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ADASVETELI SZERZ6DES
[1. rdsz]

amely l6trejott egyftszr5l a D6l-Kom Nonptofit Kft- (sz6khely: 7632 P6cs, S.ikl6si rit 52,
c6.gegyz6ksz{me: Cg. 02-09-O64556, ad6szim: 115415879-2-02. k6pwiseli: Bir6 P6ter iigl.vezetQ,
mint vev5 (a tovibbiakban: Vev6),

rrrisr6szr6l a Seres G€pipari 6s Kereskedelrni Kft. (sz6khely: 7630 P6cs, Bajor u. 2/7.;
c6gSegyz€kszim: Cg. 02-09-07374O, ad6szLm: 71237253-2-02, bankszimlaszim: 11737007-
20701899, k6pviseli: Setes I;iszl6 Jinos iigryezet5) mint elad6 (a tovibbiakban: EIad6) (a
tovibbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek) krizott a mar ntpon n 6bbi felt6telekkel.

E16zm6nyek

Vev5, mint tliuna*6r6 2018. okt6ber h6nap 15. mpyin ,,Ti)nditd: futlad,ikr<iilihi g,lpjdrnn
r4ilht/ira" tfugyb^n a krizbeszerz6sekr6l sz6l6 2075.6\ri C)CIIL t<irv6ny (a tovibbiakban: Kbr)
Hatmadik R6sz 772. $ (1) bekezd6s b) pontia 6s a Kbt. 113. $ alapj6n hirdetm6ny kiizzitltele
n6lkiili kozbeszetz6si eli6tist hditotr Vev6 a k<izbeszerz6s tfugyLvzl szemben tAn asztott
mennyis6gr 6s szakrnai kcivetelm6nyeket az eljfuLst megindit5 felhivisban 6s a krizbeszerz6si
dokumentumban b*irozte meg.

Vev6 a kozbeszerz6si eljiris sotin benyrijtott ziin)etokat rnegrizsgilta, egymissal i;sszevetette,
a szii&s6ges 6rt6kel6st lefolltatta, 6s dont6s6t ez elbfuilzst kiivet5en,2018. 6v december h6 03.
napiin ir6sban aiinlattev5kkel kcizrilte. Vev6 hivatkozott ki5zbeszerzlsi eliitisban hozott
drint6se szednt a nyertes ajinlattev6 az Elad6 lett.

Ilyen el5zm6nyek utin a szetz6d6 Felek az eliir6st megindit6 felhivisnak, a dokumentici6
r6sz|t kipez6 feladadeitisnak, valamint n Elad6 kiizbeszerz6si eljirisban benyrijtott
ajAnbtinzk megfelel6en zz Lbbi.:.k szerint i.llapodnak meg:

1. A szerz6d6s t6rgya

1-1. Az E.lad6 villalja" hogy z szen6d6s tirtgyit k6pez6 i6rmfivet 6s tartoztkatt a Preambulumban
hivatkozott krizbeszerz6si eli6ris eljir6st megindit6 felhivisiban 6s k6zbeszetzlsi
dokumenum6ban szerepl6 el6itisoknak 6s a mfszaki ismertedlsn y;llah fglGteleknek megfelel5
mfiszaki tartalommal leszilliga, valernint elliql- a ielen szerz5d6sben, illetve mell6kleteiben
meghatlrozott kapcsol6d6 szolgiltarisokat.

Elad6 kiielenti, hogy t i6rmi - zjinlatibar villalt, kcizbeszerz6si eljiris 6rt6kel6si szempontiait
k6pez6 - mfiszaki param6terei a kovetlez6k:

- Enetgiafelhas znllAs (LtJzgfogyasztAs): 47,92literl 100 km

- Sz6n-dioxid (CO2) kibocsirls: 270 g/km
- Nem-metin sz6nhi&og6nek G\fMHC) kibocsitisa @HSC szednt): 550 mglkWh
- CO kibocsitis (WHSC szeint):3,2 mglkWh

- Nitog6n oxidok Q.{Ox) (WHSC szerint): 3 mglkWh
- R6szecske kibocsitis (Plvf) (WHSC szerint): 15 mg/k!0h
- Tethelhet6s6g (megengedett legnagyobb ossztrimeg 6s rinsrily kiilonbs6ge): 10.450 kg.

Elad6 kiielenti, hogy a jirrnri per-6s tehermentes, valamint annak tuJaldoniogival szabadon
rendelkezik.
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A lirrrrit adatat:

Rendsq/n RCN-088

Cldnndnl MAN

Ttpw TGS 2.320 6X2-2BL

Aluiry4in wMA18SZZl8W1 10576

Felcpitnhgt FALIN POWERPRESS 525

MolorsTtim 50518761741878

Foqalni engedell sqina KD78012

Ti)qski)n1t mrsTima 991434R

kbnitenira-dlhs 198.500 km

7.2. Szen6d6 Felek megillapodnak abban, hogy rz ziiriatbzn esedegesen konkr6tan megalinlott
eszka;z y^gy berendez6s helyett (a term6k gy6rtisinak megszrin6se, a mirkan6v rrLegviltozlsa,
vagy id6szakos beszetezhetedens6g miatt) azonos, vagy iobb iellemz6kkel bir6 term6ket szallithat
M F|led6. Ez z sza,bily csak akkor kzlmazLnt6, ha az etedeti eszkoz vagy berendez6s
sza\itAsimk n F)ad6n kiviil 6116 okb6l tort6n5 lehetedenn6 valAsit tz F.lad6 el5zetesen igazolia
(tudom:ism iut6skot h,lad6ktelanul bejelenti) 6s egrben igazolia (term6kismertet5vel), hogy a

szl\itasr: megaiinlott iru iellemz6i megfelelnek n tii;:lztbet meghatirozottaknak. Felek
meg6llapodnak abban, hogy a v6telit a fentiek k6vetkez6ben nem viltozik.

