
AoAsvErelr xenerszeRz6oEs

mely l6trej6tt egyr6szr6l a VSci V5rosfejles*6 Szolg5ltat6 Kft. (sz6khely:

K6ztdrsas5g 6t 34 k6p'uiseli: Beny6 Bal5zs i.igyvezet5, ad6szdm: 1486736I-2-13),
(tovdbbiakban Vev6)

2600 V5c,
mint Vev6

m5sr6szr6l a Piramis fpit6hitz Kft. (sz6khely 2132 God, Pesti tit 131., k6pviseli: Juh5sz Attila

ugyvezetS, c6gjegyz6klzSm: 13-09-088151, ad6sz5m: t2659962-2-t3) mint Elad6 (a

tovdnniarcan: Elad6) k6,zott az alulirott helyen 6s id6ben, az al5bbi felt6telek mellett:

I. El6zm6nyek

Vev6, mint aj6nlatk6r6 2016. 6vben a 2015. 6vi CXLIIL tv. (tovSbbiakban: Kbt.) ru. r6sze szerinti

nyilt (113. { szerinti) klzbeszeu6si elj5r5st folytatott le ,,Ad5sv6teli keretszerzSdls keret6ben

6pit6si 6s egy6b anyago!1, illeWe eszkozok beszez6se" cimmel.

Az eljSr5sban 3 r6szre lehetett ajSnlatot tenni.

nr 
"'fiarur 

1 r6sz6nek nyeftese az Elad6 lett, igy Felek ennek megfelel5en a Kbt. el5lr5sainak

tiszteletben tart5s5val az al5bbi szez6d6st kotik'

Vev6 kijelenti, hogy a 2013.6vi V. tv. (tov5bbiakban: Ptk.) 8:1.5 (1) 7) ponda alapjdn szen6dS

hat6sSgnak min6stil.

II. A szerz6d6s tSrgYa

1. Elad6 eladja, Vev6 - jelen szerz&6s hat5lya alatt tett ki.ilon megrendel6sekkel (lehfvSssal) -

megvds6rolja a [oaleszez6si eljSrds iratanyag6ban meghat5rozott mfiszaki specifik5ci6jir

6pii6anyagotcat (tov5bbiakban: term6k vagy term6kek), a kapcsolod6 feladatok

ak6i"i;i"ttr6gek) eildtdsdvat. 1. osztSly0 min6s6gben, a mindenkori megrendel6snek

megfelel<5en hiSny-, ds hibamentesen.
z. FurJk rogriti4 ndgy jeten szez6d6s alapjdn vev6 osszesen maximum nett6 34.038.719 Ft

oiszegig-vdllat mJgnendel6st. Felek kifejezetten rogzirtik, hogy Elad6 aj6nlata megt6telekor

tiszt5ban volt azial,, hogy vev6 nem vSllal megrendel6si kotelezetts6get, igY a fenti

keretosszeg ki nem r"r(i6r" ok6n felmertil6 bdrmely ig6ny6r6l jelen szerz&6s al5[r5s5val

v6glegesen 6s visszavonhatatlanul lemond.

3, rra?6- k'rjelenti, hogl' jelen szerz&6s hat5lya al5 tartoz6 megrendel6sek fentiek szerinti

teljeslt6s6t v5llalja.
A lerm6kekkel liapcs,tlatos mfiszaki 6s egy6b felt6teleket a kozbeszez6si eljSr5s iratanyaga

taftalmazza.
ief"f regallapig5k, hogy a teljeslt6s (a meghat5rozott kovetelm6nyek vonatkoz5s5ban)

u[[or r"dr"t"i6,'ha'a te"ljesirtett ierm6kei a rendeltet6sszerfi haszn5latra alkalmasa( hi5ny-,

