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eoAsvErBr.r szERz6DEs
12. ttszl

amely l6tei<itt egyr6szt6l a D6l-Kom Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sill6si rit 52,
c6gSegyz€kszitmt: Cg. O2-09-O64556, ad6szim:. 115475879-2-02., k6pviseli: Bir6 P6tet iiglwezetQ,
mint vev6 (a tovibbiakban: Vev6),

mist6szr5l a Seres Gdpipari 6s Keteskedelmi Kft. (sz6khely: 7630 P6cs, Bqor r. 2/7.;
c6gegyz6kszira: Cg. 02-09-O7374O, td6sz|n:, 77237253-2-02, bankszimlaszim: 17731007-
20707899, k6pviseli: Seres I-6szI6 Jinos iigyvezetQ mint elad6 (a tovibbiakban: EIad6) (a

tovibbiakban egyiittesen: Szerz6d6 felek) kcizritt a mai napon az alibbi felt6telekkel.

El6zm6nyek

Vev5, mint $Ldatk€r6 2018. okt6ber [[nap 15. napjin ,,Tiinihitds hllad,ik:<ilbd gfidmtn
sqillitisa" tirgyben a k6zbeszen sekr6l sz6l5 2015. €"n CXLIII. tcirveny (a tovibbiakban: Kbt.)
Heftudik P'.Esz 712. $ (1) bekezd6s b) pontia 6s a Kbt. 113. $ alapiin hirdetrn6ny ki5zz6tltele
n6lkiili k<izbeszerz6si eliirist inditotr Vev5 a k<izbeszerz6s tArgyiva,l szemben d.rnasztott
mennyis6gi 6s szakmai k<ivetelrn6oyeket az elifu st megindit6 felhivisban 6s a kiizbeszerz6si
dokumennrmban h*zrozta meg.

Vev6 a k<izbeszez6si eli6ris sorin benyriltott \inlatokzt megvizsgilta, egymissal iisszevetette,
a sziiks6ges 6rt6kel6st lefolytatta, 6s dcint6s6t n elbitdAst krivet5en, 2018. 6v december h6 03.
rl'a;piln' itLsbn' ajinlattev5kkel kozcilte. Vev5 hivatkozott ktizbeszerz6si eliirisban hozott
diint6se szerint a nyertes ajinl.ttev6 n Eled6len..

Ilyen el6zm6nyek urin a szetz6d6 Felek az eljirist megindit6 felhivisnak, a dokument6ci6
r6sz6r k6pez6 feladatlefuisna\ valamint u Elzd6 k<izbeszerz6si elifuisb,nt benytjtott
ziidrrAna,k megfelel6et u al6bbi.ak 52grin1 4llapodoak meg:

L A szerz6dts tAtgya

7.7. Az Fl^d6 villalia, hogy a. szerz6d6s tLrgyLt k6pez6 ii*6oet 6s tartoz6kait a Preambulumban
hivatkozott kcizbeszerz6si eliiris ellir st megindit6 felhivisiban 6s kiizbeszerz6si
dokumenturrriban szerepl6 el5irisoknak 6s a mrlszaki ismertet6ben v6lldt felt6teleknek megfelel5
mriszaki tartalommal lesz ltqa, valamint eJJl;ga a ielen szerz6d6sben, illetve mell6kleteiben
meghatirozott kapcsol6d6 sz jgfl tarisokar

Flad6 kiielenti, hogy a ifumri - aiidzritbm villalt, kcizbesze ntsi e\iris 6rt6kel6si szempontiait
k6pez5 - m6szaki param6terei a krivetkez6k:

- Enetgiafelhasztitis (6dzgfogyasztis): 47 ,92 Eter,/ 1 00 kn
- Sz6n-dioxid (CO2) kibocsiris: 270 g/km
- Nem-metin sz6nhi&og6nek OIMHC) kibocs6t6sa @HSC szednt): 550 mglkWh
- CO kibocsic{s (WHSC szeant):3,2 mg/kVh
- Niuogeo oxidok (I{Ox) (WHSC szednt): 3 mglkVh
- R6szecske kibocsiris ("I\.0 WHSC szednt): 15 mg/kwh
- Terhelhet6s6g (megengedett legnagyobb cisszt6meg 6s cinsuly kiilonbs6ge): 10.500 kg.

Elad6 kijelenti, hogy z i6rmi., pet-6s tehermentes, valamint annak tulaidonjog6val szabadon
tendelkezik.
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A iirmG adatai:

RerdsVin RCN.O87

Gldnndnl MAN

Ttpas TGS 26.320

Alulryryin wMAl8SZZI8W1 1s647

Felepitniry FAI.]N POWERPRESS 524

Motors4im 50519361861937

Foryalni mgde ! sqina KD780l l
TiirTskiinlu sors4lma 991363R

Klonitenira-dlLit 168992

l.2..Szen6d5.Felek megillapodnak abban, hogy n qidztbtn esetlegesen konkr6an megaj6nlott
eszkiiz- yagy berendez6s helyett (a temftk gyirtas tak megszrin6se] t mirkzr6v 

^.gohtorirr ,
vagy id5szakos beszetezhetetlens6g miatt) azonos, vagy jobb iellemz5kkel bir6 term6ke"t szillithat
^z 

