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anAsvETELr szx'p.Z6nns

amely ldtrej ott egtrdszrdl
N6v: D6l-Kom D6l-Dundntrili Kommun6lis Szolg6ltat6 Nonprofit

Korlitolt Felel6ss6gfl Tirsasig
Sz6khely: 7632Pecs, Sikl6si rit 52.
Cegegyzekszhm: 02-09-064556
Ad6sz6m: 11541587-2-02
Kdpviseli: Bir6 P6ter iigyvezeto

mint vevo (tovrlbbiakban: Vev6),

mdsrdszr6l:
Ndv: SERES Gdpipari is Kereskedelmi Korldtolt Felelflssdgii Tdrsasdg
Sz6khely: 7630 Pdcs, Bajor utca2ll.
C{gegyzekszdm: 02 09 073740

Ad6szSm: 11237253-2-02
Bankszimlaszim: 11731001-20701899-00000000
K6pviseli: Seres L6szl6 Jiinos tig5rvezeto

mint elad6 (a tovSbbiakban: Elad6)

(egyiittes emlft6stik eset6n: ,,Szerz6d6 Felek" vagy,,Felek") k<iz<itt azalulirotil helyen 6s napon az
al6bbi tartalommal:

I. EL6ZMENYEK

l. Vev6 a kdzbeszerzlsekr6l sz6l6 2015. dvi CXLII. trirv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) alapjhn,,S db
hullad6kgyiijt6 c6lg6p beszerz6se" t6rryban inditott kcizbeszerz6si elj6r6st (tov6bbiakban:
"KiSzbeszerz6si Elj 6rris"). Az elj 6r5s azonosit6j a: EKR000 I 5 I 07 2021
Megrendel6 a kdzbeszerzes tArgy|val szemben t6masztott mennyis6gi 6s szakmai kdvetelmdnyeket az
elj6rrist megindit6 felhiv6sban 6s a k<izbeszerzdsi dokumentumban hathroztameg.
2. Megrendelo a kozbeszerzesi eljdris sor6n benyirjtott aj6nlatokat megvizsg6lta, egym6ssal
dsszevetette, a sziiksdges 6rt6kel6st lefolytaua, 6s d0ntds6t az elbirillilst kdvetrien, 2O2l 6v m6jus h6
31. napj5n ir6sban aj6nlattev6kkel ktiztilte. Megrendel6 hivatkozott kdzbeszerzesi eljrir6sban hozott
ddnt6se szerint a nyertes aj5nlattevo az Elad6 lett.

3. Ilyen elozm6nyek ut6n a SzerzSdi| Felek elj6rrist megindft6 felhivrlsnak, a dokumentfuci6 rcsz1t
kdpez6 feladatleir6snak, valamint a VSllalkoz6 krizbeszerz6si eljir6sban benyfjtott ajinlatAnak
megfelel6en a jelen klzbeszerzesi szerz6ddst kdtik erym6ssal.

4. Elad6 a jelen szerzod6s alilirishval v6llalja, hogy a Vevd Sltal ig6nyelt, a jelen szerzldeshez
tartoz6 mennyis6gi kiir5sban r6szletesen meghatfuozott eszkdzdket a szerzrid6si felt6teleknek
megfeleloen a VevS r6szdre lesziilitja6s 6tadja.

5. Vev6 vrlllalja, hogy a szerzodesben foglaltaknak megfelel6en a lesz6llitott term6ket 6weszi,
annak el len6rt6k6t megfizeti.

II. ASZEF.ZoDES TARGYA

6. Jelen szerzod6s t6rgya az EKR000151072021 iktat6sz6mon nyilv6ntartott kdzbeszerzlsi
elj6r:ist megindit6 felhfvr{sban foglalt, a kdzbeszerzes tirgybtkepezl 6ru - 5 db hultadikgyiijtd cdlgip
- sz6llitrlsa.

7. Az Elad6 iitalleszAllitrlsra keri.il6 6runak 6s a teljesftds egydb elemeinek meg kell felelnie a
kilzbeszerzesi dokumentumok szerinti miiszaki specifikrlci6nak, az Elad6 ajfunlata r6szek6nt becsatolt
specifikrici6nak, valamint azoknak a szakmai jellemzoknek/param6tereknek, melyek a jelen szerzod6s

6..-



megkdt6s6t megellzii kozbeszerzdsi elj6r6sban eloir6sra, illetve az Elad6 6ltal az aj6nlatdban

fe lt iintet6sre keri.i ltek.

8. Elad6 a j6rmiivel egyiitt k<iteles 6tadni annak haszn6lati ritmutat6jSt, a KRESZ szerint k<itelezo

tartoz6kokat.

9. Elad6 kijelenti, hogy a j6rmii per-6s tehermentes, valamint annak tulajdonjog6val szabadon

rendelkezik.

10. A jirmfi adatai: a j6rmiivek ritad6skor kiilon mell6kletben.

11. Vev6 tulajdonszerz6sdt megalapoz6 jog0gylet hatalyba ldp6sdnek idopontja: 6tad6s-6tvdteli
jeryzokonyv szerint.

12. Vevo ktilcin meghatalmaz6ssal megbizza Elad6t a jrirmti forgalomba helyez6sdvel 6s a
tulajdonosv6ltozissal kapcsolatos okm6nyirodai igyintezessel kapcsolatos eljSr6s lebonyolitisSval.

Elad6 eljSr6sa az al/},biak lebonyolit6s6ra terjed ki:

- mfiszaki vizsga

- okm6nyirodai tigyintdz6s (vagyonszerz6si illet6kkel kapcsolatos iigyint6z6s, forgalmi

enged6ly, tdrzskcinlv ki6llitasa, rendsz6mt6bla, stb.)

A mtiszaki vizsga lebonyolit6s6t k<ivet6en Vevo int6zkedik a g6pj6rmtire kdtend6 kotelezo

felelossegbiztosit6s megk6t6se iriint, majd az ene vonatkoz6 igazol6st Elad6 r6sz6re megkiildi a

tov6bbi iigyint6zes folyat6sa 6rdek6ben.

A forgalomba helyez6ssel 6s a tulajdonosviitozirsi elj6r6ssal kapcsolatban felmeriilt k<ilts6geket Elad6

viseli.

