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mdsriszr6l:
N6v:
Sz6khely:
Cigjegyz6ksz6m:
Ad6sz6m:
Banksz6mlasziirn:
K6pviseli: Seres L6szl6 J6nos iigyvezer6

mint elad6 (a tov6bbiakban: Elad6)

(egyiittes eml(t6siik eseten: ,,Szerz6d6 Ferek" vagy ,,Ferek',) kdz6tt azalurirott helyen 6s napon azal6bbi tartalommal:

I. EL6ZMENYEK

1. Vevo a kdzbeszer I
riimiirit6s c6rg6p, irr.ia , :lj#f.ll;fiilL,frl,:"Krizbeszerz6si Eljrires,'). I

n benyrijtott ajrlnlatokat megvizsgilta, egym6ssal
dcinr6s6t az elbirdkist kovetoen, 2010 6v ;vember
rendelo hivatkozott kdzbeszerzdsi elj6rrlsban hozott
tkoziisiiban Elad6 lett.

l.' .. 
llyen elozm6nyek it6 felhfv6snak, a dokumentdci6 r6sz6tkdpez6 feladatleinlsnak, si eljiriisban benytjron aj6nlatinakmegfelel6en a jelen krizbe

4. Elad6 a jele s val vrlllalja, hogy a Vevo eltal ig6nyelt, a jelen szerzod6sheztartoz6 .mennyis6gi sen meghataroz-ott eszkdzoker a szerzoddsi feltdteleknekmegfelel6en a Vevri z iiadja.
5' Vevo vrillalja, hogy a szerzoddsben foglahaknak megfeleloen a leszillitott term6ket 6weszi,annak ellen6n6k6t megfi zeri.

II. A SZERZdDES T/IRGYA

6' Jelen szerz<idis tarsva az EKR001001482020 iktat6sz:imon nyilv6ntartotr kijzbeszerz€sieljrinist megindito ferhivnsb# fogrart, a t orue.re.res?rfr,e, 
"r.ip"ro 

6nt - 3 db tam6 t6s citgip -

7 ' Az Elad6 riltar reszilrir6sra keriir6 iirunak ds a teljesit6s egy6b eremeinek meg kefl felernie a

d,*
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k6zbeszerzesi dokumentumok szennti miiszaki specifikici6nak, az Elad6 ajrinlata rdszek6nt becsatolt

specifikrici6nak, valamint azoknak a szakmai jellemz6knek/param6tereknek, melyek a jelen szerzod6s

megkiirds6t megelozo kozbeszerz6si eljdrSsban eloirisr4 illetve az Elad6 riltal az ajinlat|ban

feltiintet6sre keriiltek.

E. EIad6 a jrirmiivekkel egyiitr kdteles Stadni azok haszndlati ftmutat6j6t, a KRESZ szerint

kdtelezo tartoz6kokat.

9. Elad6 krjelenti, hogy a j6rmiivek per-es tehermentesek, valamint annak tulajdonjogeval

szabadon rendelkezik.

10. A jdrmflvek adatai:

I . Rendszdm

Gydrrmdry RENAULT

Tipus MIDLUM 270 _ SEMATC233

Alvdzszdm VF6zUAHH000004530

Motorszdm 10972562

Forgolmi engeddly sorszdna

Tdnskinyv sorszdma

Kilomite16ra-allds 138.400 Km

2. Rend.szdm

Gydrtminy RENAULT

Tipus MIDLUM 2?O _ SEMATC233

Altdzszdm vF644AHH000004548

Motorszdm t097 5'150

Forgalmi engeddlY sorszdna

Tdrzskdnyw sorszdma

Kilomite16ra-dllds 109.500 Km

Premium - SEMATC333

VF629AHB0000l 855

11. Vev6 tulajdonszerzeset megalapoz6 jogugylet hatalyba l6pds6nek id6pontja: etades-etveteli

jegyz6ktinyv szerint.

12. Vev6 kiildn m m egbizn Elad6t a jrlrmiivek forgalomba helyez6s6vel .6s 
a

tulajdonosv6ltoz6ssal k nyiridai iigyint6z6ssel kapcsolatos eljar6s lebonyolitAsival'

\Y2
. !\-

&^,'.

3. Rendszhm

GYdrtruinY RENAULT

Tipus

Alvdzszdm

MolorszAm 05550651G

Forgalmi engedilY sorszdnn

TdrzskdnYt sorszdma

Kilomiter6ra-dllds 106.600 Km



Elad6 elj6rrisa az al6bbiak lebonyolit6sera terjed ki:
- miiszaki vizsga

- okmdnyirodai iigyintdz€s (vagyonszerz.si i,et6kkel kapcsoratos iigyint6z6s, forgarmienged6ly, tdrzskttnyv ki6llitrisa, rendszdmt6bla, stb.)
A miiszakirerer6ss.gbizt 

:,Y;:'? #J",#t5l,[;"fi:pill#",u:::::r;"]i1.,::,:
tov6bbi iigyin ben.

