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2 . nEsz rerrNrerEeeN

amely letrejott egyr6s.zrdl V6ci Spoft Nonprofit Kft. (sz6khely: 2600 V5c, B5n M6rton utca
3,, Kdpviseli: Z5b6 Edina Ugyvezet5 igazgat6 addszdma: l}676Z7l-2-t3, p6nzforgalmi
sz5mlasz6ma: 77742094-20159120-00000000) (tovSbbiakban: Megrende16)

m5sr6szr5l a Park6v Kft,(sz6khely: 2600 v6c, Budapesti f6ft 16, ad6sz6m: t2ozo24g-2-t3,
p6nzforgalmi szdmla:;z6m: ...t1742094-20145189cA.: ...13-09-069528.; k6pviseld: ...partin6
Kov6cs Eva..) mint sztrllit6 (a tov6bbiakban; Sz5llit6) koz6tt az alulirott helyen 6s napon, az a15bbi
felt6telek szerint:

I. El6zm6nyek

Megrendel6k k6pvise|:t6ben a V6ci Virosfejleszt6 Kft. a 2011. 6vi cvIII. torv€ny (tovdbbiakban:
Kbt.).m. rdsze alapj5n nemzeti elj6rdsrend szerinti hirdetm6ny 6s t6rgyalSs n6l[uii kozbeszea6si
eljArSst folytatott le ,,lrodaszer, paplr 6s nyomtat6patronok beszez6se,; elnevez6ssel.
Az eljdr5sban 5 r6szre lehetett r6szajdnlatot tenni. Jelen szez(rdds az 2. r6szben meghat6rozott
term6kekre 6s mennyis{;ekre terjed ki.
Az. elj6r5s nyertese a szSllito lett, akivel Megrendel6 - a Kbt. rendelkez6seinek megfelel<5en - az
a15bbi szez5d6st k6ti,
Felek rogziti( hogy a Megrendel6 a 2013. 6vi V. torvdny 8:1.9 (i) 7.) ponqa alapjitn szen6dS
hat6s5gnak min<lstil.

1.

II. A szez6rCds tdrgya

A Megrendel6 - jelen szezcdds 
_ 
hatalya alatt tett kulon megrendeldsekkel - megrendeli

sz6llit6t6l a kozbeszezdsi elj5r6s iratanyagdban meghatdrozott m0szaki specir-keci6iir
irodaszereket papir'6nikat 6s nyomtat6patronokat (tovabbiakban: term6kek) (ide 6rwe'a
tulajdonba adist s), valamint a kapcsolod6 feladatok (kotelezetts6gek) ell6tisdi.'
A jelen szez(ddsre vonatkoz6 mennyis6geket, tipusoka! a kdzbeszez6si elj5r6s iratanyaga
ta rta lmazza .

Felek rogzitik, h,:gy jelen szez6dds alapjdn Megrendel6 jelen szez6d6sben nem v5llar
k6telez5 6rv6nn yel megrendel6st. sz6llit6 kijelenti, hogy a fentieknek az al6niata
megtdtelekor tudatdban vol! 6s ennek alapjdn teite meg aFnbtdt. Sz6ilit6 jeten ,-oZJeriL,
lemond arr6l, hogy a keretosszeg ki nem meritdse vagy- megrendel6s elmaraddsa miatt a
Megrendel6vel szemben b6rmif6le ig6nyt 6rv6nyesitsen.
Sz6flito- kijelenti, hogy jelen szerz6d6s hat5lya ald taftoz6 megrendel6sek fentiek szerintr
teljesit6s6t v6llalji:.
A term6kekkel kepcsolatos mfiszaki 6s egy6b felt6teleket a k6zbeszez6si elj5r6s iratanyaga
ta rta lm azza .

Felek meg6liapi!5( hogy a teljesit6s (a meghatdrozott kdvetelmdnyek vonatkoz6s6ban)
akkor megfelelS, ha a szSllitott term6k a rendeltet6sszerfi felhaszndldsri alkalmas, hi6ny-, ds
hibamentes (megfelel a m[iszaki leir5sban foglalt felt6teleknek), 6s mennyiseg ii rietegiti a
megrendel6sben szerepl6 mennyisegi felt6teleket.
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7. fulek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben a teljesitds sorSn a megaj5nlott termekek

b6rmelyike az adott teljesitdsi id6pontban nem teljesithet6, Sz6llit6 jogosult, az aj5nlat6ban

megadott nem teliesithet6 termekkel azonos vagy jobb tulajdons6gokkal rendelkezcj m5s

tipu-ssal teljesiteni, ha ehhez Megrendel6 el5zetesen hozz6j5rult. A hozzSj5rul5shoz a Sz5llito

az akad5lyoztat5s trcjelent6s6vel egyid6ben koteles term6kismertet6t csatolni. Amennyiben a

fenti felt6teleknek a megajanloti' helyettesit6 term6k megfelel (a -feltetelek igazolSsra

ker0ltek) a Megrenrlel6 nem jogosult a hozz5j6rul6sat megtagadni. A modositas alaplan az ar

(egyseg5r) nem emelkedhet.