III. A TEIJESITTST HATARID6

13. Elad6 kdtelezetts6get v6llal ana, hogy a nyertes ajdnlataban foglalt specifik6ci6nak

megfelelSen a term6keket a szerzoddskdt6st kovetoen a szerzodds al5ir6s6t6l sz6mitott 6 h6napon

betiil leszillida 6s ifiadjaVevo r6sz6re, valamint a kapcsol6d6 szolgilltatilsokat elv6gzi.

Elad6 teljesft6se akkor szerzbdlsszeni, ha mag6ban foglalja a kdzbeszerz6si elj6r6s dokumentumaiban

felsorolt 6sszes feladat teljes ktini megval6sit6s6t a jelen szerzod6s szerinti dokumentumok 6ltal

igazoltan, a megadoff darabsz4mban. Amennyiben ezek idopontja elt6r, a teljesit6s napja az a nap,

u1nit or a felsoroltak k<iziil valamennyi esem6ny megttirtdnt 6s valamennyi dokumentum a VevS

rendelkezes6re 6ll.

14. Vev6 a Kbt. 135. $ 6rtelmdben a szerzod6s teljesit6senek elismer6s6rol (teljesit6sigazol6s)

vagy az elismer6s megtagad6sSr6l legk6sobb az Elad6 teljesit6s6t6l \aW az err6l sz6l6 ir6sbeli

6rtesit6s kdzhezvfitel6t6l sz6mitott tizendt napon beltil irrisban k<jteles nyilatkozni.

15. Az 6tadis-6y6teli elj6r6s befejez6sekor a Szerzod6 Felek a teljesft6s megtort6nt6t 6s ahhoz

kapcsol6d6 minden l6nyeges koriilm6nyt 6tad6s-6tvdteli jegyz6kdnyvbe foglalj6k 6s azokat

k6pviseloik ittjin alilirilsaikkal igazoljik. A k6rveszdly az 6tadils-6w6teli jegyz6kdnyv alilirhs|val szflll

ilt Vevore.

16. Vev6 kdtelezetts6get vSllal arra, hory a tulajdonosv6ltozist - annak a j5rmiinyilv6ntartisban

t6rt6n6 futvezet|se c6lj6b6l - 15 napon beliil bejelenti 6s a v6ltoz6s bejeryz6s6re ir6nyul6 k6relm6t

jelen okirat egy eredeti pdldSny6nak csatol6s6val, beny(rjtja az illet6kes kozleked6si igazgatisi
-hat6s5ghoz. 

A Vevo a birtokbav6tel napjSt6l kezdod6en kdteles a j6rmtivel kapcsolatos valamennyi

teher visel6s6re.

17. Elad6 krjtelezetts6get v6llal arra, hogy a jrirmii tulajdonjog6ban bek<ivetkezett viitozist - a

szerzodds hat6lyba l6p6s6t kriveto 5 munkanapon beliil - bejelenti az illet6kes kdzleked6si igazgatisi

hat6sign6l (okm6nyiroda) jelen mag6nokirat ery eredeti p6ldrlny6nak a benytjtrisrlval vagy

megki.ild6s6vel.

18. Jelen okirat a k6zleked6si igazgatrisi hatoslgi eljrlrrisban tcirt6nS felhasznril6s c6lj5b6l, a kozriti

kozleked6si nyilv6ntart6sr6l sz6l6 1999. 6vi LXXXN tdrv6nyben eloirt bejelent6si kdtelezetts6g

teljesit6se 6rdik6ben, a k<jzriti k<izleked6si nyilvtintartSsba bejeryzett j6rmii tulajdonjog6nak, illetve

iizembentart6 szem6ly€nek v6ltozits6t igazol6 teljes bizonyit6 erejii mag6nokiratnak a kozleked6si
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igazgatflsi elj6rrisban tort6n6 felhaszn6lhat6sfighhoz szi.iks6ges kdtelez6 tartalmi elemekr6l sz6l6
30412009. (X11.22.) Korm. rendeletben meghat6rozoftak szerint keriilt elk6szit6sre.

19. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelent6s nyilv6ntart6sba t<irt6no bejegyzdshez fizodo
joghat6sokat, valamint a bejelent6s elmarad6s6nak, illetve bejelent6si kcitelezetts6g k6sedelmes
teljesit6s6nek jogkcivetkezm1nyeit, tov6bb6 tiszti.},an vannak azzal, hogy a teljes bizonyit6 erejii
mag5nokirat tartalmi kcivetelm6nyeinek meg nem felelo mag6nokirat a kdzleked6si igazgat6si
elj6r6sban alkalmatlan aviltozAs nyilv6ntart6sba tcirt6n6 bejegyeztetds6re.

20. Felek kijelenik, hory a szerzodfls tfurgyfit kepezo j6rmii tulajdonjoga nem tartozik a bizalmi
vagyonkezel6s alapj rln fen n6l 16 kezelt varyonba.

21. Elad6 koteles a Vev6t minden olyan k<iriilmdnyrol halad6ktalanul drtesiteni, amely a teljesit6s
eredm6nyess6g6t, vary a hatrlrid6 tzrtisht veszdlyezteti, vagy g6tolja. Az 6rtesit6s elmulaszt6siib6l
ered6 k5r6rt az Elad6 felel6ss6ggel tartozik.

TV. SZALLiTASIFELTETELEK

22. Elad6 az 6rut Vev6vel egeztetett idopontban adja birtokban 6s tulajdonba, el6zetes
forgafomba helyez6si eljrlr6s lefolyat6s6val. A forgalomba helyezeshez szi.iksdges dokument6ci6t
Vevo Elad6v al egy eztetve bidosftj a.

23. A teljesit6s helye: P6cs-Kdk6nyi Regionrilis Hullad6kkezell Kdzpont (7639 Kdkdny 06312
hrsz.)

24. Elad6 k6telezettsege az 6ruk lesz6llitris6n tril a forgalomba helyez6sre 6s az iizembehelyezdsre,
sztiksd ges hat6s6gi elj 6rilsok I ebonyo I itrisSra irSnyul.