6s hibamlntesek (1, oszt6ly0 min6s69(ek) tov5bbd megfelelnek a mfiszaki leirSsban,

jogszabdtyokban foglaltakna( ill. a r5juk vonatkoz6 gy5ft6i iratokban foglalt min6s6gi

param6tereknek.
Felek meg5llapodnal< abban, hogy az ajSnlatban esetlegesen konkr6tan megaj5nlott

term6k(ek) heiyett (az adott'term6f gy5fta!5nak megsz(n6se, a m5rkan6v megvSltoz5sa,

vagy iCbszakos'beszlrezhetetlens6g miatt, stb) azonos vagy. jobb jellemz6kkel bir6 term6kkel

teljtsfthet az Elad6, ha ehhez Vev6 el6zetesen hozz5j5rult. Ez a szab5ly csak akkor

al(almazhat6, ha azi eredeti term6k sz6lllt5s5nak az Elad6n kivUl 6116 okb6l tdrt6n6

t.n"t"ttunn6 vdlds5t az Elad6 el6zetesen igazolja (tudom5sra jut5sakor halad6ktalanul) 6s

egyben igazolja (term6kismeftet6vel), logy . teljesit6s-re megajdnlott ter19k jellemz6i

,.n-dgf"t"rnLr ai aj5ntat5ban tov5bb5 6'mfisliki leir5sban (amelyik magasabb felt6telt ir el6)

r"inut6rorottaknak. Felek meg6llapodnak abban, hogy az ellen6rt6k fentiek kovetkezt6ben

neri vdltozhat. Felek rfuziti( hogy fentieket, mint a Kbt. 141.5 (4) bek. a) pont szerinti

esetkort alkalmazz5k.

4.

5.



III. Az ellen6rt6k

1. A term6kek ellen6rt6k6t - mely magSban foglal valamennyi, a felhi'vSsban ill. jelen
szez6d6sben rogzitett kotelezetts6g ell5t5s5nak ellen6rt6k6t is - a felek az Elad6 ajdnlata
alapj5n osszesen: 34.038.719 Ft+Afa, azaz harminchatmilli6-negyvenkilencezer-
k6tsz6zotvenkett5 fori nt+Afa osszegben hatdrozz5k meg,

2. Az egyes term6kek. egys6g6r6t az Elad6 aj5nlata tartalmazza, melynek kivonata jelen
szen6d6s mel l6kletdt k6pezi.

3. A term6kek egys6g5ra a jelen keretszerz6d6s hatSlya alatt nem m6dosithat6.
4. A megrendelt 6s teljesitett term6kek ellen6rt6k6nek megfizet6s6nek felt6tele, hogy a hi5ny-,

6s hibamentes teljr:sirt6st (mely nem terjed ki az esetleges in. rejtett hib5kra) a Vev5
k6pvisel6je igazolja.

5. Elad6 minden naptdrri h6napot kovetSen (havonta egyszer) Excel form5tumban az Elad6 5ltal
a t5rgyh6napban terljesitett term6kekr6l teljes tdteles list5t krild meg e-mailben Vev6nek. A
listSnak tartalmazni;a kell a teljesitett term6keket cikkszSm szerint, a teljesit6s d6tuma szerint,
a teljesltett mennyis6g szerint, tovSbb6 a term6kek ellen6rt6k6t nett6, 5fa, brutt6 szerinti
bont5sban.

6. A teljesft6sigazol5s alSir5sSra Beny6 BalSzs Ugyvezet6 jogosult.
7. A beszez6s p6nzrigyyi fedezet6t Vev6 sajSt forrSsbol biztositfia.
8. Vev6 a kifizet6s sorSn az ad6z6s rendj6r5l sz6l6 2003. 6vi XCII. torv6ny 36/4. g-5ban

foglaltakat teljes kdrben alkalmazza.
9. Aj5nlatk6r6 az ellenszolgSltatSs osszeg6t az igazolt szerz6d6sszerfi teliesit6st k6vet6en

havonta ut6lag a K.bt. 135.5 (1), (5)-(6) bekezd6sei, tovdbb5 a Ptk.6:130. g (1) bekszerint,
a szdmla k6zhezvdrtel6t6l sz6mltott 30 napos fizet6si hatdrid6vel, Stutal5ssal forintban (HUF)
teljesiti.

10. Felek meg5llapodnak abban, hogy a term6kek Elad6 aj5nlatban meghatdrozott ellen6rt6ke
mag5ban foglal valamennyi, a jelen szen6d6s teljesft6s6vel kapcsolatos szolg5ltat6s
ellen6rt6k6t is. Elad6 a term6kek aj5nlatban rogzitett ellen6ft6k6n kivi.il jelen szez6d6ssel
kapcsolatosan tovSbbi ig6nyt semmiffen jogcimen nem terjeszthet el6, kiv6ve az esetleges
k6sedelmi kamatot.