lJll:"'o' 
helyezdssel 6s a tulajdonosviiltozisi eljiiriissat kapcsolatban felmeriitt kriltsdgeket Etad6

UI. A TELJf,SiTfSI H,q.TARIN6

13. Elad6 k<itelezeftsdset v6llal. arra, hogy a It specifikricionakmeglelel6en a rerm6keker a szerzod6skdt6st kovei6en a
leszittitla e, at"+ vlro ij.rii", ,utu,nint u t apcsol6d6 ott 15 napon beliil

foglalja a kijzbeszerzdsi elj6r6s dokumentumaiban
t a jelen szerz6d6s szerinti dokumentumok 6ltal
ezek idopontja elt6r, a teljesit6s napja az a rrap,

megtortdnt 6s valamennyi dokumentum a Vevo

valamennyi teher visel6s6re.

ek tulajdonjogiban
_ bejelenti az illet
eredeti p6ld6ny6n

oz sziiksdges kdtelez6 tartalmi elemeknil sz6l6
ottak szerint kertilt elk6szit6sre.

20' 
,Felek 

kijelenik, hogy a szerzod6s t6rgy6t k6pez6 jrirmiivek turajdonjoga nem rartozik a bizarmivagyonkezel6s alapjrin fenn6ll6 kezelt vagyoiLa.
21. Elad6 k<iteles a Vev6t minden olyan kiiriilm6nyrol haladdktalanul dnesiteni, amely a teliesitdscred,enyessegdt, vagy a hardrido ,u.ta.at ,..rliy"aiirl ,"gv"iai.rLr. ;;'#;;t,;r-",l,,r,ljlllrou,
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ered6 k6rdrt az Elad6 felcloss6ggel tartozik.

IV. SzALLITASI FELTETELEK

22. Elad6 az 6rut Vev6vel egyeaeteft idopontban adja birtokban 6s tulajdonba, elozetes
forgalomba helyez6si eljrir6s lefolytat6sival. A forgalomba helyczdshez sziiks6ges dokumentdci6r
Vevo Elad6val egyeztetve biaositja.
23. A teljesit6s helye: Pecs-Kdkenyi Regionrilis Hullad6kkezel6 Kdzpont (7639 K6k6ny 063/2
hrsz.)

24. Elad6 k<ltelezetts6ge az 6ru leszdllit6s6n tfl a forgalomba helyez6sre 6s az iizembehelyez6sre.
sziiksdges hat6sigi elj6nisok lebonyolitiisrira irrinyul.
25. Vevo jogosult a j6rmfveket 6tad6skor rdszletesen meg- 6s 6tvizsgiilni, es ennek keretdben
sziiks6ges eljrirdsokat megtenni. A sz6llitand6 jirmrinek minden vonatkozAsban meg kell felelnie a
szerz5dds rdsz|t k6,pez6 miiszaki leir6snak, valamint Elad6 szakmai aj6nlat6nak. Vevo jogosult a
szrillit6s id<5pontj6ban a jirmrivet 6s tartozdkait mennyis6gi 6s miikdd5kipess6g vonatkozds6ban
ellen6rizni. Vev6 a teljesitdsi igazol6st mindaddig nem Allitja ki, amig a mennyis6gi ellenorzdst ds a
miikdd6k6pess6g min6s6gi ellen<irz6s6t vegre nem hajtotta.

26. A Vev6 a szillitiskor mennyisdgi ds a miikddok6pess6gi-minosegi ellen6rz6st v6gez.
Mennyisdgi 6s a miikdd6k6pess6gi min6sdgi ellenorz6s az akibbiakra terjed ki:
- a leszillitott j6rmii ds tartoz6kai darab- illetve tdrelszim6nak ellenorzdse,
- a sz6llitott jdrmti hasznalathoz sztiksdges dokumentiici6 megl6t6nek vizsg6lata, illetve a jirrnii
dokumentici6nak va16 megfelelosdgi kontrol lja,

- gy6rt6 vagy Elad6 6ltali nyilatkozat, mely tartalmazza a hat6lyos szabvdnyoknak 6s el6iriisoknak
val6 megfelelosdget (6rintisv6delem, balesetvddelem, ttizv6delem stb.).

27, Elad6 a szrillitissal egyidejiileg kdteles magyar nyelven Vevo kdpviseloje r6szdre 6tadni
minden olyan dokumentumot - bele6rtve a magyar haszniilati [tmutatot, alkatr6sz katal6gust, eredeti
CE megfelel6s6gi tanfsftvdnyt 6s forgalmi enged6lyt -, mely a szellitott j6rmfi egyenirt6kiisdgduek
meg6llapitis6hoz, haszn6latilhoz, kezeldsdhez ds miikddtet6sdhez elengedhetetlentil sziiks6ges.

