

rendelkez6sei szerint kell 6rtelmezni.
21.Jelen szerz6dds elv6 aszthatatlan r6sz6t k6pezi - a Megrendel6 p6ld6ny6hoz csatolva - a

kdzbeszen6si elj5r5s iratanyaga'
22. Jelen sze.::6des az alirir6sSval l6p hat6lyba.

Felek a szez6d6st, nrint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvas6s 6s 6rtelmez6s ut5n,

helybenhagy6lag al5irj6k.
Vdci Vdr
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Megrendel6 megrendeldseit irdsban az alSbbi napokon a cegledi.monika@racholding.hu email
cimr6l adja le:

2O15,6v
augusztus 31.
szeptember 21.
november 2.
november 23.
december 14.
december 28.
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