11. K6sedelmes fizet6s eset6n a Vev6 a 2013. 6vi V. W. 6:155.9-ban meghatSrozott m6rt6kij 6s a
k6sedelem id6tartamdval ar6nyos k6sedelmi kamat, tovSbb6 a k0lon jogszab5lyban
meg hatS rozott behajt6si kolts6g5ta 15 ny megfi zet6s6re koteles.

IV. A szerz6d6s taftalma

1. Elad6 a szerz&6s t5rgyait a megrendel6sben foglaltak szerint, rendeltet6sszerfi hasznSlatra
(felhaszn6lSsra) ;llkalmas Sllapotban koteles 5tadni. Felek ez alatt 6rtik az alSbbi feladatok
ell5tSsdt:

a. helys:zinre szSllit6s,
b. kirakrdSs,
c. Staddrs feladatait is.

2. Vev5 megrendek5seit ir5sban (ide 6rWe a fax 6s az e-mail formSj5t is) adja le, melyet Elad6
koteles halad6ktalanul visszaigazolni. A visszaigazolSsnak tartalmaznia kell adott esetben a
IL5. szerinti ad;atokat 6s iratokat. A visszaigazol5s e-mail ritj5n t6rt6nik. A visszaigazol5s
elmaraddsa - ill nem a teljes megrendel6sre vonatkoz6 visszaigazolSs - eset6n a Vev6 - a
teljesit6sig - eldrllhat a megrendel6st6l/megrendel6s 6rintett r6sz6nek megrendel6s6t6l, de
err6l halad6ktalanul ir6sban 6ftesltenie kell az Elad6t. Elad6 nem 6rv6nyesithet semmif6le
ig6nyt amiatt, hr:gy a fentiek ok6n a Vev6 harmadik f6lt6l szerezte be az adott term6ket.

3. A Elad6nak a hivatalos megrendel6s megktild6s6t6l sz5mitott 48 6r6n behil kell teljesitenie a
megrendel6sben foglalt mennyis6get 6s v5laszt6kot azzal, hogy ebbe nem szdmit bele a
munkaszrineti ill. i.lnnepnapok id6tartama.

4. A Vev6 jogosult egy h6napban legfeljebb 4 alkalommal az aznapi kisz6llitSssal megrendelni a
term6keket ez esetben a Vev6 koteles a megrendel6st aznap 10.00 6r5ig megkrildeni az
Elad6nak. Ez nem j5r a III. fejezetben foglaltakon trll tovdbbi fizet6si kotelezatts6g-gel.



5. Elad6 az adott megrendel6ssel 6rintett term6keket egy sz5llitm5nyk6nt koteles teljesiteni.
Elad6 tdbb megrendel6st is jogosult egy sz5ll[tm5nyk6nt teljesiteni.

6. Elad6 a megrendel6st munkanaponta 9 6r5t6l 16 6r5ig jogosult teljesibni. Elad6 a term6k

5tad5s-5W6teli id6pontja el6tt legkes6bb 1 6r5val koteles telefonon tSj6koztatni Vev6

helyszini kepvisel5.i6t, hogy a teljesitend6 term6kek 6W6tel6t Vev6 biztosltani tudja. Vev5

helyszlni k6pviselciie a megadott id5pontban koteles a teljesitesi helyen tart6zkodni 6s a
tesi6ttltott term6kel - t5tfra16 6s 6szlelhet6 szerzSd6sszerfis6g eset6n - 5tvenni' Vev5 ezen

kotelezetts6g6nek megszeg6s6brSl ered6 k6sedelem nem keletkeztet kotb6rfizet6si

kdtelezetts6get Elad6 rdsz6r6l
7. A teljeslt6s helye: 2600 V6c, De5kv5ri fasor 2. sz5m alatti telephely.
g. A lerakod5r ui ruoO koteiezetts6ge. Elad6 koteles a lerakoddshoz a megfelel6 szem6lyi,

illewe tdrgyi felt6teleket biztositani. Elad6 saj6t (v_agy m5s) megfelel6 fuvareszkdzon koteles

biztosltani a term6kek teljesft6s hely6re tort6n5 sz5llltas6t.
g. Az 6tad6s-6w6tef lJOponqauan a' felek kozosen ellen5rzik a term6kek szemmel l5that6

tu lajdonS gait, 6s azr:k szerz&lsszerfi seg6t'