28, A Felek a mennyis6gi 6s a miikdd6k6pess6gi-minos6gi ellen6rz6st kdvetoen iizempr6bdt
tartanak. A funkcionilis teszt sorin, ha valamely funkci6 nem megfeleloen miikddik, vagy a Vevo a
jirmii mtktidds6vel iisszefiiggdsben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elh6ritdsa az Elad6
feladata. Az Elad6 javaslatot tehet a folyamat rnegv6ltoztatasara, de Vev6 dont arr6l, hogy ajavaslatot
elfogadja-e, vagy a rendszen kell m6dositani a folyamatnak megfeleloen.

29. Elad6 kdteles az tizemproba sor6n feltdrt hib6kat 6s hi6nyoss6gokat - a leheto leggyorsabban
is a saj6t kiilts6g6n - helyrehozni. Amennyiben az Elad6 ezt nem teljesiti, a Vevonek jog6ban 6ll m6s
szem6lyt megbizni az utasit6sok v6grehajt6s6ra, 6s az ebb5l eredo vagy ezzel j r6 ktjltsdg€ket a Vevo
levonhatja b6rmely, az Elad6 r6sz6re eseddkes vagy eseddkesse vil6 kifizetdsb6l, illetve jogosult a
szerz6d6ssze96s ktivetkezm6nyeit alkalmazni.

30. Szerzod6d6 Felek az 6tadiis-iitvdteli eljerest a sikeres tzempr6ba lezerasat kdvet6en tartanak.
Vev6 az 6tadds-6tv6teli jegyz6ktinyvet akkor krtteles al6irni 6s a teljesit6si igazolast kiadni, ha az
iizempr6ba sorin az 6tadottj6rm[ hibatlanul funkciondl. A sz6llitott jrirmfi tulajdonjogrinak etszillesa,
az iitad6s-6tv€tel idopontj6ban tdrt6nik, s Vevo att6l kezdve szedi annak hasznair, viseli rerheit es
mindazt a kdrt, melynek megtdrit6s6re miist kotelezni nem lehet.

31. Vevo kdteles a szerz6dds rirgy6t kdpezo j6rmiivet rendeltetdsszeriien hasznilni a gy6rtminyra
es tipusra vonatkoz6an az Elad6 eltal 6tadott haszn5lati utasitisnak megfeleloen. Vevo a haszndlat
sorhn 6szlelt hibrikr6l - a szavatoss6gi id6tartam alatt - kOteles irasban 6rtesiteni az Elad6t.
32. Alvillalkoz6kig6nybev6tele:
A kozremiikijd6 magatartds6drt a k6zremiikijdot ig6nybe vev6 f6l irgy felel, mintha sajrit maga jrirt
volna el. Az alviillalkoz6 bevonSsdra a K<izbeszerz6si Dokumentiici6ban foglaltak, valamint a Kbt.
138. $-a ir6nyad6.
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33' Elad6 az 6ltala 6s alkalmazottai eltal okozott krirdn teljes felel6ssiggel tartozik. E kijrben aElad6 kifejezetten kotelezetts6get vhllal ana, hogy a tevdkenysdie foly6n 
"riio 

r.a.or."i i"r;", Lt.il"nmegt6riti.

34. A Vevo 6ltal a szerzodis ellendrt6kekdnt az Elad6nak fizetendo teljes dsszeg:
nett6 szerz6d6ses rir: 47.900.000 Ft + AFA, mely szerzoddses vdtelir tartalmozza az Elod6 riltal
brztositand6 valamennyi 5ru ds szor96rtat6s risszesitett eIen6rt6k6l az ar6bbiak szerint:

- I . sz. jiirrnii v6tel6ra: t!. ...clq. .-.!r_ Ft + Afa,
- 2. sz. jbrmi v6tel6ra: ri,s;*.. Ft + Afa,

3. sz. jdrmii v6tel6ra:.1:..'...s. .-'jFt + Afa.

:5'..... o jefen szerzod6s 34. pontjdban meBhat6rozott szerzod6ses 6r tafialmazza minden 6tad6srakeriilo termdk, jog ellen6rt6ket, a sz6[itrisi kdrts6geket, terepit6si kiirts6geket, a kapcsol6d6
ok ellendrt6k6t, a v6mot, iizembe helyez6si dijat 6s egy6t ill.t6keket iz EI;d6 teljesiA6vet
llnden egvdb jogcimen fermeriilo kdlrs6g;ket. iientiekben ,"ghuraroron ',i-n f"l1t

Elad6 a gdpj6nnii 6tadris6val ds etv6tel6vel <isszefii-ggdsben semmilyen jogcimen tovebbi dijat,
kiilts6get nem sziinrithar fel. A felmertilo bankktilt 169 El-ai6t terheli.

l9'. . . -EBdo 
kijelenti, hogy a Vev6 6ltal rendelkez6sdre bocs6tott inform6ci6k atapjln azajrtnlati rir

kialakitesdhoz sziiks6ges 16nyeges inform6ci6k rendelkez6s6re 6lltak a ktizbeszerz6si eljrir6s slrdn.

17 '. vev6 nyilatkozik, hogy a. szerzod6s t6rgy6t k6pez6 6rubeszerzds ellenirtdkdnek p6nziigyi
fedezetdvel rendelkezik, illetve esed6kessdgkor rendelkezni fog.