Fl4d6- Ez a sz,.blly csak akkot a,rkzrmazhat6, ha az eredcti eszk6z vagy betendez6s
lehetedenn6 vd sit az EIad6 el6zetesen igazolja
s egybeo igazolia (term6kismertet6vel), hogy a
ek az qin)ztbl.n megharirozottaknak. Felek
etkez6ben nem viltozik

2. Teliesit6si hat6rid6

2'7 ' .EJAd6 
kcitelezets6get v 6\al ztra., hogy t szerz6d6s tiryyit kipez6 jinniveg illetve eszkciziiket

azok alkatr6szeivel 6s tartoz6kaivar (egyiittesen to.t 6i6irkb"n, i6rmri) egyttt regk6s5bb a
szerz5d6skrit6st k<ivet5 15 nap6; napon beliiLl Vev6 r6sz6.rc leszilligz, orh11;o, a Lpcsol6d5
szolglJatis okat elv 6gzi.

Phd6_-, g6piimfivel egyiitt koteles iadnt z gepjirrnnh6z taroz6 okminyokat, a gepjirmi
haszn6lati ritrnutetoj69 a KRESZ szerint k<itelezdtirtoz6kokar

vev6-. n'l'idonszerz6s6t megalapo z6 jogltgyret hat6lyba l6p6s6nek id5pontia: 6tadis-6tv6teri
ieg5z6kcinyv szetinr

22' Az ltzMs-Ltv6teli eliir6s befejez6sekor r Szen6d6 Felek a teliesit6s megtdrt6nt6t 6s abhoz

3p.:"1:_e minden l6nyeges kodiLlm6nyt Ladis - L*6teh iegyz6kanyvbe i"gUq,* 6.s azokzt
\evisel,Srk ritjin c6gszetri el4itis-ikk"l lgazollik. A tciresz6ly n itzdLs-im{teh jegSrz5konyv

ibisLvzl sz6ll 6t Vev5re.

t szen6d6s tirgyitk6pez httiid6
€sz6te iLtadn (el6szillirisra szallitAsi
rigy k6teles a Vev6t a ir6l zrzt

megel6z5en l'gal'ibb 5 nappal kor6bban irisban titllkoztztni. Amennyiben a fentieknek megfelel6
el6zetes ir6sbeli tailkoztatas eddig 

^z 
id5pontig nem tdrt6nik meg, vev5 jogosult az el6s.ill,itist

es tq 
1 )ar1tt arretelat megtagadni. Szetz5d6-felek e k<itben r6[zitiL, logf Ehd6 el6teljesit6se

eset6n is az 5.2. pontban m eghatArozott 6zet6si hatirid6 v irltoz*7ar. ttz B]riia eszkcizrik szerel6se
6s heiizemel6se sorln ielen szez6d6s mell6klet6t k6pez6 Mriszaki leirisban foglaltaknak
megfelel5en k<iteles eliimi.
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2.4. Yev6 a v6gteljesit6sr6l teliesit6si tgazollst L it k;t Ha, a Vev6 15 munkanapon beliiLl nem 6llit
ki teliesit6si igazolAst 6s nem is utasitja el a teliesitett szolgiltatist, zbbat az esetben rigy
tekintend5, hogy ezen id6szak utols6 napjin kiillitotta az rgazollst.

2.5 Yev6 kritelezetts6get vzl)al zina., hogy a tulaidonosvi.ltozist - annak a i6tmffnyilv6ntart{sban
tdrt6n5 itvezet6se c6li6b61- 15 napon beliiLl bejelenti 6s r vihoz s beiegyz6s6re irinp:16 k6reLn6t
ielen okirat egy eredeti p6ldinyin"k csatolis6va! benyrritja az illet6kes kcizleked6si rgtzgatisi
hat6sighoz. A vev5 a birtokbav6tel napi6t6l kezd5d5en kriteles a iirmfivel kaplsohtos
valamennyi teher visel6s6re.

2.6- E,lAd6 kritelezetts6get vlllal alra, hogy a iirm6 tulafdoniogiban bekiive&ezett v^ltoza,l- - ^szen6d6s hatilyba l6p6s6t kcivet6 8 napon beliil - beielenti az illet6kes kcizleked6si tgazgatAsi
hatosignil (oknrinFroda) ielen maginokirat egy eredeti p6ld6nyinak a be,,y(,itasial-vzgy
megkiild6s6vel.

2.7. Jelen okirat a ktizleked6si igazgat6si hat6s6gi eliir6sban tcirt6n6 felhasznills c6li6b6l a k<iz6ti
kozleked6si nyilvintartisr6l sz5l6 1999. 6vi nc yben el5irt beielent6si kdtelezetts6g

beiegyzett iirmri tulaidonioginak,
bizonlt6 etejri maginokiratnak a

asznilhat6sigirhoz sziiks6ges kritelezd tartalrni
elemekr5l sz6l6 304/2N9. (xII. 22.) Korm. tendeletben meghatiro"zottek szerint kerii{t
elk6slt6sre.