2. Teljesitdsi hauirid6

2.7. E,lad6 kcitelezets6get vallal tra., hogy a szerz6d6s tirtgyitkipez6 j6rmriveg illetve eszkcizciket
azok alkat6szeivel 6s tartoz6kaival (egyiittesen tovibbiakban: jim6) egyiitt legk6s5bb a
szerz 6d6skiit6st kovet5 15 naptiri napon beliiLl Vev5 r6sz6re leszillitja" valamint a kapcsol6d6
szolgilutisokat elv6gzi

F.l'd6 a gepirirmfivel egyiitt k6teles itadni r #pi;-tha, tartoz6 okrnlnyokag a g6piirm6
haszrilati ritmutat6jit, a KRESZ szetint k<itelez5 tartoz6kokat.

Vev6 tulajdonszerz6s6t megalapoz6 jogiigylet hat{lyba l6p6s6nek id6pontja: itadis-6tv6teli
iegyz6kcinyv szednt.

2.2. Az ltzdAs-itv6teli eliiris befeiez6sekor a Szez.6d6 Felek a teljesit6s megtdrt6nt6t 6s ahhoz
kapcsol6d6 minden l6nyeges kririiLlm6nyt i*a6s - itviteh iegyz5krinyvbe fogliliik 6s azokat
k6pvisel5ik 6tjin c6gszerri ab.ir6saikkal tgazoljik A kfuvesz€ly az 6tzdl,s-L..r6teL iegyz5krinyv
qliit|sLval szLll Lt Vev5te.

2.3. E,Ir.d6 iogosult a szerz6dis titgyir k1pez6 j6-mfivet a jelen szerz6d6s v6gteliesit6si hatirid5
leiirta el6q Vev6 t6sz6re itadni (el5szillitista iogosulsig), mely esetben, ha n Elad6 el5szillitis.i

iogival 6lni ki",t", Ey k<iteles a 'y'ev6t a szerz5d6sszerri teljesit6s pontos id5pontjfu6l azt
megel6z6en legatibb 5 ruppal kotibban fulsbut ti\6koztztni. Amennyiben a fentieknek megfelel5
el6zetes irj.sbeli rii6koztztAs gd,Aig M id5pontig nem tiirt6nik meg, Vev5 iogosult az el6szillit,ist
6s igy r lirmi itv6tel6t megtagadni. Szerz6d6 felek e korben rdgziut hogy Elad6 el5teljesit6se
eset6n is az 5.2. por:}an meghatzrozon 6zet6si hat'itid6 viltoz*lan. Az Elad6 eszktiz<ik szerel6se
6s beiizemel6se sorin ielen szerz5d6s mell6klet6t k6pez5 Mfiszaki leirisban foglaltaknak
megfelel5en koteles eljirni.
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2.4. Yev6 a v66eliesit6sr6l teliesit6si igazolist illit ki. Ha a Vev5 15 muokanapon beliil nem illit
ki teljesit6si tgzzolist" 6s nem is utasitja el a teljesitett szolgiltat6sg abban az esetben rigy
tekintend6, hogy ezet id5sza,k utols6 napjin kiillitotta az igazohst.

2.5 Yev6 k<itelezetts6get v JJal arrz., hogy a tr:Iajdonosvi.ltoz6st - annak a iirmfinyilv6ntartisban
ttirt6n5 itnezet6se c6lj6b6l - 15 napon beliiLl beielenti 6s a vdltozis beieg5rz6s6te irinJr:I5 k6telrn6t

ielen okirat egy etedeti p6ldinyinak csatolisival benyuitia az .illet6kes krizleked6si tgazgatlsi
hat6sighoz. A Vev5 a birtokbav6tel napi6t6l kezd5d5en kriteles a iirmrivel kapcsolatos
valamennyi teher visel6s6re.

2.6. ElAd6 k6telezetts6get vLl)al ana,, hogy a jfumfi tulaidonlog6ban bek<ivetkezett v6kozLst - a
szerz5d6s hatilyba l6p6s6t kovet6 8 napon beliiLl - bejelenti az illet6kes krizleked6si igazgatAsi
hat6signdl (okruinynoda) ieleo maginokirat egy eredeti pilfinyin*k a berry(qtzsival vagy
megkiild6s6vel.

2.7 . Jelen okjrat a k<izleked6si igazgatisi hat6sdgi eliir6sban t<it6n6 felhasznLlAs c6liLb6\ a k6zit
krizleked6si nyilvintarulsr6l sz6l6 7999.6vi DOOilV tiirv6nyben el6irt bejelent6si kotelezetts6g
teljesit6se &dek6ben, a kciziti k<izleked6si nyilvintartisbe bejegyzert iirmri tr:lajdoniogina\
illetve iizembentart6 szem6ly6nek viltozisit igazol6 telies bizonyit6 ereifi maginokiratnak a
ktizleked6si rgngat^si eliirisban tot6n5 felhasznilhqt6sLgihoz sziiks6ges k<itelez5 tartalmi
elemekr6l sz6l6 3M/2N9. 0{ll. 22.) Korm. tendeletben megharitozottak szednt kedilt
elk6szit6sre.

2.8. Felek kiielentil hogy ismerik a beielent6s nyilv6ntartrisba tdrt6n5 beiegyz6 shez fiz6d6
joghatisokat, valatninl a bejelent6s elmaradis6nak, illewe bejelent6si kritelezetts6g k6sedelmes
teliesit6s6nek iogkcivetkezm6nyeig tovibbi tiszriban vzr,nak azza\ hog5r a teljes bizonyit6 etejfi
maginokirat tartalmi kovetelm6nyeinek meg nem felel5 maginokirat a kcizleked6si tgtzgttitit
eliirisban alkalmatlen a valtoz s nyilv6ntartisba trirt6n6 beiegyeztet6s6te.

Felek tudomisul veszi\ hogy az eladi.s beielent6s6nek t6nye a telies b.izonlt6 ereiri maginokirat
benyiLftisa eset6n sem iegyezhet6 be, ha a belelent 6s targyirt k6pez6 jirmriv<in 6rv6nyes forgalmi
koiAtozis szetepel a nyilvintartisban. Ebben az esetben a bejegyz6s teliesit6s6t az el1it6 hzt6sig
elutasitia.

2.9 Felek kijelenik, hogy r szen6d6.s tirtgyitt kepez6 ifunn t,Ieidonioga nem tartozik a bizl.lmi
vagyonkezel6s alzpiin ferninl6 kezelt vag5ronba.

