
AoAw€rrlr xenerszenz6oEs

mely letrejdtt egyr6szr6l a V5ci V6rosfejleszt6 Szolg5ltat6 Kft.(sz6khely: 2600 V5c,

Koztdrsasdg 0t34., k6pviseli: Beny6 Bal6zs, ad6sz5m: L486736L-2-13), mint Vev6 (tov5bbiakban
Vev6)

mSsr6szr6l a Gilux Hungary Kft. (sz6khely: 1101 Budapest, K5b5nyai 0t +9. A. 6p. 1.m., k6pv:

Major D5niel rjgyvezet6, c6gjegyz6ksz5m: 01-09-947806, ad6sz5m:22987392-2-42) mint Elad6
(a tov5bbiakban: Elad6) ldzott az alullrott helyen 6s id6ben, az alSbbi felt6telek mellett:

I. El6zm6nyek

Vev6, mint aj6nlatk6r5 2016. 6vben a 2015. 6vi CXLIII. W. (tov5bbiakban: Kbt.) III. r6sze szerinti
nyilt (113. g szerinti) ktizbeszez6si elj6r6st folytatott le ,,Ad5sv6teli keretszerz&Es keret6ben
6pitesi 6s egy6b anyagok, illeWe eszkozok beszez6se" cimmel.
Az eljSrSsban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.
Az elj5r6s 2 r6sz6nek nyeftese az Elad6 lett, igy Felek ennek megfelel6en a Kbt. el6lrdsainak
tiszteletben taft5sdval az al5bbi szez5d6st kotik.
Vev6 kijelenti, hogy a 2Cr13. 6vi V. W. (tov6bbiakban: Ptk.) 8:1.$ (1) 7) pontja alapj6n szen&6
hat6sdgnak min6suil.

II. A szerz6d6s t6rgya

1. Elad6 eladja, Vev6 - jelen szerz6d6s hatiilya alatt tett ktildn megrendel6sekkel (lehfvSssal) -
megv6sSrolja a kozbeszerz6si elj5rSs iratanyagdban meghat5rozott m[iszaki specifikSci6jri
6pit6anyagokat (to'v5bbiakban: term6k vagy term6kek), a kapcsol6d6 feladatok
(kdtelezetts6gek) ell5t5#val, 1. osztSly0 min6s6gben, a mindenkori megrendel6snek
megfelel6en hi5ny-, tls hibamentesen.

2. Felek rdgzitik, hogy jelen szez6d6s alapjSn Vev6 osszesen maximum nett6 13.235.205 Ft
osszegig v5llal megrendel6st. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Elad6 aj5nlata megt6telekor
tiszt6ban volt azzal, hogy vev6 nem v5llal megrendel6si k6telezetts6get, igy a fenti
keretosszeg ki nem merit6se okSn felmertil6 bSrmely ig6ny6r6l jelen szen6d6s alSirSsdval
v6glegesen 6s vissza'ronhatatlanul lemond.

3. Elad6 kijelenti, hogy jelen szez6d6s hat5lya al6 taftoz6 megrendel6sek fentiek szerinti
teljeslt6set v5l la lja.

4. A term6kekkel kapcsolatos mfiszaki 6s egy6b felt6teleket a kozbeszez6si eljSr6s iratanyaga
taftalmazza.

5. Felek meg5llapitj5k, hogy a teljesit6s (a meghat5rozott k6vetelm6nyek vonatkozSs5ban)
akkor megfelel6, ha a teljesitett term6kek a rendeltetdsszerfi haszn5latra alkalmasa( hiSny-,
6s hibamentesek (:1. osztSlyri min6s6g[iek) tov5bbS megfelelnek a mfiszaki leirdsban,
jogszab5lyokban foglaltaknak, ill. a rajuk vonatkoz6 gySrt6i iratokban foglalt min<5s6gi
param6tereknek.

