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5. RESZ TEKINTEIEBEN

amely l6trej6tt egyr6szr<51 VSci V6rosim6zs Nonprofit Kft, (sz6khely: 26oO V5c, Kossuth

utca 21., K6pviseli: Kegyes ZoltSn iigyvezet6 igaz9at6, ad6sz5ma: 10538984-2-13,

p6nzforgalmi sz5mlasziima: 77742094-25389865-00000000) (tov6bbiakban: Megrendel5)

m5sr6szr6| a Park6v Xft'(sz6khe|y: 2600 v5c, Budapesti f6it 16. ad6sz6m: |2020249-2.t3'

p6nzforgalmi sz6mlas;:5m: .. L17420g4-70I45189cg': "' 13-09-069528'; k6pvisel6: 'Partine

rouacs Eua..) mint sz6llit6 (a tov6bbiakban: Sz5llito) kozdtt az alulirott helyen 6s napon, az al5bbi

felt6telek szerint:

I' El6zm6nYek

Megrende|6kkepviseletdbenaV6ciVirosfej|eszt65I?2011.6viCviII'torv6ny(tov6bbiakban:
Kbt.)m.r6szea|ap;annemzeti.eS6r6srendszerintihirdetm6ny6st6rgya|5sn6|kU|ikozbeszezesi
eli516st folytatott te ,,Irocraszei pJpii6s nyomtat6patronok beszez6se" elnevez6ssel'

Aze|i5r5sban5r6szre|ehetettr6szaj6n|atottenni.]e|enszez6d6saz5.r6szbenmeghat6rozott
term6kekre 6s mennyis{tekre terjed ki'

; e'|;;;;;*#r".'sEirito i";;:il;i Mesrendet6 - a Kbr. rendelkez6seinek meefelel6en - az

al5bbi szez6d6st k6ti.

F€lek rogzitik, hogy a Mqrendel6 a 2013. 6vi V. t6rv6ny 8:1'$ (1) 7') pontja alapjin szen6d6

hat6s6gnak min6si.il.

II. A szea6d6s t5rgYa

A Megrendel5 - jelen szerz6des hat5lya alatt tett kiilon meorendel6sekkel - megrendeli

Sz6llit6tol a kozbesz,ezesr "ii*af 
-i-r#nyug6ban 

.meghatArJzott 
mfiszaki specifik6ci6jti

ffi;;k;, fiA;k i o'"ivortutopud.-notat (tov5bblakban: term6kek) (ide €rtve a

tutaidonba ad5st is), vatamint a liafrofoiO f"f.Outof ikotelezettsegek) ell6tas6t'. 
-,

;ijH';;;;;riJ"i.itro.irJ*vir"g"t "t, 
tfpusokat, a k6zbeszez6si elj6r5s iratanvasa

HRtl6l'i*, hogv jelen szen&6s alapj5n Mesrendel6 ielen szea6d6sben nem v6llal

k6tetezS 6rv6nnyur n,"gr"nd";E"ri. 
- 
s.6tiii6 kijet"enti, hoov a fentieknek az aj6nlata

meot6telekor tudat6ban vort, is'Jinef. Jp:a" t"it" meg a;6iiatat. Sz6llit6 jelen szez6d6ssel

ili'"r?Jri"or,'i-"6v; *"r"tb;;s ki 
'ne-m'merit6se 

vasy-mesrendel6s elmarad5sa miatt a

Megrendel6vel szember b5rmif6le igenyt ervenyesleen 
,

Szalfito kijelenti, hogy jelen t'iiUet hat5lya al5 tartoz6 megrendel6sek fentiek szerinti

teljesit6s6t v6llalja.
Aterm6kekke|kapcso|atosm0szaki6segy6bfe|t6te|eketak6zbeszez6sie|jSr6siratanyaga

l*Xtfit&1'notAk, hos.v. a teljesGs (a meshat6rozott- k6vetelm6nvek vonatkoz6s5ban)

akkor megfelel6, ha a *:arrrtott iJrriii<-a 
'rendeliet6sszerli felhaszn5lirsra alkalmas, hi6ny-, es

hibamentes (mesfetet u ,"rrrrii"iiliuin roghtt felt6teleknek), 6s mennyis6g is kiel6giti a

meorenOet6sbenlzereplti mennyis63i felt6teleket'

1,

4.

6.



5.
4.
5.