V. SZERZODESES fRTfK

FIZETESI FELTf,TELEK

VII. x,rnrnnirns, KOTBEREK ts sztRz6onsES BrzTosiTEKoK

Vev6 a Ptk. 6:142. g-ra is figyelemmel nyomat6kosan felhivja Elad6 firyelm6t,.hogy

(.-]-
(-{'

38' A jelen szerz6d6s 34. pontj6ban meghatdrozott ellen6rt6ket kiegyenlir6sire az ir6sban igazolt,
szerzod6sszerfl teljesit6sr kiivetoen ut6lag, a Kbt. 135. g-ban, a polgariiorv6nykiinyvrol sz6lo-zot3.
6vi V. torv6ny 6:130. $ (l)-(2) bekezddseiben meghat6rozottaknalimegfeleloen ritutal6ssal egyenliti
ki, a sz6mla Vcv6 rilrali k6zhezvdtel6nek napj6t kdveto 30 napon beliil.
A szimliin fel kell tiintetni a vevo nev6t, cim6t, adoszim6t, jelen szerzcid6s szimdt.
39. Az ajanlati 6r tartalmz minden kolts6get, ad6-, v6m, illet6k, jriLrul6k osszeger, minden
rilforditdst, ami a g6pj6nnri szillitdsival, dtadrisr val 6s Sw6tel6vel kapcsolatban felnierithet. nz
ajdnlatban meghatirozott ellen6rt6ken feliil a gdpjrirmri 6tadAs6val 6s 6w6teldvel risszefiiggdsben rn6s
jogcimen sz6mla nem nyirjrhato be, egy6b fizet6si kOtelezetts6get Vevo nem v6llal.
40. Amcnnyiben a szlrrrla vagy a szaml6val egyiitt benyijtand6 dokurnentumok hi6nyosan vagy
nem a megfelel6 ta(alommal keriilnek kirillit6sra, a Vev6 a hirinyossrig 6szlel6sekor halad6ktalanul
l|iekoztatia az Elad6t 6s a fenti hatririd6 a dokumentumok ismdtelt vagy pOtt6lag t6rt6n6 benyrijkis6t6l
sz6miwa tijra kezd6dik.

41. T6rgyi beszerz6s nem rartozik az AFA torv6ny 142. $, azaz a forditoft AFA hatrilya ali.
12. A sz6mla benyijtas6nak legkorrlbbi napja: a teljesit6s Vevo eltal ttirtdnt ir6sbeli
j6v6hagydsinak - a teljesit6sigazolSs kirillit6s6nak napja, a szlml6t az Elad6 a teljesit6st k6veto g.
napig kdteles benytjtani.
43. Vevo fizet6si kdsedelme:

Fizetesi k6sedelem eset6n Vevo a Ptk. 6:155. $-riban foglaltak szerinti kdsedelmi kamat megfizet6sdre
kiiteles.

(.^.. __
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Szerzrid6s hibriLtlan 6s hat6rid<ire tcirt6nd teljesit6sdhez kiemelt 6rdeke fiiz6dik.
45' K6sedelmi kiitb6r: A teljesit6sre vonatkoz6 k6sedelmi k6tb6r mdrt6ke: 0,5 oZlkesedelern mel
6rintett nap. A kesedelmi kdtbdr alapja: a k6sedelemmel 6rinteft term6kekre vonatkoz6 ijsszesitett
aj6nlati rir. A k6sedelmi kdrbdrrel drintett napok sz6m6nak maximuma: 30 nap.
46, Meghirisuftisi kiitb6r: vevo fenntartja mag6nak ajogot, hogy a 30 napot megharad6, Elad6
drdekkor6ben felmeriilt, felr6hat6 k6scdelern esetd a szer;6;6sttll egyoldal[ nyilarkoiattal jal5on.
Eldllas eset6n az Elad6 az dsszesitett nctt6 i 61 2}%o-Anak megfeleld clsszegii meghiisul6si
kdtb6r megfizetds6re koteles. A k6sedelem.jo erkezm6nyei nem alkalmazhat6k af,ban ai esetben,
ha az a Vevri szerzrjd6sben viillalt k<itelezettsd k megszeg6s6b6l fakad.
47, Kiitb6rekkelkapcsolatosegy6brendelkez6sek:

47.1. Amennyiben EIad6 Ver o kdtb6rig6ny6t kifogrisolja, kdteles ezt halad6ktalanul.
irisban megtenni.

.47:2., Felek meg6llapodnak abban, hogy vevojogosurt az esed6kess6 vert, erismert k6tb6( a
m6g ki nem egyenlitett ellendrt6kbol levonni, vagy 6rteiit6 level (dijbek6ro) .igan e*enyesiteni;
valamint amennyiben vev<inek a kdtbdr rn6rt6k6t mighalad6 k6ra keietiezik, azt;Lgosult Eiad6 fel6
tovdbbh6ritani. Elad6 kdteles megtdriteni az Altala sziztidlsszeg6ssel ,agy sierr6d6ien kiviil okozott
ds Vev6 partnerei ds iigyfelei dltal jogosultan Vevore hdritott tart. n teseaetmi kdtbdr fizet6se nem
mentesiti Elad6t a teljesit6s a16l.