III. Az ellen6rt6k

l.Aterm6keke||endrt6k6t_me|ymag6banfog|alva|amennyi,afe|hivSsban.i||'je|en
szerz6d6sben rogzirctt kotelez"ttieg 

"ti6tatanuk 
ellen6rt6k6t is -a jelen szerz6d6s l' sz'

mell6klete tartalmazza.
2.Afe|hiv5sbanmeghatarozottmennyis6gekrevonatkoz6,azaj5n|atban-meghat6rozottnett6

6sszellendrt6k 
- (ell;zol96lt;tasi index): - . 699891ft+Afa ' azaz

ttiGziztitencvenkilencezer- iyolcsz6zki lencv.enegyfori nt +Afa.

l. nt J[.Zttar iJeze-a a Megrend-el6 saj5t fon5sbol biztositja'

4. Meqrendel6 el5leget nem fizet' .^rli!^r^ hM' r h '
;. ffi#il"[ 6;i;;iiii"tt;m6kek elen6rt6k6nek meefizet6s6nek felt6tele, hosv a hienv-'

6s hibamentes teljesrtest . la#"iiirO r'epuit"iOi" igutoiju' A teljesitesigazo!3: 'f illllTt *t
jelenti a rejtett hib6k uonu-tik*er6bun b5rmiiyen, a Megren-del6t meglllet6 jogr6l val6

lemond5st.
6. Sz6llit6 megrendel6senk6nt ut6lag (.fravolta) 

-19g-o;ult- 
teliesitesigazol5s csatol6sSval - a

sz6mla ki6llit5s6ru, n'"rv"i'l'r"gi;ni"rB i rot' i jo'lS trl' (s)-(6) bek;.illetve a ftk 
-6:130'5 

(1)

bek. szerint, a sz6mta r.ern"i,ii"riiro""to :o *i..id iiz;i6;i hat6ridSvel, 6tutal6ssal fizet

z. e'i:ri"rfterigazot5s al5irSs5ra Z6bo Edina tigyvezet6 igazgat6 jogosult

8. A beszez6s penzilsvi t"o"ltit6ir,tL?:tj#:;F.if""i:i6d b-lztositja' melv rendelkezesre 6ll'

9. Megrendet6 a kifizet€:s ;;;; adlzas renOi6r6l sz6l6 2003. 6vi xcII. towenv 36/A' !-6ban

,r. 
tff:1fl$rf,ifiJ,"ji%lj;flT3i?; 

termekek. sz5rit6.aj6nratban meshatarozott.erren6rt6ke

mag6ban fogtat varame'fnii, ?t;i* ,i",,tiOE t"fi"'titerevel kapcsolatos kotelezettsAl

ellenerteket is. szalrto a teimekek aj6nlat6ban rogzitetl ellenert6ken kivijl jelen szez6d6ssel

kapcsotatosan tovaOOi erreiszo'igiiiJl*i igenyt serimilyen ioocimen nem terjeszthet el6'

11. K6sedelmes fizetes eseG;- a'NegrenO"fO, mlnt szezod6 hat6s6g a ftk-ban (6:155'5)

meohat5rozott merttikii 
"es -u te'rJ"f"r id5tarbme;l ar6nyoJ k6sedelmi kamat 6s

io6eg6tat6ny megf izet6s6re k6teles

IV. A szerz6d6s tartalma

1. Megrendel6 megrend'3leseit ir5sban (ide.6rw" 3.!tt,6s az e-mail form6j5t is)a legalSbb

meorendel6s ."nny'''tg"iua[!ztef<a' iovam5 a teljesit6si hely megad6s5val n-dja le' melyet

sz5'it6 rotetes h"t..d;;ffit;"*i"gkJrdbb-.arnap visszalgazolni. A visszaigazol6s e-

mail/fax irtj6n t6rt6nik .--r^,..^!^^ r^^r.rr h:rari.t6re de leok6s6bb a

2.ASz6||it6nakameg.ende|6seketamegrende|6sbenfoo|a|that6rid6re,de|egk€
megrendel6st5l szamitott g:nipon belul kell munkanaponk6-nt 9-t6l 16 6r6ig teljesiteni'

i. tfl?i,i-"i 
n!)t"",'*". 

