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szolcArtetAsser vE GyES eoAsvet ELr szERz6oBs

lmefy l6qelott egyr6szt6l.a D6l-Kom Nonprofit Kft. (sz6khely:7632P6cs, Sikl5si it 52, c6.gegyz6ksz6,ma:
Cg. 02-09-064556, ad6szim: 11541587-2-02., k6pviseli: Bir6 P6ter rigywezet6), mint vev6 1u-i#Abbirt Uurr,
Yev6),

m6st6szt6l a MARSO Kft', (sz6khely: 44}O.Nyiregyhiza, Nyugati I. u. 12.; cigegyziksz6m: Cg. 15-09-
060486' ad6szim: 10428342-2-15, banksz6mlaszim: l2oi2}og-00167826-, [3p""it.[, Becset Zoyan
tigyvezet6) mint elad6 (a tovibbiakban: Elad6) (a tov6bbiakban egyrittesen: Szerz5d6 felek) kozott a mai
napon az alilbbi felt6telekkel.

1. El6zm6nyek

Vev6, mint ajdnlatk6r5 2021. december h6nap14 napjin ,;{ D
parkj6nak gumiabroncsokkal tort6n6 ell6t6sa 6, az eLL.z kap.,
tfugyban a kozbeszerz6sekr6l szol6 2015. 6vi C _III. torv6ny
szerinti nyilt nemzeti k}zbeszetzl.si eljirist inditott. vev6 a ktzbeszerzl.s t|,rgyival szemben timasztott
mennyis6gi 6s szakmai kovetelm6nyeket ^z ellirist megindit6 felhiviJan 6s a kozbeszerz6si
dokumen tumb at hatir o zta meg.

Vev6 a kozbeszerzlsi eljfuds sor6n benyujtott ajilnla
6rt6kel6st lefolytatta, 6s dont6s6t az elbk6l6stkovet6
kozolte. Vev6 hivatkozott kozbe szerzlsi elj6r6sban
lett.

Ilyen Szetz6d6 Felek az eljirist megindit6 felhivisnak, a dokument icio ftsz1t k6pez6felada az Elado k6zbeszerz,lsi eljir6Jan benyujtott aiAnlatinakmegfelel6en az alibbjak
szedn

Vev6 megtendeh, az Elad6 pedig elv6llalja - az ajdnlatker6si dokumentici6ban r6szletezett - az allbbiakban
meghatitozott feladatok elv6gz6s6t:

- VtYg teljes gtppa*jinak gumiabtoncsokkal tort6n6 ellitilsa,6s az ehhez kapcsol6d6 teljes szervizel6s (a
gumiabtoncsok javit6sa, szetel6se, ig6ny szerinti szakszeni tirolisa, r^l"mirrt t6h-, nyiti gurruk l.-, i,
felszerel6se).

2. A.szerzddils tittgya

Elad.6 v6,11alia, hogy az 1.) pontban meghatir ozott fel^datok elv6gz6s6 t a szerz6dts al6kis6t kovet6 napon
megkezdi.

Vev6 megtendeli, Elad6 pedig elvdllalja - a kiczbeszerulsi dokumentumban r6szletezett - az alabbiakban
meghatarozott feladatok elv6gz6s6t:

- V.Y9 teljes g€pparkjdnak gumiabroncsokkal tort6n6 ellitdsa, 6,s az ehhez kapcsol6d6 teljes szervizel6s (a
gumiabtoncsok javitisa, szerel6se, ig6ny szerinti szakszerfi tadisa,lrd"miirt tih-, rryiri grmik l.-, js
felszerel6se).

Felek_az eljit6st megindit6 felhivdsban 6s akozbcszerzdsi dokumenrumban felrtintetett gumiabroncskeret
(+ 15 7o opci6) mennyis6gben 6llapodtak meg, amelyet Vev6 - ig6nyei szerinti irennyis6gben 6s
ritemez6sben - jogosult zz alibbiakbzn meghatirozott ir a,laplinig6nybe venni:

- a gumiabroncsok m6ret6t 6s mennyis6g6t a szez6d6s 1. sz. mell6kl ete tafialmazza, a gumiabroncsok ir6t
az ajdnlai dokument6ci 6 tartalmazza.

3. Teliesit6s helye

Sz6l[t6si cim, 6s a szil]ttilshoz kapcsol5d6 szolgiltatdsok teljesit6s6nek helye: D6l-Kom NonproFrt I(ft.

\



sz6khelye 6s telephelyei.