47.3. Hib{s teljesit6si kiitb6r: Amennyiben Elad6 az irisbeli drtesitdsrol szlmitott 48 6rdn
beliil_ nem kezdi meg a j6t6llisi 6s garanci6lis, szavarossegi ig6nyek k6r6be es6 hib6k javitrisrit,
k6sedelemmel 6rinteft 6rdnkdnt nett6 20-000.- Ft hib6s teljesit6-si ktitb6r megfizetdsere ktiteles.

41.4, A kdtbdrigeny nem 6rv6nyesit6se nem jelent joglemond6st Vevo r6sz6rol.
48. J6t6ltis

48'1' Elad6 j6tnll azert, hory az dltala leszdllitoft eruval kapcsolatosan nincs olyan, hibris
tervez6sbol, nem megfelelo anyagokb6l, vagy szak6rtelem hi6ny6b6l, vagy az Elad6 csele-keaetebol,
mulaszt6srib6l szirmaz6 hibrija, amely a leszdllitott term6k rendeltet6sszerli haszn6lata soren
felmeriilhet.

48'2' J6tdlles id6tartam a az alvlzra 6s a fel6pitm6nyre az etadiis-6tv6tel dritumrit6l szimitott
6 h6nap..

49, J6tdllds 6s garanci6lis, szavatoss6gi ig6nyek 6rv6nyesit6se

. 49'l' A j6t6ll6si id<iszak alan a hib6s termdk megvizsgrilis6nak 6s javitiis6nak minden
k6lts6ge Eladot terheti, ideirtve..a riszrflrrisi 6s munkadijakat" valimint 

" 
j*ite;h", ;;;""gieu. ,rendeltet6sszeni haszn6lathoz sziiks6ges egy6b dijat, r6forjit6st.

49.2. A j6t6ll6s keretiben Erad6 v6 arja, hogy garancii is idoszakban a hiba
sdt kdvet6 24 6r6n beliil - azzal, hogy a24 br6l
v6tel6vel, munkanapokon 6 6s 22 6ra kozott
It b6rmely helyszinen a javit6st az alabbi j6t6lLis
megleldlt szakszerel6 bevon6s6val, szakizerviz

. .49.'3: A j6t5llisra illetve a garanci6lis javit6sokra vonatkoz6 ig6nybejelent6st kovetoen 246r6n beliil Elad6 kdteles a javitiist megkezdeni, ds-azt 6sszerii haterid6n uelut lereleznr.
49'4' A j6t6ll6sra vonatkoz6an a jelen szerz6ddsben nem szabalyozott k6rd6sekben a ptk.

6:17 | - 6:173. g-ai ir6nyad6ak.

VIII. A SZERZODES MODOSiTASA, MEGSZUNTETESE

50' M6dositris: Jelen szerz6d6sben szabiryozottakat csak ir6sban (papir arapri dokumentum), aFelek c6gszerii aLlir6srivar lehet m6dositani. Sz6ban, r6utal6 magatartessal vagy ir6sban, de aszerzoddst al6ir6 kdpvisero szem6lyekt6r eltdro beosaassar ren'derkezo .r",itry.r 
-aii'"r 

,"r,jognyilatkozat a szerz6dds m6dosit6s6ia nem alkalmas.
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51. Altalinosmegsziintet6s:
Vevo andoko, fl:H:ff1}".1#ii,ili*1?_?itffi il:ixi:ffi.I ll.:H?J,";Elad6 k ban fokozoft k6renyhitdsi t<dielezettseg terheli.
52. Rendkiviili(szankci6s)megszUntct6s:

52'1: . ... vevo jogosult az Elad6 s_rilyos werz6d6sszeg6se eset6n - irrisbeli nyilatkozatrivalu19']1"[ hatrillyal vagy az Altala meghatrirozott hat6ridovel ] a szerzod6st felmondani vagy att6lel6llni. Elad6 szempontlrib6l ene szolgil6 oknak min6siil, ha
a) Elad6nak felr6hat6 k6sedelem el6ri a 30 napot;
b) Elad6 hibrisan teljesit 6s a hiber I 5 nap alatt uern javirja ki teljes k<iriien;
c) Elad6 a teljesitdst jogos ok ndlkiil megtagadja;
d) Elad6 jelen szerzoddsen alapul6 k0telezens6geit oryan jerent6s m6rt6kben megszegte, hogy

ennek k<ivetkezt6ben Vev6nek a tovribbi te esit6s nem rilj 6rdek6ben;
e) EIad6 felftiggesai a kifizet6seit, ellene jogerosen felszdmol6si elj6r6st rendelnek el, Elad6

legfbbb szerve a t6rsas6g vdgerszimoldsdnak megkezd6s6ror, fersz6moi6s6nak
kezdem6nyezes6r6l hatilroz;