25. Vevo jogosult a j6rmiivet Stadiskor r6szletesen meg- ds Stvizsg5lni, 6s ennek keretdben
sziiks6ges eljrirrlsokat megtenni. A szillitand6 j6rmtinek minden vonatkozisban meg kell felelnie a
szerzSdds rdszfit kdpezo miiszaki leir6snak, valamint Elad6 szakmai ajSnlat6nak. Vev6 jogosult a
sz6llit6s idopontj6ban a j6rmiiveket 6s tartoz5kait mennyis6gi 6s mflkridok6pess6g vonatkozds5ban
ellenorizni. Vev6 a teljesft6si igazol6st mindaddig nem 6llitja ki, amig a mennyis6gi ellen6rz6st 6s a
m iikcid6k6pessdg minos6gi el len6rz6s6t v6gre nem hajtotta.

26. A Vev6 a szillit6skor mennyisdgi 6s a miikdd6k6pess6gi-min6sdgi ellen6rzdst vegez.
Mennyis6gi 6s a miikcidok6pess6gi min6s6gi ellen6rz6s az alilbbiaV,ra terjed ki:
- a leszillitott j6rmii 6s tartoz6kai darab- illetve tetelsziminak ellen6rz6se,

- a sz|,llitott jSrmii haszn6lathoz sztiks6ges dokument6ci6 megl6tdnek vizsgr{lata, illetve a j6rmii
dokument6ci6nak val6 megfelel6s6gi kontrollja,

- gyirt6 vagy Elad6 6ltali nyilatkozat, mely tartalmazza a hatdlyos szabv6nyoknak 6s el6ir6soknak
val6 megfelelos6get (6rint6sv6delem, balesetv6delem, tiizv6delem stb.).

27. Elad6 a szillitrissal egyidejiileg kdteles magyar nyelven Vevo k6pviseloje r6sz6re ritadni
minden olyan dokumentumot - bele6rwe a magyar hasznilati ritmutat6t, alkatresz katal6gust, eredeti
CE megfelel6s6gi tanrisiw6ny 6s forgalmi enged6lyt -, mely a szAllitottjSrmfi egyendrt6ktis6g6nek
meg6llapit6s6hoz, haszn6latrihoz,kezellsdhez 6s miikddtetds6hez elengedhetetleniil sziiks6ges.

28. A Felek a mennyis6gi 6s a miikcid6k6pess6gi-min6s6gi ellenorz6st kdvetoen iizempr6biit
tartanak. A funkcionrilis teszt sor6n, ha valamely funkci6 nem megfeleloen mrikridik, vagy a VevS a
j6rmti mtik6d6s6vel dsszeftigg6sben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elh6rit6sa azElad6
feladata. AzElad6 javaslatot tehet a folyamat megviltoztat6sira, de Vevo d<int arr6l, hogy a javaslatot
elfogadja-e, yary a rendszert kell m6dositani a folyamatnak megfelel6en.

29. Elad6 kdteles az izempr6ba sor6n feltrirt hib6kat 6s hi6nyossrigokat - a lehet6 leggyorsabban
6s a saj6t kdlts6g6n - helyrehozni. Amennytben az Elad6 ezt nem teljesiti, a VevSnek jog6ban iill m6s
szem6lyt megbizni az utasit6sok v6grehajt6s6ra, 6s az ebb6l ered6 vagy ezzel jhr6 kolts6geket a Vev6
levonhatja b5rmely, az Elado rlszlre esed6kes vagy esed6kess6 vril6 kifizet6sbol, illetve jogosult a
szerzoddsszeg6s krivetkezm6nyeit al kal mazn i.

30. Szerz6d6d6 Felek az ifiadis-irtv5teli eljrir6st a sikeres i.izempr6ba lezfuLsitt krivetoen tartanak.
Yevo az 6tad6s-6tvdteli jegyzokdnyvet akkor koteles al6irni 6s a teljesit6si igazol6st kiadni, ha az
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i.izempr6ba sorSn az 6tadott j6rmti hib6tlanul funkcion6l. A szillftott j6rmii tulajdonjogrinak 6tszill6sa,
az 6tadis-6tv6tel idopond6ban tort6nik, s Vevo att6l kezdve szedi annak hasznait, viseli terheit 6s

mindazt akirt, melynek megl6rit6sere milst k<rtelezni nem lehet.

31. Vevo kdteles a szerzodds tlrgy6t kdpezojSrmrivet rendeltet6sszerien haszn6lni a gyirtminyra
6s tipusra vonatkoz6an az Elad6 Sltal Stadott haszn6lati utasftSsnak megfeleloen. Vevo a haszniiat
sorSn 6szlelt hib6kr6l - a szavatossrigi idotartam alatt - kdteles ir6sban 6rtesiteni azEladot.

32. Alvillalkoz6k ig6nybev6tele:

A kozremtik<ido magatartrls66rt a kdzremfik<id5t igdnybe vevo f6l rigy felel, mintha saj6t maga jirt
volna el. Az alv6llalkoz6 bevon5s6ra a Kdzbeszerzdsi Dokument6ci6ban foglaltak, valamint a Kbt.
138. $-a irfinyad6.

33. Elad6 az illtala 6s alkalmazottai Sltal okozott k6r6rt teljes felel6ss6ggel tartozik. E korben a

Elad6 kifejezetten kcitelezetts6get vrillal arra, hogy a tevdkenys6ge foly6n eredo k6rokat teljes kdriien
megt6riti.

34. Motor maximilis teljesitm6nye (minimum 6rt6ke: 239 kW, maximum 6rt6ke 252 kW):
285 (aj dnlattevd ajdnlala szerint).

35. Motor maximSlis nyomat6ka (minimum 6rt6ke: 1200 Nm, maximum 6fi6ke 1500 Nm):
1.800 (aj dnlattevd aj dnlata szerint).

36. Kiirnyezetv6delmi szempont: **g6pjirmii fajlagos iizemanyag fogyaszt{sa (energia

felhasznildsa) (g/KWhXWHSC 6s WHTC 6rt6kek iltlaghval katkulilt 6rt6kek keriiljenek
megajinlisra (WHSC + WHTC) l2))204,15 (ajdnlottevd ajdnlata szerint).