3. Teljesit6s helye

Szillitisi .im, 6s a szallitishoz kapcsol6d6 szolgiltatisok teliesit6s6nek helye: HU-7639 Kdk6ny,
Kiilterii let 021 hrsz.

4. Szerz6d6ses 4t

4.7. A Szen6d5 Felek meg6llapodnak abban, hogy t ielet szerz6d6s 1.1. pontjiban
meghttztozott ifumiu szilhtirsirt valamint a kapcsol6d6 szolgilarisokat az Blad6 13.500.000,-
HUF + AFll zztz Tizenh6tommilli6 -otszLzezer forint plusz AFA osszegri v6tellt ellen6ben
v6gzi. A .Szen6d6 Felek rcigziti\ hogy az iltzlinos forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori
hatilyos AFA t<irv6ny rendelke zlseit tlkalm" zzik.

4.2. Az Elzd6 kiielenti, hogy zz aiidat megt6tele el6n figyelembe vett minden kririirlm6nyt, amely

^ szetz6d,6s hiinyt"l"l 6s megfelel6 teliesit6s6hez sziiks6ges 6s be6pitette az 6rba, a szerz6d6s
teliesit6s6vel kapcsolatos valamennyi krilts6g6t, igy ktil<incisen:

e) a jirn6 el6ilitAsi 6s/vagy beszen6si k6lts6#t;
b) a i5.mfivel kapcsolatos valamennyi ad6t, vimot 6s m:is k<izterhet valamint t szillitzsi

krils6get;
c) z sz )iard6 iirmrivel kapcsolatos kezel6si, csomagolisi, rakodisi, tov6bbiuisi, lesziilitAs\
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kicsomagolisi, ellen6rz6si, biztositisi 6s egy6b adminisztrativ k6ls6geket (a csomagolis a

Vev6 nrJajdonit k6pezi);
d) a szillitand6 iirmivel kapcsolatos dokumentumok kcilts6g6t;
e) t6szletes iizemeltet6si 6s karbantarnisi itmutat6t t szi)litott i6rmi minden t6tel6hez, a

szerz6d6sben meghalirozott m6don;
f) mioden egy6b olyan szolgiltatist, amely a iirmi szallit6sa. sotin 

^z 
Blad6 szirmfua el6re

Lithat6an felmeriil-

5. Fizet6si felt6telek

5.1. A Vev6 a. vltefut jelen Szerz5d6s 9.9. pontia szerinti igazolt szerz6d6sszeni v66eliesit6st
kcivet6eo, a Kbt. 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a Ptk. 6;130. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint
a. szirnh klzhezvltel6r vagy - hr birmely, a Ptk. 6:130. $ (2) bekezdes6ben szabilyozott
koriiLlm6ny fennill - u tgazok szez6d6sszerri teliesit6st kovet5 30 napon beliil sz6mla ellen6ben,

n Elr.d6 71737001-20707899 szirm'6 p6nzforglmi szimllilrr tcirt6n5 ut^l6ssal, forintban (FIUF)

telesiti. Fl"d6 egy darab v1.gszlrnlAt jogosult ki;lliurni a szerz6d6ses 6tt6k lolh-it el6r6
megval6sult teliesit6s eset6n. Vev5 z szerzSdis teliesit6se soitn az ad6zis rendi6r6l sz6l6 2003.

6vi XCII. tcirv6ny (Art) 36/A. $-it teljes k<irben - a Kbt. 135. $ (3) bekezd6s6te Egyelemmel -
zlkzlmzzza,.

5.2. E,bd6 nem fizetheg illetve szimolhat eI a szerz6d6s teliesit6s6vel <isszefiigg6sben olyan

kcilts6gekeg amelyek a 62.S 0) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontia szetinti felt6teleknek nem

megfelel5 tirsas6g tekintet6ben meriilnek fel 6s amelyek a tryertes ri4,nl^11gu5 ad6koteles

iovedekn6nek cscikkent6s6te alkalmasak.

5.3. A Vev6 6zet6si k6sedelme eset6fl az Elnd6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel6en iogosult a

Ptlc 6:155. $-iban megheuirozott k6sedelmi kamatog illetve a behaitisi k<ils6gita-linyr6l sz6l6

2016. 6vi D( t<irv6ny 3. $ (1) bekezd6se szerinti forintosszeget kdvetel,xi'

6. A Vev6 jogai 6s kdtelezetts6gei

6.1. Vev6 koteles az F.lad6 hibitl^n teliesit6se 6tdek6ben egyiittm6kodni. Ktiteles az Elad6 kijelolt
k6pvisel5i6t titjkoztztti a teliesit6st befolyisol6 t6ryez6l9 esem6nyek alakulis6r6l. Vev5 k<iteles

Elad6 munkatirsai t6sz6te r szerz6d6s teliesit6sekot biztositani a helyszinte bejutis lehet6s6get,

illetve kapcsol6d6 szolgilatisok teliesit6s6n6l a sziiks6ges munkateriilet zavartalan biztositls6t.

6.2. Yst6 iogosult a iimrfivet 6adiskor r6szletesen meg- 6s Lwizsgftfl, 6s ennek keret6ben

sziiLks6ges eliirisokat megtenni. A szillitand6 iirminek minden vonatkozisban meg kell felelnie a

szetz6d6s t szlt kLpez5 mGzaki leirisnak, valamint Bl2i[ 52eknai \idztinek A Vev5 iogosult
t szillitAs id5pontiiban a jirmfivet 6s artoz6k2it mennyis6gi 6s mfkcid6k6pess6g vonatkoz6siban

ellen6tiznl A Vev6 a teliesit6si 'tgtzollist min&ddg nem illitia ky zrntg a memyis6gi ellen5rz6st

6s a mikod6k6pess6g min6s6gi ellen6rz6s6t v6gre nem haitotta.

6.3. Vev5 kiiteles a szerz5d6s titrgyit k1pez6 eszkcizciket 6s berendez6seket tendeltet6sszenien

hasznilni ^ gyilrtrnany:a 6s tipusm vonatkoz6an az Fl^d6 6ltal itadott hzszrrzlztr utasitisnak

megfelel5en. Vev6 a hasznilat sorin 6szlelt hibikr6l - a szavatoss6gi id6tartam alatt - kciteles

irisban 6rtesiteni az Flad6t.

