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Prcambulum

Vev6, mint ajinlatk6r6 a kozbeszerz6sekt6l sz6l6 2015.6vi CXIIII. tor6ny (a tovibbiakban: Kbt) Ilamadik
R6sze alapjin nemzcti, Kbt. 112. $ (l) bekczd6s b) pont szerinti nvilt kozbeszerz6si eliirist foll.tatott le a

.Informetil<ei eszk1zdk bcszea&e IP ti.rgyba.o

A kcizbeszerz€si eljirist megindit6 a,ir attiteli felhivis 202l okt6ber 25 6n ielent meg. Vev6 a k6zbeszerz6si

eljiris eredm6nyekdnt Elad6val, mint oyenes ajiolattev6vel 
^z 

l,rlEz lrod^i eizkdz6k tekintet6ben a

krizbeszerzdsi dokumentumban, Elad6 ajinlat6ban t<igziten felt6telek szerint az alibbi szen 6d6st k6ti. Felek

kcizbeszerz6si dokumentum a)an a Kbt. 3. $ 21. pontia szerinti fogalrnat €nik.

Felek r<igzitik, hogy a kozbeszerz6si eljitis dokumeonrmai, bir technikailag nem LeriiLlnek ielen szerz5d6shez

csatolisra, a szez6d6s elvilaszthatadan r6sz€t k6pezik.

1. Szerr6d6s tlrgya

1.1.i ,,.Iolotu etik i eczkdzdk beszetzlse IP ' az l.ttez ltodei eszk626k tekintet6ben a 2.szimri

mell6kletben felsorolt eszkozdk adisv€tele a ielen szerz5d6s f'elt6telei, a mriszaki leirisban 6s lilad6 aiinlariban

foglaltak szerint.

l.2.Elad6 a 2.szimri mell6kletben szercpl6 eszkdzrik tulajdonjoginak iathizisi'ta 6s meghatirozon id6ben

tijtin6 leszillitisira, a leszillitand6 eszk6zokdn fennill6 szerz6i iogi oltalom tekintet.ben a Vev6

mrilrridEs6hez kapcsol6d6 zzvanabo felhesztlliLs 6rdek6ben id6beli 6s reriileti korlitozis n6lkifi, a lelen

szerz6d6s c€ljlnak mep-al6sitislhoz sztks6ges valamennyi felhasznilisi m6dra kterjcd6 felhasznills

enged6l-vez6s6re, a Vev6 pedig a v6tel6r megfzet6sire 6s az eszk6zok itv6telare kotcles.

1.3. A IGt. 131. g (2) bekezd6s€re tekiotenel Felek az alibbial szerint rrigzitik a Kozbeszeudsi Eljiris sodn
dkalrn zoft 6n6k€l6si szempontra tekintenel a nyenes aiinlat azon elemeit, amelyek 6n6keldsre keriiitek:
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En6ke16si srempont N,retes Ajinlancv6
villalisa

Ntindrisszescn ajinlati ir (neti(, F-odnt)

2. Teliesitds

2.1. A Szerz6d€s teljesitise sorln Felek a j6hiszemris6g is tisztess6g kiivetelm6ny6nek megfelcl6en kcilcs6nosen
egyr.it&{kijdvc kdtelesek eljlrni, egvmls feladatainak reljesiras6t k6lcs.jndsen segitik 6s minden, a feladatok
marad6ktalan cllitisihoz szuks6ges inforrnicirit eglmis szimita biztositanak.
F)lad6 a jclen szcrz6dds teljesitasdre a kdzbeszcrz6si dokumentumokban 6s a tdzbeszerzisi ajinlatiban foglaltak
szcrint, a hat:ilyban lev6 jogszabilvok, szakigazati szabr.inyok 6s hatris:igi cl6itisok matadiktalar bctatris:iral
koteles. l'llad6 a kozbeszerzasi dokumenrumok kdvetelm6nvrendszct6nek esedegcs hiinvait6l is hibiit6l
fugetlenLil krjtcles a beszetz6s tirgyinak funkciri sztrirti mir6segEr es kifogastalan m[k6d€s6t biztosir6
cszko26kct szAlitani.

2.2 4 2.szimt mell6klerben szerepl6 eszk6z6k sziltitrisi hatirideje a szetz 6d6s hatilyba l6p6sit6l szimitott 120
naP.

I,llad6 Vcv6 el6zetes enged€lv.vel jogosult el6teljesit6sre.
EIad6 koteles a teljesit6si hatirid6n beliil a lielek iltal el6re egyezteten szillitisi id6pontban a 2.szimri
mell6klctben felsorolt eszkdzoker a 2.3. pontban nevczeft teliesit€si helyre szilitani.

2.3. A tcljesit6s helye: Budapesri 'fonaneo trftiz€um 1014 Budapest, Szcnt G).i;.$ ri! 2.)

2.4. Elrd6 kdtcles ij, r€ndeltetisszed hasznilara alhalmas term{ket szillirani, tovibbi a Bcszerz6s tirgyinak
itadis iw€tel6vel eglidcjrileg kirteles az arra vonatkoz6 refldeltet6sszeni hasznilathoz sziiks6ges valamennyi
okiratot, dokumentumot (igy krilondsen a kezel€si rimutat6t, a miszaki leftist, a i6rilllsra vonatkoz6
dokumcnmmot, a szerz6i iogi oltalom lltal v6dett term6kek esct6ben a Yer.6 ttrbeo, id5ben, illenc felhasznilisi
m6d tekintetibcr, korlidan felhasznilisi jogit biztosit6 licenszeker, felhasznilisi engeddlyeket, srb.) a Ver6
r6sz€te rendezett dokumentum csomagban iradni, illetve clektronikus itofl el6rhcr6\r tenni, tovlbbl a
rendeltet6sszeni hasznilathoz sziiks6ges t6j6koztarist a Yev6 ilral kijclcilt szcm6lrek r6sz6rc megadni.
A szillitAs, as 

^2. 
at^d s, y^lzftiat 

^21.2. 
pont szerinti felhaszn:llisi enged€lyek megszetz6sdnek kirlts6gei az

Flladrit tcrLelik

2-5. Felek a Beszerz6s tirgrira vonatkoz6an 
^z 

1.2. pontban meghatltozott feladatok Elad<i elal reljcsitas6t
kdvet6en, a \rcr'5 k.szre jelenrise alapjin itadis in'6rc1i eljirisr fol,r.ramak le. Az itad,is,inlteli eljiris a 2.2.
pont szerinti teljesir€si hatirid6 id6pontiiben kczd6dik meg 6s legfeljcbb 5 napig tart.
,\z iudis-in6tcli eljiris sotin a Yev6 el6sz<ir megr.izsgilja, hogl a szillitott term6kek mennvis6gc megfclel e
a kcizbcszerz6si dokumcntumokban mcghatirozon mennyis6gi el6tuisoknak (mennyis6gi iwitel).,A2 Eladrl a
term6kek azorositisa (rdekdbcn valamcnnyi tcrm6k csomagolisin kriceles fcltiintetni az adort rcrm€knek a
mriszaki leiris szcrinti azonosit6 szi r.