37. A g6pjirmf rendelkezik-e sivelhagyisi rendszerrel (igen/nem) IGEN (ajdnlattevd

ajdnlala szerint).

38. A fel6pitm6ny miikiid6se sorin felmeriil6 hiba Android vagy iOS oper6ci6s rendszerii

,,okostelefonra" telepitett applikrici6 segits6g6vel tiirt6n6 helyszini kiolvasisi lehet6s6ge (A vagy
B vary C vagy D)D (ajdnlattevd ajdnlata szerint).

39. Tiimiirit6 szerkezetet miiktidtet6 hidraulikus munkahengerek elhelyezked6se (A vagy B
vagy C) C (ajdnlauevd ajdnlata szerint).

40. A tiimiirit6 6s az iiritil szerkezet forgispontjainak ken6si megoldisa (A vagy B vagy C
vagy D) D (ajdnlattevd ajdnlata szerint).

V. SZERZ6DESES ERTEK

41. A Vev6 iiltal a szerzSd6s ellendrt6kekdnt az Elad6nak fizetendS teljes dsszeg:

nett6 szerz6d6ses 6r: 231.000.000 Ft + AFA, mely szerz6d6ses v6tel6r tartalmazza azElad6 iital
bizositand6 valamennyi 6ru 6s szolgrlltatrls dsszesitett ellen6rt6k6t, az alilbbiak szerint:

- jirmfi v6tel6ra: 46.200.000 Ft + Afa, egy6b kiilts6gek: - Ft + Afa

- jirmti v6tel6ra: 46.200.000 Ft + Afa, egy6b kiilts6gek: - Ft + Afa

- jirmff v6tel6ra: 46.200.000 Ft + Afa, egy6b kiilts6gek: - Ft + Afa

- jirmfi v6tel6ra: 46.200.000 Ft + Afa, egy6b kiilts6gek: - Ft + Afa

- j6rmii v6tel6ra: 46.200.000 Ft + Afa, egy6b kiilts6gek: - Ft + Afa

42. A jelen szerz6ddsbenmeghat6rozott szerz6d6ses iir tartalmazza minden 6tadiisra keri.ilo term6k,
jog ellen6rt6kdt, a sz6llitrlsi k<ilts6geket, telepft6si kciltsdgeket, a kapcsol6d6 szolgriltatSsok

ellen6rtdk6t, a v6mot, iizembe helyezdsi dijat 6s egy6b illetdkeket azElado teljesit6s6vel osszefiiggo

minden egy6b jogcimen felmeriilo kcilts6geket. A fentiekben meghat6rozott 6ron feliil Elad6 a
g6pj6rmii 6tad6s6val 6s 6w6tel6vel <isszefi.igg6sben semmilyen jogcimen tovribbi dijat, k<ilts6get nem

sz:imithat fel. A felmertil6 bankkdlts6g Elad6t terheli.

43. Elad6 kijelenti, hory a Vev6 rlltal rendelkez6sdre bocs6tott inform6ci6k alapjrin az ajilnlati 6r

kialakft6s6hoz sziiks6ges l6nyeges inform6ci6k rendelkez6s6re rllltak a ktizbeszerzesi elj5r6s sor6n.

44. Vev6 nyilatkozik, hogy a szerzod6s tirgyirt kdpezo flrubeszerzls ellen6rtdk6nek p6nzi.igyi
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fedezet6ve I rendel kezi k, i I leWe esed6kessdgkor rendelkezn i fog.

VI. FIZETESI FELTETELEK

45. A jelen szerz6d6sbenmeghat6rozott ellen6rt6kt kiegyenlit6s6re az irilsban igazolt,
szerzodesszerii teljesit6st kovetoen ut6lag, a Kbt. 135. $-ban, a Polg6ri Tdrv6nyk<inyvrol sz6l6 2013.
6vi V. tcirv6ny 6:130. S (l)-(2) bekezd6seiben meghat6rozottaknak megfeleloen 6tutal6ssal egyenliti
ki, a szSmla Vevo 6ltali k1zhenrdtel6nek napjdt kcivet6 30 napon beliil.

A szrimliin fel kell tiintetnia Vevo nev6t, cimdt, adoszAmfit, jelen szerzod6s szilm6t.

46. Az ajinlati 6r tartalmaz minden k<ilts6get, ad6-, vdm, illetdk, jSrul6k <isszeget, minden
r6fordft6st, ami a g6pj6rmii szhllitbsdval, 6tadis6val 6s 6tv6teldvel kapcsolatban felmertilhet. Az
ajSnlatban meghat6rozott ellen6rt6ken feliil a g6pj6rmii fitadisiual6s 6tv6tel6vel <isszefiiggdsben miis
jogcfmen szimla nem nyrijthat6 be, egy6b fizet6si kritelezetts6get Vevo nem villlal.
47. Amennyiben a sz6mla vagy a szhmlfval egytitt benyrijtand6 dokumentumok hi6nyosan vagy
nem a megfelel6 tartalommal kertilnek ki6llit5sra, a Vevo a hiSnyossig 6szleldsekor halad6ktalanul
tilflkoztatja azBlad6t es a fenti hat6rid6 a dokumentumok ismdtelt vagy p6tl6lag tdrt6no benyujtrisrlt6l
szflmitv a [j ra kezd6d ik.

48. Tirgi beszerz6s nem tartozik az Ap e,tcirv6ny 142. S, ATaz a fordftott AFA hat6lya ali.
49. A szAmla benyirjtrisrinak legkorr{bbi napja: a teljesit6s Vev6 6ltal tdrt6nt irrlsbeli
j6v6hagyris6nak - a teljesft6sigazolils ki6llitris6nak napja, a szimlfit az Elado a teljesit6st kciveto 8.
napig kciteles benyfjtani.

50. Yevofizetlsi k6sedelme:

Fizet6si k6sedelem eset6n Vevo a Ptk. 6:155. $-6ban foglaltak szerinti k6sedelmi kamat megfizet6sdre
kdteles.

vrr. xAnrrnirns, xOTBEREK Es szERz6unsrs BruTosiTEKoK

51. VevS a Ptk.6:142. $-ra is figyelemmel nyomat6kosan felhivja Elad6 figyelm6t, hogy a
Szerz6d6s hib6tlan 6s hat6rid6re t6rt6no teljesit6sdhez kiemelt 6rdeke fliz6dik.