7 . Az Elad6 jogai 6s k6telezetts6gei

7.7. Az Bhd6 krj,teles a szerz6d6st kell5 gondossigal teljesiteni, bele6rtve minden t6szfeladat

elv6gz6s6g tovibbi a teljesit6sben mutatkoz6 esetleges hi:inyossigok kiiavitisit is.

7 .2. Az Flqd6 kriteles betartani a Vev5 iltal adott utasitisokar Ht az Elad6 $gy it6ll rl:.eg hogy az

utasitis meghala $a a szen6dts te{edelm6t, k<iteles err5l a Vev5t tAilkoztati tz rttzsitas

k6zhezv6tel6nek rrzrpiLt6l sziLmitott 3 napon beliiLl. Az utasitisok vigehajtAsit nem lehet

megtagadni ezen 6rtesit6ste hiva&ozissal. Ha a Vev6 szakszerGden utasitist ad, ene n Elad6
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kciteles 5t figyelmeztemi. Az E'1"d6 a Vey5 utasitisa szednt iogosult megtagadni a munkav6gz6st,
ha ez iogszabily vagy hat6sigi rendelkez6s megs6rt6s&e, va,gy 6let- 6s vagyonbiztonsi.g
vesz6lyeztet6s6re vezeme.

7.3. A Vev5, illetve az ilala kiiel6lt szervezet vagy szem6ly jogosult mindenkot ellen5rizni,
megvizsg6lni, valamint ellen5rizni z szerzSdls keret6bea teljesitend6 szo\pkatzs (szillitls)
el5rehaladisit.

7.4- Az Eled6 a teljesit6shez a ktizbeszerz6si eljiris sorin, az kalmzssitgitttak'tgazolAsirban r6szt
vett szervezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m5don koteles .ig6nybe venni,
valamint kdteles a teliesit6sbe bevonni u dkaLmtssirg'tgazolfsirhoz bemutetott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevon6sa akkot maradhat e! vagy helyettiik akkor vonhat6 be nis
(ide6rtve n itdzk:iAs, egyesiil6s, szltv hs ritiin trirt6nt iogut6dl{s eseteit is), hz n F,lzd6 e
szetaezet vagy szakember n6lkiil vagy a helyefte bevont rii szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassigi kovetelm6nyeknek, amelyeknek zz Elad6 a kozbeszerzl.si
eljirisban az tdott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. Fl^d6ra t k6zbeszerz€si
eli6ris sorin bemut2tott szervezetek 6s szakemberek bevonisira tekintet6ben egy6birint a Kbt.
138 S (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a iogosan ig6nybe vett alvillalkoz66rt ugy felel, mintha a munkit maga v6gezte volna;
alv6llalkoz6 fogosulatlan ig6nybev6tele eset6o perlig felel6s minden olyan kir6rt is, amely an6lkiil
nem kiivetkezett volna be. Ha u Flqdo e ielen 7 . feiezet rendelkez6seit megszegi, a Vev5 iogosult
a szez6d6sszeg6s krivetkezm6nyeit alkahn zfli.

7.5. Elad5 az 67r"le 6s qlVlnq2s112j 6ltal okozott k6r6rt telies felel6ss6ggel tartozik. E kcirben a
EIad6 kifeiezetten k<itelezetts6get vilal zrna' hogy a tev6kenys6ge folytin eted5 kirokat telies
korfen me46riti-

7.6- Az F,lzd6 k<iteles a szerz6d6ssel kapcsolatban keletkezett valameonyi dokumentumot 6s a
tudorrrisira iutott valameonyi inforn:{ci6t bizalmasan kezelni 6s titokban tartani. Nem hozhat
nyil-r,inossigra, 6s nem krizrilhet z szez,6d6sr6\ annak tatamfu6l semmilyen a&tot a vev5
el6zetes ftisbeli h ozziiiu:.ths,. n6fir:L

7.7-E,lr,d6 ktiteles a Vev6t minden olyan k<iriiLlm6np6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s
eredm6nyess6g6g vagy a hrt:ttd6 tartzsLt veszllyezteti, vag5r gitolja,. Az 6rtesit6s elmulas ztAsib6l
ered6 kzr6t n Elad5 felel6ss6ggel tartozik.

7.8. Elad6 halad6ktalanul kriz<il Vev5vel minden olyan k<iriiln6nyt, ,hely ielen szerz6d6.s
teliesit6s6t 6tdemben 6rinti vagy befoly6solla. Elad6 k6teles z szerz6d6.s teliesit6s6nek teljes
id6tattama alatt tulajdonosi szetkezet6t Yev6 sz mi.ra. megismerhet6v6 tenni 6s vev5t
halad6ktaboul 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigyleteir5l.

7 .9. Ej^d6 - ameonyiben kiilf<ildi ad6illet6s6gf - koteles a. szen6d6.shez arra vonatkoz6
meghataLnazast csatolni hogy az illet5s6ge szerinti ad6hat6 sigp6l z magyar ad6het6s6g
kcizvedeniil beszerezhet * E)2d6ru vona&oz6 a&tokat n orczirgok kcizotti iogsegely
ig6nybev6tele n6lkiil

8. A szolgriltat45 rnings{g6

A teliesitett szol#ltatisoknak minden vonatkozisban kcivemiiiLk kell a szetz6d6sben
meghatirozott mfiszaki leitist 6s minden szempontb6l meg kell felelniiiLk a szerz6d6sben szerepl6
miszaki 6s egy6b krivetelm6nynek.

9. Szilliuis, ellen6rz6s 6s 6tv6tel

9.1. Elad6 kciteles gondoskodni art6l hogy a szo\flatast a teliesit6s hely6n kell5 id5ben teljesise
(lesz6llitsa) ,nnak 6tdek6ben, hogy a Vev6 megkezdhesse annak itv6tel6r
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9.2. A Yev6 a szillitiskor mennyis6gi 6s a m(kcid5k6pess6gi-min5s6gi ellen5rz6st v6gez.
Mennyis6gi 6s a mr:kdd5k6pess6gi min6s6gi ellen6rzts az alibbiakra teled ki:

- a leszilltott iirmri 6s tartoz6kai darab- illetve t6telszim6nak ellen5rz6se,
- a szl))itott iirmfi haszn6Jathoz sziiks6ges dokumentici6 megl6t6nek vizsgilata, illetve a

jirmf dokumentici6nak val5 megfelel6s6gi konttollia,
- S,lirtt6 vagy Elad5 i,Jtqli ryrtlzrkozag mely tartalmazza a. hatAlyos szabv6nyoknak 6s

el5irisoknak val6 megfelel6s6get (6rint6sv6delem, balesew6delem, nizv6delem stb.).