6. Felek megSllapodnak abban, hogy az ajSnlatban esetlegesen konkr6tan megaj6nlott
term6k(ek) helyett (az adott term6k gy5rt6s5nak megszfin6se, a mdrkan6v megv6ltozSsa,
vagy id5szakos beszerezhetetlens6g miatt, stb) azonos vagy jobb jellemz6kkel bir6 term6kkel
teljesithet az Elad5, ha ehhez Vev5 el6zetesen hozz5j5rult. Ez a szabSly csak akkor
alkalmazhat6, ha az eredeti term6k sz5llitSsdnak az Elad6n kivril 6l16 okb6l tdrt6n6
lehetetlenn6 v5l5s5t az Elad6 el6zetesen igazolja (tudom5sra jut5sakor halad6Kalanul) 6s
egyben igazolja (term6kismeftet5vel), hogy a teljesiit6sre megaj5nlott term6k jellemz6i
megfelelnek az aj5nlat5ban tov6bbd a mfiszaki lei,rdsban (amelyik magasabb felt6telt ir el6)
meghatdrozottaknak, Felek megiillapodnak abban, hogy az ellen6n6k fentiek k6vetkezt6ben
nem vSltozhat. Felek rogziltik, hogy fentieket, mint a Kbt. 141.5 (4) bek. a) pont szerinti
esetk6rt alkalmazzSk.



6.
7.

III. Az ellen6rt6k

1. A term6kek ellen,5ft6k6t - mely magSban foglal valamennyi, a felhlv5sban ill. jelen
szerz5d6sben rogzitett kotelezetts6g ellSt5s5nak ellen6ft6k6t is - a felek az Elad6 aj5nlata
alapjSn 6sszesen: 13.235.205 ft+Afa, azaz tizenh5rommilli6-hatsz5zharminck6tezer-
n6gysz6znyolcvanhat forint+Afa dsszegben hatdrozz5k meg.

2. Az egyes term6kek egys6gSrdt az Elad6 aj6nlata tartalmazza, melynek kivonata jelen

szezSd6s mel l6klet5t k6pezi.
3. A term6kek egys6giira a jelen keretszez6d6s hatSlya alatt nem m6dosithat6.
4. A megrendelt 6s teljesitett term6kek ellen6ft6k6nek megfizetds6nek felt6tele, hogy a hi6ny-,

6s hibamentes telj,=sitest (mely nem terjed ki az esetleges 6n. rejtett hibSkra) a Vev6
k6pvisel6je igazolja.

5. Elad6 minden napt6ri h6napot kdvet6en (havonta egyszer) Excel formStumban az Elad6 6ltal
a t6rgyh6napban teljesitett term6kekr6l teljes t6teles list5t kuild meg e-mailben Vev6nek. A
listSnak tartalmaznier kell a teljesitett term6keket cikksz5m szerint, a teljesit6s ddtuma szerint,
a teljesitett mennyi:;6g szerint, tovdbbd a term6kek ellen6rt6k6t nett6, 5fa, brutt6 szerinti
bont5sban.
A teljesit6sigazol5s al5ir5#ra Beny6 Bal5zs rigyvezet6 jogosult.
A beszez6s p6nzugy'i fedezet6t Vevci saj6t forr5sb6l biztositja.

8. Vev6 a kifizet6s sordn az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII. t6ru6ny 36/4. 5-6ban
foglaltakat teljes korben alkalmazza.

9. AjSnlatk6r6 az ellenszolgSltat5s 6sszeg6t az igazolt szen6dlsszerli teljeslt6st k6vet6en
havonta ut6lag a Kbt. 135. 5 (1), (5)-(6) bekezd6sei, tovSbbS a Ptk. 6:130. 5 (1) bek szerint,
a sz5mla k6zhezv6tel6t6l sz5mitott 30 napos fizet6si hat6rid6vel, 5tutalSssal forintban (HUF)

teljesiti.
10. Felek megSllapodnak abban, hogy a term6kek Elad6 ajSnlatban meghat6rozott ellen6ft6ke

mag6ban foglal valamennyi, a jelen szen6d6s teljeslt6s6vel kapcsolatos szolg6ltat6s
ellen6ft6k6t is. Elado a term6kek ajSnlatban rdgzihtt ellen6rt6k6n kivUl jelen szez5d6ssel
kapcsolatosan tov5bbi ig6nyt semmilyen jogcimen nem terjeszthet el6, kiv6ve az esetleges
k6sedelmi kamatot.