52. K6sedelmi kiitb6r: A teljesit6sre vonatkoz6 k6sedelmi kdtb6r m6rtdke: 0,5 Yoklsedelemmel
6rintett nap. A k6sedelmi k6tb6r alapja: a k6sedelemmel 6rintett term6keke vonatkoz6 dsszesitett
aj6nlati iir. A k6sedelmi kdtb6nel6rintett napok szimiinak maximuma: 30 nap.

53. Meghirisul6si kiitb6r: Vevo fenntartja mag6nak a jogot, hogy a 30 napot meghalad6, Elad6
6rdekkor6ben felmertilt, felr6hat6 kdsedelem eset6n a szerzodestol egyoldalir nyilatkozattal el6lljon.
El6llris eset6n az Elad6 az <isszesitett nett6 ajSnlati 61 20%o-5nak megfelel6 <isszegii meghitisulSsi
kdtbdr megfizetds6re kdteles. A k6sedelem jogkdvetkezm6nyei nem alkalmazhatok abban az esetben,
ha az aYev6 szerzod6sben v6llalt kritelezettsegeinek megszeg6s6b6l fakad.

54. Kiitb6rekkelkapcsolatosegy6brendelkez6sek:

54.t. Amennyiben Elad6 Vev6 kdtb6rig6ny6t kifogisolja, kcjteles ea halad6ktalanul,
ir6sban megtenni.

54.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy Vevo jogosult az esed6kess6 v6lt, elismert kdtb6rt a
m6g ki nem egyenlftett ellen6rt6kb6l levonni, vagy 6rtesft6 lev6l (dijbek6r6) ritj6n drv6nyesiteni;
valamint amennyiben Vev6nek a kotb6r m6rt6k6t meghalad6 k6ra keletkezik, aztjogosult Elad6 fel6
tov6bbh6ritani. Elad6 kdteles megtdriteni azilltala szerz6d6sszegdssel vagy szerz6d6sen kivtil okozott
6s Vev6 partnerei 6s iigyfelei 5ltaljogosultan Vev6re h6ritott k6rt. A k6sedelmi kdtb6r fizet6se nem
mentesiti Elad6t a teljesft6s al6l.

54.3. Hib6s teljesit6si kiitb6r: Amennyiben Elad6 az irrisbeli 6rtesit6stol sz6mitoft 48 orhn
beliil nem kezdi meg a j6rill6si 6s garanciiilis, szavatossigi ig6nyek k6r6be eso hib6k javitris6t,
k6sedelemmel6rintett 6r6nk6nt nett6 20.000.- Ft hib6s teljesitdsi kdtber megfizet6s6re k<iteles.

54.4.Ak6tb6rig6nynem6rv6nyesit6senemjeIentjoglemond6stVevor6sz6r6l.>
t.
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55. J6till6s
55.1. Elad6 jotAll azdrt, hogy az iitala leszilllitott 6ruval kapcsolatosan nincs olyan, hib6s

tervez6sbol, nem megfelel6 anyagokb6l, vagy szakdrtelem hi6ny6b6l, vagy az Elad6 cselekedetdbol,

mulaszt6s6b6l szArmaz6 hibrija, amely a leszSllitott term6k rendeltet6sszerii haszn6lata sor6n

felmeriilhet.

55.2. J6t6ll6s (kiv6ve val6di kop6 alkatr6szek) id6tartama az alvizra 36 h6nap (ajdnlattevd

ajdnlata szerint).

56. J6till6s 6s garanciilis, szavatossdgi ig6nyek 6rv6nyesit6se

56.1. A j6t6ll6si id6szak alatt a hib6s term6k megvizsg5l6s6nak 6s javit6s5nak minden

k6ltsdge Elad6t terheli, ide6rtve a kisz6ll6si ds munkadijakat valamint a javftrlshoz vagy egy6b, a

ren deltetds s zeri hasznill athoz sztiks6 ges egy6b d ij at, r6forditast.

56.2. A j6t6ll6s keret6ben Elad6 v6llalja, hogy garanciSlis idoszakban a hiba

(meghib6sod5s) e-mailben tcirt6n6 ir6sos bejelent6s6t kciveto 24 6rin beli.il - azzal, hogy a 24 6riln

beliili id6intervallum munkanapok figyelembe v6tel6vel, munkanapokon 6 6s 22 6ra kcizott

6rtelmezendl - a Vev6 szolgriltat6si teriiletdn a Vev6 mtikod6si teriilet6n megjel<ilt b6rmely

helyszinen a javit6st az alilbbi j6till6s kdrdbe tartoz6 hib6k tekintetdben az ajhnlatban megieldlt

szakszerelo bevon6s6val, szakszervizhelyszinre val6 kisz6ll6s6val biaositja.

56.3. A j6tSll6sra illetve a garanci6lis javit6sokra vonatkoz6 ig6nybejelentdst kdvetoen 24

6rrln beltil Elad6 kdteles a javit5st megkezdeni ,6s azt 6sszeni hat6ridon beliil befejezni.

56.4. A j6t6ll6sra vonatkoz6an a jelen szerzoddsben nem szabilyozott k6rddsekben a Ptk.

6:17l -6:173. $-ai ir6nyad6ak.

VIII. ASZF,RZfiDESMODOSiTASAMEGSZUNTETESE

57. M6dositis: Jelen szerz6d6sben szabSlyozottakat csak ir6sban (papfr alapri dokumentum), a

Felek c6gszeri alilirilshval lehet m6dositani. Sz6ban, r6utal6 magatart6ssal vagy ir6sban, de a

szerz6ddst alilir6 k6pviselS szem6lyekt6l elt6ro beoszt6ssal rendelkezo szem6lyek 6ltal tett

jognyilatkozat a szerzod6s m6dosit6sSra nem alkalmas.

58. Altalinos megsziintet6s:

Vev6 a teljesit6sig jogosult a szerzoddst6l azonnali hatallyal yagy az 6ltala meghathrozotl hat6ridovel,

indokol6s n6lkiil el6llni, vagy azt felmondani azElad6hozintlzett ir6sbeli nyilatkozat6val, de kdteles

Elad6 k6r5t megt6riteni. Elad6t azonban fokozott krirenyhit6si kdtelezetts6g terheli.