Hzt kover6en az itadis itv6teli cljir{s xrr{n a Vev5 megvizsgilja, hogy a szillitott term6kek min6sige megfelcl
e a k6zbeszerz€si dokumentumokban meghatirozott min6s6gi cl6hisokn2k (min6s6gi atv6tel).
lz itadis in-6tcli jegyz5kejnp'ben fel kell ttntemi az aradoft konkr6t liszkozcik tipusit, mcnnyis6g6t,
gyittlsi/egy6b azonosit6 szimat (amennyiben rcndelkczik azzal), itadott itmut2t6, garancia levelet 6s egv6b a
Iclek iltal l6nyegcsnel. tartott adatot.
.Az Elad6 iltal szillitott eszkoziik tulajdonjoga a min6s€gi ltadis itv€rcllel szitt it Vcv5re, aki ezen id6poan6l
kczdve szedi az eszkriziik hasznait, viseli terheit €s kdlts6geit, valamint az eszkcjzrjk n:tajdonihoz kapcsol6d6
kin'esz6lyt.

2.6. Az }ilad6 al.illalkoz6 iginlbcv6telire a Kbr. 138. S (3) l,ekezd6se szerinr iogosult. -12 l.tlad6 a szerz6dis
mcgktitis6nek id<ipontiaban, nujd a k6s6bb bo-ont alvillalkoz6k tckinretlben - a szerzrldds tcljesitis6nck
id6tartama alatt k6telcs ei6zetesen a Vev6nek valamennvi olvaa ah.illalkoz6t bejelcnteni (a megnevcz6sen nil
az el6rhet5s6g, valamint a k6pviseleue jogosult mcg)elolis6vcl), amely riszt lcsz a szcrz6dds tetjesirisdbcn. ,\z
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LJadci a szerz6d6s teljesit6s6nek id6tatama elatt koteles a \rcv6t {jikozt^trn az alvillalkoz6k beielentasbcn
kozrjlt adatainak r.iltozisit6l. Az Elad6 a jelen szetz6d6s aliirisakor nyilatkozik arr6l, hogr z szen6dis
teljesit6s6hez nem vesz igenl.be a kozbeszerz6si eljirrlsban el6in kiziir6 okok hatil1,a alatt,i116 alvlllalkoz6t.
A jelcn pontban megjel6lt kotelezettsag megszeg€s6b6l ered6en a Vcv6nek, vag,v harmadik szem€lyeknek
okozott valamennvi kir6rt az Fllad6 felel6s.

2.7. Az Elad6 a Kbt. 138. $ (2) bclczd6se alapj:in a tcljesit6shez az alkalmass:lglnak igxzolisiban r6szt vctt
szetvezetet a Kbt. 65. ! (7) bekezd6se szetint a kcizbeszerz6si eljirlsban bcmutatott kcitelezetts6$.il isnak
mcglelel6en, valamint a Kbt. 65. ! (9) bekczd6s6bcn foglalt esetekben €s m6don koteles ig€nybe venni. 11

szetvezetek bevonrisa akkor maradhat el, r,-ag_v helvetttk akkor r.onhat6 bc mis (ide6rh'e az italakulis, egyesul6s,

szitviilrs itjin t6rt6nt jogut6dlis esetcitis), ha az Lllad6 e szen'ezet n6lkril !ag1, a helyette bevont tj szer\'-czcttcl
is megfelel amenoyibcn a kcizbeszet6si eljitisban az adotr alkalmassiigi k6vetelm6ny tekintet€ben bemutatotr
adatok alapjin a Vev6 sztkitene az eljiidsban t6szt l-cv6 gazdasigi szerepl6k szimir, az eredeti szervezetcklcl
egven&r6kri m6don megfclcl azoknak az alkalmassiigi kdvctclm6nveknek, amelveknek Eiad6 a kozbeszerz6si
eijirlsban az adotr szerezettel egyutt felelt me!J.

2.9. Elad6 kotcles a Ver.6t halad6kulanul 6ncsitcni minden olvan tudoDrsi" jutott infofmici6r6l vag)
k6dlm6nyr61, amely a jelen szerz6d6s szerinti kotelezetts6geinek hatitid6re tdrt€n5 teljesitis6t akadilvozza
vagv ellehetctlcniti. A t:ij6koztatisi kotelezetts6g6nek clmulasztiislb6l eted5 kfuok6t Blad6 lelel5ss€ggel

taftozik.

2.10. Elad6 kiielenti. hog a jclen szerz6d6s teliesit€s6hez sziiks€ges hat6slgi 6s egv6b enged6l-\,-e1'ke1.

jogositvin_vokkal. megfclcl6 szakmai tapasztalattal. a szuksdgcs szcm611i ts tcchnihai hittdrrcl rcndclkczik. r\
leladat ell6tisival kapcsolatos vonatkoz6 iogszabilfi. szakmai 6s hat6sigi el6irisoklei tisztiban van.

3.1. A jelen szerz6d6s alapjiin szillitand6 a 2. szimt mell6kletben szerepl6 Eszkdzok vatclire mi.dosszescn
12.849.300. Ft + ifz, azaz tizenk6rmilli6-nyolcsziznegyvenkilencezet-h:irot'Dsziz foint + lfa (tor'lbbiakban:
V€telir).

3.2. Az AFA m6it6k6re 6s megfret6s€re a teljesit6skor idnyad6 mindenkori jogszab6lyok az irinyad6k.
Vev6 EIad6 risz€te e161eget nem biztosit, Eladi, r6szszimla benyujtisita nem jogosult. Felek ut6lag szimohak
el cg,vmdssal.

Vev6 a szetz6d6sen alapul6 ellenszolglltatisb6l ered6 tartozisival szemben csak a jogosult iltal etismen,

egynemii 6s lejirt kovetel6s6t szimithatja be a Kbt. 135. ! (6) bekezd6se alapjin.
A V€teltumagrban foglalja a szilJitand6 eszkrizok ellen6rt6k6t, a \rev6 t€sz€re enged6lyezen felhasznilisi jogot
brztosit6 Iicenszek jogdijiit, tovibbi Elad6nak a jelen szez6d6s tcljesit6s6vei feLmcnil5 valamcnnyi cgl€b diilt
(r kbrheger. Flado e.erlcge. ke.zllad,rrait.
Az Elad6 kijelenti, hogy az ajlnlat:iban megajinlon v6te1tuat, illewe dijakat a tendelkcz6sarc bocs;tott
kozbeszcrz€si dokumentumok alapjin, illen'e a teljesit6s hely6nek ismetet6ben, relevafls szakmai tapasztalataira
alapozr.a illapitotta meg, ennek mcgfelel6en a megajinlon r6telit, illetve dijak fedezetet nldjtaruk a jelen

szez6d6s teljesitas6vel risszetugq6sbcn jelentkez6 valamennyi kock:izatta, igy ktiklnosen, de nem kizit6lagosan
a beszetz6s tiigrinek esedeges Amikozisaira, az irfolyam viltoz:is miatt az Fllad5nil a szetz6d6s hatilvba
1lp6s€t kovet6en jelentkcz6 kdlts6gekte.
Elad6 tudom:isul veszi, hogr Vev6vel szemben tobbletdijazista, kcilts6gt&it6ste semmilyen jogcimen nem
tanhat ig6nyt.