4. Szerz6d6.ses 6r
1. Abroncsok eset6ben: 1. szimi mell6klet
2. Szolgilltatisok dija: 2. szfumi mell6klet
3. Ment6skor a helyszinre 6rkez6s ideie P6cs MJ V6ros 25 km-es korzet6ben (perc) 30

4. A szolg6ltatist egy id6ben ig6nybevehet6 aut6k szlma 7 (db)
5. Megrendelt gumlk leszillitisi hat{rideie 24 (6n)
6. Ment6si dli 250 G't/km)
$sszesen: 25.920.670 fi,+ Afe gumivds6rl6s, 1.430.170 ft + Af,t szolgilltatLsmegtendel6s azaz

dsszesen 27.350.840 Ft +AFA.

5. Fizet6si felt6telek

Az ellenszolgfiftatirs kifizet6se az igazolt szerz6dlsszeni teljesit6st kovet6en havonta, a Kbt. 135. S (1), (5),

(6) bekezd6sle, valamint a Ptk. 6:130.S (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltak szerint a szimfa be6rkez6s6t vagy - ha

b6rmely, a Ptk. 6:130.$ (2) bekezd6s6ten' szab6lyozott koriilm6ny fennill - m 'tgazoh szerz6d6sszeri

teljesitist kovet5 30 napon beltil, szdmla ellen6ben, 6tutal6ssal, forintban (HUtr) kertil kiFrzet6sre.

EIad6 nem Frzethet, illerve szimolhat el a szez5d6s teljesit6s6vel osszeftigg6sben olyan kolts6geket, amelyek

a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tirsasig tekintet6ben

-.niliek fel, 6s amelyek a nyertes ajinlattev6 ad6koteles iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak.

A Vev6 Frzet6si k6sedelme eset6n azBlad6 a I(bt. rendelkez6seinek megfelel6en iogosult a Ptk. 6:155. $-

6ban meghatirozottk6sedelmi kamatot kovetelni.

6. A szerz6d6s megsziin6se

Felek a jelen szerz6dtst az alikist kovet5 nappal kezd6d6 hatilllyal, 2023.06 30-ig .t^rt6 hatdrozott

id6tartamra kotik. B6rmelyrk f6l jogosult a jelen szerz6d6st - annak hatirozott idei6re tekintet n6lkril - 60

napos felmondisi hatirid5rr.l, ^ tA.it f6tt .z intlzett ir6sbeli nytlatkozattal, indokolis n6lktil, rendes

felrnond6ssal felmondani. Egyoldali felmond6s eset6n a felmondisi id6 kezd6 napia a felmond6 f6l

t6rtivev6nyes 6rtesit6 level6nek a misik f6l 6ttali k6zhezv6tele. A posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen

k6zbesit6si kis&let eset6n a lev6l k6zbesitettnek tekinthet6. Felek megillapodnak, hogy a szetz6dls leiirta

vagy rendes felmondisa eset6n egyik f6l sem jogosult kirt6rit6si vagy egy6b ig6nyt tdmasztzni a szeru6d6s

megszfin6s6re tekintettel.

Azonnali felmond6ssal jelen szerz5d6s a szerz6d6,s felt6teleinek sulyos vagl ism6telt megszeg6se eset6n

mondhat6 fel. A szeru6d6s a Felek kozos megegyez6s6vel a Kbt. 141. $-ban foglalt felt6telek fenn6llisa

eset6n, it6sban m6dosithat6.

7. Vev6 iogai 6s k6telezetts6gei

Vev6 koteles az Elad5 hibitlan teljesit6se 6rdek6ben egpittmrikodni. I(oteles azElado kijelolt k6pvisel6j6t

ti\lkoztatni a teljesit6st befolyisol6 t6nyez6k, esem6nyek alakulisir6l. Vev5 koteles Elad6 munkat6rsai

rtsztre u ,rrr"6d6" teljesit6sekor biztositani a helyszinre bejutis lehet6s6g6t, illetve kapcsol6d6

szolg6ltat6sok teljesit6s6n6l a sztiks6ges munkateriilet zavartalan biztositis6t.

Vev6 iogosult a lesz6llitott 6rut itadiskor r6szletesen meg- 6s 6wizsgilel 6s ennek keret6ben sziiks6ges

eljirdsokat megtenni. A szillitand6 gumiabroncsoknak minden vonatkoz6sban meg kell felelnie a szerz6d6.s

r6sz6t k6pez6 miiszaki leirisnak, valamint Elad6 szakmat ajinlatinak. A Vev6 jogosult a szillitds

id6pontjiban a gumiabroncsokat mennyis6gi 6s mrikod6k6pess6g vonatkozis6ban ellen6rizni. A Vev6 a

teljesit6si igazolastmindaddig nem illitja ki, amig a mennyis6gi ellen6rz6st 6s a mrikod6k6pess6g min5s6gt

ellen6rz6s6t v6gte nem hajtotta.