l) jogszab6lyon alapul6 fehnond6si vagy el6lLisi okok fennrlllnak;
g) EIad6 bfrmilyen m6don megtdveszti a Vevot, vagy val6tlan adatot szolgeltat 6s ez kdzvetlen

vagy kdzvetett m6don stlyosan k6ros hat6ssal lehet a l6nyeges szerz6deses kotelezetts6gek
teljesit6s6re;

h) a szerz6d6s t6rgy6nak haszndlatba v6tel6t/regisztrici6jrit az illet6kes hat6s6g nem engeddlyezi;
i) a Kbt. 143. $ (3) bekezd6se szerinti felmonddsi okok valamelyike bek<ivetkezik.

52.2. A szerz6d6s felmond6sa, vagy att6l val6 elillasijog gyakorlisa csak ir6sban 6rv6nyes.
53. ElsziimolSs:

Amennyiben a szerzod6s annak teljes kdrft teljesit6se nilkiil sziinik rneg, r]gy Felek kritelesek az
elszlmoliis 6rdek6ben egymiissal szembeni ig6nyeiket haladdktalanul felm6rni 6s egyeztetdst
kezdem6nyezni. Felek megSllapodnak, hogy az egyeztetdsek sor6n fiiggetlen szak6rtot vonnak be,
amennyiben az elszlLmoliisi dsszeget nem tudj5k kdlcstintisen elfogadni. Elad6 kijelenti, hogy a
fiiggetlen szak6rto sz6m6ra tizleti kdnyveibe, szerz5d6seibe betekintest enged a jelen szerzod6ssel
0sszefiiggdsben.

Arnennyiben a szerz6d6s megszilntet6sdre Eladonak felr6hat6 sflyos szerz6d6sszegds miaft keri.il sor,
irgy ilyen esetben Elad6nak csak a m6r elv6gzen munkak elszArnol6s6ra lehet ig6nye.

54. Kiil0nleges jogrendre vonatkoz6 rendelkezdsek: Arra tekintettel, hogy a jelen szerzod6s
megkdtds6t megel6zo kdzbeszerz6si elj6r6s megindites6ra eg6szsdgiigyi viils6ghelyzetben
(6rv6ny0gyi k6sziilts6g) keriilt sor, anrcly sor6n a viiltozo jogszal-r6lyi k0rnyezet hatAssal lehet a

szerz6dds teljesitds6re, a Felek a kcivetkezokben rillapodnak meg. A Kbt. 141. $ (4) bekezd6s a)
pontj6ra figyelemrnel Vevo rdgziti, hogy a szerz6dds 13. pontj6ban rdgzitett teljesit6si hatririd6t
szerz6d6sm6dosit6s n6lkiil meghosszabbithatja abban az esetben, ha a vdls6ghelyzet a szerzod6s
hatilyba l6p6s6tol sz6mitott 60 napon beliil nem sziinik meg ds az Elad6 ir6sban, indokl{ssal
t6jikoztatja arr6l, hogy teljesit6se a j6rvany0gyi k6szi.ilts6gbol kifoly6lag akaddlyozott. A teljesitesi
hat5rid6 ebben az esetben a Felek riltal meg6llapitort m6rtdkben, de legfeljebb annyi nappal
hosszabbodik meg, ah6ny nappal a szerzodes hatAlyba l6p6s6ttil sz6mitott 60 napon trll az
eg6szs6giigyi v6lsdghelyzet fennrillt. A vdlsrlghelyzet fennilLlliisa, valamint annak megsztin6sdnek
meg6llapit6sa a jogszab6lyi rendelkezdsek alapjAn tiirt6nik.
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55. . .. 
Annak ok6n, hogy jeren szerz6d6st a Felek kdzbeszerz6si elj6r6s arapjdn eredminyek6nt

ktitdft6k meg, Felek krjelentik, hogy teljes meg6lrapod6sukat nem kiz116l'ag jeren szerzodes
tdrzsszovege tarralmazza. A k<izbeszerz6si elj6riis soriin keletkezett iratokat fgy feli tekint"ni,,nirr
amelyek ajelen szerz6dds elv6laszthatatlan r6szeit kdpezik, azzal egyiit olvasunlJOl 6, 6rtelmezend6k,
kiiltjn<io tekintottcl az ol6bbi dokumcuturrrt_,kr a.
- Felhivds, Kdzbeszerz6si Dokument6ci6, Miiszaki leirris, kieg6szito tejdkoztatasra adott aj6nlatk6r6i

vdlaszok (amennyiben erre sor keriilt);
- EIad6 nyertes aj6nlauinak terjes rartalma a Kbr.44. $ (l) bekezdds6ben fogrartakra figyeremmer.
56' A fenti dokumentumok koztifti, ugyanazon k6rddsre vonatkoz6 birmely elt6r6s, ellentmond6s,drtelmezisi neh6zs6g esetdn a regrerjisebb ds legmagasabb mtisrat i 'tartuimlt mffienito
dokumentum az ir 6ny ad6.