7. tulek megallapodnal( abban, hogy amennyiben a teljesit6s sor6n a megaj6nlott term6kek
bSrmelyike az adott teljesit6si id6pontban nem teljesithet6, Sz5llito jogosult, az aj6nlatSban
megadott nem teljesithet5 term6kkel azonos vagy jobb tulajdons6gokkal rendelkez6 m5s

tlpussal teljesiteni, ha ehhez Megrendel6 el5zetesen hozz6jdrult. A hozz5j6rul5shoz a Sz5llito

az akad5lyoztat6s bejelent6s6vel egyid6ben koteles term6kismertet6t csatolni. Amennyiben a

fenti felt6teleknek ,a megaj6nlott helyettesit6 term6k megfelel (a felt6telek igazol6sra

kerijltek) a Megrendel5 nem jogosult a hozz6jdrul5s5t megtagadni. A m6dositis alapj6n az 6r
(egyseg5r) nem emelkedhet.

1.

UI. Az ellen6rt6k

A term6kek ellen6r:6k6t - mely mag6ban foglal valamennyi, a felhivasban ill. jelen

szez6ddsben rogzitett kotelezetts6g ell6t6s5nak ellen6rt6k6t is -a jelen szerz6d6s L. sz

mell6klete ta rta lmazza.
A felhiv5sban meghatarozott mennyis6gekre vonatkoz6, az ajinlatban.meghatSrozott nett6

osszellen6rt6k (eiien szolg5ltat5si index): 320431,sft+Afa, azaz h6romszSzhtszezer
n6gyszSzharmince,gy eg6sz iit tized forint +Afa.

nz iilen6rt6k fedezettit a Megrendel6 saj6t fon6sbol biztositja,

Megrende16 el6leget nem fizet'
n riegrenoert 6s iesziillitott term6kek ellen6rt6k6nek megfizet6s6nek felt6tele, hogy a hi5ny-,

6s frifiamentes teljesit6st a Megrendel6 k6pvisel6je igazolja.A teljesit6sigazol6s ki6llit6sa nem

;elenti a rejtett hib6k vonatloz5s5ban b5rmilyen, a Megrendeldt megillet5 jogr6l val6

lemondist.
Stattm megrunOeles,:nk6nt ut6lag (havonta) jogosult- teljesit6sigazol5s csatol5s6val--. 

-a

iz6mta riA1it6s5ra, metyet MegrenlelS a Kbt. 130.5 (1). (5)-(6) bek,.illetve a ftk. 6:130.5-(1)

i"f. ir"ii"t. a sz6mta 
'k6zhezvdtel6t 

k6vet6 30 napos fizet6si hat5rid6vel, Stutal6ssal fizet

meg.
Z. A teljesit6sigazolSs alfir5sdra Kegyes Zolt6n i.igyvezet6 igazgat6 jogosult' 

.

e. a beizea6ipenziigyi fedezet6t Megrendel6 saj6t forr6s5bol biztositja, mely rendelkezesre 5ll'

S. MegrenOefO i fifir-"ler srAn az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. t6rv6ny 36/4' $-iban

foglaltakat teljes k6rben alkalmazza.

10. Feiek meg6llipodnak abban, hogy a term6kek SzSllit6 aj5nlatban meghat6rozott ellen6rt6ke

mag6ban foglal val6mennyi, a-'jelen szen6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos kdtelezettseg

"te"nerterct 
ii. szSttit,j a teim6kek- aj5ntat6ban rogzitett ellendrt6k6n kivill jelen szeztjdessel

tcapcsotatosan tov6bb ellenszolg5ltat6si ig6nyt semmilyen jogcimen nem terjeszthet el6.

11. K6sedelmes fizet6s ,:set6n a 
- 

ruegrendil6. mint szerz6d6 hat6s6g a Ptk-ban.(6:155.$)-- 
r"gh.t6roiott m6rteikii 6s a k6sedelem id6tartam6val ardnyos k6sedelmi kamat 6s

k6lts6gStal6ny megfizet6s6re k6teles.

IV. A szerz6d6s ta*alma

1. Megrendel5 megrendel6seit irSsban (ide 
_ 
6rtve a fax. fs az e-mail form6j5t is)a legalSbb- 

r"'gr"nd"rer me"nnyisd3e, vSlaszt6ka, tov6b-b6 a teljes6si hely megadAs6val adja le, melyet

sr6itit6 rotetes haiacl6ktalanul, de legk6s6bb m6snap visszaigazolni. A visszaigazolis e-

mail/fax itj6n t6rt6nik.
z. n szattitonar a megrendel6seket a megrendel6sben foglalt hat5rid6re, de legk6s6bb a
-' 

r"*"nO"fe.t6l sz6mi:ott 8 napon belijl kell munkanaponkent 9-t6l 16 6r6ig teljesiteni.

haszn6latra (felhaszn516sra) alkalmas

6tadni. Felek ez alatt 6rtik az al6bbi

6.