Vev6 koteles a szerz6d6s tlrrryAt k1pez6 gumiabroncsokat tendeltet6sszerfen hasznilni t gyirtminyru 6s

tipusra vonatkoz6an azElado 6ltal itadott hasznilati utasitisnak megfelel6en. Vev6 a hasznilalt sotin 6szlelt

hibikr5l - a szavatossigi id6tatam alatt - koteles ir6sban 6ttesiteni azEladot.



8. Elad6 iogai 6s kdtelezetts6gei

Az Elado koteles a szerz6d6.st kell5 gondoss6ggal teljesiteni, bele6rtve minden r6szfeladat elv6gz6s6t,
tov6bbi a teljesit6sben mutatkoz6 esetleges hi6nyoss6gok kijavit6sit is.

Az Elad6 koteles betartani a Vev6 iltal adott utasit6sokat. Ha az Etad6 6gy it6li meg, hogy az utasit6s
meghaladja a szerz6d6s terjedelm6t, koteles erc6l a Vev5t tililkoztatni 

^z 
ut^iit6, k6zhez=v6telZnek napjit6l

:?,it"il9tt 3 napon beltil. Az utasit6sok v6grehajtis6t nem lehet megtagadni ezen 6rtesit6sre hivatkoz6ssal.
Ha a Vev6 szakszerfitlen utasitist ad, erre az Elad6 koteles 6t figyelmeztetni, Az Elad6 a Vev6 utasit6sa

lTerint 
jogosult megtagadni a munkav6gz6st, ha ez jogszabily vagy hatos6gi rendelkez6s megs6rt6s6re, vagy

6let- 6s vagyonbiztonsig vesz6lyeztet6s6re vezetne.

A Vev6, illetve az iltala kijelolt szewezet vagy szem6ly jogosult mindenkor ellen6rizni, megvizsgilni,
valamint ellen5rizni e.szerz6d6s keret6ben teljesitend6 szolgilLtis (sziltitis) el6rehaladisit.

Az Elad6 a teljesit6shez akozbeszerzl.si elifuils sordr, az alkalmass6g6 nakigazol1sdban r6szt vel szervezetet
a Kbt. 65. S (9) bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s m6don kotiles ig.nybe venni, valamint koteles a
teliesit6sbe bevonni az . -alk^massig 

igazolilsihoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakembetek bevonisa akkot maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mis (ide6ttve az 6tala,kulli,
egyesr.il6s, sz6tval6s 6tjin tort6nt jogut6dlis eseteit s

a helyette bevont 6j szervezettel vagy szakemberrel a
amelyeknek az Elad6 a kozbeszerzlsi eljfuisban az I
Elad6ra a kozbeszerz6si eljfuis sor6n bemutatott z
egy6birint a Kbt. 138 S (4) bekezd6se alkalmazand6.

Elad6a j-oggsan ig6nybevett alvdllalkoz6irtigy felel, mintha a munkit magavigezte volna; alv1llalkoz6
jogosuladan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kir6rt is, amely i-reff.ti]f nem kcivetkezett volna
be' Ha az Elad6 a jelen 8. feiezet rendelkez6seit 

-megszeg1 
a Vev5 jogosult a szerz6d,6.sszeg6s

kovetkezm6nyeit alkalmazni.

Elad6 az iltab 6s a'lkalmazottaiiltal okozott k6r6rt teljes felel6ss6ggel taftozlk.E korben a Elad6 kifejezetten
kotelezetts6get villal ara,hogy a tev6kenys6ge folytir ered6 kitlfat teljes korfien megt6riti.

AzElad6 koteles a szerz6d6ssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot 6s a tudom6sira jutott
valamennyi inform6ci6t bizalmasan kezelni 6s titokban urnani.Nem hozhat nyilv6nossigra, 6s nem kozolhet
a szerz6d1st6l, annak tattamarol semmilyen adatot a Vev5 el6zetes ir6sbeli hozzdjini1ian6lktil.
Elad6 koteles a Vev6t_ minden olyan konilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s

:1"96"yj:tig6t vagy ahatiid6 tartasat vesz6lyezteti,va{I gitolja. Az 6rtesit6s elmulaszt6sib6l ered6
kirlrt az Elad6 felel6ss6ggel tafiozik

Elad6 halad6ktalanul kozol Vev6vel minden olyan konilm6nyt, amely jelen szerz6d6s teljesit6s6t 6rdemben
6rinti vagy befolyisolja. Elad6 koteles a szerz6d6s teljesit6s6nel'teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szetkezet6t Yev6 szimira megismethet6v6 tenni 6s Vev6t halad6ktalanul &tesiteni a I(bt. 14i. S (3)
bekez d6s e szerinti tigyleteir6l.

