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mely l6trejott egyr6szr6l a V5ci V5rosfejleszt6 Szolg5ltat6 Kft.(sz6khely: 2600 Yitc,
KoztSrsas5g tlt 34., k6pviseli: Beny6 Bal5zs ijgyvezet6, ad6sz6m: 14867361-2-13), mint Vev5
(tov5bbiakban Vev6)

mSsr6szr6l a Gilux Hungary Kft. (sz6khely: 1101 Budapest, K6b5nyai ut49. A.6p. 1.m., k6pv:
Major D5niel iigyvezet5, c6gjegyz6ksz5m: 01-09-947806, ad6sz6m: 22987392-2-42) mint Elad6
(a tov6bbiakban: Elad6) kozott az alulirott helyen 6s id5ben, az alSbbi felt6telek mellett:

I. El6zm6nyek

Vev5, mint ajSnlatk6r6 i1016. 6vben a 2015. 6vi CXUII. W. (tov5bbiakban: Kbt.) ilI. r6sze szerinti
nyilt (113. $ szerinti) kozbeszerz6si eljdr5st folytatott le ,AdSsv6teli keretszez6d6s keret6ben
6pit6si 6s egy6b anyagok, illetve eszkozok beszez6se" cimmel.
Az eljSr5sban 3 r6szre lehetett aj6nlatot tenni.
Az elj5r5s 3 r6sz6nek nyertese az Elad6 lett, igy Felek ennek megfelel6en a Kbt. elcjir5sainak
tiszteletben tartdsSval a,z alSbbi szezSd6st kotik.
VevS kijelenti, hogy a 2013. 6vi V. W. (tov5bbiakban: Ptk.) 8:1.$ (1) 7) pontja alapjSn szerz6dS
hat6s5gnak min6si.il.

II. A szerz6d6s t5rgya

1. Elad6 eladja, Vev6'- jelen szez6d6s hat5lya alatt tett krilon megrendel6sekkel (lehiv5ssal) -
megv5sdrolja a ko;:beszerz,6si elj5r5s iratanyag5ban meghat6rozott mfiszaki specifik6ci6jrl
6plt6anyagokat (tov5bbiakban: term6k vagy term6kek), a kapcsolod6 feladatok
(kotelezetts6gek) elllStdsdval. 1. osztSlyri min5s6gben, a mindenkori megrendel6snek
megfelel6en hi5ny-, 6s hibamentesen.

2. Felek rogzftik, hogy jelen szez6d6s alapj6n Vev6 dsszesen maximum nett6 2.543.588 Ft
osszegig vSllal megrendel6st. Felek kifejezetten rogzitik, hogy Elad6 ajSnlata megt6telekor
tiszt5ban volt azzal, hogy vev6 nem v5llal megrendel6si kotelezetts6get, igy a fenti
keretosszeg ki nem merft6se okSn felmerUl6 b5rmely ig6ny6r6l jelen szenSdls al5irSs6val
v6glegesen r5s vissz;lvonhatatlanul lemond.

3. Elad6 kijelenti, hogy jelen szerz5d6s hatSlya al5 tartoz6 megrendel6sek fentiek szerinti
teljesit6s6t vSllalja.

4. A term6kekkel kapcsolatos mfiszaki 6s egy6b felt6teleket a kozbeszez6si elj5r5s iratanyaga
taftalmazza.

5. Felek meg5llapi$5k, hogy a teljeslt6s (a meghatarozott kdvetelm6nyek vonatkoz6s5ban)
akkor megfelel6, ha a teljesittett term6kek a rendeltet6sszerfi haszn5latra alkalmasa( hi5ny-,
6s hibamentesek ti1. osztSlyir min6s6gfiek) tov5bbS megfelelnek a m(szaki leir5sban,
jogszab5lyokban fcElaltakna( ill. a r5juk vonatkoz6 gydrt6i iratokban foglalt min6segi
param6tereknek.