10. Az 6tadds-5w6tel sqr5n ebd6 5tadla a ierm6t<ek haszn5lati 6tmutat6it, adott esetben j6t5ll6si

jegyeit, ill. az egy6b relevSns dokumentumokat'

11. Amennyiben az ai*far-aWetel sor5n hiUi-, uagy hi6ny Sllapfthat5 ryeg, gkkol a Vev6 a hib5s

teljeslt6ssel nem 6rintett term6keket'6weizi, J'tonui 5w6tel6t - k6sedelmi kotb6r terh6vel -
megtagadja. Ebben az esetben ut eruoa r.ttetes egr6sobb 2 munkanapon beliil hi6ny-' 6s

hibamentesen 6tadni a term6keket'

12. Elad6 akkor is koteles a hibSs term6k kicser6l6s6re, ha a hib5ra csak a felhaszn5l5s sor6n

derul f6ny. Ebben az esetben u v"uO nurioektalanui t5j6koztatja az Elad6t, amely koteles a

nin6s term6ket 2 murnkanapon beltil kicser6lni'

13. Felek kifeiezetten rogzltik, hogy az iiJ;t:iwetel sor6n csak 6s kizSr6lag a szemmel l6that6

je'emz6ket ettenOzi[. Enneli alapjir .t aiiOTr-5w6teti jegvz6k6nyv giqOgsa Vev6 r6sz6r6l

nem jerenti .;"'il] 'uid h',di{ ;;.b.d szemmer 
-n-em 

rdthato hi5nvossdsok, stb.

vonatt<oz6s5ba n a h iii ny-, 6s hi bamentess6g igazol5s5t'

14. A megrendel6s telje;it6se akkgl tof6nik rie6, amikor a term6kek a Vev6 r6sz6r6l5W6telre

keritltek. Eddig az id6pontig a koltseg-, es kSiresz6lyvisel6s az Eladot terheli'

15. Az 5tad5ssal iterm6kek tulajdonjoga a Vevore szall at'

16. A fentieken rogzitett szau5[o[ 
- 

U5rmeryit6net Erad6 5rta[ megs6rt6se sriryos

szerz&6sszeg 6snek rn i n6s il I'

V. Szerz6d6si biztosit6kok

1.E|ad6,hao|yancrkb6l,ami6rtfe|el6s(Ptk.6:186.5)azado$megrendel6s
teljesit6s6vet [er"J"li*be esik, f.eseOeiemi kotb6r megRzei6s6re kdteles' A k6sedelmi

kotb6r arapja . *a;;i.,.,,,met 6rinteilGrzr n"tto v6terdr-5nak z o/o-a, minden megkezdett

k6sedelmes 6r5ra sz5rnitva. A ktilonb6)o r"g-i.ndel6sekkel kapcsolatban felmert]lt, egytittesen

sz5mitott .sszesen 15 6r5t megharad6 ri6sederem 
"t"ten' 

vev6 jogosurt a szea6d6st6l

er5ilni/fermondani, mery ok5n eraoi- a meghi0surasi. kotb6r fizet6s6re resz kotelezett' A

k6sedetemmel 6rintett 6r5k a IV. 6. p".il;i ;i9htt6t";ott muntcanaponk6nti 9 6s 16 6ra

koz.tti idotaftamon belUl 6rtelemzenOSf- n t<6seOeiembe nem szSmi'tand6 bele a munkanapon

16.006r6t6|akovetkez6munkanapg.006r5j5igterjed6id6szak.
2. Etad6 meghiusurasi [otne, t"intgteiet" *oit*i, ha olyan okb6l' ami6rt felel6s (Ptk' 6:186' 5)

a terjesir6s ,".g;,di:-l,r"g[i,ilurarn-xzrte["bnd6 kt]i6nosen a kilonboz6 megrendel6sekkel

kapcsolatban felmertilt, egyuttesen sz5mitott osszesen 15 6r6t meghalad6 k6sedelem' A

meghi6sul5si kod;;;i;'"q; tetjes keretosszeg, ry6rtgk9: a k6tb6r alap 10 o/o-a'