11. K6sedelmes fizet6s eset6n a Vev6 a 2013. 6vi V. W. 6:155.$-ban meghatdrozott m6rt6k[i 6s a
k6sedelem id<itaftanr5val ar6nyos k6sedelmi kamat, tovSbbd a kUl6n jogszab5lyban

meg hat5rozott behajtisi kolts6g6ta 15 ny megfi zet6s6re koteles.

IV. A szerz6d6s tartalma

1. Elad6 a szez6d6s t6rgyait a megrendel6sben foglaltak szerint, rendeltet6sszerfi haszn5latra
(felhasznSlSsra) alkalrnas 6llapotban k6teles 6tadni, Felek ez alatt 6rtik az alSbbi feladatok
ell5t6s6t:

a. helyszinre sz5llflt5s,
b. kirakod5s,
c. 5tad5s feladatait is.

2. Vev6 megrendel6seit ir5sban (ide 6rtve a fax 6s az e-mail form6j5t is) adja le, melyet Elad6
koteles halad6ktalanul visszaigazolni. A visszaigazolSsnak tartalmaznia kell adott esetben a
II.5. szerinti adatokat 6s iratokat. A visszaigazolSs e-mail ftjdn t6ft6nik. A visszaigazol5s
elmaraddsa - ill. nem a teljes megrendel6sre vonatkoz6 visszaigazol5s - esetdn a Vev6 - a
teljeslt6sig - elSllhat er megrendel6st6l/megrendel6s 6rintett r6sz6nek megrendel6s6tdl, de
err6l halad6Kalanul irdsban 6rtesrtenie kell az Elad6t. Elad5 nem 6rv6nyeslrthet semmif6le
ig6nyt amiatt, hogy a fr:ntiek ok5n a Vev6 harmadik f6lt6l szerezte be az adott term6ket.

3. A Elad6nak a hivatalos megrendel6s megki.ild6s6tcil sz5mltott 48 6rdn beltil kell teljesitenie a
megrendel6sben foglalt mennyis{;et 6s v5laszt6kot azzal, hqy ebbe nem sz5mit bele a
munkasztineti iIl. i.innep,napok id6tartama.

4. A Vev6 jogosult egy h6napban legfeljebb 4 alkalommal az aznapi kisz5llltSssal megrendelni a
term6keket, ez esetben a Vev6 koteles a megrendel6st aznap 10.00 6r5ig megkuildeni az
Elad6nak. Ez nem j6r a III. fejezetben foglaltakon tril tovdbbi fizet6si k6telezetts6ggel.



5. Elado az adott megrendel6ssel 6rintett term6keket egy sz5llitm6nyk6nt kdteles teljesiteni.
Elad6 tobb megrendel6st is jogosult egy sz5ilitmdnyk6nt terjesiteni.

6. Elad6 a megrendel6:;t munkanaponta 9 6rdt6l 16 6riigjogosult teljesiteni. Elad6 a term6k
5tad6s-5tv6teli id_5pontja el5tt legk6s6bb 1 6r5val kotetes telefonon t6j6koztatni Vev6
helyszini k6pvisel6j6t, hogy a teljesitend6 term6kek 5tv6tel6t VevS biztosirtani tudja, Vev6
helyszini k6pvisel5je a megadott idc5pontban koteles a teljesit6si helyen taft6zkodni 6s a
leszSllitott term6ket - l5that6 6s 6szlelhet6 szeu6d6sszerlis6g eset6n - 6tvenni. Vev6 ezen
kotelezetts6g6nek megszeg6s6k5l ered6 k6sedelem nem keletkeztet kotb6rfizet6si
kotelezetts6get Eladr5 r6sz6r6l.