57. A szerz6d6s Kbt.6ltal meghatarozott tartalma:
l3l. g (2) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rdgzitik, hogy a szerz6d6ses
Elad6 ajrinlat4 igy a nyertes ajr{nlat drt6kel6s; kertilo ianalmi 

"Lm"i a
0telezetts696t k6pezik.

eleget t6ve Felek megrillapodnak, hogy Elad6
alaft tulajdonosi szerkezet6t a Vev<! szdm6ra

er t6ve Felek rogzitik, hogy Vevo iogosult 6s
olyan hatiridovel, amely lehet<ivd t".rl, hugy,
tudjon _ ha a Kbt. 143. g (3) bek. a) vagy b)

a) a nyertes n kdzvetetten va 25 lajdoni r6szesed6stszerez valamely szemdly vagy ;;
tekinteteben fenn b.k;;;;. k);i;" :; ,11f,u",",, 

u,"t,
b) a nyertes ajenl n vagy k meghalad6 tulajdoni rdszesed€stszerez valamely olyan vagy sz nt jogk6pes szervezetben, amelytekinteteben fennrill a 6 k) pont k hatdrozotr felt6tel.09,:'.'. Felek r<igzitik, hogy 

_a 
Kbt. 125. $ (5) bekezd.s szerinti felmond6s esetdn az Elad6 aszerzrjdds megszrin6se eron m6r terjesiterr szorgdhil.i;;;;6rrzeni p6nzbeli e[en6rt6k6re jogosurt.

eleget t6ve Felek ktlfiildi
atkoz6 meghatalma llet6s6ge
eniil beszerezhet az atokat az

49.7. Vevo nvilatkozik, 
loeV u Kbt. 133. g (l) bekezd6s6t figyelembe veftdk akrizbeszerzcsi eljdr6s eloleszitise sorin

un.13,l;r".u"",ffi::?_1* 
retjesitdse sordn a Kbt. 133. $_t6t a Kbt. r40. g-ig terjed6 renderkezesek
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49.9. A szerzodes m6dosit6sa kapcs6n a Kbt. l4l . $ irinyad6.



49'10'. Felek rtigzitik, hogy a szerzod6s megkot6se, 6s teljesit6se sor6n a kijzbeszerz6sekre
vonatkoz6 szab6lyoz6s c6lj6val dsszharrgban, a kcizbeszerzdsi alapelveinek tiszteletben tartdsdvai [Kbt.2. $l kell elj6mi.

VEGYES RENDELKf,ZESEK

58. Kapcsolattartis
Felek megiillapodnak abban, hogy a jelen szcrzrid6s hatdlya alatt egym6ssal kdlcsdnOscn
egyiittmiikddve j:irnak el, ennek 6rdek6ben Elad6 folyamatosan taj6koztatni kiiteies a Vevot a teljesit6s
menet6r6l. A Felek a szerz6d6s teljesitese sordn minden linyeges ktir0lm6nyr6t kdtelesek egym6st
ir6sban 6rtesiteni.

Vev6 r6sz6rril a kapcsolattartrisra feljogositott szem6ly:
Ndv: Hoffmann 86lint
Telefon: +36/320-373- l I l0
E-rnai I : hoffmann.balint@delkom.hu

Az Elad6 6ltal kapcsolattart6sra feljogositott szem6ly:
Niv: Seres Lriszl6 Jdnos
Telefon : +36 30/9 I 9027 5
E-rnail: info.pecs@seres.hu

59. lrdnyad6 jog:

Szerzodo Felek kifejezetten megillapodnak, hogy jeten rnegrlllapod6s eg6sz6re - igy ktildnrisen a
szerzodis megkdt6sere, anyagi 6s alaki 6rv6nyess6g6re, kdtelmi hat6saira, a szerzod6st biztosit6
mellekkdtelezetts6gekre, a szerzodessel kapcsolatos kdvete16sek beszirnithat6srigrira, engedmenyez6s
ttjan tdrtdno 6truhdzhat6s6g6ra 6s 6tviillaliisdra - a magyarjog rendelkez6seit kell alkalmazni.
60. Bir6srigial6vet6s:
Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen szerzod6sb6l eredo esetleges vit6s kdrd6seket elsosorban
tergyaliisos titon, peren kiviil rendezik.

Felek a jelen szerzod6sb6l ered6en a jdvoben felmeriilo, helyi bir6s6g illet6kess6gebe tartoz6
vagyonjogi jogvitriik elbir6l6s6ra kiktttik a Vevo sz6khelye szerinti bir6srig kiz616lagos illet6kess6g6t.
Jelen bir6sSgi kiktit6s hat6lya kiterjed a Felek jogut6daira is.

61. Kiirnyezetiszempontok:
Elad6nak a Vev<ivel tdrt6n6 kommunik6ci6ban, 6s az egyes feladatok elv6gz6se sor6n az elektronikus
utat kell el6nyben r6szes(tenie. A szerz6d6s teljesit6se sor6u a dokument6l6s elektronikus
adathordoz6kon ttjrt6nik, 6s csak a felek 6ltal elfogadott utols6 verzi6k keri.ilnek kinyomtatdsra.