2.8' Felek kiielenuk, hogy ismetik a bejelent6s nyilvintartisba tort6n6 bEegyz€shez 6iz5d6
loghatisokat, vaJamint a bejelent6s eknaradisir illetve bejelent6si kdtele;e;s6g k6sedelmes
teliesit6s6nek iogkrivetkezm6nyeit, tovibbi tisztiban v,,t,.k izzd, hogy a telies bionyit6 eteiit
maginokirat tartalmi kcivetelm6nyeinek meg nem felel5 mag6nokiral'a k<izleked6si 

'rgazg 
t6si

eliirisban alkalmatlzn e v6ltozis nyilvintart6sba t<in6n5 beiegyeztet6s6re.

a teljes bizonft6 erej6 mag.inokirat
k6pez6 jitrniv<in 6rv6nyes fotgalmi

elutasitja. 
eiegyz6s teliesit6s 6t zz e116r6 hzt6sitg

2'9 Felek Hj:l"rrt , hogy z szerz6d6s tirtgyLt k6pez6 1fumi turaidonioga nem artozik a bbarmt
vagyonkezel6s al-piin fenndll6 kezelt vagyonba.

3. Teljesit6s helye

Szillitisi cim, 6s a szi\itishoz kapcsol5d6 szolgiltztisok teliesit6s6nek helye HU-7639 K6k6ny,
Kiilteriilet 021 hrsz.

4. Szez6d6ses 6r

a, jelen szerz6d6s 1.1. pond6ban
olgiltat6sokat ez Elad6 12.200.000,_
lusz ApA 6sszegri v6telfu ellen6ben

os forgalmi ad6 tekintet6ben a mindenkori

4.2. Az Elad6 kijelenti, hogy tz riiriet megt6tele el6tt fgyelembe vett minden kridiLlm6nyt, amely
:z sziiks6ges 6s be6pitette tz 6rba a szerz6d6.s
kiiltindsen:
6t;
vimot 6s rrris kcizterhet valamint e sza.llitast

k6lts6geg
c) a szl itznd6 iirmfvel kapcsolatos kezel6si, csomagolisi, rakod6si, tovibbitis! leszS1itas\
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kicsomagolisi, ellen6rz6si, biztosigisi 6s egy6b adminiszttativ k<ilts6geket (a csomagolis a
Vev5 tu.lajdon6t k6pezi);

d) a sz6llitand6 jfumivel kapcsolatos dokumentumok kcilts6g6q
e) t6szletes iizemeltet6si 6s karbantartisi itrnutat6t a, szzllitott iirrni minden t6tel6hez, a

szerz5d6sben meghatirozott m6don;
f) minden egy6b olyan szolg.iltatist, amely a iirmri szzl)itasa. sotAn 

^z 
F.tad6 szLmata el6re

ljthzt6z.n felmeriil.

5. Fizet6si felt6telek

_5,1. 
A Vev6 a v6tehtzt ielen Szerz5d6s 9.9. pontia szerintr igazolt szerz5d6sszer6 v6gteliesit6st

krivet5en, a Kbt 135. $ (5)-(6) bekezd6s6ben 6s a p&. 6;130. $ (r) betezd6s6ben fogbllk szerint

7 sziyll ktzhezvtrellt vagy - ha birmely, a ptk. 6:130. $ (2) bekezd6s6ben szabi.lyozott
k<iriiLlm6ny fenrill - tz tgazoh szen6disszerri teljesit6st k<ivet5 30 napon belii! sz6,mla ellen6ben,
a2 Flq!$ 11731001-20701899 sz6mri p6nzfotgalmi szim)Ajin tcirt6n8 utelissal, forintban (FIUF)
teljesiti. Elad6 egy darab v6gszirnl4l iogosult kiillitani, a szerz6drises 6n6k 700oh-6t el6Id
megval6sult teljesit6s eset6n. Vev5 a szerz6d6s teljesit6se sot6t zz ad6zis rendi6r5l sz6l6 2003.
6vi xcII. tciw6ny (Arr) 36lA. s-tt teljes kcirben - a Kbc 135. $ (3) bekezd6s6re fgyelemmel -dkzlmazza.

5.2. Elad6 nem 6zethet, illetve szimolhat el a szerz5d6s telesit6s&el tisszefiigg6sben olyan
kolts6gekeg amelyek a 62. s (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontia szerinti felt#ereknek nem
Tegf_eEl6 

r1'sasig tekintet6ben merii{nek fd 6s amelyek " oy".t.. dfui,.ttev6 ad6kriteles
i6vedelm6nek cs<ikkent6s6re alkal"',5a[

5'3' A Vev6 6zet6si k6sedelme eset6n ez E,bd6 a Kbt. rendelkez6seinek megfelel5en iogosult aPtk. 6:155. { 6ban meghatirozo6 k5gdgrmi kamatog letve a behaltisi kdl;6Ritatinrfil sz6l6
2016. 6vi IX. t<irv6ny 3. $ (1) bekezd6se szednti forint<isszeget kdvetehl
6. A Vev6 jogai 6s k6telezetts6gei

az Elad6 kijelolt

ekor biztositani a hetyszinre t.,:Lr"fi:,-#f;
ziiks6ges munkateriilet zavartalan biztositi.sit.