9.3. Elad6 a szillitlssal egyidefrileg kriteles magyar nyelven Vev5 k6pvisel5je r6.sz&e ltadri
minden olyan dokumentumot - bele6ttve r gyirt6 iltal kiadott nyilatkoz 

^tot 
v^gy dokumentumot

-, mely a szillitott i6rmf egyen6rt6kris6genek megillapirisihoz, knszn4l^tthoz, kezel6s6hez 6s
m6k<idtet6s6hez elengedhetedeniil szii&s6ges.

9.4. Az Fl^d6 kiiteles az ellen5rz6s sot6n feltlrt hibikat 6s hiinyossdgokat - a lehet5
legyorsabban 6s a sajit krilts6g6n - helyrehozni. Amennyiben 

^z 
El^d6 ezt nem teljesiti, a

Vev6nek iogiban ill rris szem6lyt megbizni az utzsitzsok vlgrehaytAsia,6s az ebb5l eted5 vagy
ezzel iir6 kcils6geket a Vev6 levonhatia birmely, zz E,hd6 r6sz6re esed6kes vagy esed6kess6 vil6
ki6zet6sb6l illetve jogosult a szerz6d6sszeg6s k<ive&ezm6nyeit alkalmazni.

9'5. A Vev5 a nem megfelel5 min5segri szillitznd6 lirrrri vagy tanoz6k ity6tel6t eluasiqa. Az
elutasitott eszktiz<iket kiilon iellel kell eMmi. Az elutasitott eszkoz<iket el kell tivolitani a. szdlitzs
hely6t6l - ha a Vev6 ezt k&i - a YevS ikal kijekilt id5n beliil 6s ha ez nem t<irt6nik meg, az
Elad6 k<ilts6g6re 6s kockizatira kerijLlnek el6volitista.

9.6. A Felek a mennyis6gi 6s a mikcid5k6pess6gi-min5s6gi ellen6rz6st kcivet5en iizempr5bit
tartanak. A funkcionilis teszt sorin, ha valamely fun-kci6 nem megfelel5en mikcidil<, v a,gy ryev6
m6led6s6vel <isszefiigg6sben valamely folyr"'r1e1 nem tud kezelni, ennek elhlitzsa az Elad6
fehdzta. Az Elad6 javaslatot tehet a folyamat megviltoztatzsitra, de vev6 dont arr6! hogy a
javaslatot elfogadire, vagy t rendszert kell m6dositani a folyamamak megfelel6en.

9.7 . Elad6 kiiteles az iizempr6ba sorin feltlrt hibikat 6s hi:{nyossigokat _ a lehet5 leggyorsabban
6s a saiit kcilts6gen - helyrehozni Amennyiben zz Fl^d6 ezt'nemieliesiti, a ver.5nefrLgiban 6ll
m11 szem6lyt megbizni az utasitisok vigrehaltisina,6s az ebb6l ered6 vagy ezzel jzrt6 k<iits6geket
a Vev5 levonhatja birmely, az Elzd6 t6sz6re esed6kes vagy esed6kess6 vil6 t ifi.et6sb6l, illetge
jogosult a szerz5d6sszeg6s krivetkezmdnyeit alkalmazni.

9.8. Szerz5d6d5 Felek az 6tzd6s-L*6teL ellitist a siketes iizempr6ba lezxLsLt krivet5en txterak
YevS ez iadis-A*6te\ iegyz5k<inyvet akkor kiiteles fiimi 6s a teliesit6si tgazolAst kizdnt, ha u
iizempt6ba sorAn zz itadott i6rmri hibitlanul funkcionil. A szA.llitott iitrrli tulaidonioginak
iszSllisa, az itadis-Lwltel id6pontiiban tdrt6nik, s Vev6 att6l kezdve szedi annak hasznait,-viseli
terheit 6s mindazt a kirt, melynek megt6dt6s6re mist kcitelezni nem lehet.

9.9. A rendeltet6sszeri haszn6.latot 6s az alapvet5 *1.ionil4st nem befolyisol6 apr6bb hibik
eset6n Vev5 is koteles aliri.rni t jegyzSk6n,'\reg kiadni a teljesit6si rgzzolist 6s a jirmfivet 6tvenni.
szen6d6 felek egyez5en adj6k el6, hogy ebben az eserben a hib{t<at a jegyz5konyvben t6telesen
togziti\ 6s Elad6 kciteles a kiiavitisulat a teljesit6s igzzolis ktzdisit krivet6 15 napig v6grehajtani
Amennyiben az F.1ed6 az el6irt hatirid6ig a rcgzitett hib6kat nem izvga ka a Ve. 6 jogosr.lt a
v6telit arinyos r6sz6nek a hibajavitis id5pontiiig t<irt6n5 visszaurlisira.

9.70. Az itv6telt krivet6en n F1'd6 kriteles sz6tszedni 6s eltivolitani az ide.iglenes szerkezeteket
valaminl s, szerz6d6s telesit6s6hez a tovibbiakban nrir nem szii&s6ges anyagokat. K<iteles
tov6bb6 eltivolitani minden szemetet
el5irtaknak megfelel6en helyreillitani.

10. Szerz6d6sszeg6s

vagy akzdilyr- 6.s u 6w6tel hely6t a szerz5d6sben

6,"."_
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10.1. Amennyiben a, Szen6d6 Felek egyike szerz6d6sszeg6st kcivet el 
^ 

sz*z6d6sszeg6s foly*In
kirt szenvedett f6l kirt6rit6ste 6s/vagy kotb6ne €sfvtgy tzottdi hatilyu felmondisra jogosult.