62. Jogrril val6 lemondis hiinya:
Jelen szerzoddsben foglalt b6nnely jog kdsedelmes 6rv6nyesit6se, illewe 6rv6nyesit6sdnek
elmulaszt6sa nem jelenti a jogok 6rv6nyesitdsirol val6 lemondSst, illetve valamely jog r6szleges vagy
kizdr6lagos drv6nyesit6se nem z6rja ki a tijbbi, illetve a fennmarad6jog 6rv6nyesitdsdt.

63. Szerz6d6s bizalmas kezel6se:

Elad6 kijelenti, hogy az ajrinlat6ban elkiiltinitett m6don elhelyezett, bizalmasan kezelendok6nt
me&ieldlt, iizleti titkot tartalmaz6 iratok nyilvinossAgra iozatal|t megtiltja. Felek rdgzitik, hogy az
tizleti titkot tartalmaz6 iratok nem tartalmazz6k a Kbt.44.$ (2)-(3) bekezd6sek szerinti elemeket.

64, Titoktartds: Jelen szerzod6s al6ir6sdval Elad6 kdtelezi magiit arra, hogy a szerz6des
teljesit6se soran tudom6s6ra jutoft adatokat, informaciokat, iizemi 6s tizletpolitikai esemdnyeket
es/vagy szem6lyekre vonatkoz6 v€dett adatokat / a tovilbbiakban egyiittesen: adat(ok)/ iizleti titokk6nt
kezeli. Elad6 szerz6d6s teljesit6se sor6n tudomdsira jutott adatokat harmadik f6lnek nem adhatja ki,
azokat csak a jelen szerz<id6s teljesit6s6hez sziiks6ges m6rt6kben haszn6lja. Elad6 ennek megtartisiir6l
a feladatok elt6tris6ban ktizremiikod6 munkat6rsai, alvrillalkoz6i, teljesit6si segddei tekintetdben is
kdteles gondoskodni. Az informiici6k 6s adatok iizleti titokk6nt tdrtdno keze16s6re vonatkoz6
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kotelezetts6g az Elad6tjeren szerz6d6s rejdratit krivetoen is korr6tran ideig terheri.
65' . -Elad6 

kijelenti. hogy nincs olyan fiiggoben rev6 ktiterezetts6ge vagy 6rdekkdr6ben r6v6 m6sk<irtilminy. amerv kedvezotrenur hathat a;elin szerzoaesb"n rogtutiut d;itt;;gd.";;r;'"ri,ere*
vagy sajrt teljesit6si kiszsigdre, illetve kipess6g6re.
66' Elad6 eziton is meser6siti minden kiizbeszerz6si eljiir6s sor6n tett nyilatkozatdt, tovdbbafelcltissege tudatdban kijelcn"ti. hogy azok tanalma es jelen szerzod6s kdzdtt ellenrmond,s nern allfcn n.

9'' ,, Illatl(r karcrezettsdget vrirlar, hogy targy szcrinti megrender6s rcljesi(ds6ver kapcsotatostevekenys6ge sor6n a vev6 6rdekeit messzemen6in szem eldtt taija ds vev6 d;dek;l; sin"-.iorv"l",jogokat nem szerez.

68. Elad6 h^n, Er-rr. t-a-..i^^t-.1jogosurts,ggar 
ii? 3:i?5rJl::.",ff,.i:i"i:i..",:Jilrali1fTffi;,.f1:;

szabilyai szeri zik Vevo feld.
69. Jelen szerzod6s elv6lasahatatlan r6szdt k.pezik az al,bbi melldkletek:
l. szrimri mell6kler, 

\o^!:y:isi Dokurnenrum 6s meltdkletei, illewe azok eserleges
modosttasar,

2 szrimri melldklet: A kiizbeszerzdsi eljrlLriis sor6n nytjtott kieg6szit6 tdj6kozrat6s (adott esetben)
3. sz6mri mell6klet: Vdllalkoz6 ajdnlata (6s ahhoz kapcsol6d6 hidnyp6rl6s, lelvildgosit6s esindokLis),

k, hogy a fent emritett dokumentumok fizikairag nem keriilnek csatoliisra az, de a 
.Szerz6d6 Felek sz6m6ra ismert azok tanilma. Ezen lr.,ot rt t nu f,.tfk a jelen szerzodds elv6laszt haratlan ,eirci r.ep"rit,'- J)?r"rJgrun

Jelen megillapodiist Szerzod6 Ferek kdpvise16i elorvas6s 6s 6ttanurm6nyoz6s ut:in j6v6hagy6rag, mint

;lii::yi'Jr}l,',.Tben 
megegvezot 4 eredeti p!ial,yi",-*ir, arri, merybot i'perai""i-r,,",10,, z

P6cs, 2020. november?. !,
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kdpviseleteben: Bir6 piter
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