59. Rendkiviili(szankci6s)megsziintet6s:

59.1. Vevo jogosult az Elad6 s(rlyos szerzod6sszeg6se esetdn - ir6sbeli nyilatkozat6val

azonnali hatillyal vary az 6ltala meghatirozott hatSrid6vel - a szerzod6st felmondani vary att6l

el6llni. Elad6 szempontj6b6l erre szolg6l6 oknak minosiil, ha

a) Elad6nak felr6hat6 k6sedelem el6ri a 30 napot;

b) Elad6 hibrisan teljesit 6s a hib6t 15 nap alatt nem javitja ki teljes koriien;

c) Elad6 a teljesit6st jogos ok n6lkiil megtagadja;

d) Elad6 jelen szerzod6sen alapul6 kotelezetts6geit olyan jelent6s m6rt6kben megszegte, hogy

ennek kdvetkeddben Vev6nek a tovrlbbi teljesit6s nem 611 6rdek6ben;

e) Elad6 felfiiggeszi a kifizet6seit, ellene joger6sen felsz[molSsi elj6rist rendelnek el, Elad6

legfobb szerve a t6rsas6g v6gelszlmol6s6nak megkezd6s6rol, felsz6mol6s6nak

kezde m6 nye z6 slr ol h atir oz;

f) jogszabillyon alapul6 felmond6sivagy el6ll6si okok fennSllnak;

g) Elad6 b6rmilyen m6don megt6veszi a Vevot, vagy val6tlan adatot szolgSltat 6s ez kdzvetlen

vagy kdzvetett m6don sirlyosan k6ros hat6ssal lehet a ldnyeges szerzoddses kdtelezetts6gek

teljesitds6re;

h) a szerzod6s trlrgySnak hasznSlatba v6tel6Vregisrtrilci6jit az illetekes hat6s6g nem enged6lyezi;

i) a Kbt. 143. S (3) bekezd6se szerinti felmond6si okok valamelyike bektivetkezik.
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59.2. A szerzodds felmondiisa, vagy att6l val6 ellll6sijog gyakorl6sa csak ir6sban 6rvdnyes.

60. Elsz6mol6s:

Amennyiben a szerzodds annak teljes kcirii teljesitdse n6lkiil szfinik meg, fgy Felek kotelesek az
elsz6mol6s 6rdekdben egym6ssal szembeni ig6nyeiket halad6ktalanul felm6rni 6s egyeztet6st
kezdemdnyezni. Felek meg6llapodnak, hogy az egyeztet6sek sor6n fiiggetlen szak6rtot vonnak be,
amennyiben az elszimolSsi <isszeget nem tudj6k kdlcs6nosen elfogadni. Elad6 kijelenti, hogy a
fiiggetlen szakertS szSmira i.izleti kcinyvetbe, szerzoddseibe betekint6st enged a jelen szerz6d6ssel
cisszeft996sben.

Amennyiben a szerzodds megsziintetdsdre Elad6nak felr6hat6 sflyos szerz6d6sszeg6s miatt keriil sor,
0gy ilyen esetben Elad6nak csak a mfu elvd,gzett munk6k elsz6mol6sSra lehet ig6nye.

61. Kiildnleges jogrendre vonatkoz6 rendelkez6sek: Arra tekintettel, hogy a jelen szerzod6s
megkcit6s6t megeloz6 kdzbeszerzdsi eljrirris megindft6srira eg6szs6giigyi v6lsdghelyzetben
(6rvrinyiigyi k6sztilts6g) keriilt sor, amely sor6n a vfiltozo jogszab6lyi kdrnyezet hatrissal lehet a
szerzodes teljesitdsere, a Felek a kdvetkezokben rillapodnak meg. A Kbt. 141. S (4) bekezd6s a)
pontj6ra figyelemmel Vev6 rdgziti, hogy a szerz6dds 13. pontj6ban rogzitett teljesit6si hat6ridot
szerz6d6sm6dositas n6lkiil meghosszabbithatja abban az esetben, ha a v6lsrlghelyzet a szerzodes
hat6lyba l6p6sdt5l szlmitott 60 napon beliil nem sztinik meg ds az Elad6 ir6sban, indokllssal
tilekoztatja arr6l, hogy teljesit6se a j6rvrlnytigyi k6sziilts6gbol kifoly6lag akad6lyozott. A teljesit6si
hat6rid6 ebben az esetben a Felek 6ltal meg6llapitott mdrtdkben, de legfeljebb annyi nappal
hosszabbodik meg, ahriny nappal a szerzodls hat6lyba l6p6s6t6l sz6mitott 60 napon tfl az
egdszsdgiigyi vSlsSghelyzet fenn6llt. A vrilsrighelyzet fenn6lliisa, valamint annak megsziinds6nek
m e gril lap (t6sa a j ogszab6lyi rende lkez6sek alapjfln t<irt6nik.

IX. ASZERX,oDESTALKOTODOKUMENTUMOK

62. Annak ok6n, hogy jelen szerzod6st a Felek kdzbeszerz6si elj6r6s alapjr{n eredmdnyek6nt
ktitd,tt6k meg, Felek kijelentik, hogy teljes meg6llapodSsukat nem kizrir6lag jelen szerzodds
tcirzsszcivegs 1a1alr1azza. A kd,zbeszerzesi eljirirs sor6n keletkezett iratokat rigy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerzodds elvrilaszthatatlan r6szeit k6pezik, azzal egyitt olvasand6k 6s 6rtelmezend6k,
ktilrin<is teki ntette I az alilbbi dokumentumokra:

- Felhiv6s, Klzbeszerzdsi Dokument6ci6, Miiszaki leir6s, kieg6szit6 tbjlkozlratisra adott ajrlnlatk6roi
v6laszok (amennyiben erre sor keriilt);

- Elad6 nyertes ajrinlatrinak teljes tartalma a Kbt. 44. $ (l) bekezdds6ben foglaltakra figyelemmel.
63. A fenti dokumentumok k6zdtti, ugyanazon kdrd6sre vonatkoz6 bSrmely elt6r6s, ellentmondSs,
drtelmez6si neh6zsig eset6n a legteljesebb 6s legmagasabb m[iszaki tartalmat megjelenito
dokumentum az iriny ado.