6.2- Yev6 jogosult a firrnrivet itadiskor r6szletesen meg- 6s 6trizsg6lni, 6s ennek keret6ben
sziiks6Ses eljirisokat megtenni- A szillitand6 iiminek minden oooatkIri.bro meg kell felelnie a
szetz6d1s t6sz6t k1pez6 mfszaki leirisnak, vatarni t Elad6 szakmai 46d^tin^k A"Vev5 logos,rlte.1zalltAs id6pontliban a iitrntvet 6s tartoz6kait mennyis6gi 6s mikdi6k6pess6g vona& ozis6bxt
ellen6tizni. A vev5 a teliesit6si gro-Li.! mindaddig ".- irq" ki, amig a men;yis6gi elen6rz6st
6s a mrik<id5k6pess6g min5s6gi ellen6rz6s6t v6gt. o_-.lr, h.|tott".
6 3. Vev5 kriteles a szerz5d6s titrgylt k6pez6 eszkciz5ket 6s betendez6seket rendeltet6sszer6en
hasznilni a' gyintninyl"z' 6s tipusta vonatkoz6an n F)ad6 iltal 6tadott haszniiat utasitisnak
megfelel5ea. \gv$ a h$2niltt sorin 6szlelt hibikr6l - a szavatossi5,i id5tartam alatt _ k<iteles
irisban 6rtesiteni 

^z 
F.l^d6t

7 . Az Elad6 iogai 6s k6telezetts6gei

7.1. Az Elzd6 k<iteles a szerz5d6st kell6 gondossiggal teliesiteni, bele6rtve minden r6szfeladat
elv6gz6s6g tov6bbi a teljesit6sben muta&oi6 esetJeges hiinyossigok kijaviris6t is.

teles betrtani tYev6 {ttzl adott utasirisoka L Ha 
^z 

F''l^d6 {rgy it6[. meghogy az
diz a, szerz6d6.s teriedelm6t, kdteles err6l a vev5t tailkoztatni i' .tzsitas
napiLt6l sz mitott 3 napon t eliiLr. Az utasirisok v6gtehait6s6t nem lehet

megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkoz6ssal. Ha z yev6 szakszerfitlen ot .itirt ,d, erre zz Elad6

.1.. -l--4
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koteles 6t figyelmeztemi. Az EJzd6 a Vev6 utasitisa szerint jogosult megtagadni a munkav6gz6st,
hz ez iogszabily vagy hat6sigi rendelkez6s megs6rt6s6te, vtgy 6let- 6s vagyonbiztonsig
vesz6lyeztet6s6te vezetne.

7.3. A Vev5, illetve rz ilt^la ftii6ld1 szervezet vagy szem6ly iogosult mindenkor ellen6dzni,
megvizsgilni valemiflt ellen6rizni a. szetz6d1s ketet6ben teliesitend6 szolgltatzs (szillitis)
el5rehalad6sit.

7.4. Az F'lad6 a teljesit6shez t kozbeszetz6si eliiris sorin, az a,lkalmassiginak igazohs ban t6szt
vett szersezetet a Kbt. 65. $ (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don kriteles ig6nybe venni,
val2mint kiiteles a teliesit6sbe bevonni az alkalmassirg tgazolzsAhoz bemutatott szakemleteket. E
szervezetek vagy, szakemberek bevon6sa akkor maradhat e! vagy helyettiiLk akkor vonhat6 be m6s
(ide6rtve tz (tdaktlis, egyesiil6s, sz€rttlas 6ti6n t<irt6nt iogut6dlis eseteit is), hz rz Fjhd6 e
szervezet vagy szakember n6lkiiLl vagy a helyette bevont rii szervezettel vagy szakembettel is
megfelel azoktz.k 2 alk^lma55{gi k<ivetelm6nyeknelq ahelyeknek u Eladi a krizbeszerz6si
eli6risban az a,doft szewezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg. Elad6ra a kcizbeszerz6si
eli6ris sorin bemutatott szervezetek 6s szakembetek bevonisira tekintet6ben egy6birint a Kbt.
138 S (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6 a iogosan ig6nybe vett alvillalkoz66rt ugy felel 1fintha a munkit maga v6gezte volna;
elv4'llt\koz6 iogosulatlan igenybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kir6Jis, ,i.ry -ant1tnem kSvetkezett volna be. Htjz F,lzd6 a, ielen 7. fejezet rendelkez6seii megszegi, a vev5 jogosult
t szea6d6sszeg6s kcivetkezm6nyeit alkqlm4rni.

7'5. Eled6 22 alt'lq [s,lk"lmazottai iltal okozott kir6rt teles felel5ss6ggel tartoz.ik. E kotben a
Elad6 kifejezetten ktitelezets6get villal arra, hogy a tev6kenys6ge folfi?n ered5 Mrokat teljes
kcirien megt6dti.

7.6. Az Fl^d6 k<iteles a szerz6d6ssel kapcsolatban kele&ezett va.lamennf dokumentumot 6s a
tudom-isira iutott valamennyi infornici6t bizalrnasan kezelni 6s titokban tattani. Nem hozhat
nyilv6nossigra, 6s nem k6zcilhet z szen6d6.st6l, annak tara*it6l semmilyen a&tot a vev5
el6zetes irisbeli ho zzLiirulise rL€lkr)l.

7 '7 . El^d6 k<iteles a Vev6t minden olyan kciriilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teliesit6seredm6nyess esz6 Teztet, .vagy g6toliz.. Az 6rtesitjs elmr..lasz jsib6l
ered5 kir6rt

7.8' Elad6 halad6kalanul k<izcil vev5vel minden olyan kririilrn6nyt, amely ielen szetz6d6.s
teliesit6s6t 6rdemben 6irr,tt vzgy befoly6solia. EIad6 koteles a szeiz6d6s teliesit6s6nek teljes
1d!tmam1 alatt tulaidonosi szerkezet6t yevd sz6mara. megismerhet5v6 tenni 6s vev5t
halad6ktalanul 6rtesiteni a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti iigfleteir5l.

kiilf<ildi ad6illet6s6g6 _ kciteles a
hogy ez illet6s6ge szerinti ad6hat6
tz Elzd6ra vonatkoz6 rdztokzt tz

ig6nybev6tele n6lkiil.