3.3. Vcv6 kijelenri, hoe;r rcfldelkezik jelen szerz6d6s plnzupli ledezetlvel
3

2.8. -r\z.lllad6 a Polglti Ton €nykonrr.r6l sz6l6 2013. avi V tc;ivanv (a tovibbiakben: Ptk.) 6:148. $ (1) bekezd6sc

alapj:in ngy lelel zz li,ala ig6nybe vett aivillalkoz6k, r'agy b:irmcly koztemrikod5 magatartisi6it 6s

szerz6d6sszcri teljesir6s66rt, tllrntha maga jirna c1, mig a jelen Szerz6d€s szerinti feladat teljesit6s6r ellit6
alkalmazottai tekintet6ben a I']tk. 6:540. $ szerint villal kotelezcttsagct as fclcl6ssaget.

3.V6telrr 6s fizet6si feltet€lek
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3.4. Biad6 a teljesitistgazolis kiillitisit kovet6en nrijthat be szimlit.

3.5. \'ev6 a 2.5. pont szednt lefbl,vtatott itedis-itv6teli eljfuis eredm6nyes lezlr6siit kdvet6en a V6telittrjl 5

napon be[il killirje a teljesit6sigazollst, mc\'nek kizhczv6tclit krjvet6cn F-lad6 eg1, derab szimla kiillitisira is
bcnyijtislm jogosult. Blnnell a jelen szez6d€snek matad6ktalanul meg nem fe1c15 tcljesit€s jogfemtartls
nllkt1i ellogadisa a Vev6 r6sz6r61 nem jelent joglemofldist a \rcv5t a szerz6d6sszeg6s jogkcivetkezm6nvck6nt
megillctri, a jclcn szcrz6dlsb6l eted6 ig6nvek 6n envesit€s6r5l.

3.6.A teljesit6sigazol6sok kiillit6stua a Vev6 r6sz6r61 Ur Gyrirgy vagy az altala itAsbz'r, feljogositott szemely
jogosult.

3.10. Szar-atossig, j6tillis

3.7. A V6telimt a Vev6 a Kbl 130. \ (1) bekezd6sc alapjin a teljcsit6s igazolisit kdvet6en zz Elad6 i'kal
benyijtott szimle alapj6n, annak kizhezv6rel6t krivet6 30 napon be1t1, banli Atutalissal teljesiti. Teljesir6s

napjinak azt a napot kel1 tekinteni, ameh'en Vcv6 bankszimliijit a p6nzint6zet megterheli.

3.8. Vev6 jogosult Elad6 iltal ben),ujtott szimlival szemben 8 napon be[il kiloglssal 6lni, Elad6 pedig koteles
a kilogist6l szlmitott 8 napoo behil szimlival egy tehinter ali es5 okirator ki,illiratu.
,\ szlmlit a Budapesti 'l 6itaneti Nftizeun no'irc 6s cim6re kell killiitani 6s a Gazdasigi Osztily tlsz€rc kell
benrijtani. EIad6 iltal kiillitott szinia meg kel1, hogy fekljen a szimr.itelr6l sz6lj 2000. ivi C. ton€ny 6s az
iltaliinos forgalni ad6rcll sz6l6 2007. €r'i C)LWII. trin'6nv el6iriisainak, valamint a vonarloz6 eg16b hatilyos
jogszabllyi el6ir:isoknak. A szimlin fel kell ttntetni a szerz6dis azonosir5 adatait (melgrevezis is
iktat6sz:imok).
Arnennyiben a sziniit nem a lentick Eglelember'6te1€ve1 krlldik meg, az a nem szabil,vszerten kidllitott szdmla
hiegvedit6s n6lkilli visszaktld6slt vonja maga ut:in. A fizet6si hatirid6 csak a hibidan, Ver.6 iltal befogadott
szlnJika vonatkozik, amelvn6l rendclkczlsre i11 e teljesit6sigazolis is. A rattalmi ragy lormai hiba miatt
r''isszaktildott szinia jar.itlslnak ktzhezv6tel6ig Vev6 nem esik k6sedclcmbe.
Vev6 fcnntanja maginak a jogoq hogy a bcnyrijtott szinJa mtszaki hitter6t, valemint a szimlakiillitis formai
koveteLn€ny6nek val6 megfclclast sajit nlaga is megvizsg:ilja. Amennyibcn biirmilycn hi:inross:igot vag,v hiblt
6sz1e1, a sziimla kituettet6sit csak azok tcljes korff rendez€s6r krjvet6en inditja meg. A hiinl,pirdis, javiris ideje
nem szimit bele a ki6zet6si hatirid6be.
Szcrz5d5 Felek togzitih, hogy abban az esetben, amennyiben Ver.6nek kiIog.lsa mertl fel a megkuldott sz:im1a

alakisig,ita vap"r a szimla dijtiteleivel kapcsolatban, akkor az ctedeti szinda .v-isszakiildisivcl cgy id5bcn a

szirda kdzhezvitel6t6l szimitott 8 (nyo1c) munkanapon beliil irisban kell benltirania kifogisir (teklarnici6jir)
az E1ad6 lel6.
A szimla kiegl enlit€se \rev6 mindazon jogaiflak fenntaftisivxl r6rt6dk, amelyek az EIad6 esedeges hibis
tcljcsit6s6vel r'ag e96b szerz6d6sszeg6s6vel kapcsolatosak.

3.9. Vev6 k6sedelrnes fizet€se esetin t1ad6t a Ptk. 6:155. g (1) bekezd€s szerinti k6sedelmi kamat amelynek
m€n6ke a k€sedclcmmel 6rinteft naptiri l6l6v c1s5 napjln 6n6nves jegybanki aiapkamat nyoic szizal€kponnal
novelt 6t6kc il1eti meg.

3.10.1.111ad6 szavatolja, hogr a jelen szerz6dls alapjln sziliitort eszkcizok pX'iri ij lllapotuak, rnatad6ktalanul
megfelel az 6n6nyes szabr'1n1,oknak, valamint a kozbeszerz6si dokumenhrmokban meghatirozott min6s6gi,
technikai 6s cg16b kdvetelm6nyeknek, ncm rendelkeznek ten ez6si, anyagbeti, kivitelez6si vagy rn s rejtett
hibival, l#nvossiggal, s6riil6sscl, illcn'e tendeltet6sszert hasznilatra alkal:rasak.
Elad6 kijelenti 6s szavarolja, hogl lcgkis6bb a jelen szer6das 2.5. pontja szerirti itadis in-6te1i eljitis sc,rin
tij6kozratta a Vcv5t a sziillitott eszkozok relevins tulajclonsiigair6l.

3.10.2. l:,ladci kijelenti €s szavatolja, hogl a jelen szerz6d6s alapjin szillitott cszk.izok tutajdofljogAval
kizrir6lagosan 6s jogszeriien rcndclkezik, a teljesir6sre felaj,ifllor cszkozalk gy;irtls:ihoz 6s/vagr
fotgalmazlslhoz sztks6ges jogosultsigok - ide6m.e gyilrt6i, tbrgalmaz6 cngcci6lyck, szebedalmi iogok, iperi
vagl hasznilad mintik, oltalmak birtokiban van, ennek alapjln feltatlcfl szavatoss;igot vaillal a jelcn szcrz6d6s
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alapiin szillitott eszk.jz6k per-, teher- 6s i#nymentess6#6n, illewe az6n, hog! az eszkdzdk tulajdoniosinak
6s az osszeilltott rendszer felhasznilisihoz kapcsol6d6an a szetz5i jogi ohalommal r-edett iogoknak a Vcv5re
t6n6n6 itruhazisir, a Vev6 tulajdonjog' illewe felhasznil6si iog szerz6s6t, valamint a beszeeis tirgyanak a

Vev5 iltali rendeltet6sszetri h^sznal^6t harmadik szem6ly joga vagy jogszabily nem korlitozza vag-I

akadAly ozza.