64. Aszerz6d6s Kbt. 6ltal meghathrozotttartalma:
57 .l A Kbt. 13 l. $ (2) bekezd1s6nek eleget tdve Felek rdgzitik, hogy a szerz6ddses okmdnyok

rlszdt kdpezi Elad6 ajbnlata, igy a nyertes aj6nlat 6rt6kelisre keriil6 tartalmi elemei a szerz6des
r 6szdt, Elad6 kdte le zetts| get k6pezi k.

57.2 A Kbt. 136. $ (1) bekezd6s a) pontj6nak eleget tdve Felek meg6llapodnak, hogy Elad6 nem
fizethet, illetve sz6molhat el a szerzildds teljesit6sdvel dsszefiigg6sben olyan kcilts6geket, amelyek
a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tSrsas6g
tekintetdben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes aj6nlattev6 ad6k6teles jdvedelmdnek
csdkkentds6re alkalmasak.

57.3 A Kbt. 136. $ (l) bekezd6s b) pontj6nak eleget tdve Felek megrillapodnak, hogy Elad6 kciteles
a jefen szerzodds teljesit6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetet a Vevo sz5mSra
megismerhet6v6 tenni. Elad6 - a megismerhetovd t6telre vonatkoz6 kdtelezetts6ge mellett - a
jelen szerz6d6s id6tartama alatt irSsban kdteles tij6koztatni Vevot minden, a tulajdonosi
szerkezet6ben bek<ivetkezett v6ltoz6sr6l, a megv6ltozott 6s az ij adatok, valamint a viltozits
hat6ly6nak megjeldlds6vel. Elad6 a jelen szerz6des teljesit6s6nek teljes idotartama alatt
halad6ktalanul frSsban kdteles Vev6t 6rtesiteni a Kbt. 143. S (3) bekezdds6ben megjekilt
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57.4 A Kbt. 143. $ (3) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rdgzitik, hogy Vevo jogosult 6s egyben
kdteles a szerz6d6,st felmondani - ha szi.iks6ges olyan hat6ridovel, amely lehetovd teszi, hory a
szerzod6ssel 6rintett feladata ell6t6sar6l gondoskodni tudjon - ha a Kbt. 143. $ (3) bek. a) vagy b)

pontj a szeri nti fe ltdtelek bekcivetkezn ek, azaz:

a) a nyertes ajSnlattev6ben kcizvetetten vagy kdzvetlentl 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet, amely

tekintet6ben fenn6ll a 62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpontjSban meghatrirozott felt6tel;

b) a nyertes ajiinlattevo kcizvetetten vary kiizvetlen'JlZ1oh-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st

szetez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, amely

tekintet6ben fenn5ll a 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghatilrozotl felt6tel.

57.5 Felek rdgzitik, hogy a Kbt. 125. $ (5) bekezd6s szerinti felmond6s eset6n azElad6 a szerzodds

megsziin6se elott mrir teljes(tett szolgiiltat6s szerzodesszerf p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult.

57.6 A Kbt. 136. $ (2) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy kiilfrbldi ad6illet6s6gii
Elad6 k<iteles a szerzodlshez ana vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni, hogy az illetSs6ge szerinti
ad6hat6s5gt6l a magyar ad6hat6s6g k6zvetleniil beszerezhet az Elad6ra vonatkozo adatokat az

orszSgok kciztitti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lki.il.

57.7 Vev6 nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. $ (l) bekezd6s6t figyelembe vett6k a kozbeszerz6si elj6r5s

el6k6slit6se sor6n.

57.8 A szerzodes teljesit6se sorSn a Kbt. 133. $-t6l a Kbt. 140. $-ig terjed6 rendelkez6sek

6rtelemszertien ir6nyad6k.

57.9 A szerz6d6s m6dositiisa kapcs5n a Kbt. 141. $ ir6nyad6.

57.10 Felek rcigzitik, hogy a szerzodls megkot6se, 6s teljesit6se sor6n a kozbeszerzisekre vonatkoz6

szabilyozils c6lj6val dsszhangban, a kdzbeszerz6si alapelveinek tiszteletben tart6srival [Kbt. 2. S]

kell elj6rni.

X. VEGYES REI\TDELKEZESEK

65. Kapcsolattartds

Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerzod6s hatalya alatt egym6ssal k<ilcsonosen

egyiittmtik<idve j6rnak el, ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosan taj6koztatni k<iteles a Vevot a teljesitds

menet{rol. A Felek a szerz6d6s teljesit6se sorSn minden l6nyeges kdriilm6nyr6l kotelesek egym6st

irrisban 6rtesiteni.

Vev6 r6sz6rol a kapcsolaffart6sra feljogositott szem6ly:

N6V: HOFFMANN BALINT
Telefon: +36 20-373-l ll0
E-mail : hoffmann.balint@delkom.hu

Az Elad6 6ltal kapc solattartiisra felj ogos itott sze m6ly :

N6v: Bal6zs J6zsef
Telefon : +36-30-27 7 -4007

E -ma i I : b-alaz-s@-re-r-e-s.hu

66. Irinyad6jog:
Szerzodo Felek kifejezetten meg6llapodnak, hory jelen meg6llapodSs egeszfire - igy kiildndsen a

szerzod6s megkdt6s6re, anyagi 6s alaki 6rv6nyess6g6re, kdtelmi hat6saira, a szerzod6st biaosit6

mell{kk<itelezetts6gekre, a szerzddlssel kapcsolatos kcivetel6sek beszimithat6s6g6ra, engedmdnyez6s

[tj6n tdrt6no futruhilzhat6sirgira6s 6tv6llaleshra- a magyar jog rendelkez6seit kell alkalmazni.

67. Bir6s6gi al6vet6s:

Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerz6d6sb6l ered6 esetleges vit6s k6rd6seket elsosorban

trirgyal6sos tton, peren kiviil rendezik.