8. A sz olgiltatSs oin6s6ge

A teliesitett szolg6ltatisoknak minden vonatkozisban ktivetniii& kell a szerz6d6sben
megharitozott mfiszaki leirist 6s minden szempontb6l meg kell felelniii& a szerz6d6sben szerepl5
mfszaki 6s eg5z6b k<iveteLn6nynek.

9. Szflllit s, ellen6rz6s 6s 6tv6tel

2 
1 Elad6 k<iteles gondoskodni er6l hogy a szo\fhatist a teliesit6s hely6n kell5 id5ben teljesitse

(eszillisa) annak &dek6ben, hog;z a Vev6 megkeidhesse annak itv6tel6r

\"_
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9.2. A Yev6 a szillitaskor mennyis6gi 6s a mdkod6k6pess6gi-min6s6gi eller,6rz6.t v6.gez.
Mennyis6gi 6s a mfkod6k6pess6gi min5s6gi ellen5z6s n dAbbu.kn terled ki:

- a leszillitott i6rmri 6s tartoz6kai darab- illewe t6telszirrrinak ellen6z6se,
- a szillitott iirmi hasznilathoz sziiks6ges dokumendci6 megl6t6nek vizsgilata, illetve a

f irmfi dokumendci6nak val6 megfelel5s6gi kontrollja,
- gyLrt6 va'gy Ebd6 iltali nyilatkozat, mely tartaLna zza a hrtalyos szabvinyoknak 6s

el6irisoknak val5 megfelel5s6get (6rint6sv6delem, balesetv6delem, tfizv6delem stb.).

9 3- 
-Elad5 

a szillirissal egyideirileg k<iteles magyar nyelven vev6 k6pviseldje r6sz6.rc itadlt
minden olyan dokumeotumot - bele6rwe a gyLrt6 iltal kizdott nyilatkozaiot vagy dokumentumot
-, mely a szi.llitott iirrrfi egyertnlkris6genek megtllapitis hoz, InszninatahiL, kezel6s6hez 6s
mrikridtet6s6hez elengedhetetleniiLl szilks6ges.

9.4. Az B)ed6 kriteles az ellen5rz6s sor6n feltirt hibikat 6s hiinyossigokat - a lehet5
leggy_orsabban 6s a saj6t k<ilts6g6n - helyrehozni. Amennyiben n F]lzd6."r, o.- teliesiti, a
Vev5nek iogiban 6ll rrris szem6lyt megbizni az utasitisok v6greh\titsim,6s az ebb5l 

"r.d6.."gy
?77e1i6n6 

kolts6geket a Vev6 levonhatia bfumeln zz Elzd6 resz6re'esed6kes vagy esed6kess6 vii6
ki6zet6sb5l illetve fogosult a szerz5d6sszeg6s kcive&ezm6nyeit atk"lm-zni.

9-5. A vev6 a nem megfelel6- min6l6gu sz litand6 jirmfi vagy tartozlk i.*6ter6.t elutasitja. Az
elutasitott eszktizriket kiil<in jellel kell eMtni- Az elutasitott eszi<izriket el kelt j{y6ysoi a szzlitzs
helyer6l - ha a vev5 ezt k6i - a vev5 al kiierdlt id6n berii! 6s ha ez nem t<irt6nik meg, az
Elad6 kdlts6#re 6.s kockizztira keriilnek elrivolit,jsra.

6gi-min6s6gi ellen6rz6st kcivet5en iieempr6bit
funkci6 nem megfelel5en mrikridik, vagy a Vev5
t nem tud kezelni, ennek elhiririsa n Elad6

megviltoztztitsirta, de Vev5 d<int art5! hogy a
sitani a folyamatnak megfelel6en.

9.7. EJzd6 kciteles az iieempr6ba sorin feldrt
- h.\""
bniut
birrnely,

jogosult a szez5d6sszeg6s kcivetkezm6nyeit alkalmazni.

9'8' S iw6teli eljirist a siketes iizempt5ba lezhitsAt k5vet5en attanak.Vev6 nyvet akkor kciteles aliimi 6s a teljesit6si 
.tgazoi[rst 

kiadn! ha az
szillitott iimr: tulaidonjogrnak
ezdve szedi annak hasznaig viseli

st kotelezni nem leheL

nem befoly6sol6 apr6bb hib6k
rgazolJst 6s a iirmGvet {wenni.

z esetben a b:b6l.,at a jegyz5kony,vben t6telesen
5 l5 napig v6grehaitani.
a ki, a Vev6 iogosult a

9'70. Az 6tv6telt kcivet6en az Elzd6 kriteles sz6tszedni 6s eltivolitani az ideiglenes szerkezeteket
vaLamint a'- szerz6d6.s teljesit6s6hez a tov,bbiakban rrrrt nem sziiks6ges 

"anyagokat. 
Kritelestovibbi elt6volitani minden 

. :_zemetet vagy akadlly\ 6s az ilyltel iely6t ' a" szerz5d6sben
el5irtaknak megfelel6en helyreillitani

10. Szerz6d6sszeg6s
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10.1. Amennyiber a, szenSd6 Felek egyike szez6d6sszeg6st kcivet el, a, szetz6d6sszeg6s folydn
kjrt szenvedett f6l kirt6rit6sre 6s/vagy kotb6rre 6s/vtgy l"Lzorne,lt hatilJu felrnond6sra jogosult.