t6revart rendert"t":'3:li- 1?:',1?r"f,^,(r:'l':f#'11?i 
€rkarmas

5llaootban, serteuen, zei'csomagoEsban koteles 6taani. reer'ez alatt 6rtik az al6bbi

feladatok ellat6set:
a. helYszinre r;z5llitas,

b. kirakod6s,

^\
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c. etadSs feladatait is.

5. A 96pj5rm0r6l tort6n6 lerakodSs a szSllit6 feladata, koteles a lerakod6shoz biztositani a
megfelel6 szem6lyi illetve tArgyi felt6teleket.

6. Az 6tad6s-6tv6tel id6pon!6ban a felek - a csomagol5s megbont6sa n6lkUl - k6zdsen
ellen6zik a term6l<ek szemmel liithat6 tulajdonsSgait, 6s azok szerz&lsszerfis6g6t.Felek a
teljesit6skor elv6gzik a mennyis6gi ellencjrz6st.

7. Amennyiben az 6tirdds-5wdtel sorSn hiba-, vagy hiSny Sllapithat6 meg, akkor a Megrendel6 a
hibSs teljesitessel nem 6rintett term6keket 6tveszi, a tobbi 5tv6tel6t megtagadja. Ebben az
esetben a Sziillito k6teles legkds6bb 8 munkanapon belijl hi6ny-,6s hibamentesen -adott
esetben sz6llit6t terhel6 k6sedelmi k6tb6r terh6vel -5tadni. Ennek elmulasztdsa
meghi0su15snak min5sijl.

8. Felek rogzitilt hog,/ a 8 napot meghalad6 k6sedelem meghirisul6snak min5srjl.
9. Meghi0sul5s eset6n a. Megrendel6 jogosult harmadik szem6lyt6l beszerezni a meghitisul5ssal

6rintett term6kek:t 6s k6sedelmi kotbdrt kovetelni. sz5llit6 nem jogosult ezen okb6l a
Megrendel6vel szemben semmif6le fizet6si vagy egy6b ig6ny erv6nyesit6s6re.

10. Sz5llito akkor is kiiteles a hibis termdkek kicser6l6s6re, ha a hib5ia csak a k6s6bbiek sordn
derril feny.

11' Felek kifejezetten rogzitik, hogy az 5tad6s-5tv6tel sor6n csak 6s kiz6r6lag a szemmel ldthat6
jellemz5ket ellen6zik. Ennek alapjSn a szSllitolevel al6ir5sa Megrend el6i4szer6l nem jelenti
az_ in. rejtett hib'5( szabad szemmel nem ldthat6 hi6nyossdgok, stb. vonatkoz6sd-ban a
hi6ny-, 6s hibamentess6g igazolds6t.

12. A megrendelds terljesit6se akkor tcjrt6nik meg, amikor a term6kek a Megrendel6 r6sz6r6l

- Stv6telre keri.]ltek. Eddig az id6pontig a kolts6g-, 6s kdrvesz6lyviset6s a sz6llii6t terheli. 
'

13. tu 5tad5ssal a terrn6kek tulajdonjoga a Megrendel6re szdll iit.

V. Szerz6d6si biztosit6kok, k6rt6rit6si szab6lyok

1. sz5llit6 k6sedeleni kotbdr megfizetdsdre k6teles, ha olyan okbol, ami6rt felel6s a letenszezcjd6sben me;hatiirozott teljesft6si hatiirid6t elmulaszUa. A kdsedelmi kottr6r alapla az
erintett megrendel6ssel 6rintett term6kek nett6 v6tel5ra. M6rt6ke minden .egkl;eit- ;iptari
napra a kotbdralaD 3olo-a.