3. A teljesit6s helYe:
4. Szelillo a szez6d6:; t5rgyait rendeltet6sszer[i

Sllapotban, s6rtetlen, z6rt csomagolSsban kdteles

feladatok ell5tas6t:
a. helYszinre sz5llit6s,
b. kirakod5s,
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c. 6tad6s f3ladatait is.

5. A g6pj5rmfir5l tort6n5 lerakodSs a sz5llit6 feladata, koteles a lerakod5shoz binositani a
megfele16 szem6lyi illetve t6rgyi felt6teleket.

6. Az 5tad6s-6tv6tel idSpon!5ban a felek - a csomagolSs megbont6sa ndlkiil - kdzosen
ellen6rzik a term6kek szemmel l6that6 tulajdons6gait, es azok szerzod6sszertis6g6t.tulek a
teljesGskor elv6gzik a mennyis6gi ellenc5rz6st.

7. Amennyiben az 6tad6s-6tv6tel sor5n hiba-, vagy hi6ny Sllapithat6 meg, akkor a Megrendelr5 a
hib6s teljesit6ssel nem 6rintett term6keket 6tveszi, a tobbi 5tv6tel6t megtagadja. Ebben az
esetben a Sz6llit6 koteles legkes6bb 8 munkanapon belOl hi6ny-,6s hibamentesen -adott
esetben Sz6llit6t terhelS k6sedelmi kotb6r terh6vel -5tadni. Ennek elmulaszt6sa
meghiisu15snak min6siil.

8. Felek rogzitik, hogy a 8 napot meghalad6 k6sedelem meghilsul5snak min6sUl.
9. Meghi0sulSs eset6r a Megrendel6 jogosult harmadik szem6lytc5l beszerezni a meghiisul6ssal

6rintett term6keket 6s kdsedelmi k6tb6rt kovetelni. Sz6llit6 nem jogosult ezen okb6l a
Megrendeldvel szenrben semmif6le fizetdsi vagy egy6b ig6ny 6rv6nyesit6s6re.

10, Sz5llit6 akkor is koteles a hib6s term6kek kicser6l6s6re, ha a hib6ra csak a k6s5bbiek sor5n
derUl fdnv.

11. tulek kifejezeften rogzitik, hogy az 5tad6s-5tv6tel sor6n csak 6s kizdr6lag a szemmel l5that6
jellemz5ket ellen6r:zik. Ennek alapj6n a szSllit6level a16ir6sa Megrendel6 r6szdr6l nem jelenti
az in. rejtett hibirk, szabad szemmel nem liithat6 hi5nyoss5gok, stb. vonatkoz6s6ban a
hi6ny-, 6s hibamen tess&g igazolSsSt.

12. A megrendel6s teljesitese akkor tort6nik meg. amikor a termdkek a Megrendel6 r6sz6r6l
Stv6telre kerUltek. Eddig az id6pontig a kolts6g-, ds k6rvesz6lyvisel6s a SzSllitot terheli.

13. Az 6tadSssal a ternr6kek tulajdonjoga a Megrendel6re sz5ll 6t.

V, Szerz6d6si biztositekolq k6rt6rit6si szab6lyok

1. Sz6llit6 k6sedelemi kotb€r megfizet6s6re k6teles, ha olyan okbol, ami6rt felel5s a jelen
szez6ddsben meghat5rozott teljesitdsi hat6rid5t elmulaszqa. A k6sedelmi kotb6r alapja az
6rintett megrendel,jssel 6rintett term6kek nett6 v6tel5ra. M6rtdke minden megkezdett naptari
naDra a kotberalaD 3olo-a,

2. Szitllit6 meghi0sulirsi kotkrdr megfizetds6re kdteles, ha olyan okb6l, ami6rt felel6s,a szez6d6s
meghi0sul. A meghirisul5si kdtbdr m6rt6ke keretdsszeg (kOtb6ralap) 15%-a.