Elad6 - amennyiben hilfoldiad6illet6s6gri - koteles a szez6d6shez arra vonarkoz6 meghatalmazist csatolni,
hogy azillet6s6ge szerinti ad6hat6sigt6l a mrgyar ad6hat6s6g kozvetlendl beszere zhetizElad6ra von a*oz6
adatokat az orszigok kozotti j ogs eg6ly ig6nybev6tele n6lktil.

9. A szolgdltatis min6s6ge

A_teljesitett szolg6ltatisoknak minden vonatkoz6sban kovetnirik kel). a szerzdd6sben meghatirozott mfiszaki
leirist 6s minden szempontb6l meg kell felelnirik a szerz6d6sben szerepl6 Lfisz^ki 6s egy6b
kovetelm6nynek.

10. Szillltdts, ellen6z6s 6s 6tv6tel

EIad6 koteles gondoskodni arr6l, hogy a szolgiltatitst a teljesit6s hely6n kell5 id5ben teljesitse (lesz6llitsa)
annak 6rdek6ben, hogy a Vev6 megkezdhesse annak itv6tel6t.

A Vev6 a szdllitdskor mennyis6gi 6s a mfkod5k6pess6g min6s6gi ellen6rz6st v6gez. Mennyis6gi 6s a
mrikod6k6pess6gi min6s6gi ellen6rz6s az alilbbiakta terjed ki:

o--



- a lesz6llitott gumiabroncsok darab- illetve t6telszimloak ellen5rz6se,

- a szill\tott gumiabroncsok hasznilathoz sziiks6ges dokumentl,cio megl6t6nek v'usgilata, illetve a

gumiabroncsok dokumentici6nak val6 megfelel6s6gi kontrollja,

-gyirto vagy Elad6 iltali nyilatkozat, mely tartaknazza a hat6lyos szabvinyoknak 6s el6irisoknak val6

megfelel6s6get @iztonsigi adadap).

Elad6 a sz6llitissal egyidejfileg koteles m W^r nyelven Vev6 k6pvisel6je r6sz6re itadni minden olyan

dokumentumot - bele6rwe a gydrt6 6ltal kiadott nyilatkozatot vagy dokumentumot -, mely a szillitott
gumiabroncsok egyen6rt6kfis6g6nek megillapitis 6hoz, hasznilatihoz, kezel6s6hez 6s mrikodtet6s6hez

elengedhetedenr.il sziiks6ges.

Az EIad6 koteles az e17en6n6s sor6n felt6rt hib6kat 6s hiinyossigokat - a lehet5 leggyorsabban 6s a sai6t

kolts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Elado ezt nem teljesiti, a Vev5nek iogiban ill m6s szem6lyt

megbizni az utasitAsok vlgehajtilsilra, 6s az ebb6l ered6 vagy ezzel j6t6 kolts6geket a Vev6 levonhatia

birmely, az Elad6 r6.sz6re esed6kes vagy esed6kess6 v6l6 kiFrzet6sb6l, illetve jogosdt a szerz6d6sszeg6s

kovetkezm6nyeit alkalmazni.

A Vev5 a nem megfelel6 min5s6gf sz6llttand6 gumiabroncsok iw6tel6t elutasitia. Az elutasitott

gumiabroncsokat lailon jellel kell ell6tni. Az elutasitott gumiabroncsokat el kell t6volitant a sz6l\tis hely6r6l

- h^ 
^ 

Vev6 ezt k6ri - a Vev6 iltal kijelolt id5n belr.il, 6s ha ez nem tott6nik rr,eg, 
^z 

EIad6 kolts6g6re 6s

kockizatilra kenilnek elt6volit6sta.

A funkcion6lis teszt sorin, ha valamely funkci6 nem megfelel6en mrikodili, vagy a Vev6 mrikod6s6vel

osszefrigg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elh6ritisa az EIad6 feladata. AzBlado javaslatot

tehet a folyamat megvilltoztatisira, de Vev6 dont arr6l, hogy a javaslatot elfogadja-e, Y^gy 
^ 

rendszert kell

m6dositani a folyamatnak megfelel5en.

Elad6 koteles a hib6kat 6s hidnyossdgokat - a lehet5 leggyotsabban 6s a saj6t kolts6g6n - helyrehozni.