6. Felek megSllapodnak abban, hogy az aj5nlatban esetlegesen konkr6tan megaj5nlott
term6k(ek) helyett (az adott term6k gy5rt6sSnak megszfin6se, a m5rkan6v megv5ltozSsa,
vagy id6szakos bes;:erezhetetlens6g miatt, stb) azonos vagy jobb jellemz6kkel biiro term6kkel
teljesithet az Elad6, ha ehhez Vev6 el6zetesen hozz5j5rult. Ez a szab6ly csak akkor
alkalmazhat6, ha az eredeti term6k sz6llit6s5nak az Elad6n kivril 5116 okb6l tort6n6
lehetetlenn6 v6l5s5t az Elad6 el6zetesen igazolja (tudom5sra jutSsakor halad6ktalanul) 6s
egyben igazolja (term6kismertet6vel), hogy a teljesit6sre megajdnlott term6k jellemz6i
megfelelnek az aj5nlatdban tov6bbS a mfiszaki leirSsban (amelyik magasabb felt6telt ir el6)
meghat5rozottaknal<. Felek meg5llapodnak abban, hogy az ellen6rt6k fentiek kovetkezt6ben
nem vSltozhat. Fek:k rogzitik, hogy fentieket mint a Kbt. 141.5 (4) bek. a) pont szerinti
esetkoft alkalmazz5k.
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III. Az ellen6rt6k

1. A term6kek ellen6rt6k6t - mely mag5ban foglal valamennyi, a felhiv5sban ill. jelen
szerzcjd6sben r@zitett kotelezetts6g ell5t5sSnak ellen6rt6k6t is.- a felek az Elad6 aldnlata
alapj6n osszesen: 2.543.588 ft+Afa, azaz k6tmilli6-6tszilznegyvenhSromezer-
otszdznyolwa n nyolc fori nt+Afa osszeg ben hatd rozzd k meg.

2. Az egyes term6kel< egysegSr5t az Elad6 aj5nlata tartalmazza, melynek kivonata jelen
szerz6d6s mel l6kletrit k6pezi.

3' A term6kek egys6giira a jelen keretszerz5d6s hatSlya alatt nem m6dosithat6.4. A megrend",, Ut lerrjesitett term6kek ellen6rt6k6nek megfizet6s6nek felt6tele, hogy a hidny-,
6s hibamentes teljesit6st (mely nem terjed ki az es6fleges [n. reJtett rribdk;;) a vewj
k6pvisel6je igazolja

5' Elad6 minden napttiri h6napot kovetcjen (havonta egyszer) Excel formdtumban az Elad6 5ltal
9 t6rgyh6napban teljesitett term6kekr5l ieljes t6te6i tistdt kutd r"g ;-;uilben Vevdnek. A
IistSnak tartalmaznia kell a teljesitett term6lieket cikkszdm szerint, a teljesit6s d5tuma szerin!a teljesitett mennyisdg szerint, tov5bbS a term6kek ellen6rt6k6t n.ttO, aiu, brutto szerinti
bontSsban.

9. A teljesit6sigazol5s aldfrdsdra peny6 Baldzs tigyvezet5 jogosult.
/. A beszez6s pdnzriglyi fedezet6t Vevci sajdt roiiasuot bili6siqa.8' Vev6 a kifizet6s sorSn az ad6z5s renol6r6t sroto 

-zoog. 
6vi XCII. t6rv6ny 36/A. g-abanfoglaltakat teljes ktrrben alkalmazza.

9' Aj5nlatk6r5 az ellenszolgdltatSs ci.1s19.o6t az igazolt szerzdd6sszerfi teljesit6st kovet6enhavonta ut6las a fo!..tjs.5 (1), (s)Loioet<ezo6"seittv6ond a ptr<-oirb.'s (1) bekszerint,

;J::[]l' 
k6zhezv6ter6t6l sz5mittott ro napos nzetesi h;;;;il;A.,iuH;irorintban (HUFj

10' Felek megSllapodnak abban, hogy a term6kek Elad6 ajSnlatban meghatdrozott ellen6rt6kemagSban foglal 'ralamennyi, J'lelen szea6d6s ieliesirt6s6vel kapcsolatos szolgdltatdsellen6rt6k6t is' Elad6 a term6kek ilenutuan rog;it"tt ;tten6rtel6n'lilrurlur",., szezdd6sset

l:ffi:liln:n 
to%bbi is6nvt semmilven joecimJn nem te4eszthet et6, r<iv6ve ., 

"rltr"g",
11' Kdsedelmes fizet6s eset6n a Vev5 a 2013. 6vi V. tv. 6:155.g-ban meghatdrozott m6rt6kfi 6s ak6sedelem id6tarlam6val a15nvos, teseJJmi. l1-.i [ovdbbd ; r<iirrin jogszabdrybanmeghat5rozott beh ajtiisi kolts6gdta ldny megfi zet6s6re rot"tur.