3.10.3. A Vcv6 jogosult a jelen szerz6d6st6l elillni, amennliben tudomis:ira jut, hogy az Elad6 a jelen pontban
foglalt birmely nyilatkozata a megtatelanek id6pontjiban val6dan vagy megalapozatlan volt, az Eladri pcdig
kritclcs a Vcv6vcl szemben a beszec6s tirgyival kapcsolatban harmadik szem6ly ikal timasztott birmely
szerz6i jogi, szabadalmi 6s eg1'€b hasonlri ig6nv6rt teljes konien helvtillni, 6s a Vev6t a kcjvetel€s kiel6git6se al6l

mentcsiteni.

3.10.,1. Elad6 jelen szerz5d6s tirgl:lt k6pez6 fclszetel6sekrc, eszktizrikre a sikeres itadis itv6tcl idripontjittil
kezd6d6en 36 h6nap j6ti[ist tillal a Ptk. 6:171 173. $ rendclkezdsci szcrint. Amennyiben egyes tetm6kckrc a

gvinti enn6l kedvez6bb felt6telekct villal, Ulad6 k6teles ezt Vev6 r6sz€re ltruhlzni.
,1, Vcv6 a j6tillis keret€ben vilasztisa szerint a Ptl<. 6:159-160. $ rendelkez6sei szerinti ig6nyehkel 6lhet, illewe
jogosult a j6tillis 6r6nycsit6s6n til a szerz6d6sszeg6sb6l ercd5 kirit is arv6nyesiteni az Elad6val szembcn.

Hiba fclmertl6se cset6n a Vev6 az l.llad6t irisban t^)Ckozr^rj^ a hibir6l 6s a j6t611is keret6ben iltala
€o6nyesiteni kivint jogt61.

Cser6re vonatkoz6 ig6ny eset6n a j6til1isi kotelezetts6g alapjin az F,ladi, krjtclcs a hibis term6ket a hiblr6lsz6l6
6rtesit6st6l szimirott 5 munkanapon be[il kifoglstalan min6s6gu term6kkel kicset6]r'i. A cser6te nyitr'a ill6
hatirid6 indokolt esetben a Vev6 irisbcli hozzijin:Iisival hosszabbithatci meg. Elad6 kcitelezens€get villal ana,

hogr a j6tillisi id6n beLil biztositja a ielen szcrz6d6ssel €rintett valamennri eszkdz azonos paramirerek
szeinti - beszerz6s€t lagr utiogtirtisit, annak 6rdek6bcn, hogl a kicscril6si kcjrelezetts6g6nek Elad6 clegcr

tudion tcnni.

4. Szerzrid6s meger6sitese - kittbtr

1.1. I.llad6 krirbir 6zet6s6re kdtcles a Ptk. 6:11f6. S 0) bekezdlse alapjin, ha o11,an okb6l, amely6rt fclel6s,

megs2cgi a szerz6d6sl Meatesii a kotb6r6zer6si kotelezens€g alol, ha szetzirdisszeg6s6t kimenti.

4.2. I-llad6 kdscdelmi k6tb6t meghzet€s6re kriteles kiiltjnosen, amennyilxn a 2.2. Pontban meghatirozott
hatirid6hiiz k6pest i<6sedelmesen tcljcsit. Fclek megillapodnak abban, hogr k6sedelmes teliesit6s esctin a

korb6r m6rt6ke a 3-1. pontban foglalt bnrn6 V€teUr 17o-a naponta. ,\ k6scdclmi kotb6r a kdtclezetts6gre

irinyrd6 teljesit€si haririd6 eredmdnrtclcn eltclt6t kor.et6 els5 naptrll )6r.

4.2.1.,{. kisedelrni k<jtb6t €w6nyesit6se nem mentesiti E1ad6t a teljesit6s al6l.

Az Elad6 kdsedelrne ide6rtve a hibis teljesit€s okin bekdvetkez6 k6sedcl.rnet is - a Vcv5 egyidej[ kisedelm6t

h;tziqa.

4.3. Irelek megiliapodmk abban, hogy birmclv okb6l, amelv6rt l'llad6 felel6s - (E1ad6 €tdekkor6ben

felmertiLlt birrnilycn okb6l rrin6n6 mcghirisulisa (igy kiik;nosen, ha Eiad6 a teliesit€st megtapdia vagy l'ilad6

sulyos szerz6d6sszegise miatt Vev5 A sze.z6d6st felmondja vagl att6l elill, vag-v szerz6d€s teliesit6se tilad6
lrdekkcir6bcn felmeriiLh okbol cllchetetlcniilt)

.*.3.1.amenn1ibcn az Eszkoz6k birtokbaadisa a 2.2. pootban foglalt hatririd6 letelt6t koret6 20 naptiri naP

eltelt6vel nem t6n6nik meg, a teljesit6st a Vev6 6rdekmrillsinak tovlbbi bizonyilisa n6lkiiLl meghiusultnak

tekintheti, 6s meghirisulisi k6tb6rt kovetelhet. ,{ jelen pont szerinti csetbcn a mcghitsulAsi krjtb{r m[rt6ke a

3.1. pontban foglalt bruft6 V6teur 3oolo-a, esedtkcss6ge a Vev6 azonnali hatilFr felmondisinak k6zhezv6tel6t

kdvet6 nap.

A 4.3.1. pont szerinti meghirisulisi kotb6r tcljes risszege a Vev6t akkor is megilleti, ha a Vev6 a ielen
szerz6d6st6l az EIad6 egyeb s,ilyos szerz6d6sszeg6se mian ellll.
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4.4. Elad6 hibisan teljesit kiirl6orlsen, ha a miszek leirisban felsorolt eszkdzdk nem felelnek meg a
teljesit6skor a jogszabilyban vagy jelen szerz6d6sben meghatirozon k<ivetelrn6nyeknek.
Hibis tellesit€snek min6sill kiikinosen, ha az eszkdzr nem, vagv a r6gziten mir6sdgt6l elt6i6en lehet hasznilni.
Ameruryiben az Filad6 teljesit6s6vel kapcsolatban j6tillisi, illewe szevatossigi igenrt megalapoz6 hiba meriiLl fel,
de a Vev5 nem 6l j6tillisi, illetve eg16b szavatossigi igennvel, Elad6 hibis teljesit6si kritb6r Ezet6s6re koreles,
amelynck m6t6kc a 3.1. pontban foglalt brun6 Yitelit 20o/o-a.