Amennyiben az Elado ezt nem teljesiti, a Vev6nek jogiban 6ll mis szem6lyt megbizni az utasitrsok

v6grehajtasirra,6s az ebb6l ered6 vagy ezzeljir6 kolts6geket a Vev6 levonhatja b6rmely, azElado rdsz|rc

...d6k.r vagy esed6kess6 v6l6 kifizet6sb5l, illetve jogosult a szerz6d6.sszeg6s kovetkezm6nyeit alkalmazni.

Yev6 az iltadis-itvlteli jegyz6konyvet akkor koteles alirtni 6s a teljesit6si igazolist kiadni, ha az ltadott
gumiabtoncsok hibitlanul funkcion6lnak. A sziliitott gumiabroocsok tulajdonjoginak 6tsz6l16s4 az itadis-
6w6tel id6pontj6ban tort6nik, s Vev6 att6l kezdve szedi annak hasznait, viseli terheit 6s mindazt akirt,
melynek megt6rit6s6re m6st kotelezni nem lehet.

Az 6ttr6telt kovet5en az Elado koteles sz6tszedni 6s elt6volitani az ideiglenes szerkezeteket valamint a

szerz6d6s teljesit6s6hez a tovibbiakb an mir nem szr.iks6ges anyagokat. Koteles tov6bbi elt6volitani minden

szemetet vagy akadilyt,6s az 6w6tel hely6t a szerz5d6sben el5irtaknak megfelel6en helpeillitani.

Az Elad6 villalia, hogy \rev6 6ltal iizemeltetett g6piirmfiveit a ktils6 konilrn6nyekt6l ftigg6en, Iehet6s6g

szerint soron kivtil fogadla szerel6sre.

Az Elad6 vdllalja, hogy a Vev6 6ltal r.izemeltetett g6pjirmrivek gumiabroncszrinak illapotit (l6gnyom6s

ellen6rz6se 6s beillitisa, rendellenes kopis jelz6se, ker6kpozici6 cser6je) a t6b-nyii 6tszerel6si id6szakokban,

illetve az id6kozi javitisok sorin felm6ri, 6s ezen m6r6sek eredm6ny6t folyamatosan ismerteti a \rev6vel.

Az Elad6 kotelezetts6get villal, hogy a Vev6 6ltal tizemeltetett g6pjirmri meghibisodisa eset6n az Elad6 a

rulaidon6ban 6ll,o szewizkocsival a helyszinre 6rkezik P6cs 25 km-es vonziskorzet6ben [...] percen behil, 6s

t javitist megkezdi.

Az EIad6 kotelezetts6get v6llal, hogy a megrendelt gumiabtoncsokat a megtendel6s EIad6 r6sz6re tort6n

Ieadisit6l sz6miwa [...] 6rdn beltil leszillitla.

Az Elad6 tudomisul veszi, hogy a Vev6n6l az ISO 9001 szabviny szerint kialakitott MR mfikodik. Az
EIad6 kotelezetts6get villal arca, hogy a Vev6 honlapjdn (www.biokom.hu) a min6s6gpolitika elnevez6sri

dokumentum tatalmit megismeri, sajit tev6kenys6g6te, mrikod6s6re vonatkoz6 min5s6gir6nlt6si
el6irisokat fokozottan megtartja, az ennek elmulaszt6s6b6l ered6 kirok6rt teljes anyagi felel5ss6ggel
tattozik.

Az Elad6 koteles a v6llalt munkilatokat teljesiteni. Elad6 a hibis teljesit6s6rt felel6ss6ggel tatozik. Ebben



az esetben a Vev6 els6sorban kijavit6st 6s kicser6l6st kovetelhet, amennyiben sem kijavitisra, sem
kicser6l6ste nincs joga, y^gy ha az Elado sem a kijavitist, sem a kicser6l6st nem villalja, v^gy e
kotelezetts6g6nek nem tud eleget tenni a Yev6 arleszillitist ig6nyelhet vagy jelent6s hiba eset6n el6llhat a
szerz6d6st6l. Vev6 jogosult az elillilsboladod6 k6rait, tobblet kolts6geit Elad6val szemben 6rv6nyesiteni. A
teljesit6s elmarad6sa szerz6d6sszeg6snek min6sr.il, 6,s a szerz6d6s azonnali hatilyu felmondisit vonhatja
maga ut6n.

ll. Szetz6d,6sszeg6s

Amennyiben aSzerz6d6 Felek egyike szerz5d6sszeg6st kovet el, a szerz6d6sszeg6s folyt6n kdrt szenvedett
f6l k6rt6rit6src 6sf vagy kotb6rre 6s/vagy azonnali.hatilyi felmondisra jogosult.