10.2. A Vev5 az E)ad6hoz int6zett itisbeli nyilatkozattal, kirt6rit6si kritelezets6g n6lkiil azonnali
hatillyal felmondhtqt t szerz6d6sg hz

) az fSzla szerz6d6sszeg6st k6vet e\ tzaz a szetz 6d6sb5l eted5 valamely kritelezets6g6t nem
teljesiti;

b) n Elzd6 6sszeni id6n beliil nem teljesiti a Yev6 ana. vonattoz5 felsz5licisit, hogy tegyen
matad6ktalanul ebget a szen6d6.sben meghatirozott kdtelezetts6ge kifogistalan ai iaaU..,
pontos teljesit6s6ne\

c) az F'1"d6 megtagadja a Vev6 iltal adott utasirisok v6gt ehtjtisig
d) n Eled6 a Yev6 i6vihtgy6sa n6lkiil engedm6nyezi a szerz6d6sb5l ered5 kovetel6s6g vagy

Elad6 a Vev6 elSzetes hozzi\iralAsa n6lkiil 6s a Kbt 138. $ tendelkez6seibe iitkiiz6en vesz
ig6nybe alv6llalk oz6t vagy egylb k<iztemfikrid6t a szerz6d6i teljesit6s6hez,

e) a Vev5 6zet6sk6ptelenn6 vil:k, felszin:,olzsi, v6gelszimol6si eliir6s indul vele szemben,

0 tabb mint 15 napos k6sedelembe esi! mely
Vev5 nem 6r6nyesithet

10.3. vev6 a szetz6d6.st feknondhatia v^gy - ^ 
ptk.-bao foglaltak szerint - r szetz6d6.st6l

elillhat, ha a Kbt. 143. $ (1) bekezd6s6ben meghatirozo., "ri.k birmelyrke fenn6ll. A vev5
zz Elzd,6hoz int6zett itisbeli qnlztkoztttal, Mit6rit6si kcitelezetts6g n6lkiil azonnali h,,tiilyal
felrnondfa z szeru6d1sq ha. u Erad6 tulaidoni helyzet6ben o"iy toulaooi viszonyaiban
b6rmely, a Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6ben megharirozott kariirm6ny f,ekrivetkezik.
70.4. Az Elzd6 azonaqti hatillyal felmon.tha qe t szen6d6s\ ha a Vev5 nem 6zeti rlreg u Elzd6
tasztte z Vev6 iltal kiillitott igazolis 6rteln6ben esed6kes birnely risszege t az z6sv1tel
sz_e1z5d6sben meghztarozott hatfuid6ig, felt6ve, ko;tt t i"uur 30 napos
p5thatirit6_ is eredm6nyteleniiLl eltelt, tovibbi 6s silyoian -"g"r"gi "szerz5d6sb6l ered5 l6nyeges kritelezetts6geig 6s L eli felsz6liris .ll"i6r. ,.-
orvosolja.

10'5' Az Elad6nak a Vev5 esetleges kirit meg kell t6ritenie 6s lehet5s6g szerint mentesitenie kell
a Vev5g illetve annak villalkoz5it 6s alkalmazotta t minden perte! igenn"ye! vesztes6ggel 6s k6rrrl
szemben, amely az Elad6 tev6kenys6geb6l vagy mrlaszt6s6b5r ola pu "r.o6ff teljesit6se
sotin.

10.6. Egyoldalri i id6 kezd6 napja a feknond6 f6l t6rtivev6nyes
6rtesit5 level6ne A posta iltafi nJsodik eredm6nytelen terU..i A.i
kfu6tlet eset6n a

11. Kapcsolattartris

11 1' Felek megillapodnak abban, hog5r a jelen szez6d6s hatilya a.latt egyrnAssal krilcsrin<isen
egyiittrrrlk<idve irrnek el, ennek &dek6ben EIad6 folyameto s,.r' ti\6koziai ktiteles a vevdt a
teliesit6s menetet5l. A Felek a szerz6d6s teliesit6se sorin minden l6nyeges kciriilm6nyt5l kotelesek
egyrnist irisban 6rtesiteni.

1!:2 Y:"9r6sz6t6l a kapcsolattarrista feliogositott szem6ly:
N6v: Hoffmann Bilint
Telefon: + 36 / 2037 3-1 1 70
Fax: +36/72-805-333
E-mail hofftnann.balint@delkom.hu

\.^-
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Az Elad6 iltal kapcsolattarrlsra feliogositott szem6ly:
N6v: Seres L6sz16 J6nos
Telefon: + 36 30 / 9 19027 5
Fa:x:72/526-777
E -mail: info.pecs@seres.hu

A kapcsolattart6k adatait (nev6t, cim6g e-mail cim6t, telefonszfurrig stb.) a Felek k:zir6lag a
szerz6d6s teliesit6s6vel <issze6igg5 kapcsolattartis c6liib6l illetve tz elthoz kapcsol6d6 egyeb
iogos &dekek 6w6nyesit6se 6rdek6ben iogosurtak kezelni. Felek m ,.datfezell.s sorin a
kapcsol6d6 iogszabilyok 6s a&ts6delrni szab6ryzat"ik renderkez6sei szerint limak el.