Az Elad6 hibis teliesit€si k5tb6ft k6teles Ezemi tovibbi a tellesit6s eredm6nyehez nem k<ithet6, de egy6bk6nr
e vonatkoz6 jogszabilyokat, illewe a jelen szerz6d6sbeo meghetarozott el5irisokat Egelmen kivtl hagy6
teljesit6s eset€n. A hibis teljesit6si k6tber alepja a jelen szerz6d6s 3.1. pontiiban foglalt brutt6 vatelir, m6rt6ke
20 r/o.

4.5. Elad6 a k6sedclrri, hibis teljesit6si, illewe meghitsulisi kdtb6rt, illetve a Vev6 r6sz6re 6zetend6
kirt6tit6s <isszeg€t a Vev6 felsz6[tisit6l szimiton 8 napon belii{ kdtcles a Vev6 bmkszirIiiiire tdrtdn6
itutallssal megfizemi, illetve a Vev6 vilasztisa szetint, az Elad6 irisbeli 6rtesit€s6t k<ivet6en, iogosult az Elad6
iltal 6zetend6 k<itb6r, illetve ki-n6!it6s dsszegdt a szin a 6sszegdb6l levonni.
Amennlben tilad6 a Vev6 kiitb6rig6ry'et 5 munlampon beliiLl, irisben nem kifog,;solia, az a vev6i k<;tb6rig6ny
elismer6sinek min6siiLl.

A kijtb6n aklor is meg kell fuemi, ha Vev6nek kira nem mertrlt fel. Vev6 a k<itb6ren feliiLl k5vetelheti kfua
megt6rit6s6t, 6s 6rv6nvesidreti a szerz6d6sszegesb6l ered6 egldb jogait is.
Vev6 abban az esetben is iogosult 6n'inyesiteni a szerz6d€sszeg6sb6l fakad6 igdnl'eit, ha a teljesit6st elfogadta,
illetve a tellesitdsigazolist kiadta.

5. Szerz6d6s hat{tya, felmondas

5.1. lelen szcrz6d6s mindk6t lil 6ltal tdn6n6 aliitis napjin lip hatill.ba

5.2. Jelen szerz6d6s m6dositisa kiz6r6lag a Kbl 141. S-iban meghatirozott esetben, a szerz6d6s aliirisira
jogosultak i1tal, kcizcis megegyez€ssel irisban lehetsdges.
Felek rrigzitik, hogy a Felek azonosit6 a&taiban vagy a kapcsolattert6k szemdly6ben bekdvetkez<i viltozisok
nem min6stitnek szerz 6d€sm6dosirisna-k.

5.3. Jelen szerz6d€s megszrinik a szerz6d6s teljesit6sdvcl vag1, srilyos szerz6ddsszeges miani azonnali harilyi
felmondissal, tovibbi a jeleo szerz6ddsben vagy jogszabilvban biztositon elill.issal felmondissal, valamint a

teliesit6s lehetedcnn6 r.fisa eset6n.

-A. szerz6d6 felek sulyos szerz6d6sszegisnek tekintil kiildndsen, de nem kizir6lag, ha

- a k6sedelem id6tattama el6i e 2.2. pontban megharirozon haririd6hriz kdpest a 20 napot,

- a szerz6d6s id6tartama alan legalibb k€t alkalornmal kerilLl sor hibis teljesit€si kdtb€r meglllapirisira,

- Elad6 vagy alvillalkoz6ia megszegi a jelen szerz6d€s titgvit k€pez6 tev6kenys€g folltatisira vonatkoz6
hatllyos jogszabill rendelkez€seket,

- ha Elad6 - ktizris aiinlatt6tel eset6n b6rmelyik EIad6 - ellen az alibbi int6zked6sek k6ziiLl birmelyiket
eltendelik:
(^) feltgyel6 biztos kinevezEse (c6gnyilvinossigr6l, a bfu6sigi c6gcljirisr6l 6s a v6gelszimolist6l sz6l6
2006, 6vi V. trirv6ny (Ctv.) 82. g (1) bekezd6s); vagy
(b) c6g m,lldd€s6nck felftiggeszt6se (Ctv. 85. S (1) bekezd€s); vagy

G) Elad6 megsztintet€s6rc ieinyrn6 eljitis meginditisa, r.agy v€gelszimolisi eliiris elreDdel€se eset6n (Ctv.
89. g vagy 98. g; vasy
(d) ad6szimt<jrl6ssel 6rinten c€gek megszinmek nyilvinitisira irinnrl6 cljiris eset6n (Cw. 91. $); vagr

G) a bir6sig ideiglenes vagl onfeliigyel6t reodel ki a Filad6 tekintct6ben (Cs6dt<;rv6ny 24lA. g); vag1
(f) Elad6 rulajdonosai elhatirozzik Elad6 iogut6d n6lkiiti mcgszinret€s€t €s elrendelii a vdgelszimolisit;
vas
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- F,1ad6 jegyzcn t6kij6nck csrikken€s6te, c6gformij6nak megvlltozi,sita, italakulisira, tulajdorosi
szerkezet€nek megveltoztaLisAra vonatkoz6 doflt6st kdvet6 8 (nyolc) napon beldJ Vcv6 r6sz6re irlsban tort€n6
bciclent6si k<itelezens69€t elmulasztla,

- EIad6 nem teljesiti az alvillalkoz6k igenvbev6tcl6vel kapcsolatos, Kbl szcrinti kotelezetts€geit,

- E1ad6 jogos 6s alapos ok n6lkiil megtagadia a teljesit€st,

- Elad6 megtagadja a Vev6 iltal adon utasirisok v6gtehajtisit,

- Elad6 a ielen szerz6d6sben villalt szavatossigi 6s j6tillisi kdtelezetts€geit nem teljcsiti,

- Vev6 szetz 6ddsszerf teliesit6s ellen6re nem igazolja a teljesit€st vagv azt indokolas n6lktl megtagrdja.

I Ia a sull.os szerz6d6sszeg€s krivetkezt6ben a jogosultnak a szerz6dis teljesit6s€hez frlz6d6 6rdcke megszrint -

a rnisik f6lhez int€zen idsbeli nyilarkozatival -, elillhat a szcrz5d6st6l, r'ag1 ha a szerz6d6skcjt€s el6n fcnn6llt

hclyzetet term6szctben nem lehet vissza6llitani, felmondhatja azt.

5.4. Vev6 a szerz6d6st felmondhatja, vag1 a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6d6st6l cl6llhat, ha:

a) felt6tleniiLl szuks6ges a szerz6d€s olvan l6nyeges modosirisa, amelv csct€ben a 141. $ alapiin ti
kozbeszerz€si cl jirlst kell lefolvtatni;
b) E1ad6 nem biztositja a Kbt. 138. $-ban loglaltak betaftesir, vag-v Elad6 szcm6l,\'aben 6rv€nresen olyan
jog:t6dl6s kcivetkczett be, amely ncm felel mcg a Kbt. 139. $-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kr5zbeszerzas szabilyainak megszeg6se miatt kotelezetts6gszeg6si cljitls
indult vag,v az llur6pai [-ni6 Bir6siga az EUIISZ 258. cikke alapiin inditon eljirlsban kimondta, hogy az

tlur6pai Uni6 iogib6l ered6 valamel-v kotelezetts6g tekiotet6ben kotelezens6gszcgis ttit6nt, 6s a bir6sag Altal

mcgillapirott iogsrlnis mian a szcrz5di. nem scmrnis.