7. A teljesrt6s helye: 2600 Vdc, Dedkvdri fasor 2. szdm alatti telephely.B' A lerakodSs az ElarJ6 kotelezetts6ge. Elad6 koteles a lerakoddshoz a megfeleld szem6lyi,
illetve-tdrgyi felt6teleket biztositani. ruo6 sajSt (vagy m5s) megfetet6iuvareszkozon koteles
biztositani a term6kr:k teljesit6s hely6re t6rtd6 s)atritasat.9' Az 6tadds-5tv6tel id5pontj5ban a felek kozosen ellen6rzik a term6kek szemmel lathat6

_ tu lajdon 9e4t, 6s azok szenod6sszeriis6g6t.
10' Az 5tad5s-5w6tel sorSn Elad6 Stadja a term6kek hasznSlati rltmutat6it, adott esetben j6tdll6sijegyeit ill. az egy6b, relevdns dokumentumokat.
11' Amennyiben az 5tarjiis-5tv6tel sorSn hiba-, vagy hiSny 5llapithat6 meg, akkor a vevcj a hibSsteljesit6ssel nem 6rintett term6keket 6tveizi, i'itioui 'awetetet - k6sedelmi kotber terh6vel -megtagadja. Ebberr az esetben az Elado koteles tegk6s6bb 2 r;;k;;;pon betrit hidny-, 6shibamentesen Stadrni a term6keket.
12' Elad6 akkor is kdteles a hibSs term6k kicser6l6s6re, ha a hibdra csak a felhaszndlds sordndertil f6ny' Ebben az esetben a Vev6 halad6ktalanri taietotiuti. * rLiof amety koteles ahibSs term6ket 2 nrunkanapon beltil kicser6lni.
13' Felek kifejezetten 

.rogzitik, hogy az 6tad6s-Stvdtel sordn csak 6s kiz6rolaga szemmel lathat6jellemz6ket ellen6rzik' rnnek- alapjdn az 5tao5s-Sweteri jegyz6konyv dtaddsa Vev6 r6sz6rdlnem jelenti az rin. rejtett hibiK szabad szemmel 
-n6m 

ratdato nianyoss5gok, stb.vonatkozdsdban a hi6ny_, 6s hibamentess6g iguJ6iai.
14' A megrendel6s teliesiGse akkor tort6nik r9s,irir."ia term6kek a Vev6 r6sz6rdl6tv6telrekertiltek. Eddig az id.5pontig a kdlts6g-, es r.,awesteiwiseres az Elad6t terheli.15. pe.Staddssar Jterrn6kek t,rr.jd;;j"ga a Vev6re sziiil 5t.tu 

l"J::::5[J:,t-11:Tur,;."0'it6n ua''"rvi[en"r. Erad6 6tari mess6rt6se sriryos

V. Szerz6d6si biztosit6kok

1' Elad6, ha oryarr okb6r, ami6rt. fererds (ptk. 6:1g6. g) az adott megrender6steljesit6s6vel k6sedelembe esik, k6sedetemi' toit6i megfizet6s6re koteles. A k6sedelmik6tb6r alapja a k6sedelemmel 6rintett term6k n"tto uet"ta r6nak 2 o/o-a, minden megkezdettk6sedelmes 6rdra :;z5mitva. A ktil6nboz6 rygieno;rer"[r."r kapcsolatba; fel;erurt, egyrittesenszSmitott dsszesen 15- 6ra! megha.taoo rzseoerem- 
"ruten 

Vev5 jogosult a szezcid6st5lel6llni/felmondani, mely ok5n etioo a il;;i0;;;si"t<oto6r fizetes6ie resz koterezett. Ak6sedelemmel drintett 6r6k a IV. 6. pontban- meghatdrozott munkanaponk6nti 9 6s 16 6rakdzdtti id6tartamon beltil 6rtelemzend6k-. A kail;Hll'n"r szdmitand'6 o"r" u munkanapon1 6' 00 6rdt6t a koy,="!ke1d- m u n ka na p 9. 00 6rdjdd iil.&-io6sza t<.2' Elad6 meshirisulSs;i kotb6r mesfizei6s6r" kolG,;;&; okb6t, ami6rt fetet6s (ftk. 6:186. g)a teljesiL€s meghirisul' MeghirisulSsnak 6rt6kerenoo r.t:iJnor"n a kril6nboz6 megrendel6sekkelkapcsolatban felntertjlt, egyrittesen sz6mltott-oi;";;; 15 6rdt meghalado k6sedelem. Ameghi0sur5si kotb6r:gpjg { terjes keretogs?eg, m6n6r<e: a kotb6r arap 10 o/o-a.3' A Vev5 a kotb6rkirvetet6i6t ir'5s-beli relsz6titas 796; il;;y"sitheti, metynek az Etad6 kotetes 8napt6ri napon tleltil marad6ktalanul elegel';;;.-'Amennyiben az Elado a felhiv5sk6zhezv6tel6t kovet6 3 napon oerui eroemi:hi;'d;sar 6s bizonyiLr6kokkar ardtdmasztott -kiment6st nem tesz, akkor a kotb6rk6vetel6s at rraoo izsz6rSl elismertnek tekinthetS 6s ezzelbeszSmfthat6v5 viri( 
3. {b. 1_35: 5 (6) bek. rert6tereinek ie5esril6se esetdn.4. Vev5 koveterhetia fentieken trit reimeitit6 (kdib6re;ffi,j k5r5t.