IV. A szerz6d6s tartalma

1' Elad6 a szez6d6s,t5.rgyait.a megrendeldsben-foglaltak szerin! rendeltet6sszerti haszndlatra(felhaszn5lSsra) alkalmas 5llapot-ban koteles 5taini. ielek ez alatt 6rtik az alSbbi feladatokell5t5s5t:
a. helyszfnre szdllrt5s,
b. kirakocl5s,
c. dtadds feladatait is.2' Vev6 megrendel6seit irdsban (ide 6rtve a fax 6s az e-mail formdjdt is) adja le, metyet Elad6koteles halad6ktalanul visszaigazolni. A visszaigazotSsnat tartalmaznia kell adott esetben aII'5' szerinti adatokat 6s iratokat. A visszaigr;;idt ;;air ritjdn tort"nir. i visszaigazoldselmaraddsa - ill'.,nem a teljes megrendel6rr"-uonitt*J visszaigazol6s - eset6n a Vev6 - ateljesit6sig - elSllhat a megrende-l6st6l/megril;E;'Antett. resz6nek megrendet6s6tdt, deerr6l halad6ktalanul ir6sban 6rtesitenie keli az ElaJ6t, Elado nem 6rv6nyesithet semmif6leig6nyt amiatt, hogy a fentiek ok5n a Vev5 harmaJkierioirrerezte be az adott termdket.3' A Elad6nak a hivatalos megrendel6s megkiild6s6t6l szdmitoft 4a;r5rlo"r,:ii."rr teljesitenie amegrendel6sben lbglalt mennyiseget 6i uausziekoi-ir.zut, hogy ebbe nem szdmft bele amunkasztineti ill. tinnepnapok id6tJrtama.4' A vev6 jogosult egy,h6napban legfeljebb 4 alkalommal az aznapi kiszdlliLrdssal megrendelni aterm6keket, ez e:;etben a Vev6 

'tot"t"r 
g r"gr"nJuieJt'urnup 10.00 6r6ig megkrildeni azElad6nak' Ez nem j5r a III. fejezetben foglaltak6n trir iove-oni fizet6si kotelezetts6ggel.
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5. Elad6 az adott megrendel6ssel erintett term6keket egy sz5llitm5nyk6nt koteles teljesiteni.
Elad6 tdbb megrendr:l6st is jogosult egy sz5llitm6nyk6nt teljesiteni.

6. Elad6 a megrendel6st munkanaponta 9 6r5t6l 16 6rdig jogosult teljesiteni. Elad6 a term6k
5tad5s-5tv6teli id6pontja ekltt legk6sc5bb 1 6r6val koteles telefonon t5j6koztatni Vev6
helyszini k6pvisel6j6t, hogy a teljesitend5 term6kek 5W6tel6t Vev6 biztosltani tudja. Vev5
helyszini k6pvisel5je a megadott idSpontban koteles a teljesit6si helyen tart6zkodni 6s a
leszSflftott term6ket - l5that6 6s 6szlelhetS szerz6d6sszerfis6g eset6n - 5tvenni. Vev6 ezen
kotelezetts6g6nek megszeg6s6kSl ered6 k6sedelem nem keletkeztet kotb6rfizet6si
kotelezetts6get Eladri r6sz6r5l.

7. A teljesit6s helye: 2600 V5c, De5kvSri fasor 2. sz5m alatti telephely.
B. A lerakodSs az Elacl6 kotelezetts6ge. Elad6 koteles a lerakod5shoz a megfelel6 szem6lyi,

illeWe t5rgyi felt6tek:ket biztositani. Elad6 saj5t (vagy m5s) megfelel6 fuvareszkozon koteles
biztosltani a term6kerk teljesit6s hely6re tort6nS sz5llit5s5t.

9. Az 5tad5s-5tv6tel idSpontjdban a felek kozosen ellencjrzik a term6kek szemmel lSthat6
tu lajdon5 ga it, 6s azok szerzSddsszerfi s6g6t.

10. Az Stadds-6tv6tel sorSn Elad6 Stadja a term6kek haszn5lati ritmutat6it, adott esetben j6t5ll5si
jegyeit, ill. az egy6b relev5ns dokumentumokat.