Vev6 koteles a sz€rz6d€st felrnondani, vagy - a Ptk. ban foglaltak szerint - art6l elilhi, ha a szerz5d€s

megk.jt6s€t kdvc6en jut tudomisita, hogy a szerz6d6 f6l tekintctaben a krizbeszerz6si elj6r6s sorin kizir6 ok

illr fenn, 6s ez6n ki kellett volna zlmi a ktizbeszerz6si cljidsb6l.

5.5- Vev6 jogosult 6s eglben kriteles a szerz6d6st felmondani - ha szii[s6ges olyan hatirid6vel, amel!'

lehet6,.€ teszi, hogy a szetz6d6ssel 6dnten feiadata ellirisir6l gondoskodni tudjon -, ba

a) Elad<iban kozvetetten vagy krizvedeniiLl 25%-ot meghalad6 tulaidoni .aszcsed6st szerez valamely olpn
jogi szem€ly vagy szem€lyes joga szedntjogk€pes szervezet, amely tckintet€b€n feflnAl a Kbl62. \ (1) bekezd6s

k) pont kb) alpontjiban meghatirozott felt6tel;

b) Elad6 kdzveretten vagr kdzr.edeniiLl 25%-ot meghaladri rulajdoni r6szesedist szcrcz walamelv olvan jogi

szem6lyben vagr szcm6l]'es ioga szerint jogkipcs szervezetben, amel,v tekintct6ben fennill a Kbr. 62. $ (1)

bekezd6s k) pont kb) alpontjiban meghatitozott fclt6tel.

5.6. Ha a teljesit€si hatirid6(1) lejana el6tt fl),ilvanval6r'i vilik, hogy E)ad6 a szolgiltatast az esed6kess6gkor

nem tudia teljesiteni, vag-v a tcliesitis hib6s lesz, is a teljesit6s emian \rev6nck m6t nem 611 €rdek6ben, Vev6

elillhat a szerz6d6st6l.

5.7. A jelen szerz6d6s birmilyen okb6l tdrt6n5 megszin6se eset6n a Irelck kotelesck halad6ktalanul

elszimohi egymissal a jelcn szcrz6d6sben foglaltak, illetve a Ptk. irinyad6 szabilyai szerint. A Felck

titoktartissal, jogr itikkal €s ktizl6sekkel kapcsolatos jogai 6s kotclezerts6gei a ielen szerz6d6s birmityen okb6l
ron6n6 megszin6s6t kovet5cn is fennmaradnak, 6s kotelez6 6n6n1tek a Felckre.

6. Kapcsolattart6lqdrtesitesek
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N6v, Kovics l ibor
(lnr: l20l Budapest. Atlela u. 62
Telefon:
E-mail: inli) d tlrin\ est.hu

6.2. Elad6 ka csolattarto munkatirsar

6.3. A kapcsolanarttik nem jogosulrak a szerz6d6s l6nyeges tartalrnit 6rint5 jognyilatlozat tttel.re, a szerz6d6s

m6dosirisira vagy mcgsziintet6s6re, kiv6ve, ha a kapcsolanart6 egyben a fEI kdpviselet6re jcrgosult szem6ly. A
szez6d€ssel kapcsolatban ezen joghatist kiv6lt6 cselekm6nyekre tizit6lag a felet k€pvisel6, Elad6 eset6ben a

c6giegyz6sre jogosult szemelv(ek) jogosul(ak).

6.4. ,\ kapcsolanan<ik szem6lv6ben, illen'e a&taiban bek6vetkez6 viltozisokr6l sz6l6 egroldali €rtesit6sek

szez6d6 felek mcglllapodisa alapjin ncm min6siilnek szen 5dismodositisnak, az err6l sz6l6 egyoldali irisbeli
6rtesitds k6zhezviteltvel azt szerz6d6 felek a misik f6l iltal elfogadotmak.

6.5. Ertesitdsek
A Felek a szerz6d6ssel kapcsolatban egyrnishoz intdzcn dnesit6seilet irisban lev€I, telefax vagy e mail itjin
kiiLldik meg. A ielcn szetz6d6s m6dositis6val, megsziintet6s6vel, illewe a jelen szerz6d6sb6l szi,rmaz6lgeny
€rv6nyesitds6vel kapcsoletos jognyiletkozat t6rtivev6nycs postai kiildem6ny ritlin k6zbesitend6.
Szerz6d6 Felek r<igzitik, hogy az irisbeli m6don tdndn6 6rtesit6s abban az csetben tekinthet6 k6zbesitettriek,
amennyibcn annak t6ny6t t6rtivcv6nyes kiiidem€ny esct6n a t6rtivev6ny visszakiiLld6sc, illetve c mail €s telefax
eset6ben pedig annak visszaigazolisa igazolhat6 m6don megtdn6nt a cirnzeft f6l r6szer6l.
A t6rtivev6nyes postai kiildem6nyk6nr szabilyszenien postin adon irisbeli nyilatkozatokat a k6zbesit6s
misodik megkis6 6s€nek napiit k<;vet5 <itiidik munkanapon k6zbesitetmek kell tekinteni, ha a kiildem6ny
t6rtivev6nye ,,nem kereste", ,,clkdltdzdrf', ,,iw6telt megtagadta", ,,cimzett ismcreden", ,,k6zbesit€s
akadilyozott", vagy rnis hasonl6 tanalrnt jelz6ssel 6rkezik vissza. Ha az k€zbesit6s rnisodik megkis€rl6s6nek

napja nem illapithat6 meg, vagy a k6zbesit6s misodszori megkis6rl6s6re nem keriiLlt sot, a kiildem6ny azon a

napon min6stiLl k6zbesitetmek, amelyen a k€zbesiteden ktiLldem6nlt a posta a felad6nak visszakiiLldte.

7. A Kbl. iltal el6i( reddelkez6sek

7.1. Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy:

- EIad6 oem fizet, illewe szimol el a szerz6d6s teljesites6vel iisszefiigg€sben olpn kolts6gekeg melyek a

Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) ponr ka)-kb) alpont szerinti felt6teleknek oem megfelel6 rirsasig tekintet6ben
merii{nek fel, 6s melyek a Elad6 ad6kriteles jrivedelmdnek cs<ikhent6s6re alkalmasak

- Elad6 a szerz6d€s teljesitds6nek telies id6tartama alan tulaidonosi szerkezetdt Vev6 szirnira
megismerbet6v6 teszi €s a Kbl 143. S (3) bekezd6s szerinti iigyletekr6l a Vev6t halad6ktalanul 6nesiti.

7.2. Elad6 tudomisul veszi, hogy Vev6 k<iteles eleget tenfri a jogszab6lyok iltal el6irt a&tszo)giludsi,
tii6koztalisi kdtelezetts6genek, kiiltinris tekinteftel a Kbt. 37. S iben is 43. $ iban el6irtakra.

7.3. EIad6 jelen szerz6d6s aliirislval tudomisul veszi, hogl'nem korlitozhat6 vagl ncm tilthat6 mcg tzleti
titokra hivatkozissal olpn adat nyilvinossigra hozatala, amely a kiiz6rdeki adatok nyilvinossiglm €s a

krjz6rdekb6l n1.'rlvinos adatra vonarkoz6, kiilcin triwinylxn meghatirozott adatszolgdltatisi 6s tii6koztat6si
kdtelezens6g ali csi}.