A Vev6 az E,lad6hoz_ intlzett ir6sbeli nytlatkozattal, k6rt6rit6si kotelezetts6g n6lktil azonna[ hatillyal
felmondhatj a a szerz 6d6.st, ha
a) az Elad6 szerz6d6sszeg6st kovet el, azaz a szerz6d6.sb6l ered6 valamely kotelezetts6g6t nem teljesiti;
b) az Blad6 6sszer6 id6n behil nem teljesiti a Vev6 ara vonatkozo felszo\tisi1, hogy tegyen

marad6ktalanul eleget a szerz6d6.sben meghatdrozott kotelezetts6ge kifogdstalan 6s id6ben po.rto,
teljesit6s6nek,

.) azElad6 megtagadja a Vev5 6ltal adott utasit6sok v6gtehajtis6t;
d) u Elad6 a Vev6 i6vihagyisa n6lkril engedm6nyezi a szerz6d6sb5l ered6 kovetel6s6t

Vev6 el6zetes hozzillirolisa n6lktil 6s a l(bt. 138. S rendelkez6seibe iitkoz6en
vagy Elado a

vesz ig6nybe
alvallalkoz6t vagy egy6b kozremfikod6t a szetz6d6s teljesit6s6hez,

") a Vev6 fizet6sk6ptelenn6 v6lik, felsz6mol6si, v6gelszimolisi eljir6s
gaz das ig1 tev6kenys 6g6t;

indul vele szemben, felfr.iggeszti

0 Elad6 a teljesit6si \ltindihoz k6pest tobb mint 20 (hrisz) napos k6sedelembe esik, mely k6sedelem
eset6ben meghirisulisi kotb6rt Vev5 nem 6rv6nyesithet.

Vev6 a szerz6d6st felmondhatj^v^gy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6d,6st6l elillhat, ha a I(bt.
143. 5$ (1) bekezd6s6ben meghat6rozott esetek birmelyike fennill. A Vev6 az Eladohoz int6zett irisbeli
nyilatkozattal, kitt6rit6si kotelezetts6g n6lkril azonnali hatilllyal felmondja a szerz6d.6st, ha az Elad6
tulajdoni helyzet6ben vagy tulajdoni viszonyaiban birmely, a Kbt. 143. S (3) bekezd6s6ben
meghatirozott kotrilm6ny bekovetkezik.

Az Elad6 azonnalihaitillyal felmondhatja a szerz6d6.st, ha a Vev6 nem fizeti meg az Elado r6,sz6re a Vev6
6ltal kii_llitott igazolils 6rtelm6ben esed6kes bdrmely osszeget az adisvitelt szeiz6d6sben meghat6rozott
hat6rid6ig felt6ve, hogy az Elad6 6ltal tiz}tt legalilbb 30 napos p6that6rid6 is eredm6nyteLnril eltelt,
tov6bbi Vev6 sorozatosan 6s srilyosan megszegi a szerz6d6ib6l ered6 l6nyeges kotelezetts6geit, 6s a
szerz6 d6sszes6s t ir6s beli felsz 6litis ellen6re s em orvos olj a.

Az Elad6nzk a Vev6 esetleges kirit meg kell t6ritenie 6s lehet6s6g szerint menresitenie kell a Vev5t, illerve
annak villalkoz6it 6.s alkalmazotlait minden perrel, ig6nnyel, vesztes6ggel 6s kirral szemben, amely azBlado
tev6kenys6g6b6l vagy mulasztisdb6l ered jelen szerz6d6s teljesit6se sordn.

Egyoldali felmondis eset6n a felmondisi id6 kezd6 napja a felmond6 f6l t6rtivev6nyes 6rtesit6 level6nek a
misik f6l ihah klzhezv€tele. A Posta 6ltali m6sodik eredm6nytelen k6zbesit6si 

-kis6rlet 
eset6n a lev6l

k6zbesitettnek tekinthet6.

12. Kapcsolattaftis

Felek megillapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s hatilya alatt egymissal kolcsonosen egyrittmrikodve
i6mak el, ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosan tdjlkoztatnkoteles a Vev6t a teljesit6s menet6r6l. A Felek
a szen6d6s teljesit6se sor6n minden l6nyeges konilm6nyr6l kotelesek egym6st irisban 6rtesiteni.