ltu



5.

6.

Elad6 kdteles a telje;it6stcjl valamennyi teljesitett term6k vonatkoz5sSban 12 h6nap j6t5ll6st
v5llalni. A j6t5ll5s sor5n a Vev6 els6sorban kicser6l6si ig6nyt 6rv6nyesit azzal, hqy a felek
jogviszony5ra - ftigqetlenul att6l, hogy a felek egy6bk6nt a rendelet alanyi hat5lya al5
taftoznak-e - a 151/.1003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabSlyait rendelik megfelel6en alkalmazni
azon k6rd6sekre, melyet jelen szez6d6s nem rendez.
Elad6t tov5bbd kelldkszavatoss5g terheli a sz5llitott rendszer vonatkozSs5ban a hatiilyos
jogsza b5 lyoknak megfelel6en.

VI. A sizerz6d6s hat5lya, egy6b meg5llapod5sok

Felek a szea6d6st 12 h6napos id6tartamra kotik azzal, hogy a szen6d6s megszfinik a 12
h6napos id5tartam lej6rta el6tt a keret6sszeg kimertil6s6vel.
Felek a szerz6d6s hat5ly6nak megsztintet6s6re a Ptk. adSsv6teli szez6d6sre vonatkoz6
szab5lyait rendelik alkalmazni, hogy a szenSdls hat6lya megszrintethetS azonnali hatSllyal,
ha az egyik f6l srllyos szen6d6sszeg6st kdvet el 6s a s6relmet szenvedett f6lnek m5r nem 5ll
6rdek6ben a teljesit6s.
S0lyos szerz6d6sszeg6snek min6sril - a szerz6d6sben ekk6nt meghat5rozottakon, ill. egy6b
srllyos vagy ism6telt szerz6d6sszeg6s(ek)en tril - ktilonosen:

a. Elad6 r6sz6r6l:
1. jelen szeaSd6sben s0lyos szen&6sszeg6sk6nt meghat5rozott magatart5st

ftrnrlsitja, vagy mulaszt5st kovet el.
2. az Sltala teljesltett term6k a Vev6nek vagy harmadik szem6lynek (kiv6ve a

nem rendeltet6sszerfi Vev6i tSrolSst 6s felhaszn5lSst) k5rt okoz,
3. ad6sz5m5t torliK
4. b5rmilyen a jelen szerz6d6s t5rgydt k6pez5 tev6kenys6gre vonatkoz6

jr:gszab5lyi vagy egy6b felt6telt elveszti,
5. joger5sen felszSmolSsi elj5r6s indul ellene, vagy v6gelszSmolSs ir5nti

k:6relmet nyrijt be, vagy m5s m6don torlik a c6gjegyz6kb5l.
6. er Kbt. teljesit6sre vonatkoz6 rendelkez6sit megs6rti,

b. Vev5 r6sz6r6l:
1. egyiittmfikod6si, titoKart6si k6telezetts6g6t a Vev6 megszegi
2. 'r6tel5r megfizet6s6nek legal5bb a megint6st kovet5 30 napon tfli

l<6sedelme,
Felek a fenti joguk gyakorlSsa el6tt a felek - amennyiben ez t5[ik elvdrhat6 - kotelesek a
mSsik felet a szerz6dlsszerfi tefeslt6sre - megfelel6, legalSbb 24 orls (fizet6sn6l 15 napos)
hatS rid6 biztosit5:;6va | - ir6sba n felsz6l ita n i.
Vev5 jogosult 6s egyben koteles a szen&6st felmondani - ha szriks{;es olyan hat5rid6vel,
amely lehet6v6 t'3szi, hogy a szea6d6ssel 6rintett feladata ell5t5sdr6l gondoskodni tudjon -
ha

a. Elad6ban kozvetetten vagy kozuetlen0l 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szere;z valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
sZ€rV,3Z€t, amely tekintet6ben fennSll a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb)
alpontj5ban meghat5rozott felt6tel;

b. Eladf,ban kozvetetten vagy kozvetlentll 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szenvezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb)
alpongSban meghat5rozott felt6tel.