Felek a jelen szerz6d6sbol eredoen a j6v6ben felmeriilo, helyi b(r6s6g illet6kessegebe tartoz6

vagyonjogi jogvit6ik elbir6l6sr{ra kikdtik a Vevo szdkhelye szerinti bir6s6g kiz6r6lagos illetdkess6g6t.
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Jelen bir6sigi kik6t6s hathlya kiterjed a Felek jogut6daira is.

68. Kiirnyezeti szempontok:

Elad6nak a Vev6vel t<irt6n6 kommunik6ci6ban, 6s az egyes feladatok elv6gz6se sorhn az elektronikus
utat kell el6nyben r6szesitenie. A szerz6d6,s teljesft6se sorSn a dokumentdl6s elektronikus
adathordoz6kon tortdnik, 6s csak a felek 6ltal elfogadott utols6 verzi6k keri.ilnek kinyomtat6sra.

69. Jogr6l val6lemondis hi6nya:

Jelen szerz6d6sben foglalt brirmely jog k6sedelmes 6rv6nyesit6se, illewe 6rv6nyesit6s6nek

elmulaszt6sa nem jelenti a jogok 6rv6nyesit6s6rol val6 lemond6st, illetve valamely jog r6szleges vagy

kiz6r6lagos 6rv6nyesitdse nem zilrjaki a tobbi, illetve a fennmarad6 jog drv6nyesit6sdt.

70. Szerz6d6s bizalmas kezel6se:

EIad6 kijelenti, hogy az ajilnlatilban elki.ildnitett m6don elhelyezett, bizalmasan kezelend5k6nt

megjeldlt, iizleti titkot tartalmaz6 iratok nyilv6noss6gra hozatalilt megtiltja. Felek rdgzitik, hogy az

i.izleti titkot tartalmaz6 iratok nem tartalmazzirk a Kbt.44.$ (2)-(3) bekezd6sek szerinti elemeket.

71. Titoktart6s: Jelen szerz6des alSir6s6val Elad6 ktitelezi maght arra, hogy a szerzodds

teljesit6se sor6n tudomSs6ra jutott adatokat, inform6ci6kat, ;jzemi 6s i.izletpolitikai esem6nyeket

es/vagy szem6lyekre vonatkoz6 v6dett adatokat / a tov6bbiakban eryi.ittesen: adat(ok)/ iizleti titokk6nt
kezeli. Elad6 szerz6d6s teljesft6se soriln tudom6s6ra jutott adatokat harmadik fdlnek nem adhatja ki,
azokat csak a jelen szerz6d6s teljesitds6hez sziiks6ges m6rt6kben hasznrllja. Elad6 ennek megtart6srir6l

a feladatok ellitris6ban kdzremrikddo munkat6rsai, alv6llalkoz6i, teljesit6si seg6dei tekintet6ben is

kdteles gondoskodni. Az informici6k 6s adatok iizleti titokk6nt tort6n6 kezel6s6re vonatkoz6
k<itelezetts6gazBlad6t jelen szerz6d6s lej6rat6t kdvet6en is korl:itlan ideig terheli.

72. Elad6 kijelenti, hogy nincs olyan fiiggoben levo kdtelezetts6ge vagy 6rdekkrir6ben l6vo m6s

kciriilmdny, amely kedvezotleniil hathat a jelen szerz6ddsben foglaltak 6rv6nyess6g6re, teljesit6s6re
vagy sajr{t teljesit6si k6szsdg6re, illetve kdpess6gdre.

73. Elad6 ezfiton is megerositi minden kdzbeszerzesi elj6r6s sor6n tett nyilatkozatAt, tovSbbi
feleloss6ge tudat6ban kijelenti, hogy azok tartalma 6s jelen szerzodls k<jz<itt ellentmond5s nem 5ll
fenn.

74. Elad6 kdtelezetts6get v6llal, hogy trlrgy szerinti megrendelds teljesft6s6vel kapcsolatos
tevdkenys6ge sor6n a Vevo 6rdekeit messzemen6en szem elott tartja 6s Vev6 6rdekeit s6rt6 el6nydket,
jogokat nem szerez.

75. Elad6 k6pvisel6je kijelenti, hogy Elad6 k6pviselet6re 6s a jelen szerzodis al6ir6sira megfelelo
jogosultsiggal rendelkezik azzal, hogr az ezzel osszefiigg6sben felmeriil6 k6rokdrt a polg6ri jog
szabiiyai szerint felel6ss6ggel tartozik Vev6 fel6.

76. Jelen szerz6d6s elvilaszthatatlan reszltkdpezik az alibbimell6kletek:

l. sz6m[ melldklet: Kdzbeszerz6si Dokumentum 6s mell6kletei, illetve azok esetleges
m6dosit6sai,

2. szilmi mell6klet: A k<izbeszerz6si eljSr6s sor6n nyrijtott kieg6szft6 tAj9kortat6s (adott esetben)

3. sz6m[ mell6klet: V6llalkoz6 ajhnlata (6s ahhoz kapcsol6d6 hi6nyp6tl5s, felvil6gosit6s 6s

indokl6s)

A Szerzbdi Felek r6gzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatol6sra a

szerzod6s tdrzsszdvegihez, de a Szerzbdl Felek szSmSra ismert azok tartalma. Ezen iratokat fgy kell
tekinteni, mint amelyek a jelen szerz6d6s elvSlaszthatatlan rlszdt k6pezik, azzal egyiitt
6rtelmezend6ek.
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Jelen meg6llapod6st Szerzodo Felek k6pviseloi elolvasiis 6s iittanulmiinyozis utiin j6v6hagy6lag, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti pdldrinyban irti-k al6, melybol 2 pelddny Yevot, 2
p6ldiny Elad6t illeti.

Vev6
D6l-Kom Nonprofit Kft.

k6pviselet6ben: Bir6 P6ter iigyvezeto

P6cs,2021jrlnius J.)

SERES Gdpipari6s Kereskedelmi Kft.
k6pvi se let6ben : Seres Lhszl6 J 6nos ii gyvezeto

P6cs,202l jfinius 21. D-6-l{9m Nonprofit Kft'
7632 P6cs, Sikl6si ut 52.

C6gjcgyz6ksz6m : 02{eS46S6
t AdbuAm:11&41*7-2-02rl
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