Y ev 6 tlszir6l a kap csola ttartisra felj ogositott sz em6ly:
N6v: Hoffmann Bilint
Telefon: +36 20 373lll0
E-mail hoffmann.balint@delkom. hu
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Szerz6d6 felek jelen szerz6d6sben meghatalm azzikmegnevezett k6pvisel5iket, hogy a teliesit6s sotin hozott

dont6sekn6l a feleket teljes jogkorrel k6pviselj6k. Ezen k6pvisel6k iogosultalq illewe kotelesek megtenni

mindazon mriszaki int6zked6seket, nyilatkozatot, amely a szetz6d6.s teliesit6s6hez sziks6gess6 v6lik 6s a ielen
szerz6d6sben, s a szerz6d6s mell6kleteiben foglaltakkal nem ellent6tes. Szerz6d6 felek k6pvisel6inek a jelen

szerz6d6sben biztositott jogkor6nek korliltozisa a misik f6llel szemben csak irisbeli kozl6st6l kezdve

hatilyos. A k6pvisel6k szem6ly6ben tort6n6 viltozist a felek egymissal azonnal, irisban kozlik. Ha

valamelyik f6l a nyilatkozatinak itv6tel6r6l visszaigazolist kiv6n kapni a m6sik f6lt5l (cimzett5l) ezt az

ig6ny6t fel kell trintetnie a tlnlatkozat6ban. Abban az esetben, ha valamely hatiid6 szimitisa a nTnhtkozat

6tv6tel6t6l kezd6dik, a nytlztkozatot megtev6 f6lnek a nlnlatkozrtiban k6mie kell a cimzett6l u itvltel
visszaigazo16s6t.

A Szerz6d6 Felek jelen szerz6d6sben meghatalmazzik megnevezett k6pvisel6iket, hogy a szillitisok
ellen6tz6se, illet6leg az 6tadis-irw,6teli eljir6s lebonyolit6sa sor6n a SzerzSd6 Feleket telies iogkorrel
k6pviselj6k. A megjelolt k6pvisel5k jogosultak, illewe kotelesek megtenni mindazon mriszaki int6zked6st 6s

nyilatkozatot - ide6rtve a szilltt6levll, illet6leg az ltadis-itvlteh,iegyz6konyv allkisit -, amelyek sz6llitisok

ellen6rz6se, illet6leg az iltadis-iw6teli eljiris lebonyolit6sa sorin sziiks6gess6 vilnak.

L3. Szerz6d6st biztosit6 mell6kk6telezetts6gek

Ha sz61\to olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerz6d6st, 6s ezzel, a

teljesit6si hat6r6ridon tul k6sedelmesen teliesit, a Megtendel6t k6sedelmi kotb6t illeti

meg. A k6sedelmi kotb6r napi m6rt6ke a k6sedelemmel 6rintett szillitisra elszimolt

6ltalinos forgalmi ad6 n6lkril szimitott - ellenszolgiltatis (v6tel6t) 0,5 o/o-af 6n. A
k6sedelmi kdtb6r a k6sedelembees6s id5pontjit6l esed6kes 6s minden k6sedelemmel

6rintett eg6sz orit kovetend6en Frzetend6. A k6sedelmi kotb6r maximdlis osszege a

szerz6d€s szednti - iltalinos forgalmi ad6 n6lkril szimitott - ellenszolgaltatis 70oh-a.

Amennyiben az Szillit6nak felr6hat6 k6sedelem a szerz6d6sben kihildott,

\ilnlatban v6llalt birmely teljesit6si hatirid6dhoz k6pest el6ri a. 768 6rit, a Megtendel6

an6lkiil, hogy 6rdekmrilist bizonyitania kellene jogosult a szerz6d6st azonnali

hatillyal felmondani, 6s a szful)iti.sokat mds szil\totol megtendelni. Szillit6 ebben 
^z

esetben meghirisulisi kotb6rt koteles meghzetni, melynek m6rt6ke a szetz6dls

szerinti, AFA ;61kil szimitott dij 70 oh-a. A meghirisul6si kotb6r 6nr6nyesit6se eset6n szil\t6t k6sedelmi

kotb6r nem terheli'

A Vev6 csak abban az esetben tarthat ig6nyt a k6sedelmi kotb6rre, amennyiben a k6sedelem az Elado

hib6i6b5l eted. Amennyiben Vev6 az Elad6 6ltal 6sszenien k6tt, a szerz6d6sszerri teljesit6shez sziiks6ges

inform6ci5t, adatot, nyilatkozatot,hozzirjirulist, dont6st aSzerz6d6 felek 6ltal ir6sban rcgzitetthatiid6n
belril nem bocs6tja azElad6 rendelkez6s6re, 6s a k6sedelmes teljesit6s l<tzfu6lagVev6 ebb6li EIad6 6ltal el

nem h6rithat6 mulasztisib6l ered, abban az esetben kotb6rig6ny nem 6rr6nyesithet,5. Elad6t tov6bb6 nem

terheli kotb6rfizet6si kotelezetts6g, ha kotelezetts6gei teljesit6s6t vis maior akadilyozza meg. Vis maior alatt

6rtend6k krilonosen elemi csapisok, sztrijkok vagy egy6b munkahelyi zavarg6sok, foldcsuszamlisok,

foldreng6sek, viharok, villimcsap6sok, iradisok, valamint egy6b hasonl6, el6re nem lithat6 esem6n1,ek,

amelyek mindk6t f6l 6rdekkor6n kivril merrilnek fel, 6s amelyeket a felek kell5 gondossiggal sem tudnak
kikriszobolni.