10.2. A Vev5 rz Fltd6}l.oz int6zett irisbeli nyilatkozattal, kirr.8ri6si kritelezets6g n6lkiil azonnali
hat6llyal felmondhaga a szen6d1st he
t) u Elad6 szerz6d6sszeg6st ki5vet e\ tzzz a szerz5d6sb6l eted6 valamely kotelezetts6g6t nem

te!esiti;
b) n Elad6 6sszerff id6n beliil nem teljesiti a Vev5 ara vona&oz6 felsz6litAsit, hogy tegyen

marad6ktal,nul eleget a szerz5d6sben meghatirozott k6telezetts6ge kifogisr"lon 6s id5ben
pontos teljesit6s6ne\

c) az Elad6 megegdit tYev6 iltal adott utasitisok v6gtehajtisit;

Q az Elad6 rYev6 i6v6\agyisa n6lkiil engedm6nyezi a szerz5d6sb6l eted6 kcivetel6s6t, vagy
Flad6 a Vev5 el6zetes hozzli1n6sa n6lkiiLl 6s a Kbt 138. $ rendelkez6seibe iitktiz5en vesz
igenybe alv6llalkoz6tvrgy egy€b k<izremrikrid6t a szerz6d6s teliesit6s6hez,

e) z Vev5 Ezet6sk6ptelenn6 vil'ik, felszilnolisi, v6gelszimolisi eliiris indul vele szemben,
felfiiggeszti gaz&s6gi tev6kenyseg6q

0 Eled5 a teljesit6si hatirid6hoz k6pest tcibb mint 15 napos k6sedelembe esik, me\
k6sedelem eset6ben meghirisulSsi kotb6rt Vev6 nem 6rv6nyesithec

10.3. Vev5 a szerz6d6st felnondhatia vlgy - ^ 
Ptk.-ban foglaltak szerint - t szeru5d6st6l

elillhat, ha a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghalitozott esetek birmelyike fennill. A Vev6
az Elad6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal, k6rt6rit6si k6telezetts6g n6lkiil azonnali ba'tillyal
felrnondia a szetz6d6.st ht n Elad6 tulaidoni helyzet6ben vagy tulaidoni viszonyaiban
birmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben meghalirozott koriiLlm6ny bek<ive&ezik.

70.4. Az Elad6 azorrtali hatillyal feLnondhage z szea6dtsg ha a Vev5 nem 6zeti rneg az EJud6

r6sz6re a, Vev6 ilal kii.llitott igazolis 6rtelrn6ben esed6kes birmely <isszeget az adisv6teli
szez6d6sben meghrtitozott hatirid6ig, felt6ve, hogy az FI^d6 6ltd t6z6tt legalibb 30 napos

p6thatitid6 is etedm6nyteleniiLl eltelg tovibbi Vev5 sotozatosan 6s sulyosan megszegi a

szerz5d6sb5l ered6 l6nyeges k<itelezetts6geit, 6s z szetz6d6sszeg6st itisbeli felsz6litis ellen6te sem

orvosolia.

10.5. Az Elad6nak a Vev6 esedeges kirlt meg kell t6riteoie 6s lehet6s6g szerint mentesitenie kell
a Vev6t, illewe annak villalkoz6it 6s alk^lmazottait minden perte! ig6nnyel vesztes6ggel 6s kfual
szemben, tmely tz F.l^d6 tev6kenys6geb5l vagy mulaszt6s6b6l eted ielen szetz6d6s teliesit6se

sot6n.

10.6. Eryoldali felmondis eset6o a felmondisi id6 kezd6 napia a feknond6 f6l t6rtivev6nyes

6rtesit5 level6nek a m6sik f6l 6ltali k6zhezv6tele. A Posta iltali nisodik ete.l-6nytelen k6zbesit6si

kis6det eset6n a lev6l k6zbesitetmek teki''thet5.

11. Kapcsolattartris

11.1. Felek meg6llapodnak abban, hogy r jelen szerz6d6s hat6lya alatt egymissal kcilcs<incisen

egyiithfikddve ifunak el ennek 6tdek6ben Elad6 folyamato sn ti46koztzmi ktiteles a Vev6t a

teljesit6s menet6r5l. A Felek a szerz6d6s teliesit6se sorin minden l6nyeges k<iriiLlm6nyr5l kotelesek

eg5nnist irisban 6rtesitefli.

77.2. Y ev6 t1sz6r5l a kapcsolattart:{sm feljogositott szem6ly:

N6v: Hoffmann Bilint
Telefon: + 36 / 2037 3 -77 70

Fax +36 /72-805-333
E-ma il: hofftnam.b"l in@delkom.hu
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Az F,lzd6 iltal kapcsolattartisra feliogositott szem6ly:
N6v: Seres Liszl6 Jinos
Telefon: +36 30 /979027 5
F*:72/526-777
E-mail info.oecs(Eseres.hu

A kapcsolatart6k adatait (nev6t, cim6g e-mail cim6g telefonsz6rrit, stb) a Felek Yizlr6lzg a

szerz6d6s teliesit6s6vel 6sszefiig6 kapcsolatartis c6li6b6[ illetve zz Lh},oz kapcsol6d6 egy6b
jogos 6rdekek 6rv6nyesit6se 6tdek6ben iogosulak kezelni. Felek ez rdztkezel6.s sor6n a
kapcsol6d6 jogszab6lyok 6s adatv6delmi szabilyzataik tendelkez6sei szetint i6mak eL