c. Ennek 6rdek6ben a szerz6dds teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt Elad6
tulajrlonosi szerkezet6t Vev6 sz5mdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt. 143. 5 (3)
bekezd6se szeri nti tjgyletekrSl Vev5t halad6kta lanul 6fteslti.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Vev6 a szez6d6st felmondhatja (att6l ell5that) ha:

/on



a. felt6tlentil sztiks6ges a szezcjd6s olyan l6nyeges m6dosit5sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. g alapj5n rij kozbeszerz6si eljSrSst kell lefolytatni;

b. Elad6 nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartSs5t, vagy az Elad6
szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogutodl5s kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. $-ban foglaltaknakt vagy

c. az EU]ASZ 258. cikke alapj5n a kdzbeszerz6s szab6lyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gszeg6si eljSr5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6sdga az EUMSZ 258.
cikke erlapj5n indltott eljSr6sban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jog5b6l ered6
valamerly kotelezetts6g tekintet6ben kotelezetts6gszeg6s tort6nt, 6s a bir6s5g 5ltal
megSllilpitott jogs6ft6s miatt a szerz6d6s nem semmis.

7. Elad6t ebben az esetben a szerz6d6s megszfin6s6nek id5pontj5ig teljesitett szSllit6sok
ellen6rt6k6re illeti meg.

8. Felek kijelentik, hogy a szen6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyrittmfikodne( a felmerrjlcj
probl6mS kr6l egynr5st ha lad6kta la n u | 6ftesiti k.

9. Felek jognyilatkoziltaikat kiz6r6lag irdsban, az 5w6tel hely6t 6s idej6t azonosilthat6 m6don
igazolo m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6rtik az elektronikus levelez6s (e-
mail) 6s a fax form5j5t is)

10. Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5tozSsokkal az
a15bbi szem6lyek j,3gosu ltak kizSr6lagosan :

MegrendelS r6sz6r5l:
N6v, beoszt6s: Beny6 Baldzs Ugyvezet5
El6rhet6s6gei (lev6lcinr, tel, fax): 2600 V6c, Kozt5rsas5g 0t34., 06-27l5to-706,06-271510-10g
Jog nyi latkozat korl5to;:5sa : n i ncs, c6gjegyz6sre jogosu lt

N6v, beoszt5s: Gerenglay TamSs raktSros
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : +36 30/526-2485, email:gerengav.tamas@vacholding.hu

Elad6 r6sz6r5l:
N6v, beoszt5s: Major DSniel rigyvezet6
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : 1101 Budapes! K5bdnyai [t 49. A. 6p. 1.m., 06-1/920-2843,
06-1/21s-1803
Jognyilatkozat korlSto::5sa : nincs, c{fi egyz6sre jogosult

N6v, beoszt5s: T6th Melinda
El6rhet6s6gei (lev6lcinr, tel, fax): 1101 Budapest, K6bdnyai [t 49. A. 6p. I.m., 06-201256-4929,
06-1/215-1803

lL. SzenSdS Felek rtEz[tik, hogy jelen szen6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.9) teljesril6se
eset6n, ir5sban m6doslthat6. Felek rogzftik, hogy a szez6d6s : aiakszerfi
szerz5d6sm6dositirs n6lktil - m6dosul az al5bbi esetekben:

a. felek kozhiteles nyilv5ntartdsban foglalt adatainak m6dosulSsa eset6n a
nyilvSrrtartSsba bejegyz6s napjSval,

b. felek kapcsolattaft6ira, teljesilt6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosul5sa
eset6n a mSsik f6lhez tett kozl6s k6zhezv6tel6nek napj5val,