7.4. Jelen szerz5d6s nfilv6nos, kiiz6rdekri a&mak min6sril, ide nem €rn'e az alinJatban Elad6 iltal kifejezenen
tizleti titolt6nt elkiiLltinitett m6don clhelvezett, iizled titkor tertaltne26 iratot. lr{indez azooban nem vonatkozik
a Kbt. 44. S @) 6s bekezd6se szerinti adatokm, tovibbi nem jelent Eladri r6sz6re semmilyen felhatalmazlst,
hogy- a szerz5dts szetinti adatokat, informici6q megoldisokat stb. a Vev6 el6zetes irisbeli hozzijirulisa n6lkril
a szerz6d6st6l cltdt6 c6lra hasznilja fcl, y^g! 

^zokat 
nyilvinossigra hozza, illet6ktelen harmadik szem€llyel

kdzdlje.

t{

+-361093.13369
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7.5. A feotieken nilmen&o Elad6 a lelen feladat ellirisival kapcsolatban tudomisira lutott mindennemi
inforrnici6t 6s adatot iizlcti titokh6nt k6teles kezelni 6s korlitlan idcig meg6rizni. Elad6 vilJalja, hogy ezen

rendelkez6st alkaltn zottaival, alvillalkoz6ival is betattatja,

7.6. \'lev6 a szerz6d6s megfelel6 teljesit€se esetin hozzi,ji'ni abhoz, hogy Elad6 a szcrz6d6s sz€dnti
tcv6kenys6get refetencia anyagiban feitiintesse. Vev6 kritelezi magiq hogy Elad6 ilveo irinyu k6r6se eset6n az

erre vonatkoz6 nyilatkozatot Flled6 r6sz€te kiillitia.

7.7.Elad6 szem6lye csal< az alibbi esetekben viltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. $ (4) bekezd6s a) pontiiban fogldt felt6teleknek megfelel6 egy6rtelmii szerz6d6ses

rendelkcz6s alapj6n a jogut6dlis proieknirsasig lagy a teliesit6s biztonsiga €rdek6ben ilyen szerz6d6scs

tendelkez6s alapjin a teljesit6shez finanszirozist n)nijt6 jogi szem6ly vagy az iltala jekilt jogi szem6ly iltal
tdft6nik vagy
b) ha a szerz6d6 f6l szemaly6ben bekdvetkez6 jogut6dlis a jogi szem6ly italakulisinak, egyestil6snek,

sz€tvahsoal lzgy a jogut6dlissal megszin6s mis eset6nek k6vetkezmdDye, vagy olyan rcszleges jogut6dlis
eredm6nyek6nt k<ivetkezik be, ahol egy gaz&sigi egys€gkint mil<id6 telies tizletig (a hozzi anozo
szerz6d6sekkel, eszkrizrikkel €s munlavillal6kluLl) - nem gazdasigi tirsasig jogi szem6ly eset6n az adott
ter'6kcnysdget cllit6 telies szervezeti egys{ig imr}rizisra keriiLl a iogut6dn, vagy az eredeti szerz6d5 f6h
vonatkoz6 6zet€sk6ptelens6gi elliris sotin keriil a szerz6d6s At hAzasre; ha a szerz6ddsbe ldp6 jogut6d nem
ill a kdzbeszerz6si eliirisban alkalrnazott kizir6 ok hatilya alan, - az ajinlattev6re idnyad6 szab6lyok szerint,
a Kbt. 138. g (2)-(4) bekezd6s6nek alkalmazisival - megfelel a k6zbeszerz6si eliirlsban alkalmazon
alkalrnassigi k<ivetelrn€nyeknek, 6s a jogut6dlis nem e t6rv6ny alkalnuzisinak a megkeri.il6s6t c6lozza.

Elad6 szem6lye a fentiekben foglalt eseteken kiviiLl csak ti kozbeszerz6si eljitis eredm6nyek6nt viltozhat. A
jogviszony egy6b elemeinek viltozisira a Kbt. 141. $ rendelkez6scit kell alkelnnzni.

7.8. A szerz6d6s azon r6sze, amelynek teliesit6s6ben alvillalkoz6 r6szt vesz: nem vesz r6szt alvAlalkoz6.

8. Egydb rendelkez6sek

8.1. Fllad6 jelen szerz6d6s ehirisival egridejrileg az A[zrnhixanAst6l sz6l6 2011.6vi CXCV. tcirv6nyben
(Ahr.) 6s az ilarnhiztenisr6l sz6l6 trjff6ny v6gtehajtlsit6l sz6l6 368/2011 p<II.31.) Korm. refldelet 50.S (la)
bekezd6sdben foglaltak alapiin nyilatkozil, hogy a tersasAg a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6viCXCVI. tdn6ny
Oh't.) 3. $ (1) bek. 1. pontjlban megharirozottak szerinti iththat6 szervezemek min6stl, mivel olvan belfr;ldi
jogi szem6ly, amely megfelel a kiivctkez5 felt€teleknck:
a) nnaldonosi szerkezete, a p6nzmosis €s a tcrrorizmus fnanszirozisa megel6z6s€t6l €s

megakadilyozisir6l sz6l6 trin'dnl szerint meghatirozon t6nyleges mlajdonosa mcgismerhet6,
b) az Eur6pai Uni6 tagillamiban, az Eut6pai Gazdrsigi T6rs6g6l sz6l6 megillapodisban r€szes illamban,
a Gudasi4j Eglrnttrnik6d€si 6s Irejleszt6si Szervczct tagillarniban vagv olyan illambar tendelkczih
ad6illet6s€ggel, amellyel Magyarorszignak a ken6s ad6ztatis elkeriiLl6s6r6l sz6l6 eglczm6nye van,

c) ncm min6siil a tirsasigi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 torv€ny szerint meghatirozott ellen6rz6tt
kiiifcildi tirsasignal
d) a gazdilkod6 szervczcbcn k<izvedeotil vagr k<jzveteneo tdbb mint 2596-os tulajdonnal, befolyissal
vagv szavaz ati joggal bn6 jogi szem6ly, logi szem6lvisdggel nem tendelkez6 gazdilkodri szen'ezet tekintet6bcn
az a), b) 6s c) alpont szerinti felt6telek fennillnak).