11.3. Szerz5d5 felek ielen szerz6d6sben meghttalmazzLk az el6z6 pontban megnevezett
k6pvisel5iket, hogy a teliesit6s sorin hozott dcint6sekn6l a feleket teles jogkortel k6pvisetj6k.
Ezen k6pvisel6k jogosulta\ illetve k<itelesek megtenni mindazon miszaki int6zked6seket,
nyilatkozatot, amely a szerz6d6s teljesit6s6hez szii&s6gess6 vi.lik 6s a ielen szerz6d6sben, s a

szerz6d6s mell6kleteiben fogldtakkal nem ellent6tes. Szen6d6 felek k6pvisel6inek a ielen
szez6d6sben biztositott jogk<it6nek koditozlst a misik f6llel szembea csak irisbeli k<izl6st6l

kezdve hatilyos. A k6pvisel5k szem6ly6ben torc6r6 viitozitst a felek egymissal rzonnal, irisba'n
k<izlik. Ha valamelyik ftl a rrytlztkoz*Anak itv6telet5l visszaigazolist kivin kapni a rnlsik f6lt5l
(cimzen6l) ezt az rgtlly,6t fcl kell tiintemie t tytJatkozztAbtn. Abban az esetben, ha valamely

hatiid6 szimitisa a n),ilatkozat itv6tel6t5l kezd6dik, a nyilatkozatot megtev6 f6lnek a

nyilatkozatiban k6rnie kell a cimzett 6l u Ltvdtel vsszzlgzolisLt

11.4. Vev5 t6sz€t6l a sz6llilisok ellen6rz6s&e, 6s n Ladls-Ltvlteli elj6r6s lebonyolitisira
feljogositott szem6ly:
N6v: Hofftnann Bilint
Telefon: + 36 / 2037 3-1 1 70
Fax: +36/72-805-333
E-mail hoffrnann. balint@delkom.hu

Az Elzd6 t6sz6r6l a sz6llitisok ellen6z6s6te, 6s az Ltadls-ittv6teli eliiris Iebonyolirisira
feljogositott szem6ly:
N6v: Setes Liszl6 Jinos
Telefon: +36 30 / 979027 5

Fa:.72/526-777
F.-mai} info.oecs@setes.hu

A kapcsolattart6k zdztatt (nev6t, cim6t, e-mail cim6t, telefotszimirg stb.) a Felek lrrzAr6bg a

szerz6d6s teliesit6s6vel osszefiigg5 kapcsolattartis c6liib6[ illetve tz thhoz kapcsol6d6 egy6b

iogos 6tdekek 6w6nyesit6se 6rdek6ben iogosultal kezelni. Felek az tda:J<ezelis sorin a

kapcsol6d6 iogszab6lyok 6s a&tv6delmi sztbzlyz*aik rctdelkez6sei szerint iimak el.

11.5. A Szerz6d6 Felek ielen szerz5d6sben meghztalmazzlk n el6z6 Pontban megnevezett

k6pvisel6.iket, hogy a szillitisok ellen6rz6se, illet6leg az itadis-itv6teli eliris lebonyolitisa sorin
z Szen6d6 Feleket teljes iogkrirrel k6pwiseli6k. A megieldlt kepwisel5k jogosultak, illetve kcitelesek

megtenni min&zon mfszaki int6zked6st 6s nyi]atkozetot - ide6rtse t szillit6lev6l. illet6leg az

Ladis-iaftrch jegyz5k<inp alliritsirt -, amelyek szillitisok ellen6z6se, illet6leg az itadis-Lw6telt
eljiris lebonyolitisa sorin sziiLks6gess6 vilnak.

12. Szerz6d6st biztosit6 mell6l(k6telezetts6gek

72.1. Ht Elad6 olyan okb6l, amely6rt felel5s, megszegi t szerz6d6st €s ezze\ a v66eljesit6si

[a6ridfi1 tul k6sedelmesen teliesit, a Vev6t k6sedelmi k<itb6t illeti meg. A kesedelmi kotb6t napi
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m6rt6ke a szerz6d6s szerinti - iltalinos foryalmi ad6 n6lkiil sz6mitott - ellenszolg6ltat,is (v6telit)
7 oh-e/ra;ptii nap. A k6sedelmi kotb6t a k6sedelembees6s napjit6l esed6kes. A k6sedelmr kotb6r
maxim:ilis <isszege a szerz5d6s szednti - iltalinos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott -
ellerszo$ltatzs 7 5 o/o 

-a,.

72.2. Almennyiben az E)zd6nzk felr6hat6 k6sedelem a szez6d6sben kikot<itt v6ghatirid5h<iz
k6pest el6ri a 15 napot, a Vev5 an6lkii.l, hogy 6rdekmil6sLt b|roryitzrlia kellene jogosult a
szerz6d6st azorrrdthrtiilyal felmon&ni,6s a munkit rrris villalkoz6val befeieztemi. Elad5 ebben
az esetben meghiusulisi kdtb6rt k<iteles megfizetni, melynek m6t6ke: a, szen6d6.s szerinti, AFA
n6lkiil szimitott ellenszolgiltaris 15 oh-a,. A meghirisulisi kotb6t 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t
k6sedelmi k6tb6r nem terheli.

72.3. AYev6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rte, amennyiben a k6sedelem

az F]ed6 hibii6b6l ered. Amennyiben Vev5 zz Elad6 6ltal 6sszerrien k6rt, a szerz5d6sszerfi
teljesit6shez sziiks6ges inforrnici6g adatog nyila&oz 

^to\ 
hozziitifluJ sg ddnt6st a Szerz5d5 felek

iltal ttlsban rcgzitett hat6rid6n beliiLl nem bocsltlz az Elad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes

teliesit6s kizir6lag Vev5 ebb6li Elad6 6ltal el nem hirithat6 mulaszrlsib6l ered abban az esetben

kotb6rigeny nem 6rv6nyesithet5. Elad6t tovibb6 nem tetheli kritb6r6zet6si k<itelezetts6g, ha

kiitelezetts6gei teliesit6s6t vis maior akadilyozzt meg. Vis maiot alatt 6rtend5k k[iltin<isen elemi
csapisok, sztriikok vagy egy6b munlahelyi zavxg sok fiildcsuszamlisok, f<ildreng6sek, wiharo\
vill6mcsapisoli, iradiso\ valamint egy6b hasonl6, el5te nem lithat6 esem6nyek, amelyek
mifldk6t f6I 6rdekkor6n kiviiLl meriiLlnek fel 6s amelyeket a felek kell5 gondossiggal sem tudnak
kikiisz<ibolni.

72.4. A Szen6d1s - 72.2. pontban leirt eseten kiviil - Elad6nak felr6hat6 okb6l trirt6n6
meghirisuL6sa eset6n Flqd6 kciteles a szerz6d6s szerinti - iltalinos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott -
ellenszolgiltatls 15 o/o-Lnzk megfelel6 <isszegri kcitb6r meg6zet6s6re. A k<itb6r vetit6si alapja a
szen6d6s teliesit6s6nek adnyiban megfelel6en cscikken.