3. A Vev6 a kotber[6ir"i"i6iet irds-beri f"']iffi;ttian e.uenvesirhetl mervnek az Erad6 koteles 8

napt6ri napon 
-lliJi 

turad6ktalanui eleget- tellj' Atnunnvint\ .az. Elad6 a felhlvas

k6zhezv6teret k6vet6 .3 napon nerur iiaemi1 indokr5rsar 6s bizonyit6kokkal al5t5masztott -
kiment6st nem tesz, at<kor a kotb6rk6-v#l6r az rtioo resz6r6l elismertnek tekinthet6 6s ezzel

besz5mlthat6vav5|i(arKbt.135'5tolu:!:fe|t6teleinekte|jestil6seeset6n'
4. Vev6 k6veteffreti-a'ieniieken t6l fJfmertitO (kotb6ren feltili) k6r6t'



1.

2.

Elado koteles a teljesit6st6l valamennyi teljesitett term6k vonatkoz5siban L2 h6nap j6t5ll6st
vSllalni. A j6t5ll6s sorin a Vev6 els6sorban kicser6l6si ig6nyt 6rv6nyesit aual, hogy a felek
jogviszonySra - fuggetlenul att6l, hogy a felek egy6bk6nt a rendelet alanyi hat5lya al5
tartoznak-e - a L5Ll2t)03. (IX. 22.) Korm. rendelet szabSlyait rendelik megfelel6en alkalmazni
azon k6rd6sekre, mely'et jelen szez6d6s nem rendez.
Elad6t tov5bb6 kell6kszavatossdg terheli a sz5llltott rendszer vonatkoz5s5ban a hat5lyos
jogszabS lyoknak megfelel6en.

VI. A sze:rz6d6s hat5lya, egy6b meg5llapod6sok

Felek a szerz6d6st 12 h6napos id6taftamra kotik azzal, hogy a szerzSdls megszfinik a 12
h6napos id5tartam lej5fta el5tt a keretosszeg kimertil6s6vel.
Felek a szerz6d6s hat5ly5nak megsztintet6s6re a ftk. ad5sv6teli szerzSd6sre vonatkoz6
szab5lyait rendelik alkalmazni, hogy a szen6d6s hat5lya megszrlntethet6 azonnali hat5llyal,
ha az egyik f6l s[rlyo:; szez6d6sszeg6st kdvet el 6s a s6relmet szenvedett f6lnek m5r nem 5ll
6rdek6ben a teljesft6:s,
Srilyos szen6d6sszeg6snek min6stjl - a szerz6d6sben ekk6nt meghatdrozottakon, ill. egy6b
s0lyos vagy ism6telt rszez6d6sszeg6s(ek)en t[l - krilonosen:

a. Elad6 r6szl:r5l:
1. jelen szerz6d6sben s0lyos szenSd6sszeg6sk6nt meg hat5rozott magatart5st

tan,isitja, vagy mulaszt6st kdvet el.
2. az 6ltala teljesiitett term6k a Vev5nek vagy harmadik szem6lynek (kiveve a

nenn rendeltet6sszerfi Vev6i t5rol5st 6s felhasznSl5st) kSrt okoz,
3. adirsz5m5t torli(
4. b5rmilyen a jelen szez5d6s t5rgySt k6pez6 tevdkenys6gre vonatkoz6

jog:szabSlyi vagy egy6b felt6telt elveszti,
5. joger5sen felsz6mol5si eljSrds indul ellene, vagy v6gelsz5mol5s ir5nti

k6relmet nydjt be, vagy m5s m6don tdrlik a c6gjegyz6kkil.
6. a Kbt. teljeslt6sre vonatkoz6 rendelkez6sit megs6rti,

b. Vev6 r6s;:6r51:
1. eg)'LittmfikM6si, titoKart5si kotelezetts6g6t a Vev6 megszegi
2. v6tel5r megfizet6s6nek legal5bb a megint6st kovet6 30 napon t0li