3. A Megrendel5 a kr)tb6rkovetel6s6t ir6sbeli felsz6litds 0tj5n ervdnyesitheti. melynek a Sz5llit6
koteles I napt5ri napon beliil marad6ktalanul eleget tenni. Amennyiben a SzSllit6 a felhiv5s
k6zhezv6tel6t k6vet6 3 naoon belUl 6rdemi - indoklSssal 6s bizonvit6kokkal al6t6masztott -
klmentdst nem tersz. akkor a kotb6rkovetel6s a SzSllit6 r6szdr6l elismertnek tekinthet6 6s
ezzel beszdmithati,vS v5lik, a Kbt. 130.S (6) bek. feltdteleinek teljesUl6se esetdn.

4. Megrendel5 kdvet€rlheti a fentieken t0l felmerU16 (kdtb6ren feliili) k5r5t.
5. Sz5llit6t kell6kszzrvatoss5g terheli a sziillltott term6kek vonatkoz5sdban a hat6lyos

jogszab6lyoknak nregfelel6en. E kotelezetts6ge kor6ben SzSllito koteles 3 munkanapon belUl
a kicser6l6sre.

6. Sz6llit6 felel5s nrindazon kiirok6rt, melyet a nem szez6d6sszerfi teljesit6s miatt a
Megrendel6n6l ke etkezett vagy harmadik szem6lyekre h6ramlott. A k5r megt6rit6sdre a
kotb6rre vonatkoz6 szab5lyok megfelel6en alkalmazand6ak. Sz6llit6 koteles mentesiteni a
Megrendelc5t mind,:n olyan igdny al6l, amelyet harmadik szem6lyek a Megrendel6vel szemben
6rv6nyesitenek a fenti okb6l. Sz6llit6 koteles a perben a Megrendel5 oldal5n rdszt venni, ha a
Megrendel6vel szemben a fenti okb6l per indul.

/-'t'\i

VI. A szerz6d6s hatSlya, egy6b megSllapod6sok



1. A felek a szez6d6:;t hat6rozott id6tartamra kdtlk. Sz5llit6 a jelen szez6d6s al6ir6s5t kovetd 3

6ves id6tartamra, de legfeljebb a keret6sszeg kimerr.il6s6ig kotik, mely alatt koteles a Sz5llito
a megrendel6seket teljesiteni.

2. a szerz6d6s megsz'inik teh5t a fenti id5pontban, vagy a keretosszeg kimeri.il6s6vel.

3. Felek rogzitilt hogy tekintettel a szez5d6s hatSrozott id6tartam6ra, a szezijd6s rendes

felmondSssal/e16llSssal nem sz[intethet6 meg.

4. Felek a szen6d6s hatalySnak megsz(ntet6s6re a ftk. ad5sv6teli szez6d6sre vonatkoz6

szab6lyait rendelik alkalmazni, hogy a szez5d6s hat5lya megszfintethet6 azonnali hat5llyal,

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

szenvede-tt f6lnek n6r nem 611 6rdek6ben a szea5d6s teljesit6se.A srilyos vagy ismetelt

szez6d6sszegds az 6rdekmril5st onmag6ban igazolja a s6relmet szenvedett f6l r6sz6r6l'

S. Silyos szezdddsszeg6snek min6s0l -1 rtez6d6sben ekkdnt meghat5rozottakon, ill. egy6b

s0lyos vagy ismdtelt szez6d6sszeg6s(ek)en tfrl - kUl6nosen:

a. Sz6llit6 r6sz6r6l
1' a jelen szez5d6sben a teljesitds vonatkozSs5ban 16 ir6nyad6

szab5lyot< megsdrt6se, mely a megrendel6s hataridSre vagy

megfeiel6 mod-on 6s min6segben 6s v5laszt6kban val6 teljesit€s6t

erelm6nyezi, ha ez a Megrendel5 tev6kenys6gdt akad6lyozza,

vagy elneheziti.
z. eqiijttmfitod6si, titoktart6si kotelezetts6g6t a Sz5llito megszegi'

'at erw" a teljesit6shez sztiks6ges 3. felekkel t6rt6n5

egyilttmfikodest is,

3. S;;llit6 ellen joger6sen felsz6mol6si elj6r6s indul' . 
vagy

vegelsz6mol6s iiSiti k6relmet nyijt be, vagy egy6bk6nt a

cegjegyz6kkil torlik,
4. 5z6llit6 ad6szim6t torlik,
5. Megrendel6nek vagy harmadik szem6lynek k5rt okoz a jelen

szJrz6d6s hib5s, hi5nyos, vagy k6sedelmes teljesit6s6vel'

b. Meqrende'|5 r6sz6r6l:
1. eqYiittmfikod6si, titoKart6si kotelezetts6g6t a Megrendel5

megszegi'
z 

""i6Lit"'"Stizet6s6nek 
legal6bb a megint6st k6vet6 30 napon tili

k6sedelme,

6. Felek a fenti joguk g'uLor6iiekitt - amennyiben ez t6ltlk elv5rhat6 - kotelesek a mesik felet

a szen6d1sszeri tetjesitesie - megfeiel6, legal6bb 5 napos - fizet6sn6l 30 napos - hat5rid6

biztosit6s5val - ir5shan relsz6lita"nl. Nem terheli a megint6s .k6telezetts6ge 
a s6relmet

rt.^""J"tt i"f"t, ha e;r t6le nem v6rhat6 el a s6relem sily5nak ok5n'