Amennyiben a Vev6 a jelen szetz6d6s batilya alatt Ndomist szerez arr6l, hogr az Elad6 a szerz6ddskotts
id6pontjiban nem min6stlt, vagy a jelen szerz5dts megkcit6s6t kdvet6cn a szerz6d€s hatilya alrtt bca ott
komlm6ny folylio mir nem min6sil itlathat6 szervezemek, a Vo.6 a jelen szerz5d6st6l kirtalaoitisi
kotelezetts6g n€lkiil elillhat, 6s az Elad6 t€sz6te teljesiten szolglltat6sokat vagy azok 6rtikit visszakov€teli.
Az Elad6 krtteles az idithat6s6gival risszeftigg6, e min6s6g6t megalrpoz6 adatokban a ielen szerz6d6s hat:ilya

alatt bekdvetkez6 viltozAsokat 6t munl2rrpofl beliii bclelenteni a Vev6nck, amely bejelent6si kritelezetts€g
elrnutasztisib6l ered6 valamennyi kit6n az Elad6 teljes fclek5ss6ggel tartozih.
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8.2. Felek tudomisul vcszik, hogr, az 
'(llami 

Szi-r..-6"z6kr6l sztil6 2011. 6r'i L\\'1. tr;n-€n1, 5. $ (5)

bckezd€se szerint az r\llami Szlmvev6sztk - az 5. $ (3)-(a) bekezd6s szennd ellen6rz6si feladatan al

i;sszcftgg6sbeo ellenirrizheti az i,tamhAztartAs ahendszeteib6l finanszirozott bcszerz6sekct 6s az

lilanbAztatls akendszcrcihez tartoz6 vagyont €int6 szcrz6d6seket Vcv6n€1, Vcv6 ner.€ben vapl
k6pviselet6ben eljir6 term6szetes szem6iynil is jogi szem€lynil, valamint azoknil a szerztid6 fclckn6l, akih,
illen-e amelr-ek a szerz6dis teljesit6s66n felel5sek, tovibbi a szcrz6d€s teljesit6s6ben kcizremrikod6kn€l.
Iiladirnak bizrositania kcll tovibbi, hogv az erre jogosult szen'ck, szen'ezetck ellenr5rz6si, vizsgilati
jogosultsigukat a rijuk vona*oz6 iogszabilli is eglib el6irisoknak megfclcl6en teljcsithcss6k. Eladrl az

csetleges e[en6z6s, viz sgilat csct6n vlllalja, hogv az eilen6rz6s r, r.izsgilatot az ere jogosult szervek, szen'ezetek
t6sz6r61 tiri, illet6leg a k€tt felviligositist megdja, a jelen szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatos itatokat
bemutatja, 6s szriks6g csc{n misolatban itadja.
!1lad6 kdtelezensiget villal arra, hogy a jelen szerz6d6ssel kapcsolatosan kclctkezett valamennyi
dokumennmot, tatot lcgallbb a szerz6dis mcgszrin6sit6l szimitott ijt ilig meg6rzi

8.3. Felek rdgzitil, hogr a jclcn szerz6d6s megkot6se €s teliesit6sc lrdck6ben a Felek tcrm6szetes szemill
kdpvisel5i, alkalmazottai, egy6b kozremrikrjd6i (a tovibbiakban elli;tt€senr kozrcmikrjd6k) ncv6nek,
beoszrisinak €s munkahclyi cl6rhet6sdgeinek, mint szem6lyes adaroknak a kezel6s6te keriil sor. Az adatkezelis
cilja a szerz6d6s el6kiszit€se, megkot6se, a szerz6d6s teljesitasc sodn keletkez6 dokumentumok elk6szit€se,
kapcsolattaniis. Az adatkczel6s jogalapja a lleleknek a szetz6d6s tcljcsit6sdhez hiz6d6 jogos &deke, az
adatkezel6s mirdjai a szcm6lyes adatok rdgzitise, tirolisa, felhasznillsa, torl6se. A Fclek a szen'r6l,vcs adatokat
a szerz6d6s tirgla szcrinti iratkezel6si mcg6u6si id6 lejiraelig kezclik. ,\ szem6lves adatok forrisai sajit
krjzrcmihrid6i tekinter6ben az adon szerz6d6 felek, mint adatkezel6k, akik a szerz6d6s allirisilal kijelentik,
hogr a sajit k6zremikod6iket a jclen pont szerinti adatkezel€snll igazolhat6 m6don rii6koztatrik 6s az
adatkezel6shez val6 hozziilrulisukat beszerezt€k.

U.4. ,\ szerz6d6 lrelck a szerz6d6s teliesit6se 6tdek6ben szorosan egytttrntk6dnek. Mind a szerz6d6s
megkot6s6t megel6z6cn, mind a teljesitis sorin j6hiszemfen, krilcsi;noscfl egytttmrikodvc iirnak el. Ennek
6tdektben:

- k6prnsel6ik, kapcsolanat6i\ a szerz6das tcljcsit€s6ben k6zremikod6k szem6lv6ben,
meghatalrnazisiban bekovctkcz6 r'riltozisokat haladiktalanul irisban k<izlik cgl rnissal,

- krilcscinosen 6s halad6ktalanul q1-mis rudomis6ra hozzik mindazon t6oyeket, kijrirlmdnyeker 6s

6nestl6seket, amelyek a szcrz6disszerri teljesit6st akadilyozzik vagy vesz6lyeztetik, 6s azok elharitisira minden
t6lirh elvithat6 int6zked€st megtesznek,

- vitiikat kcizvetlen tirgS-alisos riton kis6rlik meg iendeznir arra is figyelemmel, hogy a vitik 6s azok
rendez€se min6l kisebb m6rt6kben gitolja a szerz6d6sszeni teljesit6st.

8.5. felek rogzitik, hogr szerz5d6ses jogliszonvulb6l keletkez5 vtijuk rcndez6se 6rdckiben nem resznek
iginl bc mediitori kozremiktid€st, illen'e jogvitijukat nem terjesztik cseti vag'- illand6 r'ilasztottbir6sig el€-

8.6. Amennfiben jelen szez6d€s birmely kit6tele, refldclkcz6se nem anclmezher6 vag] io$zabiiyba
ttki;zili az nincs hatissal jcJcn szerz6d6s cg_vib rcndclkez6seinek 6rvtnvcss6g6re.

8.7. A szerz6d€sb6l szirmaz6 esedeges jogvitikat a felek a hatisk<irel rendelkez6, illetikes magyar bir6sig
el6tt rendezik.

I1.8. Elad6 k6pvisel6jc kijclenti, hosy tilad6 k6priselet6re 6s a jelen szerz6d6s aliirlsira megfele)6
jogosultsiggal tendelkezik azzal, hogy az czzcl 6sszefiigg6sben felrnernl6 kitokert a polgid jog szabilyai szerint
felel6ss6ggel tattozil Vcv<5 fcl6 hc1yt6lloi.

8.9. A jclcn szerz6disben nem szabihozou kirdisek tckintet6ben a k{jzbeszerz6si dokumcntum, a Ver'6
ajAnhta, salamint a hatalvos magr,:t jogszabilyi rendelkez6sek, ig1 kiiLlrinosen a Polg6ri Torv6nlkonl'r6l sz6l6
2013. 6\i \'. t6n 6nv (?tk.), a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. tdrr €nl' (Kbt.), a vonatkoz6 Eur6pi
Uni6s norrniL, a vonatkoztl szalmai jogszabi\.ok, r-alamint az illamhiztanisi jogszabill'ok az irinyad6ak.
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8.10. Jelen szez6d6s 11 oldalb6l6s az aliiciskot 2 darab mell6kletb6l ill, mel.vet felek elolvasis 6s 6rteLnez6s

utin, mint akatatukkal mindenben megegyez6t, j6vihagy6lag imak ali.

8.11. Jelen szerz6d6s 4 egyrnissal mindenben megegyez6 etedeti pEldinvban k€sztlt, amelyb6l 1 p6ldiny
Elad6t, 3 p6ldiny Vev6t illet meg.
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