2' szellft6 meghirisul6si kotber megfizet6sere koteles, ha olyan okb6l, ami6rt felel5s,a sze12dd6s
_ meghirisul. A.meghitisulSsi kotber mdrt6ke keretosszeg (k6tberalap) 1Solo_a.3. A Megrendel6 a kdtbdrkovetel6set ir5sbeli felsz6lit6s ,itjan eru6nvesitheti. melynek a Sz5llito

koteles 8 naptdri napon belUl marad6ktalanul eleget tenni. Amennyiben a szjttit6 a felhlv6s
kdzhezv6tel6t kovet6 3 napon be[il 6rdemi - ind6kt6ssat es uizonfit6t<otxat-u[t rurri"n -kiment6st -nem t(rz, akkor a kotbdrkovetelds a sz5llito r6sz6r6l 

"r'.."rtn"[ 
i"r,i.in"iO e,

_ ezzel besz6mithat6v6 vSli( a Kbt. 130,s (6) bek. fert6tereinek terjesiir6se eset6n.4. Megrendel6 koveterheti a fentieken t0r fermertir6 (k6tberen feri.irii k6r6t.5. szSllit6t. kell6kszavatossag terheli a szdllitoti term6kek vonatkozdsdban a hataryosjogszabSly_oknak rnegfelel6en. E kotelezetts{]e k6r6ben szSllito rotereii muntan.poi-u"rul
a kicser6l6sre.

6. sz6llit6 felel6s nindazon kdrokdrt, melyet a nem szezrid6sszer( teljesit6s miatt aMegrendel6n6r keletkezett vagy harmad-ik szemdryekre hdramrott. n kir megt6riteidie akotb6rre vonatkoz6 szabSlyok megfelel6en alkalmazand6ak. sz6rrto roteles 'm"ni"rit"", 
uMegrendel5t mincren oryan.ig6ny. ar6t, ameryei nurrioiI tr"r"ryek a Megrender6ver szemben

ervenyesltenek a fenti okbol. Sziillit6 koteles a perben a MegrendelS oldaliin r6szt venni, na aMegrendel5vel sz,3mben a fenti okb6l Der indul.

VL A szerz6d6s hat5lya, egy6b meg5llapod6sok
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1.

4.

A felek a szezrid,ist hatSrozott id6tartamra kotik. Sz5llito a jelen szez6d6s al6ir5s5t k6vet<i 3
6ves id6tartamra, de legfeljebb a keretosszeg kimeri]l6s6ig k6tik, mely alatt k6teles a Sz5llito
a megrendeldseket teljesiteni.
a szezerd6s megsz(nik tehdt a fenti id6pontban, vagy a keretosszeg kimertil6s6vel.
Felek rogzitik, hogy tekintettel a szerz&6s hatSrozott id5tartam6ra, a szez6d6s rendes
felmond6s-l/el6ll5ssal nem szfi ntethet6 meg.
Felek a szezrjdds hatdly5nak megsztintet6s6re a ftk. addsv6teli szez5d6sre vonatkoz6
szabSlyait rendelik alkalmazni, hogy a szez(rd6s hat5lya megszfintethetS azonnali hat6llyal,
ha az egyik f6l s0lyos vagy ism6telt szez6d6sszeg6st kovet el 6s emiatt a sdrelmet
szenvedett f6lnek m6r nem 5ll 6rdek6ben a szezcidds teljesit6se.A srilyos vagy ism6telt
szerzdd6sszeg6s az 6rdekmfl6st onmag6ban igazolja a sdrelmet szenvedett fdl r6sz6r6l.
S0lyos szezciddss.zeg6snek min6sUl - a szez6d6sben ekk6nt meghatdrozottakon, ill. egy6b
srilyos vagy ism6te{t szea6d6sszeg6s(ek)en tril - kr.il6nosen:

a. 5z6llit6 r6sz6r6l
1. a jelen szea6d6sben a teljesit6s vonatkozSs5ban r5 ir6nyad6

szabSlyok megs6rt6se, mely a megrendel6s hatSrid5re vagy
megfelel5 m6don 6s min6s6gben 6s vSlaszt6kban val6 teljesit6s6t
eredm6nyezi, ha ez a Megrendel6 tev6kenys6g6t akad'lyoua,
vagy elnehezfti.

2. egyiittmfikod6si, titoktart6si kotelezetts6g6t a Sz6llit6 megszegi,
ide 6rtve a teljesit6shez szr.iks6ges 3. felekkel t6rt6n5
egyi.jttm[iked6st is,

3. Sz6llit6 ellen joger5sen felsz5molSsi elj6r6s indul, vagy
v6gelsz6mol5s ir6nti kdrelmet ny0jt be, vagy egy6bk6nt a
cegjegyz6kkjl torlik,

4. 5z6llit6 ad6sz6m6t torlik,
5. Megrendel<5nek vagy harmadik szem6lynek k6rt okoz a jelen

szen6dds hibds, hi5 nyos, va gy k6sedel mes teljesit6sdvel.
b. MegrendelS r6sz6r5l:

1. egyUttmUkoddsi, titoktaftSsi kotelezettsegdt a Megrendel6
megszegr,

2. v6telSr megfizet6s6nek legal5bb a megint6st k6vet5 30 napon tili
k6sedelme.