11. Amennyiben az 6tad5s-6tv6tel sorSn hiba-, vagy hiSny Sllapitthat6 meg, akkor a Vev6 a hib5s
teljesirt6ssel nem 6rintett term6keket 5tveszi, a tobbi 5tu6tel6t - k6sedelmi kotb6r terh6vel -
megtagadja. Ebben az esetben az Elad6 kdteles legk6s<5bb 2 munkanapon beltjl hiSny-, 6s
hibamentesen Stadni a term6keket.

12. Elad6 akkor is koteles a hib5s term6k kicser6l6s6re, ha a hib6ra csak a felhaszn5l5s sor6n
deri.jl f6ny. Ebben az esetben a Vev6 halad6ktalanul tdj6koztatla az Elad6t, amely kdteles a
hib6s term6ket 2 munkanapon beliil kicser6lni.

13. Felek kifejezetten rtrgziti( hogy az 5tad5s-5tv6tel sor5n csak 6s kizdr6lag a szemmel l6that6
jellemz6ket ellen6zik. Ennek alapjdn az 5tad5s-5tv6teli jegyz5konyv Stad5sa Vev6 r6sz6r6l
nem jelenti az rin. rejtett hib6k, szabad szemmel nem lSthat6 hi5nyoss5gok, stb.
vonatkoz5sSban a hiSny-, 6s hibamentess6g igazol5sdt.

14. A megrendel6s teljersit6se akkor tort6nik meg, amikor a term6kek a Vev6 rlszerSl5w6telre
kerriltek. Eddig az id6pontig a kolts6g-, 6s k5rvesz6lyvisel6s az Elad6t terheli.

15. Az 5tad5ssal a termrikek tulajdonjoga a VevSre sz5ll 5t.
16. A fentieken rog:ritett szab6lyok bdrmelyik6nek Elad6 Sltali megs6rt6se srilyos

szenSdlsszeg6snek m i n6s ri l.

V. Szerz6d6si biztosit6kok

1. Elad6, ha olyan okb6l, ami6rt felel6s (Ptk. 6:186. 5) az adott megrendel6s
teljesit6s6vel k6sedelembe esik, k6sedelemi k6tb6r megfizet6s6re koteles. A k6sedelmi
kdtb6r alapja a k6se:delemmel 6rintett term6k nett6 v6telSrSnak 2 o/o-d, minden megkezdett
k6sedelmes 6r5ra sziimiwa. R krilonboz6 megrendel6sekkel kapcsolatban felmerrilt, egyrittesen
szdmitott osszesen 15 6r5t meghalad6 k6sedelem eset6n Vev6 jogosult a szezcid6stcjl
elSllni/felmondani, rnely ok5n Elad6 a meghirlsul5si kdtb6r fizet6s6re lesz kdtelezett. A
k6sedelemmel 6rintertt 6r6k a IV. 6. pontban meghat5rozott munkanaponk6nti 9 6s 16 6ra
kozotti id6tartamon belUl 6ftelemzend5k. A k6sedelembe nem szSmltand6 bele a munkanapon
16.00 6r5t6l a kovetllez5 munkanap 9,00 orilitig terjed5 id5szak.

2. Elad6 meghirisul5si kotb6r megfizet6s6re kdteles, ha olyan okb6l, ami6rt felel6s (ftk. 6:186. 5)
a teljesft6s meghi0sul. MeghirisulSsnak 6rt6kelend6 krildndsen a krilonbozd megrendel6sekkel
kapcsolatban felmertilt, egyrittesen sz5mitott osszesen 15 6r5t meghalad6 k6sedelem. A
meghirlsulSsi kdtb6r alapja a teljes keretdsszeg, m6rt6ke: a kdtb6r alap 10 o/o-a.

3. A Vev6 a kotb6rkovetel6s6t irSsbeli felsz6lftds 0tj5n 6rv6nyesitheti, melynek azElad6 koteles 8
naptSri napon belr.il marad6ktalanul eleget tenni. Amennyiben az Elad6 a felhiv5s
k6zhezv6tel6t kovettj 3 napon behil 6rdemi - indoklSssal 6s bizonyit6kokkal al5t5masztott -
kiment6st nem tesz, akkor a kotb6rkovetel6s az Elad6 r6sz6r5l elismertnektekinthet6 6s ezzel
besz5mfthat6v5 v5lik, a Kbt. 135. 5 (6) bek. felt6teleinek teljestil6se eset6n.