71.3. szerz6d6sben meghatzlmzzzitk az el6z6 pofltban megnevezettk6pvis s sorin hozott d6nt6sekn6l a feleket telies iogkcirel f.ei"ira;ef.

ffi o,",or.g:ry-"*"-uotuJE".1:u'*;."0.IffiH.T#;""H*.,*r.*1..::.:
szea6d6s 

_ 
mell6kleteiben foglaltak*al nem ellent6tesl Szerz,6d6 felek k6pvisel5inek a jelen

szerz5d6sben biztositott iogktir6nek kodatozisa. a rnisik f6llel szemben ..rk i"irb"li krizl6st5l
kezdwe hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6beo tcirt6n5 v6ltozist a felek eg5nnissal azonnal, irisban
kozlik. Ha valamelyik f61 a ny *kozaltfunzk itv6rel&61 vis52aif ,6lr{51 fr"n" Up"i 

" 
Jlif. fa,af

ny,iet&oz*Abtn. Abbxt zz esetben, ha valamely
kezd5dil t nyilztkoz*ot me6ev5 f6lnek a
visszaugtzollLsit

11'4' Vev5 ftsz6r6l a szillitisok ellen5rz6s6re, 6s az iadAs-itv6teli eliiris lebonyolirisira
feliogositott szem6ly:
N6v: Hoffinann B6lint
Telefon: + 3 6 / 2037 3- I 7 10
F*: +36/72-805-333
E-mail hof&nann.balin@delkom.hu

Az E)ed6 ft'sztt6l t szillitisok elleo5rz6s6re, 6s az ittad s-irtttteli eliir6s lebonyolirisira
feliogositott szem6ly:
N6v: Setes L,iszl6 Jinos
Telefon: + 36 30 / 9 19027 5
Fox:72/526-777
E-nrail info.pecs@setes.hu

telefonszirn6g stb) a Felek kbfu6lzg t
ib5l illetve tz a.lthoz kapcsol6d6 egy6b
kezelni Felek zz adt*ezells sor6t a.

taik tendelkez6sei szednt i6mak el.

12. Szerz6d6st biztosit6 mell6kk6telezetts6gek

12'1' Ha Elad6 olyan okb6! amely6rt felel6s, megszd a. szen6d6st, 6.s ezzer, a v6gteliesit6si

.t\*._
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hatirid5n tril k6sedelmesen teljesit, a Vev6t k6sedelmi kritb6t .illeti meg. A k6sedelmi k<itb6t napi
m6rt6ke a szerz5d6s szerinti - ilta-linos forgalmi ad6 n6lkiil szitmitott - ellenszolgiltat,is (v6te]ir)
7 oh-a/napt4i nap. A k6sedelmi k<itb6r a k6sedelembees6s napiit5l esed6kes. A kZsedelmi kritb6r
rraxirruilis tisszege a szerz6d€s szerhti - iltalinos forgalmi ad6 n6lkiiLl sz6mitott -
ellenszolgiitatAs 7 5 oh-a.

72.2- Almelnnyr.bet az E,bd6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz5d6sben kikritritt v6ghatirid5hoz
k6pest el6ri a 15 nepog a vev6 an6lkiil, hogy 6rdekmdl6 sit bizonyitzniz kellen"e jogosult a
szerz6d6st tzolnn,eli hatillyal 6g;1161drni, 6s a munkit rryis vi.llalko z6vibefeiezteti. EhdZ ebben
az esetben meghifsulisi kcitb6rt k<iteles megfzetni, melynek m6rt6ke: a. szetzSd1s szerinti" AFA
39kt .-T",:T ellenszolgSltatis 75 oha. A meghiGsullsi kotb6r 6rv6nyesit6se eset6n Elad6t
k6sedelmi kotb6r nem tetheli.

12.3. AYev6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kritb6rre, amennyiben a k6sedelem
zz Elzd6 hibri6b6l eted. Amennyiben vev5 n E.;lzd6 iltal 6sszerrien kerg a szez5d6sszerfi
teliesit6shez sziiks6ges infor:tnici5g adatog nyila&oz o\ hozzalfudlsg dcint6st a Szerz5d6 felek
iltal ft,sban ri5gziten hadrid5n beliil nem Locslga n p'r,d6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes
teliesit6s lizir6lag Vev5 ebb6li Elad5 6ltal el nem hririthat6 mulasztisib6l eted, abban az esetben
kcitb6rigeny nem 6rv6nyesithet6. Elad6t tovibb6 nem terheli k<itb6t6zet6si kcitelezets6g, ha

ra meg. Vis maior alatt &tend5k kiiftinosen elemi
sok, fcildcsuszamllsok, fril&eng6sek, vihatok,
, el6te nem lithat6 esem6nyek, amelyek

kikiiszob<ilni. 
eket a felek kell6 gondossiggel sem tudnak

72.4. A Szen6d6.s - 72.2. pontban leirt eseten kiviil _ Fl,d6nak felr6hat6 okb6l t<irt6n5
meghiris"l:sa eset6n Elad6 kriteles a szerz6d,6s szednti - iltaEnos forgalmi ad6 n6lkiil szimitott -ellenszolgiltacis 15 oh-6rak megfeler5 <issz-egu kotb6t meg6zet6.6r.] A katb6, vetit6si alapia a
szerz6d6s teljesit6s6nek arinyiban megfelel5eln cs<ikken.