Felek a fenti joguk gyakorl6sa el6tt - amennyiben ez t6[ik elv5rhat6 - kdtelesek a m6sik felet
a szen6dasszerl teliesit6sre - megfelel6, legal5bb 5 napos - fizet6sn6l 30 napos - hatdrid6
biztosit6s6val - irdsban felsz6litani. Nem terheli a megint6s kotelezetts6ge a s6relmet
szenvedett felet, ha ez tdle nem vSrhat6 el a s6relem srily5nak ok6n.
Megrendel5 koteles felmondani a szerz5d6st - adott esetben olyan hatdrid6vel, hogy az
term6kek beszez6sdr6l jogszer0en gondoskodni tudjon - , ha

a. 5z6llitobarn kdzvetetten vagy kozvetlen l 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely tekintet6ben fennSll az 56.9 (1) bekezd6s k) pon!6ban
meghat6rozott valamely felt6tel.

b. Sz5llit6 kdzvetetten vagy kozvetlenlil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezetben, amely tekintetdben fenn5ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban
meghatdrrzott valamely felt6tel.

c. Ennek 6rdek6ben a szen6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Sz6llit6
tulajdonosi szerkezetdt a Megrendel6 sz5m6ra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt.
125.5 (5) bekezdds szerinti rigyletekrdl a Megrendel6t haladdktalanul 6rteslti.
Sz5llit6t ebben az esetben a szez6d6s megsz0n6sdnek id6pongdig teljesitett
szSllitdsok ellen6rt6k6re illeti meo.

7.

r1



8. Felek kijelentik, hogy a szerzchds teljesit6s6ben folyamatosan egyijttmfik6dnek, a felmeriil5
probl6m6kr6l egym6:;t halad6ktalanul 6rtesitik.

9. Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag ir5sban, az 5tv6tel helyet 6s idejdt azonoslthat6 m6don
igazol6 m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az eleKronikus levelez6s (e-

mail) 6s a fax form5jiit is)
10. tulek k6pviselet6re rjognyilatkozat t6telere) az ott megjel6lt esetleges korlStoz6sokkal az

a15bbi szem6lyek jogosultak kizSr6lagosan :

Megrendel6 r4szdr6l'.
N6q beos.ztSs: 26b6 Edina i.igyvezet6 igazgat6
El6rhet6sergei ( levdlcim, tel, fax) : 27 I 5L0-4OO

Jognyilatkozat korl6toz5sa : --.-

N6v, beos:zt5s: NagY Magdolna
El6rhetSsigei( lev6lcim, tel, f ax) : 27 l 5lO- 400

Sz6llit6 rdr;z6r6l
N6v, beos;rt6s: PARTINE Kov6cs Eva 0gy'vez
El6rhet6sd,gei(lev6lcim, tel, fax)'.27 -376-3O2

Jognyilatk,:zat korl6toz6sa :

N6V beos:t6s: ...Partin6 kovScs Eva

El6rhet5sdgei (lev6lcim, tel, fax):27-316-302
Jognyilatkr)zat korl6toz6sa :

lt. Szen6d6 Felek r6gzitik, hogy jelen meg6llapodSs csak a felek egyez6 akaratnyilv5nit6s6val,

ir6sban m6dosithat6, figyelembe v6ve a Kbt. vonatkoz6 el6irSsalt (132'5) is'

t2. Szen6d6 Felek megegyeznek abban, hogy a vit6s k6rd6st megkis6rlik peren kivi.ili b6k6s 0ton

rendezni, 6s csak innef eredmdnytelens6ge eseten fordulnak bir6s5ghoz. Amennyiben az

egyeztet6s nem vez€)t eredm6nyre, 0gy jelen._szez5d6sbol ered6 jogvit5juk tekintet6ben

rir.'ott - 6ft6khat6rti,l frtggchn - a Megrendel6 sz6khelye szerinti j5r5sbir6s6g/torv6nysz6k

kiz616lagos illet6kessd g6t.

13. Fefek riegdllapodnall abban, hogy amennyiben a szerzod1s b5rmely pontja k6gens

jogszab5lyba titk6zne:, vagy a kozbeszezesi elj5r6s k6telez6 6rv6ny0 dokumentumSnak

iartatm5vit ellent6te:; lenie, akkor a szez6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov5bbi jogcs,:lekm6ny, igy ki..ilon6sen a szezSd6s m6dos(t5sa n6lkiil - a megs6rtett

k6telezd erv6nyd jogszab5lyi rendelkez6s vagy kdzbeszez6si dokumentumi rendelkez6s keri.il.

Fentieket kell 
' 
m-egielelcten alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens jogszabSly.. akkent

rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szez5d6s r6sze (vagy a szez6d6sben

szovegszeriien sierepelnie kell) 6s azt szovegszerlien a szez6d6s nem tartalmazza (az adott

rendelkez6s a szez5dis r6sz6t k6pezi).

14. Felek meg6llapodnak abban, hogy a Sz6llit6 nem fizet, illetve sz6mol el a szez6d6s

teljesit6s6iet 6sszefiigg6sben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezdes k) ponqa

szerinti felt6teleknek irem megfelel5 t6rsai6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a SzSllit6

ad6k6teles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

S. i)eiUa Felek az egym6s 6rdekkor6be tartoz6 6s tudom5sukra jutott tizleti titkot k6telesek

megtaftani, 6s a titoktart6si kdtelezettsdget kotelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal

6s l6zremfikod6ivel stb. is betartatni. Az Uzleti titok megs6rt6s6tril ered6en okozott k6rok6rt

a felek egym5ssal szetnben felel6sek.
16. Felek vaijmint az alk.almaz6sukban 5116 munkatSrsaik jelen szez6d6s hat6lya al5 taftozo

feladatainak teljesit6se sor5n tudom5sukra jutott, Megrendel5t 6rint5 minden adatot' tenyt es

bizalmas informdci6t kotelesek megSriznif fiiggetleni.il att6l, hogy az sz6ban vagy ir5sos

form5ban kerillt a birt()kukba.
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!7.la ir{sban Stadott b,izalmas informSci6k att6l f0ggetlenUl Uzleti titoknak min5s0lne( hogy
azokon a "Bizalmas", "Tltkos" vagy ezekkel rokon dftelm[i feliratot a felek szerepeltetik-e.
Felek tudom6sul vesz:i( hogy az i.izleti titok vAlelm6ben hatSlyban l6v6 jogszabSlyok el6ir6sai
jelen titoktartdsi rendelkez6s mellett is k6telez5ek szdmukra. SzSllito az ilzleti titkokat sajdt
vagy harmadik szemrlly 6rdek6ben - jelen szen&6s teljesit6sdhez szilksdEes m6rt6ken trll -
nem hasznSlhaua fel.

18. A titoktart6si kotelezettsdg megs6rt6se srilyos szez6d6sszeg6snek min6sul.
19. Nem terheli a titoktart6si k6telezettsdg a feleket azon adatok, okiratok vonatkoz6s6ban,

melyet jogszab5ly nyilv5nos adatnak tekint vagy egy6bk6nt a nyilv6noss5gra hozatal5t
el6irja, tov6bb6 az erre feljogositott ellen5z6 szervek fel6 biztositand6 adat, ill.
iratszolgSltatds vonatkozds6ban.

20. Jelen szez(t6sben nem szab6lyozott k6rddsekben Magyarorsz5g hat6lyos jogszab5lyai,
ki.ildnds tekintettel a Polg6ri Tdrvdnykonyv (Ptk.), illet6leg Kbt. vonatkoz6 rendelkez6sei az
iriinyad6ak azzal, holy amennyiben jelen szerz6d6s vagy a Kbt. az 6rtelmez6sre vonatkoz6
elt6r6 rendelkezdst rrem taftalmaz, 0gy jelen szea6d6sben alkalmazott kifejez6seket a ftk.
rendelkez6sei szerint kell 6rtelmezni.

21, Jelen szen6d6s elvd laszthatatlan rdsz6t k6pezi - a Megrendel6 p6ld6ny5hoz csatolva - a
kdzbeszez6si elj6r6s iratanyaga.

22. Jelen szen6d6s az al;iirAsival l6p hat6lyba.

Felek a szez6d6st, rnint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasSs 6s 6rtelmez6s ut6n,
helybenhaqy6lagal6ii5k. 
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Megrendel6 megrendel€seit ir6sban az alSbbi
cimrSl adja le:

2O15.6v
augusztus 31.
SacPLgt I tLrct zL.
november 2.
november 23.
december 14.
december 28.

napokon a ceoledi.monika@wcholdino.hu email
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