amennyibern a Kbt. ezt egyebekben nem z6fia ki.
12. Felek rogzltik, hogy semmis a szez6d6s m6dosil6sa, ha az arra ir6nyul, hogy az Elad6t

mentesits6k az olyan szez6d6sszeg6s (illetve szezSddsszeg6sbe es6s)-'6s annak
jogkovetkezm6nyeri - ide nem 6rtve a felmond5s vagy elSllSs jog5nak gyakorlSs5t -
alkalmaz6sa al6l, ilmely6ft_felel5s (illetve felel6s lenne), vagy amely irra iranyul, hogy vev6
SW5llaljon az Elad6t terhel6 t6bbletmunkakdlts6geket vagy inOot<otaUanul egy6b,'a sierz6des
alapjSn az Elad6t terhel6 kock6zatokat. E korben kij-elenti Elad6, nogy'a kock6zatokat
felm6rte 6s azt a jelen szea6d6sben foglalt ellenszolgSltitdsban teljes korfien 6rv6nyesitette.
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L3. SzerzSdcj Felek megegyeznek abban, hogy a vitds k6rd6st megkis6rlik peren ki,vtili b6kes iton
rendezni, 6s csak ennek eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak bir6sSghoz. Amennyiben az
egyeztet6s nem vezet eredm6nyre, 'tgy jelen szezcjdesb6l ered6 jogvitSjuk tekintet6ben
kikotik - 6rt6khat5rt6l ftigg6en - a Vev6 sz6khelye szerinti j5r6sbirrcs5g/torv6nysz6k
kizd r6lagos i I let6kessfll6t.

14. Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szerz&6s b5rmely pontja kogens
jogszab5lyba iltk6:zne, vagy a kozbeszerz6si eljSr5s kotelez5 6rv6nyfi dokumentumlnak
tartalm5val ellentdrtes lenne, akkor a szerzSd6s fentieket s6ftci rendelkez6se hely6be -
minden tov6bbi jogcselekm6ny, igy krilonosen a szez6d6s modositdsa n6lkril - a megs6rtett
kotelez6 6rv6nyfi jogszab5lyi rendelkez6s vagy kozbeszez6si dokumentumi rend-elkez6s
kertil. Fentieket kell megfelel5en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszab5ly akk6nt
rendelkezik, hogy valamely rendelkez6se a szen6d6s r6sze (vagy 

- i szerz6d6sben
szovegszerfien szercpelnie kell) 6s azt szdvegszerfien a szerzSd6s nem tlrtalmazza (az adott
rendelkez6s a szen:5d6s r6sz6t k6pezi).

15' Felek megSllapodrrak abban, hogy Elad6 nem fizethet, illewe sz5molhat el a szerzdd6s
teljesitt6s6vel osszeftigg6sben olyan kolts6geket, amelyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pont
ka)-kb) alpontja sz:erinti felt6teleknek nem megfelel6 tdrsasdg tekintet6ben mertjlnek fel, 6s
a melyek Vd I la I koz6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re a I ka I masa k.

16. SzerzSdS Felek az egymSs 6rdekkor6be tartoz6 6s tudomSsukra jutott tizleti titkot kotelesek
megtartani, 6s a titoktaftasi kotelezetts6get kdtelesek alkalmazotiaikkal, foglalkoztatottaikkal
6s alvSllalkoz6ikkal (te.ljesirt6si seg6deivel) stb. is betartatni. Az tizleti titok megs6rt6s6bdl
ered5en okozott k6rok6rt a felek egym5ssal szemben feleldsek.

17. Fele( valamint az alkalmaz5sukban 5116 munkat5rsaik jelen szea5d6s hat6lya al6 tartoz6
feladatainak teljesit6se sorSn tudom.5sukra jutott, vev6t 6rintd minden aditot, tenyt 6s
bizalmas inform5ci6t kdtelesek meg6rizni, ftiggetlenril att6l, hogy az szotban vagy irdsos
form6ban kertilt a birtokukba.