A Szerz6d6s - jelen pont misodik bekezd6s6ben leirt eseten ki\riil - Elad6nak felr6hat6 okb6l tort6n6
meghirisulisa eset6n Elad6 koteles a szerz6d6s szerinti - 6ltal6nos forgalmi ad6 n6lkril szilmitott -
ellenszolg6ltat6s 10 o/o-inak megfelel6 osszegri kotb6r megFrzet6s6re. A kotb6r vetit6si alapja a szerz6d6s

telj esit6s e atiny 6nak megfelel5en csokken.

Vev6 kotb6rig6ny6nek 6w6nyesit6se nem jelenti a Vev6 egy6b - hib6s teljesit6shez kot6d6 - ig6nyeinek

elveszt6s6t.

14. Szavatossig
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A szavatoss6gr jrg" mindenkor hatilyos Ptk. el6irisai szerint alakul.

Ganncia m i\ gmnbtoncsokra a vonatkoz6 6/1990 (IV.12) KOHEM rendeletben el6irt minimum
fut6feltilet (3--) el&6s6ig, illetve a v6llalt futisteljesitm6nyig terjed ki. A karkaszokra a j6tiilirs k6tszeri
fut6zhat6sigig a teljes 6lettartam idej6re vonatkozik.

15. Vitds iigyek rendez6se

Minden jelen szerz5d6sb5l ered6 vitis k6rd6st aSzerz6d6 Felek els6sotban kozos megegyez6ssel pr6b6lnak
megoldani. Amennyiben erte nincs lehet6s6g, rigy 6rt6khatirt6l ftigg6en kik6tik a P6csiJ6risbir6s6g illet6leg
a P6csi Torv6nysz6k kizir5lagos illet6kess6g6t.

16. Alkalmazand6 iog

Jelen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a jelert szerz6d6s 6s elvilaszthatatlan mell6kleter, az
Elj6r6st Megindit6 Felhiv6s, a Kozbeszerz6si Dokumentum, azE,lado 6ltal benyujtott Aj6nlat rendelkez6sei,
valamint akozbeszerz6sekr6l szolo 201.5.6vi CXLIII. torv6ny 6s a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi
V. torv6ny rendelkez6sei az i6nyad6ak

17 . A Szerz6d6s mell6kletei

J elen szerz6d6s elv6laszthatadan rcszit ktpeztk az alibbi mell6kletek:
l. szimi mell6kler Eljfuilstmegindit6 felhiv6s
2- szim'6 mell6kler K6zbeszerzlsi Dokumentum (Ivlfiszaki leiris)
3. szim:6 mell6klet I(ozbeszerz6si e1jfu6s sorin a Vev6 r1sz&61 ny'ujtott kieg6szit6

tii6koztatis
4. szirmi mell6klet Elad6 kozbeszerz6s sordn benyujtott szakmai ajinlata

A Szerz6d6 Felek rogziti\ hogy a fent emlitett dokumentumok Fzikailag nem kenilnek csatolisra a
s"ez6d6s torzsszoveg6hez, de a Szerz6d6 felek szimira ismert azok tartalm a. Ezen iratokat rigy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d1s elvilaszthatatlan r6sz6t k6pezik, azzal eg5rutt6rtelmezend6ek.

18. A Szerz6d6s m6dositisa

Jelen szerz6d6st Felek l<tzfu6lagfuitsban, a I(bt. 141. $ alapj6n - az ottleirt felt6telek szednt - m6dosithatj6k.
A m6dosit6sokat tartalmaz6 megillapod6st a k6s6bbiekben a szerz6d1s szerves r6szek6nt kell kezelni.

19. A szerz6d6s hatilybal6p6se

Jelen szerz6d6s aSzerz6d6 Felek iltah alarisirt kovet6 napon l6p hatilyba.

Szerz6d6 Felek jelen szerz6dlst i.tolvasis 6s egys6ges 6rtelmez6s utin azt, mint akararukkal mindenben
megegyez6t iovihagyolag 6s c6gszer6en irtik ali a @6gy) m^gy^r nyelvri eredeti p6ldinyban, melyb6l 2
ftett6) pdldiny Vev6t, ill. 2 ftett6) p6ld6ny Elad6t illeti.

I(elt P6cs, h6
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