12.5. Amennyiben a leszillitott i6rm6 n Elad6 ajirnatirban villalg 48/2011. (III. 30.) Korrn.
tendelet szednti k<imyezetv6delmi felt6teleket nem teljesiti, az Fl^d6 hibis teliesit6s6nek (tejtett
hiba) min5sil 6s az F.lad6t kotb6t (hibis teljesit6si kotb6t) terheli. A hibis teliesit6si kritb6r
m6rt6ke: z szerz6d6s szetinti - iltalinos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott - ellenszolgiltatis 5 %o-a.

72.6.Yev6 kotb6dgeny6nek 6rv6nyesit6se nem lelenti a Vev6 egy6b - hibis teliesit6shez kot6d6 -
ig6nyeinek elveszt6s6t.

13. J6tiMs, szavatossig

13.1. Elad6 a leszillitott eszkcizrikre, ezek betendez6seire 6s tzttoz6kzirz az iadAs-Atv6telt ellLrLs

lezitLslt kcivet5 12 h6nap, iizem6ra kothtoz s n6lkiili, teljeskori j6t4lllst villal. A szavatossigi

iog a mindenkor hatilyos Ptk. el5irisai szerint alakul.

73.2. Az Elad6 koteles salit k6lts6gen az esedeges hibikat a lehet6 leghamarabb helyrehozni,
illetve kijavitani. Az Elad6 kiiteles az rjidztAbzn villalt i6till4s id6tartama alatt alkau6szcser6t
nem ig6nyl6 meghibisodis eset6n 48 6tin beliil alkatr6szcset6t igenyl6 meghibisodis eset6n 96

6rin beliil zz el6allt hibit kijavitani. A kicser6lt vagy kiiavitott szo\llatis tekintet6ben iira
kezd6dik r j6r:1l6si id5 azon a napofl, amikot a Yev6 szLmAn kiel6git5 m6don a csere vagy a
kiiavitis megtort6nik. Ha a szetz6d6s r6szleges 6tv6telr6l tendelkezi\ a i6r4llist rd6r a, szllitard6
iruknak csak a csere vagy kijavitis iltal6rintett r6s z6re vorttkoz6an kell meghosszabbitani.

73.3. Ht meghibisodis tcirt6nik a i6t;llrsi id6 alatt, r Yev6 kciteles felsz6litist kiildeni az

Elad6nak. Hz az Ehd6 nem iavitia ki a hib6t n el6irt hz;tltld6te, a Vev6 jogosult arra, hogy sajit

'nag. iavitsa ki a hibit, vagy, hogy valaki rrrist bizzon rneg a munka elv6gz6s6re zz Elad6
kodMzrtira 6s kols6gete.

6r.,--
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14. Vit6s figyek tendez6se

Minden ielen szerz5d6sb5l ered5 viris k6rd6st a Szen6d6 Felek els6sotban kozris megegyez6ssel

pr6bilnak megoldani. Amennyiben erre nincs lehet6s6g, ugy 6rt6khatirt6l fiigg6en kiktitik a P6csi

Jirisbir6sig illet6leg a P6csi Trirv6nysz6k kizft6lagos illet6kess6get.

15. Alkalmazand6 log

Jelen szerz6d6sben nem sza;ba,lyozott k6rd6sekben a ielen szen6d6s 6s elvilaszthatatlan

mell6kletei, u EllfuLst Megindit6 Felhivis, a K<izbeszerz6si Dokumentum , n Elzd6 iitzl
benyuitott Aiinlat rendelkez6sei, valamint a kcizbeszerz6sekt6l sz6l6 2015.6vi CXLIII. torv6ny 6s

a Polgfui Tiirv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6yi V. t<irv6ny rendelkeztset zz i.:.Lryzd6ak

16. A Szez6d6s mell€kletei

16.1. Jelen szerz5d6s elvLlxzthataian' rlszltklpezlk zz alibbi mell6kletek:

1. szimf mell6klet Eliirist megindit6 felhivis
2. szimri mell6kler Kiizbeszerz6si Dokumentum (Mriszaki leiris), illetve ennek

m6dosirlsa (amennyiben a kiizbeszerz6si eli6r6s sorin a

kiizbeszerz6si dokumentum m6dositisra keriiLlt)

3' szimi me,6kre' 
5i:::::x',-ilffi :rr-:,I"T#:i:THt[1': H:ffi il:
ti\6koztatis v aJ6sult meg)

4. szimri mell6klec Elad6 kozb eszetz4s sorin benyijtott szakmai aiinlaa

16.2. A Szen6d5 Felek rdltilf hogy a fent emlitett dokumellum6[ f ikqilag nem keriilnek

csatolism t szen6d6s torzsizriveg6hez, de a Szerz5d5 febk szinin ismert azok tertzlme. Ezen

iratokat 6gy kell tekinteni, mint amelyek a ielen szerz6d6s elv6laszthatetlan r6sz6.t klpezik zzz

egyiitt 6rtelmezend6ek.

17. A Szerz6d6s m6dosit6sa

Jelen szerz5d6st Felek kly'fu6bg irisban, a Kbt. 141. S ,l"PiA" - ^z 
ott leirt felt6telek szerint -

t6dosithatiik. A m6dositisoke t :alltzlmaz6 megiltapodist a k6s6bbiekben a szez6d6s szerves

r6szek6nt kell kezelni

18. A szerz6d6s hatilybddP6se

18.1. Jeten szen6dls a Szen6d6 Felek iltzh dii'ritsinak napi6n l6p hati)ybt'

78.2. Szen6d6 Felek ielen szen6d6st itolvasis 6s egys6ges 6rtelmez6s ttart tzg mint akaratukkd

mindenben ^.g"gy.i6, i6vihagy6lag 6s c6gszerien ftti*' al 4 (n6gy) magyar nyelvri etedeti

p6ldlnybarq -"tyU6t Z ftett6) p6ldiny Vev6t, ill. 2 ftett5) p6ldiny Elad6t illeti

Kelr P6cs, 2018. 6v december h6ly' napjin

igyvezet6

Seres G€pipari 6s IGteskedelmi Kft.
K6pviseli: Seres Liszl6 Jinos

iiglvezet5

Elad6
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