12-5. Amennyiben a leszirliton iim.fi n F]rzd6 zitutratlban viirarg 4g/201r. (II. 30.) Korm.

fi teljesit! az E?d: Ty:-,:tp.it6.6o.L 1..1t.tt
si k<itb6r) terheli. A hibis teliesit6si kcitb6rm ad6 n6lkiil szirnitott _ ellenszolg.ii tztis 5 Vo_a,.

!z,e u.ev9 k<itb6dgeny6nek 6rv6nyesit6se nem ierenti a vev5 egr6b - hibis teriesit6sh ez k6t6d6 -ig6nyeinek elveszt6s6t.

tl. J6tiMs, szavatossAg

13.1. Elad6 a les
lez6ris6t krivet6 es artoz6kaira az itzdis_itvate\ elyfu s

iog a mindenkor eljesktirfi i6ti,l1,s1 v;ll"l. A szavatoss,gi

t a lehet5 leghamarabb helyrehoznq
dll;s id6tartam2 alatt alkatr6szcser6t

alkatt6szcser6t ig6nyl5 meghibisodis eset6n 96

z6re v onttkoz6zn kell meghosszabbitani.

11.3t Ha meghib6sodis tort& k a l6tillisi id5 alatt, a Vev5 kriteles
Elad5nak. Ha .y Ela!6 nem javitia ki a hib6t az el6irt h?r:;,d6r.e, a Vev6 j
maga iavitsa ki a hibig vtgy, hogy valaki rruist bizzor meg a munla
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kockAzatAta. 6s k<ils6gere.

14. Yitis iigyek rendez6se

Minden ielen szetz6d6sb6l ered5 vitis k6td6st a Szerz6d6 Felek els6sorban kiizris megegyez6ssel
pt6bilnak megol&ni. Amennyiben erte nincs lehet6s6g, rigy 6rt6khatirt5l fiigg6en kikcitik a P6csi
Jirisbir6s6g illet6leg a P6csi T<irvlrrysz|kkizir6lagos illet6kess6g6t.

15. Alkalmazand6 iog

Jelen szerz6d6sben nem szrba,lyozott k6td6sekben t ielen szen6d6s 6s elv6laszthatatlan
mell6kletei, n F\fuLst Megindit6 Felhivis, a Krizbeszerz6si Dokumentum, az E,hd6 itkal
benyi,ltott AiinJat rendelkez6sei valamint a k<izbeszerz6sekr5l sz6t6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny 6s
a Polgiri Tciw6nyk<inyvr5l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6ny rendelke z6sei ar.itLllryed6a,k.

16. A Szezdd6s mell6lderei

16.1. Jelen szerz5d6s elvtlzszrta;tatlqn rlszltk6pezik n alibbi mell6kletek:
1. sz6mri mell6kler Eljirist megindit6 felhivis
2. szimri mell6klet: Kiizbeszen6si Dokumentum (Mriszaki leiris), illewe ennek

3. szimri mell6klet:

m6dositisa (amennyiben z klzbeszenlsi eljir6s sorin a
kozbeszez6si dokumentum m6dosirisra kedilt)

6si eliiris sotin a Vev5 t6sz6r6l nyrijtott kiegeszit5
(amennyiben a kcizbeszerz6si eliiris sorin kiegeslt5

val6sult meg)
4. szimri mell6klet' E'tad6 kdzbeszerz6s sor6n benyiitott szakmai aiinJata

16.2. _a szen6d6 Felek rogziti\ hogy a fent emlitett dokumentumok fizika ag nem keriilnek
csatoL6sra a. szerz6d6s tiitzssziiveg6hez, de a Szez6d5 felek sz6rn4ra ismert azoli tatalma. Ezen
iratokat rigy kell tekinteni, mint amelyek a ielen szerz5d6s slvilz52thatatlan t€sz6t k6pezik, azzal
egyiitt 6rtelmezend6ek

17. A Szerz6d6s m6dosit6sa

Jelen szerz5d6st Felek kizfu6lag 't:.Lsbar, t Kbt. 141 . $ alapiin - ez ott leirt felt6telek szednt -m6dositha$ik. A m5dositisokat tzu:talrrazo megillapodist a k6s5bbiekben a szerz6d6s szerves
t6szek6nt kell kezelni.

18. A szerz6d6s hat6lybal6p6se

18.1. Jelen szerz6d6s a Szez5d5 Felek Llalr. a.litirisine,k upj6n l6p hatilyba.

18.2. Szen6d6 Felek jelen szerz5d6st itolvasis 6s egys6ges 6rtelmez6s utin tzt, mint akatatukkal
mindenben megegyez6t i6vihagy6lag 6s c6gszenien n* Aa 4 @6gy) magyar nyelvri eredeti
p6ldinyban, melyb5l 2 GettQ p6ldiny Vev5t, ill. 2 ftette paUny UaJOi ittetil'
KeltP6cs,20l8.6vdecembetho lnapiin i::ljj. l,,i:j,

Setes G6pipari 6s Kereskedelmi Kft.
K6pwiseli: Seres Liszl6 J6nos

iiglwezet6iiglwezet5
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