4. Vev6 kovetelheti a fentieken tril felmertilS (kotb6ren fehtli) k5r5t.



5. Elad6 koteles a teljesit6st6l valamennyi teljesitett term6k vonatkozSsdban 12 h6nap j6t5ll5st
vSllalni. A j6t5ll5s sor6n a Vev6 els5sorban kicser6lesi ig6nyt 6ru6nyesit azzal, hqy a felek
jogviszony5ra - fiiggetlenUl att6l, hogy a felek egy6bk6nt a rendelet alanyi hatSlya al6
tartoznak-e - a L5L12003. (IX. 22.) Korm. rendelet szab5lyait rendelik megfelel5en alkalmazni
azon k6rd6sekre, me\ret jelen szez6d6s nem rendez.
Elad6t tovSbbS kell6kszavatoss5g terheli a szSllitott rendszer vonatkoz5s6ban a hatSlyos
jogsza b5lyoknak megl'elel6en.

VI. A sz,erz6d6s hat5lya, egy6b meg6llapod5sok

Felek a szez6d6st ;LZ h6napos id5taftamra kotik azzal, hogy a szerz6d6s megszfinik a 12
h6napos id6tartam lejSrta el6tt a keretosszeg kimerril6s6vel.
Felek a szez6d6s hat5ly5nak megszrintet6s6re a Ptk. ad5sv6teli szez6d6sre vonatkoz6
szab5lyait rendelik arlkalmazni, hogy a szerz6d6s hatSlya megsztintethet6 azonnali hat5llyal,
ha az egyik f6l sfilyos szenSd6sszeg6st kovet el 6s a s6relmet szenvedett f6lnek m5r nem 5ll
6rdek6ben a teljesitris.
Sflyos szerz6dlsszeE6snek minSsill - a szerz6d6sben ekk6nt meghatSrozotbakon, ill. egy6b
srilyos vagy ism6telt szerz6d6sszeg6s(ek)en tril - ktllonosen:

a. Elad6 r6sz6r6l:
1. jelen szerzSd6sben sflyos szerz6d6sszeg6sk6nt meghat6rozott magatartSst

tan0sitja, vagy mulasztdst kovet el.
2. az 5ltala teljesiltett term6k a Vev6nek vagy harmadik szem6lynek (kiv6ve a

n€rm rendeltet6sszer[i Vev6i tdrolSst 6s felhasznSlSst) k6rt okoz,
3. acl6sz5m5t torlik,
4. bdrrmilyen a jelen szen6d6s tSrgydt k6pezd tev6kenys6gre vonatkoz6

jogszabSlyi vagy egy6b felt6telt elveszti,
5. joger6sen felszSmol5si eljSrSs indul ellene, vagy v6gelszdmolSs irSnti

kd:relmet nyrijt be, vagy m5s m6don tdrlik a c6gjegyz6kb6l.
6. a Kbt. teljesit6sre vonatkoz6 rendelkez6sit megs6rti,

b. Vev6 r6sz6r5l:
1. egytittmfikdd6si, titoKaft5si k6telezetts6g6t a Vev6 megszegi
2. vr5tel6r megfizet6s6nek legalSbb a megint6st k6vet6 30 napon tfli

k5sedelme,
Felek a fenti jogull gyakorl5sa el6tt a felek - amennyiben ez t5ltlk elvSrhat6 - kotelesek a
m5sik felet a szen&lsszerfi teljesitt6sre - megfelelS, legalSbb 24 or6s (fizet6sn6l 15 napos)
hatd ridS biztosit5siiva | - lrdsba n felsz6l lta n i.
Vev6 jogosult 6s ergyben kdteles a szen&6st felmondani - ha sztiks6ges olyan hatSrid5vel,
amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata ell5t5s5r6l gondoskodni tudjon -
ha

a. Elad6ban kozvetetten vagy kozvetlentil 25olo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szetez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szelezet, amely tekintet6ben fenn5ll a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb)
alponfiSban meghat6rozott felt6tel;

b. Elad6b,an kozvetetten vagy kdzuetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szeruezetben, amely tekintet6ben fenn5ll a Kbt. 62. 5 (1) bekezd6s k) pont kb)
alpontjdban meghatSrozott felt6tel.

c. Ennek 6rdek6ben a szez6d6s teljesftt6s6nek teljes id6taftama alatt Elad6
tulajdonosi szerkezet6t Vev6 szSmSra megismerhetSv6 teszi 6s a Kbt. 143. S (3)
bekezrl6se szerinti rigyletekr5l Vevdt ha lad6Ka la nu | 6rtesilti.