18. Az irSsban 5tadott bizalmas informSci6k att6l fi.iggeilenul rlzleti titoknak min6srjlnek, hogy
azokon a "Bizalmets",."Titkos" vagy ezekkel rokon 6ftelmii feliratot a felek szerepeltetik-e.
Felek tudom5sul veszik, hogy az rizleti titok v6delm6ben hat5lyban l6v6 jogszabdlyoi< eldirdsaijelen titoktart5si r,endelkez6s mellett is k6telez6ek sz5mukra. Elad6 a2 Uzleti titkokat sajdt
vagy harmadik szem6ly 6rdek6ben - jelen szerz6d6s teljesit6s6hez szriks{;es m6rt6ken tril -nem haszn5lhatja I'el.

19. A titoktaft5si kotek-'zetts6g megs6rt6se srilyos szerzSdlsszeg6snek min6srj;
20' Nem terheli a titoktart5si kotelezetts6g a feleket azon idato( okiratok vonatkozdsdban,

melyet jogszab5ly nyilvSnos adatnak tekint, vagy egy6bk6nt a nyilv6noss5gra f,otut falel6irja, tov5bbd az e1e feljogosittott etlien6i(5 s-zeruek fel6 'biztositanj6 
adat, iff.

i ratszolg5 ltatds vonatkoz6sd ba n.
21' Felek kifejezetten rogzitik, hogy tudomSsuk van arr6l, hogy vev6 kdteles a Kozbeszerz6si

Hat6sSgnak bejelenteni, ha
a' Elad6 szea5d6ses kotelezetts6g6t srilyosan megszegte 6s ez a szerzbd1s

felmondSs5hoz vagy el6ll5shoz, k5ft6ritl6s kovetel6sEh ez-vagy a szen6d6s ufup:an
alkalmazhat6 egy6b jogkwetkezm6ny 6rv6nyesft6s6hez riezetett, valamint,'ha
Elad6 olyan magatartSsSval, amely6ft felel6s, r6szben vagy eg6Jen a szerzdd6s
lehetetlentil6s6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia 

-kell-a 
szea6o6sszet6i

le[r6s6l:,..a2. annak._alapjSn.alkalmazott jogkovetkezm6nytvalamint, hogy u
szezoclS f6l a szen6d6sszeg6st elismerte-e, vagy sor kertilt-e arra vonatkoz6an
perinditSsra.

b. Elad6 r;zerz6d6ses kotelezetts6g6nek joger5s birr'6s5gi hatdrozatban meg5llapitott
megszt-'g6se eset6n a szerz&esszeg6s t6ny6t, 6frds5t, l6nyeges lbbmz5it,bele6rtve azt is, ha a szez6d6sszeg6s a 

'szerz6des 
felmondd-s 6niz vaiV i

szez6d6st6l val6 elSll5shoz, kSrt6rit6s k6vetel6s6h ez vagy a szen6des af#an
alkalmilzhat6 egydb szankci6 6rv6nyesitt6s6hez vezetett, vilamint lado szerz6d6
f6l olyan magatartdsSval, amely6rt ielel6s, (r6szben vagy eg6sznenl a szerzdd1s
lehetetlen ri l6s6t okozta.
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22. Felek fenti kdrben megSllapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok StadSsa
miatt a Vev6vel szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesiteni abban az esetben sem, ha
bSrmely Stadott t6ny, vagy kdruilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6snak, kiv6ve ha ezzel a
Vev5nek az adatok 6tad5#nak pillanatdban t6nyszeriien tiszt5ban kellett lennie (nem tartozik
ide a hib5s jogszabSly-6rtelmez6sb5l vagy t6ves t6ny5ll5s-6rtelmez6sbcil sz6rmaz6
korrilm6ny, kiv6ve ha az a VevSnek felr6hat6an kdvetkezett be).

23' Jelen szeacjd6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben Magyarorsz6g hatSlyos jogszabSlyai,
ktlldnos tekintettel Kbt., illetve a Kbt. Sltal biztositott korben a ptk. vonatkoz6 ieMelkez6sei
az irdnyad6ak.

24. Jelen szen6dds elv5laszthatatlan r6sz6t k6pezi - fizikailag nem csatolva - a kozbeszez6si
eljSr5s iratanyaga, kiv6ve a d6nt6sek 6s d6nt6sel6keszlto iratok.

25. Jelen szeuSdls az al6ft6s6val l6p hatdlyba.

YAc, 2017. 02. 07.

Ellenjegyzem:


