
SzAttirAsr KERErszERiz6DEs

3 . R€sz TEKTNTETEBEN

amely l6trejott egyrl.szrol V5ci T6vh6 Kft. (sz6khely: 2600 V5c Zrinyi u.9.., K6pviseli:
I5szai P6ter iigyvezet6 igazgat6, ad6sziima: 12165591-2-13, p6nzforgalmi sz6mlasz6ma:
10401 103-11011152-00000000) (tov5bbiakban: Megrendet6)

m5sr6szrcil a Park6v Kft.(sz6khely: 2600 v6c, Budapesti f6ft 16. ad6szdm: L2o2o24g-2-13,
p6nzforgalmi szdmlasz6m: ...I7742094-20145189cA.:...13-09-069528.; k6pvisel6: ...partin6
Kov5cs Eva..) mint sz;illit6 (a tovdbbiakban: SzSllit6) k6z6tt az alulirott helyen 6s napon, az aldbbi
felt6telek szerint:

L El6zm6nyek

Megrendelclk k6pvisel,:t6ben a V5ci v5rosfejleszt6 Kft. a 2011.6vi GVIII. torv6ny (tov6bbiakban:
Kbt.).ilI. resze alapj6n nemzeti eljdr6srend szerinti hirdetmdny ds t6r9yal5s n6l[uii kozbeszezesi
elj5r6st folytatott le ,,lrodaszer, papir 6s nyomtat6patronok beizez6s6,; elnevez6ssel.
Az elj6rSsban 5 r6szre lehetett r6szaj5nlatot tenni. Jelen szez6d6s az 3. r6szben meghatdrozott
term6kekre 6s mennyis6gekre terjed ki.
Az elj6r6s nyertese a szSllito lett, akivel Megrendel5 - a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en - az
al5bbi szerz6d6st koti.
Fele.k rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. 6vi v. torveny 8:1.9 (1) 7.) ponua alapjiln szenij,6
hat6sSgnak min6stil.

1.

IL A szez6d6s t6rgya

A Megrendel5 - jelen szezodds. hat5lya alatt tett kiilon megrendeldsekkel - megrendeli
sz6llitot6l a koz beszezesi elj6r6s iratanyagdban meghataro-zott mliszaki ,peciritalioj,i
irodaszereket, papir6rrikat 6s nyomtat6patronokat (tovibbiakban: term6kek) (ide 6rve'a
tulajdonba ad5st is), valamint a kapcsolod6 feradatok (kotelezetts6gek) elrdtasit. 

'

A jelen szez6dds;re vonatkoz6 mennyis6geket, tipusokat, a kozbelzez6si eljdr5s iratanyaga
tartalmazza.
tulek rogzitik, hrgy jelen szez6d6s alapj5n Megrendel6 jelen szezciddsben nem vdllar
kotele.z6 6rv6nnyel megrendel6st. sz6liit6 kijelenti, hogy a fentieknek az ajdnlata
megtetelekor tudi:t5ban volt, 6s ennek alapj5n tette meg aj5niatdt. sz6llito jelen ,."o6d6rr",
lemond arr6l, hogy a keretosszeg ki nem merit6se vagy megrendel6s elmaraddsa miatt a
Megrendel5vel sz,:mben bdrmif6le ig6nyt 6rvdnyesitsen.
szjllito. kijelenti, hogy jelen szez6d6s hatilya ald tartoz6 megrendeldsek fentiek szerinti
teljesit6sdt v5ilatj,r.
A term6kekkel k;rpcsolatos m(szaki 6s egy6b felt6teleket a k6zbeszezdsi eljdr5s iratanyaga
ta rta I ma zza .

Felek megSllap-iqdk, hogy a teljesit6s (a meghatdrozott kovetelm6nyek vonatkozds5ban)
akkor megfelel6, ha a sz6llitott term6k a rendeltet6sszer0 felhaszndl6sri alkalmas, hidny-,6s
hibamentes (megfelel a moszaki leir'6sban foglalt feltdteleknek), 6s mennyiseg ii kel6giti a
megrendel6sben szerepl<5 mennyisegi felt6teleket.
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7. tulek meg6llapoclnak abban, hogy amennyiben a teljesit6s sor6n a megaj5nlott term6kek
b5rmelyike az ad, tt teljesit6si id6pontban nem teljesithet6, Sz5llit6 jogosult, az ajdnlatSban
megadott nem tt-'ljesithet6 term6kkel azonos vagy jobb tulajdons5gokkal rendelkez6 m5s
tipussal teljesiteni, ha ehhez Megrendelc5 el5zetesen hozz6j6rult. A hozz5j6rul5shoz a Szitllit6
az akadiilyoztat6s bejelentds6vel egyid6ben koteles term6kismertet5t csatolni. Amennyiben a
fenti felt6telekneL< a megaj6nlott helyettesiki term6k megfelel (a feltetelek igazol5sra
kerilltek) a Megrendel6 nem jogosult a hozz5j6rul6s6t megtagadni. A m6dosit5s alapj6n az 5r
(egyseg6r) nem emelkedhet.

IU, Az ellen6rt6k

1. A term6kek ellen6rt6k6t - mely magdban foglal valamennyi, a felhiv6sban ill. jelen
szez5d6sben rogz itett kotelezetts6g ellStSs6nak ellen6rt6k6t is -a jelen szen6d6s 7. sz.
mell6klete tartalmezza.
A felhivisban meghat5rozott mennyis6gekre vonatkoz6, az aj6nlatban meghat6rozott nett6
osszellendrt6k (ellenszolgSltat6si index): 1547379ft+Afa, azaz egymilli6-
titsziiznegyvenhdtezer-h6romsz6zhewenkilenc forint +Afa.
Az ellenert6k fedezr:t6t a Megrendel6 saj5t forrSsb6l biztositja.
Megrende16 e16leget nem fizet.
A megrendelt 6s lesz6llitott term6kek ellen6rt6k6nek megfizet6s6nek felt6tele, hogy a hi5ny.,
6s hibamentes teljesit6st a Megrendel6 k6pviseldje igazolja.A teljesit6sigazol6s kiSllit6sa nem
jelenti a rejtett h bdk vonatkozds6ban b5rmilyen, a MegrendelSt megilletS jogr6l val6
lemondSst.
Sz6llit6 megrendeldsenk6nt ut6lag (havonta) jogosult- teljesit6sigazol6s csatolSs6val - a
sz5mla ki6llitisSra, melyet Megrendel6 a Kbt. 130.5 (1), (5)-(6) bek, illetve a Ptk. 6:130.5 (1)
bek. szerint, a szdnrla k6zhezv6tel6t kovet5 30 napos fizet6si hat6rid<jvel, 5tutal6ssal fizet
meg.
A teljesit6sigazolSs el5k6s5ra J5szai P6ter Ugyvezet6 igazgat6 jogosult.
A beszez6s p6nzi..igyi fedezet6t Megrendel6 saj5t fon5sSbol biztosiga, mely rendelkez6sre 5ll
MegrendelS a kifizet6s sor6n az ad6z5s rendj6r5l sz6l6 2003. 6vi XCII. torvdny 36/A. $-eban
foglaltakat teljes korben alkalmazza.

10. Felek meg5llapodnal: abban, hogy a term6kek 5z6llit6 aj5nlatban meghat5rozott ellendrtdke
mag5ban foglal valamennyi, a jelen szen6dds teljesitds6vel kapcsolatos k6telezettsA3
ellen6rt6k6t is. Sz5llit6 a termdkek aj5nlat5ban rogzitett ellen6rtdk6n kivill jelen szez5d6ssel
kapcsolatosan tov5bLri ellenszolg5ltat5si ig6nyt semmilyen jogcimen nem terjeszthet el6.

11. K6sedelmes fizet6s eset6n a Megrendel5, mint szea6d6 hat6s59 a Ptk-ban (6:155.5)
meghat6rozott m6rt'5k( 6s a k6sedelem id5tartam6val ariinyos k6sedelmi kamat 6s
koltseg6talSny megfiz:et6s6re koteles.

IV. A szerz6d6s tartalma

1. Megrendel6 megrendel6seit irdsban (ide 6rtve a fax 6s az e-mail form5j5t is)a legalSbb
megrendel6s mennyisdge, v5laszt6ka, tovibbS a teljesit6si hely megad5s6val adja le, melyet
5z6llito koteles halacl6ktalanul, de legk6s6bb m5snap visszaigazolni. A visszaigazol6s e-
mail/fax [tj5n t6rt6nik.
A Sz6llit6nak a megrendel6seket a megrendel6sben foglalt hat6rid<jre, de legk6s6bb a
megrendel6st6l sz5mitott 8 napon belUl kell munkanaponk6nt 9-t6l 16 6rdig teljesibni.
A teljesit6s helye:
Sz5llit6 a szez5dds targyait rendeltetdsszerfi hasznSlatra (felhasznSl5sra) alkalmas
6llapotban, s6rtetlen, z5rt csomagol6sban koteles 5tadni. Felek ez alatt 6rtik az al5bbi
feladatok ell5t6s6t:

a. helyszlnre szSllitSs,
b. kirakod6s.
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c. etadas feladatait is.

5. A gdpj6rm(r6l tort6n6 lerakod5s a sz6llit6 feladata, koteles a lerakod6shoz biztositani a
megfelelci szem6lyi illewe t6rgyi felteteleket.

6. Az 6tad6s-6w6tel id5ponqAban a felek - a csomagolSs megbont6sa ndlkUl - k6zosen
ellen6zik a term6kek szemmel l6that6 tulajdons5gait, 6s azok szerz5d6sszer s6gdt.Felek a
teljesit6skor elvdgz k a mennyisdgi ellen6rzdst.

7. Amennyiben az 6taC5s-5tv6tel sor6n hiba-, vagy hiSny 6llapithat6 meg, akkor a Megrendel6 a
hibds teljesit6ssel nem 6rintett term6keket 5weszi, a tobbi 5tv6tel6t megtagadja. Ebben az
esetben a Sziillit6 kOteles legk6s6bb 8 munkanapon belnl hi6ny-,6s hibamentesen -adott
esetben SzSllitot terhel6 k6sedelmi kotber terh6vel -dtadni. Ennek elmulasztSsa
meghirlsulSsnak min6stil.

8. tulek rogzitik, hogy a 8 napot meghalad6 k6sedelem meghi0sul5snak min6sril.
9. Meghi0sul5s eset6n a Megrendel5 jogosult harmadik szemdlyt6l beszerezni a meghirisul6ssal

6rintett term6keket 6s k6sedelmi kotbert k6vetelni. SzSllit6 nem jogosult ezen okb6l a
Megrendel6vel szenben semmif6le fizetdsi vagy egy6b ig6ny 6rv6nyesit6s6re.

10. Sz5llit6 akkor is koteles a hib5s term6kek kicser6l6s6re. ha a hib5ra csak a k6s5bbiek sor6n
derijl f6ny.

11. Felek kifejezetten regzitik, hogy az 5tad6s-6tv6tel sor6n csak 6s kiz5r6lag a szemmel l6that6
jellemz6ket ellen6zik. Ennek alapjdn a sz6llit6lev6l al5ir5sa Megrend el6 rdszdr6l nem jelenti
az in. rejtett hib5l:, szabad szemmel nem l5that6 hi5nyoss5gok, stb. vonatkoz5s5ban a
hi5ny-, 6s hibamentess6g igazo15s5t.

12. A megrendel6s teljesit6se akkor tort6nik meg, amikor a term6kek a Megrendel6 r6sz6rcll
5tv6telre kerriltek. Eddig az id5pontig a koltseg-, 6s kdrvesz6lyvisel6s a Sz5llit6t terheli.

13. Az 6tad5ssal a termdkek tulajdonjoga a Megrendel6re sz6ll 5t.

V. Szerz,6d6si biztosit6kok, k5rt6rit6si szab6 lyok

1. Sz6llito k6sedelemi k6tb6r megfizetds6re koteles, ha olyan okb6l, ami6rt felel6s a jelen
szez5d6sben meghat6rozott teljesit6si hatarid6t elmulasda. A k6sedelmi kotb6r alapja az
6rintett megrendel6s:;el €rintett termdkek nett6 vdtel6ra. M6rt6ke minden megkezdett napt6ri
napra a kdtb6ralap 3olo-a.

2. Szitllit6 meghirisul5si kotGr megfizet6sdre kdteles, ha olyan okbol, ami6rt felel6s,a szez6d6s
meghi0sul. A meghiri:;ul5si kotb6r m6rt6ke keret<isszeg (k6ttr6ralap) 150/o-a.

3. A MegrendelS a kotb,5rkoveteles6t ir5sbeli felsz6litas ig5n 6rv6nyesitheti, melynek a SzSllit6
koteles 8 napt6ri napon bel0l maraddktalanul eleget tenni. Amennyiben a 5z6llito a felhivSs
k6zhezvdtel6t k6vet5 3 napon beltil 6rdemi - indokl5ssal 6s bizonyit6kokkal al6t5masztott -
kimentest nem tesz. akkor a kottr6rk6vetel6s a Sz6llito r6sz6r6l elismertnek tekinthet6 6s
ezzel besz6mithat6v5 v6lik, a Kbt. 130.5 (6) bek. felt6teleinek teljestil6se eset6n.

4. Megrendel6 kovetelheti a fentieken tril felmertil6 (kotb6ren feli.ili) kirdt.
5. Sz6llit6t kell6kszavatoss6g terheli a sz5llitott term6kek vonatkozSs6ban a hat6lyos

jogszab5lyoknak megl'elel6en. E kotelezetts6ge k6r6ben Sz5llit6 kdteles 3 munkanapon beltil
a kicser6l6sre.

6. 5z6llit6 felel6s mindazon kdrok6rt, melyet a nem szerz6d6sszerii teljesit6s miatt a
Megrendel6n6l keletkezett vagy harmadik szem6lyekre h6ramlott. A k5r megt6rit6s6re a
kdtb6rre vonatkoz6 s:zabSlyok megfelel5en alkalmazand6ak. Sz6llit6 koteles mentesiteni a
Megrendel6t minden olyan ig6ny al6l, amelyet harmadik szem6lyek a Megrendel6vel szemben
6rvdnyesitenek a fenti okMl. Sz6llito koteles a perben a Megrendel5 oldal5n r6szt venni, ha a
Meorendel6vel szemben a fenti okb6l oer indul.

VI. A szerzSd6s hatSlya, egy6b megiillapod5sok
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A felek a szez6d6st hat5rozott id6taftamra kotik. 5z6llit6 a jelen szezr5d6s a15ir6s6t k6vet5 3
6ves id6tartamra, de legfeljebb a keretdsszeg kimeri.jl6s6ig kotik, mely alatt koteles a Sz5llito
a megrendel6seket teljesiteni.
a szen6d6s megszfinik teh6t a fenti id6pontban, vagy a keretosszeg kimerijl6s6vel.
Felek rogzitik, hogy tekintettel a szerz6d6s hatSrozott id5tartamSra, a szez6d6s rendes
felmond5ssal/e15l16ssal nem sz0ntethetS meg.
tulek a szez6d6s hataly6nak megszfintet6sdre a ftk. adiisv6teli szezdd6sre vonatkoz6
szabSlyait rendelik a kalmazni, hogy a szezcid6s hat6lya megsz0ntethet6 azonnali hat6llyal,
ha az egyik f6l srilyos vagy ism6telt szez6d6sszeg6st kdvet el ds emiatt a s6relmet
szenvedett f6lnek 116r nem 611 6rdekdben a szea6d6s teljesit6se.A silyos vagy ism6telt
szez5d6sszeg6s az drdekmirlSst onmag6ban igazolja a s6relmet szenvedett f6l r6sz6r5l.
S0lyos szez6d6sszeg6snek minSsi.il - a szez(rrC6sben ekk6nt meghat5rozottakon, ill. egydb
s0lyos vagy ismdtelt szez6d6sszeg6s(ek)en t[rl - kUl6nosen:

a. Sz5llito n!sz6r6l
1. a jelen szerz6d6sben a teljesites vonatkoz5s6ban 16 irdnyad6

szab5lyok megs6rt6se, mely a megrendel6s hat6ridSre vagy
megfelel6 m6don 6s min6s6gben 6s v5laszt6kban val6 teljesitds6t
eredm6nyezi, ha ez a l4egrendelS tev6kenyseg6t akadSlyozza,
vagy elneheziti.

2. egyuttm(kodesi, titoktart6si kotelezetts6g6t a Sz5llit6 megszegi,
ide ertve a teljesit6shez sztiksA3es 3. felekkel t6rt6n6
egytjttm(kddest is,

3. Sz6llit6 ellen joger6sen felsz6mol5si elj6r5s indul, vagy
v6gelsz5mol6s irSnti k6relmet nyijt be, vagy egy6bk6nt a
cegjegyz6khil torlik,

4. Sz6llit6 ad6szAm6t torlik,
5. Megrendel5nek vagy harmadik szem6lynek k6rt okoz a jelen

szen6d6s h ib6s, hi5 nyos, va gy k6sedel mes teljesit6s6vel.
b. Megrendel6 r6sz6r6l:

1. egyrjttmiikoddsi, titoktart6si k6telezettsdgdt a Megrendelti
me9szegr,

2. v6tel5r megfizet6s6nek legal6bb a megint€st kdvet5 30 napon tili
k6sedelme,

Felek a fenti joguk gyakorl6sa el5tt - amennyiben ez t5li..ik elvSrhat6 - kdtelesek a mSsik felet
a szez6ddsszer[i teljesGsre - megfelel5, legal5bb 5 napos - fizetdsndl 30 napos - hat6ridci
biztosit6s6val - ir6:;ban felsz6litani. Nem terheli a megintds kotelezetts6ge a s6relmet
szenvedett felet, ha ez t6le nem v6rhat6 el a s6relem srlly6nak ok5n.
MegrendelS k6teles felmondani a szez5d6st - adott esetben olyan hatSrid6vel, hogy az
term6kek beszez6srircil jogszerlien gondoskodni tudjon - , ha

a. SzSllit6ban kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez 'ralamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkdpes
szervez€rt, amely tekintet6ben fenndll az 56. $ (1) bekezd6s k) pon$6ban
meghaHrozott valamely felt6tel.

b. Szdllit6 kozvetetten vagy k6zuetlentil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst
szerez valamely olyan jogi szemdlyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervez€rtben, amely tekintet6ben fenn6ll az 56.5 (1) bekezd6s k) pong5ban
meghat irozott valamely felt6tel.

c. Ennek ,5rdek6ben a szez6d6s teljesit6s6nek teljes iddtartama alatt 526lliilo
tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel6 szSm5ra megismerhetdvd teszi 6s a Kbt.
125.5 (:;) bekezd6s szerinti i.igyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti.
Sz6llit6t ebben az esetben a szezcjd6s megsz0n6s6nek id6pong5ig teljesitett
szellit6s,)k ellen6rt6k6re illeti meo.

5.
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8. Felek kijelentik, hogy a szez6d6s teljesit6seben folyamatosan egyiittmUkodnek, a felmerii15
probl6m6kr6l egym6st haladdktalanul 6rtesitik.

9. Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag irAsban, az 6wdtel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehet k meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e-

mail) 6s a fax form5j6t is)
10. Felek kdpviselet6re (jognyilatkozat tdteldre) az ott megjelolt esetleges korl6toz6sokkal az

a15bbi szem6lyek jog osultak kiz616lagosan:

Megrende{6 r6sz6r6l:
N6v beoszt6s: l5szai P6ter iigyvezet6 igazgat6

El6rhet<isrigei (lev6lcim, tel, fax): 27 / 510-135,510-125

Jognyilatk.ozat korlStoz5sa : ---
N6v, beoszt6s: Fish N6ra asszisztens

El6rhet6stigei(lev6lcim, tel, f ax) : 27 / 5 10-135,510-125

Sz6llit6 r6sz6rdl:

Nev beoszt6s: PARTINE Kov5cs Eva Ugy'vez

El6rhet6s(lgei(lev6lcim, tel, fax) :27 -3t6-3O2
lognyilatkozat korl5toz5sa :

N6v, beos.zt6s: ...Partin6 kov6cs Eva

El6rhet6sergei (lev6lcim, tel, fax):27-316-302
Jognyilatkozat korl6toz6sa:

lL Szen6dS Felek rogzi1ik, hogy jelen megellapod6s csak a felek egyez5 akaratnyilv6nit6s6val,

ir6sban modosithat6, figyelembe v6ve a Kbt. vonatkoz6 el5irisait (132'5) is'

72. SzenSd6 Felek megeqyeznek abban, hogy a vit6s kerd6st megkis6rlik peren kivtili b6kes iton
ienOe.ni, 6s csak irnek eredm6nytelens{;e eset6n _fordulnak bir6s6ghoz. Amennyiben az

egyeztet6s nem vezet eredmenyre, 0gy jelen 
__szez6d6sb6l ered5 jogvitajuk tekintet6ben

fi[otit< - ert6khat5rt6l fijgg6en - a Megrendel6 szdkhelye szerinti j6r6sbir6s59/t6rv6nysz6k

kizS16lagos illet6kesstgdt.
13. Felek rieg6llapodnat( abban. hogy amennyiben .a szerzodds bermely ponqa kogens

jogszabSly-ba Utk6zn.,, vagy a k6lbeszez6si elj5r6s .k6telez5 
6rvdny( dokumentum6nak

'taftatm5vat ellent6teri lenie, akkor a szezcid6i fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov5bbi jogcselekm6ny, igy kul6nosen a szez(r'd6s m6dosit6sa n6lkiil - a megsdrtett

kotelez6 6rv6nyfi jogszabSlyi renAllfez6s vagy kozbeszez6si dokumentumi rendelkez6s kerUl.

Fentieket kell 
' 
megielelden alkalmazni aklior is, ha valamely k6gens jogszab5ly.. akk6nt

rendelkezi( hogy ralamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szez6d6sben

,iou"gtr"r0un sierepelnie kell) 6s azt szovegszerfien a szez6d6s nem tartalmazza (az adott

rendelkez6s a szerzod6s r6sz6t k6pezi)'

r+. fefe[ meg5llapodnak abban, hogy'a Sz6llit6 nem fizet, illetve sz6mol el a szez5d6s- 
tetlesit6s6iet osszefUqgdsben olyan k6lts6geket, melyek a Kbt. 56. g (1) bekezd6s k) pontja

szerinti felt6teleknek rrem megfelelS t6rsa#g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a Sz6llito

ad6koteles jovedelm6 1ek csokkent6s6re alkalmasak'

L5. Szen6d6 felek az egym5s 6rdekkor6be tartoz6 6s tudom6sukra jutott 0zleti titkot k6telesek-- ."gt ttuni, 6s a titoitart6si kdtelezetts6get kotelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal

6s lozremfikod5ivel stb. is betartatni. Az ilzleti titok megs6rt6s6kil ered6en okozott kdrok6rt

a felek egym6ssal szemben felelcjsek.

16. Felek valamint az all:almazdsukban 5116 munkat6rsaik jelen szez6d6s hat6lya al6 tartoz6-- 
feladatainak teljesit6sr: sor6n tudom6sukm jutott, Megrendel6t 6rint6 minden adatot, t6nyt 6s

bizalmas inform6ci6t k6telesek meg6rizni, f0ggetlenul att6l, hogy az sz6ban vagy ir5sos

form5ban keriilt a birtrkukba.
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17. Az irAsban 6tadott bizalmas inform5ci6k att6l f0ggetlentil Uzleti titoknak min6stilnek, hogy
azokon a "Bizalmas", "l rtkos" vagy ezekkel rokon 6rtelmfi feliratot a felek szerepeltetik-e.
Felek tudomdsul veszik, hogy az i.izleti titok v6delmdben hat6lyban l6v6 jogszab6lyok el6ir6sai
jelen titoktart5si rendelkez6s mellett is k6telezoek szdmukra. Sz6llit6 az ilzleti titkokat sajAt
vagy harmadik szemrlly 6rdek6ben - jelen szen&6s teljesit6sdhez szijksd3es m6rt6ken ttl -
nem haszn5lhala fel.

18. A titoktart6si kdtelezetts6g megs6rt6se srilyos szez6d6sszeg6snek min6stil.
19. Nem terheli a titoktart5si k6telezetts6g a feleket azon adatok, okiratok vonatkoz5s6ban,

melyet jogszabSly nyilv5nos adatnak tekint, vagy egy6bk6nt a nyilv5nossdgra hozatal5t

ef6irja, tovSbb6 az erre feljogositott ellen6z6 szervek fel6 biztositand6 adat, ill.

iratszolg6ltat6s vonat<oz6s5ban.
20. Jelen szeft6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben Magyarorsz5g hatalyos jogszabalyai,

kuldn6s tekintettel a Polg6ri Torv6nykonyv (ftk.), illet6leg Kbt. vonatkoz6 rendelkezesei az

ir6nyad6ak azzal, huly amennyiben jelen szez(d6s vagy a Kbt. az 6rtelmez6sre vonatkoz6

elt6i6 rendelkez6st nem tartalmaz, rlgy jelen szez6d6sben alkalmazott kifejezdseket a ftk'
rendelkez6sei szerint kell 6rtelmezni.

21. Jelen szerz6dds elv6 aszthatatlan r6sz6t k6pezi - a Megrendel6 p6ld6nyShoz csatolva - a

kozbeszez6si elj5rSs iratanyaga.
22. Jefen szerzfles az alirir5s5val l6p hatalyba.

fulek a szez(d6st, nrint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasSs 6s 6rtelmez6s ut5n,

helybenhagy6lag al5irj5k.

Vec, 2015. augusztus 25,
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Megrendel6 megrendel6seit ir6sban az al5bbi napokon a cqledi.monika@vacholding.hu email
cimr6l adja le:

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