1.

2.

4.

5.

6. Vev5 a szez5d6st felmondhaga (att6l ell6that) ha:
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a. felt6tlenUl sziiks6ges a szen&6s olyan l6nyeges m6dosit6sa, amely eset6ben a
Kbt. 141. $ alapj6n rij kozbeszez6si elj5r5st kell lefolytatni;

b. Elad6 nem biztositja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betart5s5t, vagy az Elad6
szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dlSs kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjSn a kozbeszerz6s szabllyainak megszeg6se miatt
kotelezet[s6gszeg6si elj5r5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga az EUMSZ 258.
cikke alapjSn inditott eljSrSsban kimondta, hogy az Eur6pai Uni6 jogdb6l ered6
valamely kotelezetts6g tekintet6ben kotelezetts6gszeg6s tort6nt, 6s a bir6s5g 5ltal
meg5llapitott jogs6rt6s miatt a szerz6d6s nem semmis.

7. Elad6t ebben az er;etben a szerzSdls megszfin6s6nek idripontjSig teljesitett szSllltasok
ellen6rt6k6re illeti meg.

8. Felek kijelentik, hog'1 a szerz6d6s teljesit6s6ben folyamatosan egyrittmfikodnek, a felmertil5
probl6m6 kr6l egym6:st ha lad6kta la n u | 6rtesiti k.

9. Felek jognyilatkozataikat kiz5r6lag ir5sban, az 5w6tel hely6t 6s idej6t azonosithat6 m6don
igazolo m6don tehetik meg 6rv6nyesen. A felek a fentieken 6tik az eleKronikus levelez6s (e-
mail) 6s a fax form6jSt is)

10. Felek k6pviselet6re fiognyilatkozat t6tel6re) az ott megjelolt esetleges korl5toz5sokkal az
a 15 bbi szem6lyek jogosultak kizSr6lagosan :

Megrendel6 rdsz6r6l:
N6v, beoszt5s: Beny6 Berl5zs tigyvezetS
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 2600 V5c, KoztSrsas5g 6t34.,06-2715L0-L06, 06-271510-108
Jognyilatkozat korl6toz6:;a : nincs, c6gjegyz6sre jogosult

N6v, beosztSs: Gerengalr Tam6s rakt5ros
El6rhet6s6gei(lev6lcim, tel, fax) : +36 30/526-2485, email:gerengay.tamas@vacholding.hu

Elad6 r6sz6r6l:
N6v, beoszt5s: Major D5niel rigyvezet5
El6rhet5s6gei(lev6lcim, l:el, fax) : 1101 Budapest, K6b5nyai ut 49. A. 6p. 1.m., 06-1/920-2843,
06-1/215-1803
Jog nyi latkozat korlStozSsa : ni ncs, cegjegyz6sre jogosu lt

N6v, beosztSs: T6th Melinda
El6rhet6s6gei (lev6lcim, tel, fax): 1101 Budapest K6bSnyai rit 49. A. 6p. L.m., 06-201256-4929,
06-1/21s-1803

Lt. SzerzSdcj Felek rog;riti( hogy jelen szez6d6s csak a Kbt. felt6teleinek (141.5) teljestjl6se
eset6n, irSsban modosithat6. Felek rdgzitik, hogy a szerz6dds alakszerfi
szez6d6sm6dosit5s n6lkril - m6dosul az al5bbi esetekben:

a. felek koz:hiteles nyilv5ntartSsban foglalt adatainak m6dosulSsa eset6n a
nyilvdnterrtSsba bejegyz6s napjSval,

b. felek ka;rcsolattart6ira, teljesit6sigazol6 szem6ly6re vonatkoz6 adatok m6dosulSsa
eset6n a m5sik f6lhez tett kdzl6s k6zhezv6tel6nek napjSval,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem ztqa ki.
12. Felek rogzftik, hogy' semmis a szerz6d6s m6dositSsa, ha az arra ir5nyul, hogy az Elad6t

mentesiLs6k az olyan szez5d6sszeg6s (illetve szerzSdlsszeg6sbe es6s) 6s annak
jogkovetkezm6nyei - ide nem 6rtve a felmond5s vagy el5ll5s jog5nak gyakorl5s5t -
alkalmazdsa al6l, annely6ft felel5s (illeWe felel6s lenne), vagy amely arra irdnyul, hogy Vev5
Stv5llaljon az Elad6t terhel6 tobbletmunkakoltsegeket vagy indokolatlanul egy6b, a sze.;:ddls
alapjdn az Elad6t terhel6 kock6zatokat. E kdrben kijelenti Elad6, hogy a kockdzatokat
felm6fte 6s azt a jelr:n szezdd6sben foglalt ellenszolgSltatdsban teljes kdrfien 6rv6nyesltette.

tra



L3. Szen6d6 Felek megegyeznek abban, hogy a vitds k6rd6st megkis6rlik peren kivtili b6k6s rlton
rendezni, 6s csak ennek eredm6nytelens6ge eset6n fordulnak birrcs5ghoz. Amennyiben az
egyeztet6s nem vez:et eredm6nyre, figy jelen szezcjd6sbcjl ered6 jogvitdjuk tekintet6ben
kikdtik - 6rt6khat6rt6l ftigg6en a Vev6 sz6khelye szerinti j5r5sbir6s5g/tdrv6nysz6k
kiz6 16la gos i I letekess;696t.

14. Felek meg5llapodnak abban, hogy amennyiben a szenSdls b5rmely pontja kogens
jogszab6lyba Utkozne, vagy a kozbeszez6si eljdr5s kdtelez6 6rv6nyfi dokumentum5nak
tartalmSval ellent6t,es lenne, akkor a szen6d6s fentieket s6rt6 rendelkez6se hely6be -
minden tov5bbi jogcselekm6ny, igy ktilonosen a szerz6d6s m6dosit6sa n6lkUl - a megs6rtett
kotelez6 6rv6nyfi jogszab6lyi rendelkez6s vagy k6zbeszez6si dokumentumi rendelkez6s
kertil. Fentieket kell megfelel5en alkalmazni akkor is, ha valamely kogens jogszab5ly akk6nt
rendelkezi( hogy valamely rendelkez6se a szerzSdls r6sze (vagy a szez6d6sben
szovegszerfien szerepelnie kell) 6s azt szovegszerfien a szerz6d6s nem tartalmazza (az adott
rendelkez6s a szea6d6s r6sz6t k6pezi).

15. Felek meg5llapodnak abban, hogy Elad6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szezCrd6s
teljeslt6s6vel osszef'tigg6sben olyan koltsegeket, amelyek a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tdrsasdg tekintet6ben merrilnek fel, 6s
a melyek V5 | la I koz6 ad6k6teles jovedelm6nek csokkent6s6re a I ka I masa k.

L6. Szen6d6 felek az r:gym5s 6rdekkor6be tartoz6 6s tudom5sukra jutott tizleti titkot kotelesek
megtaftani, 6s a titoKartSsi kotelezetts6get kotelesek alkalmazottaikkal, foglalkoztatottaikkal
6s alv5llalkoz6ikkai (teljesrtesi seg6deivel) stb. is betartatni. Az rizleti titok megs6rt6s6kjl
ered5en okozott kSrok6rt a felek egym6ssal szemben felel5sek.

17' Felek, valamint az alkalmazdsukban 6116 munkat6rsaik jelen szeacid6s hatdlya ald tartoz6
feladatainak teljesit6se sor5n tudomdsukra jutott, Vev-6t 6rint6 minden adatot, t6nyt 6s
bizalmas informSci6t kotelesek meg5rizni, fiiggetlenUl att6l, hogy az sz6ban vagy ir6sos
form5ban kertilt a tlirtokukba.

18. Az ir5sban Stadott bizalmas inform6ci5k att6l filggeilenril rizleti titoknak minSsrilnek, hogy
azokon a "Bizalmas",."Titkos" vagy ezekkel rokon 6rtelm[i feliratot a felek szerepeltetik-e.
Felek tudomSsul veszik, hogy az tizleti titok v6delm6ben hat5lyban l6v6 jogszab6[ok el6ir.6saijelen titoKaftSsi rendelkez6s mellett is kotelezciek szSmukra. Elad6 a2 izleti titkokat sajdt
vagy harmadik szem6ly 6rdek6ben - jelen szerz6d6s teljesit6s6hez szrik6ges m6rt6ken til -nem hasznSlhatja fel.