k6sedelme,
Felek a fenti joguk r]yakorl6sa el5tt a felek - amennyiben ez t6ltik elv5rhat6 - kdtelesek a
mdsik felet a szenodlsszerfi tefeslt6sre - megfelel5, legal6bb 24 orls (fizet6sn6l 15 napos)
hat5 rid6 biztosittSs5va | - ir5sba n felsz6l fta n i.
Vev6 jogosult 6s eg'yben koteles a szea6d6st felmondani - ha sztiks6ges olyan hat5riddvel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szen6d6ssel 6rintett feladata ell5t5s5r6l gondoskodni tudjon -
ha

a. Elad6barr kozvetetten vagy koaretlenril 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez I'alamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szeruezet, amely tekintet6ben fenn5ll a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb)
alpongSban meghatSrozott felt6tel;

b. Elad6ban kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezetben, amely tekintet6ben fennSll a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb)
alpongdban meghat5rozott felt6tel.

c. Ennek <lrdek6ben a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id5tartama alatt Elad6
tulajdon<lsi szerkezet6t Vev5 sz5mdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. I (3)
bekezd6:;e szerinti rigyletekr6l Vev6t halad6Kalanu I 6ftesiti.

3.

4.

6. Vev6 a szea6d6st ferlmondhatja (att6l ell5that) ha:



a. felt6tlerni.il szriks6ges a szea5d6s olyan l6nyeges m6dositdsa, amely eset6ben a
Kbt. 1211. $ alapjSn irj kozbeszerz6si elj5r5st kell lefolytatni;

b. Elad6 nem biztositLja a Kbt. 138. S-ban foglaltak betart5s5t, vagy az Elad6

szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodl5s kovetkezett be, amely nem felel meg a

Kbt. 139. S-ban foglaltaknak; vagy
c. az EUIT4SZ 258. cikke alapj6n a kdzbeszenls szabllyainak megszeg6se miatt

kdtelezr:tts6gszeg6si elj5r5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sSga az EUMSZ 258.
cikke alapj5n indrtott elj6r5sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogSb6l eredcj
valamely kotelezetts6g tekintet6ben kdtelezetts6gszeg6s tdrt6nt, 6s a bir6s5g 5ltal
meg5llapiitott jogs6rt6s miatt a szerzSdds nem semmis.

7. Elad6t ebben az r:setben a szen6d6s megsz6n6s6nek idcjpon[5ig teljesitett szSllilt6sok
ellen6rt6k6re illeti nreg,

8. Felek kijelentik, hogly a szerz6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyrittmfikodne( a felmertil6
probl6m5 kr6l egymdrst ha lad6kta la n u | 6rtesiti k.

9. Felek jognyilatkozataikat kizSr6lag ir6sban, az 6W6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6nik az elektronikus levelez6s (e-
mail) 6s a fax form5jdt is)

10. Felek k6pviselet6re (jognyilatkozat t6tel6re) az ott megjeldlt esetleges korlStozSsokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz5r6lagosan:

Megrendel6 r6sz6r6l:
N6v, beosztds: Beny6 Bal5zs tigyvezetS
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V6c, K6zt5rsas5g tt34.,06-27l5to-L07,06-271510-108
Jognyilatkozat korl5tozSsa : ni ncs, cegjegyz6sre jogosu lt

N6v, beoszt5s: Gerengay Tam5s rakt5ros
El6rhet5s6gei(lev6lcim, tel, fax) : +36301526-2485, email:gerengav.tamas@vacholding.hu

Sz5llitt6 rdsz6r6l:
N6v, beosztSs: JuhSsz Attila ligyvezet6
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) :2L32 God, Pesti rit 131.,
06-271530-620
06-271530-632
email :j uhasz.atti la@pirami:;epitohaz. hu

Jog nyi latkozat korl5toz5sa : n i ncs, cegjegyz6sre jogosu lt

N6v, beoszt5s: Abrah5m J6zsefn6 telephely vezet6
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2626 Nagymaros, V5ci [t 58.
06-27/354-204
06-2713s4-699
email : nagvmaros@piramisepitohaz.hu

tL. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy jelen szerzSd6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.5) teljesril6se
eset6n, irdsban m6closithat6. Felek r6gziti( hogy a szerz&6s alakzerfi
szea6d6sm6doslt5s n6lk.rll - m6dosul az al5bbi esetekben:

a. felek kozhiteles nyilv5ntartSsban foglalt adatainak m6dosul5sa eset6n a

nyilv5ntart5sba bejegyz6s napjSval,
b. felek kapcsolattaft6ira, teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosulSsa

eset6n a m6sik f6lhez tett kozl6s k6zhear6tel6nek napjSval,
amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zSrja ki.