Z. N"or"na"fA k6[eles felmondini a szez6d6st - adott esetben olyan hatdrid6vel, hogy az

terir6kek beszez6s6rril jogszeriien gondoskodni tudjon - ' 
ha

a. Sz5ilitoban kd;l;ti;;.St kozvettenUl 250lolot meghalad6 tulajdoni r6qzesed6st

szerez valamely "G" lo6i szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkepes

szervezet, "r"i' t"[i"t,jtei"n f"nn6tt .i'SO. 5 (1) bekezd6s k) pontj6ban

meghat6rozott valamely felt6tel'

b. sz6llito ror"t"[* uJgy k6zvetlenr.]l 25%-ot meghalad6 
. 
tulajdoni. reszesed6st

szerez valamely otyan i'ogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogKepes

szervezetb(:n, Irufy tu'11i'it"t"U"n fennSll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban

meghat6ro.zott valamely feltetel'
c. Ennek ero.t"dn-'u- L"-o,;ozs tetjesit6s6nek teljes id6tartama alatt 96llito

tulajdonosi tt"tr."t"tet a Megrendei6 sz5m6ra mesism,"t!::iy-!:t1!i:,': *o'
125:g (5) bekezdds szerinti Ugyletekr6l a Megrendel6t haladektalanul eftesltr'

sziilitot ebt,"nu."tLGn u izenod1s megs26n6s6nek id6pontj6ig teljeslgtt

sz5llit6sok ellen6rtdk6re illeti meg'
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8. Felek ktelentik. hogy a szez6d6s teljesit6sdben folyamatosan egytittmfikodnek, a felmerillc!
probl6mdkr6l egym6st haladdktalanul 6rtesitik.

9. Felek jognyilatkozataikat kiz6r6lag irSsban, az 5tv6tel helyet 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazol6 m6don tehetil:meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6ftik az elektronikus levelez6s (e-
mail) 6s a fax form5jSt is)

10. Felek k6pviselet6re (iognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl6toz5sokkal az
a15bbi szem6lyek jogosultak kiz616lagosan :

Megrendel6 rdsz6r6l:
N6v, beosz:t5s: Kegyes Zoltan Ugyvezet6 igazgat6
El6rhetcis6gei (lev6lcim, tel, fax): 27 l51O-900
Jognyilatkozat korl6tozSsa : ---

Sz5llito r6szer6l:
N6v beosztSs: PARINE Kov6cs Eva Ugy.vez
Elerhet6se gei( lev6lcim, tel, fax) :27 -3 76-302
lognyilatkozat korl5toz5sa :

N6v beoszt6s: ...Partin6 kov6cs Eva

El6rhet<5s6gei (lev6lcfm, tel, fax):27-316-302
Jognyilatkozat korl6toz5sa :

Ll. Szerz&6 Felek rogzit k, hogy jelen meg6llapod6s csak a felek egyez6 akaratnyilv6nit5s6val,
ir6sban m6dosithat6, 'igyelembe v6ve a Kbt. vonatkoz6 elcjir5sait (132.5) is.

!2. Szerz6d6 Felek megeglyeznek abban, hogy a vit5s k6rd6st megkisdrlik peren kivilli bdk6s iton
rendezni, 6s csak enrek eredm6nytelensdge eset6n fordulnak bir6s6ghoz. Amennyiben az

egyeztet6s nem vez€t eredm6nyre, rigy jelen szez6d6sb5l eredS jogvit6juk tekintetdben
kikotik - 6rt6khatart6l fUggcien - a Megrendel6 sz6khelye szerinti j5r5sbir6sdg/t6rv6nysz6k
kiz6r6lagos illet6kess696t.

13. Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szenSd1s b6rmely pontja kogens
jogszab6lyba i.itkozn€, vagy a kozbeszezdsi eljdr5s kotelezS 6rv6ny0 dokumentum5nak
tartalmival ellent6tes lenne, akkor a szezcjd6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tovebbi jogcsr:lekm6ny, igy ki..il6n6sen a szez6d6s m6dosit5sa n6lk0l - a megs6rtett
k6telez6 6rv6nyfi jogs:zab5lyi rendelkez6s vagy kOzbeszez6si dokumentumi rendelkez6s ker[il.
Fentieket kell megfe el6en alkalmazni akkor is, ha valamely k6gens jogszab5ly akk6nt
rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szez6d6s r6sze (vagy a szez5d6sben
szovegszer(en szerep,slnie kell) 6s azt szovegszerijen a szez6d6s nem tartalmazza (az adott
rendelkez6s a szerz6d'ls r6szdt k6pezi).

14. Fetek meg6llapodnak abban, hogy a 5z6llit6 nem fizet, illetve sz6mol el a szez6d6s
teljesit6s6vel Osszeftigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. 5 (1) bekezd6s k) ponla
szerinti felt6teleknek nem megfelelS t6rsas6g tekintet6ben menilnek fel, 6s melyek a Sz6llito
ad6kdteles jovedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

!5. Szen6d6 Felek az egymds 6rdekkor6be tartoz6 6s tudom5sukra jutott Uzleti titkot kotelesek
megtartani, 6s a titoktartSsi kdtelezetts6get kdtelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal
6s k6zrem0kirrC5ivel st.b. is betartatni. Az iizleti titok megs6rt6s6b6l ered6en okozott kSrokert
a felek egymdssal szemben felel6sek.

16. tulek valamint az allalmaz5sukban 6116 munkatSrsaik jelen szez6d6s hatSlya al6 taftozo
feladatainak teljesit6se sor6n tudom5sukra jutott, MegrendelSt 6rinttj minden adatot, t6nyt 6s

bizalmas inform5ci6t k6telesek meg6rizni, fiJggetleniil att6l, hogy az sz6ban vagy ir6sos
form5ban kerUlt a birtr>kukba.

17. Az ir6sban 6tadott bi;zalmas inform6ci6k att6l fijggetlentil i.jzleti titoknak min6s0lnek, hogy
azokon a "Bizalmas", "'l-itkos" vagy ezekkel rokon drtelmU feliratot a felek szerepeltetik-e.
Felek tudomesul veszil<, hogy az tizleti titok v6delm6ben hat6lyban l6v6 jogszabSlyok el5irdsai
jelen titoktartdsi rend,:lkez6s mellett is kotelez6ek sz5mukra. Sz5llit6 az tizleti titkokat saj6t

r7= x
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vagy harmadik szem(ily 6rdek6ben - jelen szez&6s teljesltes6hez szijksA3es m6rtdken tfl -
nem haszn5lhala fel.

18. A titoktartSsi k6telezetts6g megs6rt6se s0lyos szez6d6sszeg6snek min6sUl.
19. Nem terheli a titoktart6si kotelezetts6g a feleket azon adatol! okiratok vonatkozS#ban,

melyet jogszab5ly nyilvdnos adatnak tekint, vagy egy6bkent a nyilvSnos#gra hozatal5t
el6irja, tov6bba az erre feljogositott ellen6zS szervek fel6 biztositand6 adat, ill'
iratszolg6ltat6s vonatkoz6s6ban.

20. Jelen szez6d6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben Magyarorsz6g hat5lyos jogszab6lyai,

kiil6n6s tekintettel a Polg6ri T6rv6nykdnyv (Ptk.), illet6leg Kbt. vonatkoz6 rendelkez6sei az

irdnyad6ak azzal, hoqy amennyiben jelen szez6dds vagy a Kbt. az €rtelmez6sre vonatkoz6

elt6r6 rendelkez6st nem tartalmaz, 0gy jelen szezdd6sben alkalmazott kifejez6seket a Ptk.

rendelkez6sei szerint kell 6rtelmezni.
21. lelen szen&6s elv5laszthatatlan r6sz6t k6pezi - a Megrendel6 p6ldSnyShoz csatolva - a

kozbeszez6si elj6r5s iratanyaga.
22. Jelen szen&6s az alirir5s6val l6p hat5lyba.

Felek a szez6rC6st, nlint akaratukkal mindenben megegyez5t, elolvasSs 6s drtelmezds ut6n,

helybenhagy6lag al6irj6k.

V5c, 2015. augusztus 25

Sz5llit6 k6pvisel6je
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Megrendel6 megrendel6s:it ir6sban az alSbbi 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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