19' A titoktartSsi kotelezetts6g megs6ft6se s0lyos szen6d6sszeg6snek min6sril.
20. Nem terheli a titoktaft5si kotelezetts6g a feleket azon idatok, okiratok vonatkozdsdban,

mglyet jogszabSly nyilv5nos adatnak tekint, vagy egy6bk6nt a nyilvdnoss6gra hozata6l
elSiqa, tovSbbd az eTe feljogositott elien6i6 s-zervek fel6 

'uiztositanj6 
adat, irr.

i ratszolgS ltatds vonatkoz6sd ba n.
21. Felek kifejezetten rogziti( hogy tudom5suk van arr6l, hogy Vev6 koteles a Kozbeszen1si

Hat6sSgnak bejelenteni, ha
a. Elad6 szezSd6ses k6telezetb6g6t sflyosan megszegte 6s ez a szezdd6s

felmondSs6hoz vagy elSll5shoz, kSrt6rrtes kdvetel6sEh ez'vagy a szen6d6surupiin
alkalmazhat6 egy6b jogkwetkez:m9ny 6rv6nyesit6s6hez iezetett, valamint, ha
Elad6 olyan magatart5sdval, amely6rt felel6s, r6szben uagy egeszben a szez6d6s
lehetetlenill6s6t okozta. A bejelent6snek tartalmaznia 

-[ell-a 
szez6O6sszej6i

leir5s6t,.. az annak..alapjSn 
.alkalmazott jogkdvetkezm6nyt,valimint, hogy a

szerzod6 f6l a szerz&6sszeg6st elismerte-e, uagy sor kerrilt-e arra vonatkoz6an
perind t5sra.

b' Elad6 szerzcid6ses kdtelezetts6g6-nek joger6s bir.6s5gi hatdrozatban megdllapitott
megszeg6se eset6n a szerz6degszeg6! t6ny6t, t6irasaq Enyeges iLllemz6it,bele6icve azt is, ha a szez6d6sszeg6s a 

'szenSdes 
felmondd-s eniz vai1 i

szerz6dlstSl val6 el5llSshoz, k5rt6rit6J kovetel6s6h ez vagy a sierz6a6s afa'fj;an
alkalmazhat6 egy6b szankci6 6rv6nyesit6s6hez vezetett, vllamint ebdo szen6d6
f6l olyan magatart5s5val, amely6rt felel6s, (r6szben vagy eg6szben) a szeacjd6s
lehetefl en ti l6s6t okozta.
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22. Felek fenti korben nreg5llapodnak abban, hogy Elad6 nem jogosult a fenti adatok 5tad5sa
miatt a Vev5vel szemben semmif6le ig6nyt sem 6rv6nyesfteni abban az esetben sem, ha
bSrmely 6tadott t6n'y, vagy kortilm6ny ut6bb nem bizonyulna val6sna( kiv6ve ha ezzel a
Vev6nek az adatok 6tad5s5nak pillanat5ban t6nyszerfien tisztSban kellett lennie (nem tartozik
ide a hib5s jogszab5ly-6ftelmez6sb5l vagy t6ves t6ny5ll6s-6rtelmez6sb5l sz6rmaz6
kortilm6ny, kiv6ve ha az a Vev6nek felr6hat6an kovetkezett be).

23. Jelen szez5d6sben nem szab5lyozott k6rd6sekben Magyarorsz5g hat6lyos jogszab5lyai,
ktllonds tekintettel F.bt., illetve a Kbt. 5ltal biztosftott korben a ftk. vonatkoz6 rendelkez6sei
az ir5nyad6ak.

24. Jelen szez6d6s elv;ilaszthatatlan r6sz6t k6pezi - fizikailag nem csatolva - a kozbeszez6si
elj5r5s iratanyaga, kiv6ve a dont6sek 6s dont6ser6k6szlt6 iratok.

25. Jelen szerz6d6s az alSir6s|val l6p hat6lyba.

Y6c,20L7. 02.07.
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