12. Felek rogziti( hogy semmis a szerz6d6s m6dosirtdsa, ha az arra irSnyul, hogy az Elad6t
mentesits6k az olyan szerz(d6sszeg6s (illetve szerz6d6sszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkOvetkezm6nyei - idr: nem 6rile a felmond5s vagy el5ll5s jogSnak gyakorl5s5t -



alkalmaz5sa al6l, amely6rt felel6s (illetve felelcjs lenne), vagy amely arra irSnyul, hogy Vev5
Stv5llaljon az Eladr5t terhel6 tobbletmunkakoltsegeket vagy indokolatlanul egy6b, a szen6d6s
alapjSn az Elad6t terhel6 kock5zatokat. E korben kijelenti Elad6, hogy a kock5zatokat
felm6rte 6s azt a jc'len szez6d6sben foglalt ellenszolgSltatSsban teljes korUen 6rv6nyesitette.

L3. SzerzSd6 Felek megegyeznek abban, hogy a vit6s k6rd6st megkis6rlik peren kivrili b6k6s irton
rendezni, 6s csak ennek eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak bir6s5ghoz. Amennyiben az
egyeztet6s nem vezet eredm6nyre, tgy jelen szez5d6sb6l ered5 jogvitdjuk tekintet6ben
kikotik - 6rt6khat5ft6l ftigg6en - a Vevcj sz6khelye szerinti jar5sbir6sdg/torv6nysz6k
kiz5 16lagos illet6kess6g6t.

14. Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a szerz6d6s bdrmely pon$a k6gens
jogszab6lyba Utko::ne, vagy a kdzbeszez6si elj5r5s kotelez5 6rv6nyfi dokumentumSnak
tartalmdval ellent6tes lenne, akkor a szerzSdls fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov6bbi jogcselekm6ny, @y krilonosen a szerz6d6s m6dosiltSsa n6lkUl - a megs6rtett
kotelez5 6ru6nyfi iogszab6lyi rendelkez6s vagy k6zbeszea6si dokumentumi rendelkez6s
kerril. Fentieket kell megfelel6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens jogszabSly akk6nt
rendelkezi( hogy valamely rendelkez6se a szerzSd6s r6sze (vagy a szez5d6sben
szovegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szovegszerfien a szerzSdds nem taftalmazza (az adott
rendelkez6s a szez6d6s r6sz6t k6pezi).

15. Felek meg5llapodnak abban, hogy Elad6 nem fizethet, illeWe sz5molhat el a szez6d6s
teljesiit6s6vel osszefrigg6sben olyan kolts6geket, amelyek a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) pont

ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel5 t5rsas5g tekintet6ben merulnek fel, 6s

a melyek V6 | la I koz6 erd6koteles jdvedelm6nek csokkent6s6re a I ka I masa k.

16. Szerz&5 Felek az egymds 6rdekkor6be tartoz6 6s tudom5sukra jutott tlzleti titkot k6telesek
megtaftani, 6s a titc,ktartdsi kotelezetts6get kdtelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal
6s alv5llalkoz5ikkal (teljesit6si seg6deivel) stb. is betartatni. Az Uzleti titok megs6rt6s6b5l
ered5en okozott k6rok6rt a felek egym5ssal szemben felel6sek.

17, Felek, valamint az arlkalmaz5sukban 5116 munkat6rsaik jelen szerzod6s hat6lya al5 tartoz6
feladatainak teljesltdrse sor5n tudomdsukra jutott, Vev6t 6rintd minden adatot, t6nyt 6s
bizalmas inform5ci6t kOtelesek meg6rizni, friggetlentil att6l, hogy az sz6ban vagy i,r5sos

formdban kerrllt a birtokukba.
18. Az ir'6sban 5tadott bizalmas inform5ci6k att6l friggetlentil tizleti titoknak min6srilnek, hogy

azokon a "Bizalmas", "Titkos" vagy ezekkel rokon 6rtelmfi feliratot a felek szerepeltetik-e.
Felek tudom5sul veszik, hogy az rjzleti titok v6delm6ben hat5lyban l6v5 jogszab5lyok el6ir.5sai
jelen titoKart5si renclelkez6s mellett is k6telez6ek sz5mukra. Elad6 az rizleti titkokat saj5t
vagy harmadik szemdrly 6rdek6ben - jelen szerz6dds teljesit6s6hez szriks6ges m6rt6ken tril -
nem haszn5lha$a fel.

19. A titoKart5si kdtelezeLts6g megs6ft6se srilyos szerz6dlsszeg6snek min5s[]1.
20. Nem terheli a titoktart5si kotelezetts6g a feleket azon adato( okiratok vonatkozds5ban,

melyet jogszab5ly n)'ilv5nos adatnak tekint, vagy egy6bk6nt a nyilv5noss5gra hozatal5t
el6iqa, tov5bb5 az erre feljogosftott ellen6z6 szeruek fel6 biztosiltand6 adat, ill.
iratszol95 ltatds vonatkoz5sS ban.

21. Felek kifejezetten rogziti( hogy tudomdsuk van arr6l, hogy Vev6 koteles a Kozbeszen{si
Hat6s5gnak bejelenteni, ha

a. Elad6 szerz5d6ses k6telezetts6g6t stlyosan megszegte 6s ez a szez6d6s
felmonddsrihoz vagy el6llSshoz, k5rt6riit6s k6vetel6s6hez vagy a szez6d6s alapjSn
alkalmazhat6 egy6b jogkovetkezm6ny 6rv6nyesit6s6hez vezetett, valamint, ha
Elad6 olyarr magatartSsSval, amely6rt felel6s, r6szben vagy eg6szben a szea6d6s
lehetetlenril6s6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia kell a szerz&{sszeg6s
leir6s6t, a',7- annak alapj5n alkalmazott jogk6vetkezmtinyt,valamint, hogy a
szez6d6 fill a szen6d6sszeg6st elismerte-e, vogy sor keruilt-e arra vonatkoz6an
perindit5srar.

b. Elad6 szezSd6ses kdtelezetts6g6nek joger6s bir6sdgi hat5rozatban meg5llapitott
megszeg6se eset6n a szeuSddsszeg6s t6nydt, leirds6t, l6nyeges jellemz6it
bele6rtve erzt is, ha a szerz6d6sszeg6s a szerz6d6s felmondSsdhoz vagy a



I

szerzffilst6l val6 el5ll5shoz, kdrt6rit6s kovetel6s6hez vagy a szerz6d6s alapj5n
alkalmazl'rat6 egy6b szankci6 6rv6nyesirt6s6hez vezetett, valamint Elado szenSd6
f6l olyan magatartdsSval, amely6rt felelSs, (r6szben vagy eg6szben) a szen&6s
lehetetlen ii l6s6t okozta.

22. Felek fenti korben nreg5llapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok Staddsa
miatt a Vev5vel szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesrteni abban az esetben sem, ha
b5rmely 5tadott t6ny, vagy korrilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak, kiv6ve ha ezzel a
Vev6nek az adatok drtad5sSnak pillanat5ban t6nyszerfien tiizt5ban kellett iennie (nem tartozikide a hib5s jogs;zab5ly-6rtelmez6sbSl vagy t6ves t6ny5ll5s-6rtelmez6sb6l sz6rmaz6
kori.llm6ny, kiv6ve ha az a Vev5nek felr6hat6an kovetkezett be).

23' Jelen szez6d6sbe! 
. 
nem szabSlyozott k6rd6sekben MagyaiorszSg hatdlyos jogszab5lyai,

ktilonos tekintettel l(bt., illetve a Kbt. 6ltal biztositott korben a ftk. vonatkozo rendelkez6sei
az ir5nyad6ak.

24' Jelen szenSd6s elvSlaszthatatlan r6sz6t k6pezi - fizikailag nem csatolva - a k6zbeszea6si
^_ eljdrds iratanyaga, ldv6ve a dont6sek 6s doni6sel6t<6szit6 iratot<.
25. Jelen szerz&6s az alfi[rils|val l6p hatdlyba.

Y6c,20L7. februir 7.

Ellenjegyzem:
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