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I. ELOZMENYEK

Megrendelo, mint l\j6nlatkero a kozbeszerz6sekrol sz6lo 2011. evi CVlll. torveny
(tcrvabbiakban: ,,Kb1l.') alapj6n ,,lnformatika eszkOz 6s szoftver beszerzes" t6rgy6ban
kozbeszerzesi elj6 rilst folytatott le (tovabbiakban :,,Kcizbeszerz6s i Elj6 rds").
II. A SZERZ6OEST ALKOTO DOKUMENTUMOK
1. Szerz6deses okrm5nvok:

Felek teljes meg6llapodasdt a Szerzod6s torzsszovege, a Kozbeszerz6si Elj6ras
sordn a kiegeszito t6jekoztat6s-ker6sre adott aj6nlatkeroi v6laszok (amennyiben
kiegeszito t6jekoztat6si igeny felmerUlt), a Kozbeszerzesi Elj5rrisra vonatkozo
AjAnlatteteli FelhivSs es Dokumentdcio 6s a nyertes aj6nlata tartalmazza a Kbt. 80.
$-ara figyelemmel.

2. Dokumentumhierrarch ia :

A fenti

dokumentumok kozotti, ugyanazon kerdesre vonatkozo b6rmely elteres,
ellentmondds,6rlelmezesi neh6zseg eset6n a legteljesebb mriszaki-szakmai
tartalmat rlgzito rendelkez6s az iriinyad6.
3. A szerz5d6s Kbt. Sltal meqhat6rozott tartalma:

3.1. A Kbt. 124. S (12) bekezd6s6nek eleget teve Felek rogzitik, hogy a Szerzodeses
Okmdnyok resz6t kepezi Sz6llito Ajdnlata, igy a nyedes aj6nlat erl6kelesre kerUlo
tartalmi elemei a sz<>rzod6s r6sz6t, sz5llito kotelezettseget kepezik.
1-2, A Kbt. 125.S (rt) bekezd6s a) pontjSnak eleget teve Felek megallapodnak, hogy
Szallito a szerzodris teljesltese sor6n nem fizethet ki, illetve szdmolhat el -a
szerzodes teljesitesevel osszefUgg6sben olyan koltsegeket, melyek a Kbt.56 S (1)
bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo t6rsasdg tekinteteben
merulnek fel, es melyek
Szallito adokoteles jovedelm6nek csdkkent6s6re
alkalmasak.

a

1.3, A Kbt. 125.S (4t) bekezd6s b) pontj6nak eleget teve Felek megdllapodnak, hogy
5z6lllto kdteles a jelen szerzod6s teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi

a Megrendelo szlmlra megismerhetove tenni. SzSllito a
megismerhet6v6 tetelre vonatkozo kotelezettsege mellett a jelen szerzodes
idotartama alatt ir6Lsban koteles t6jekoztatni Megrendelot minden, a tulajdonosi
szerkezet6ben bekovetkezett v6ltoz6srol, a megv6ltozott 6s az [j adatok, valamint a
vdltoz6s hatSly6nak megjelol6sevel" Sz6llito a jelen szerzod6s teljesitesenek teljes
idotartama alatt halad6ktalanul irdsban koteles Megrendel6t ertesiteni a Kbt. 125. S
szerkezet6t

(5) bekezd6s6ben mregjel6lt Ugyletekrol.

3.4. A Kbt. 125.S (5) bekezd6senek eleget t6ve Felek rogzftik, hogy Megrendeto
jogosult 6s egyben k6teles a szerzod6st felmondani - ha szUkseges olyan
hat6ridovel, amely lehetove teszi, hogy a szerzod6ssel 6rintett feladata elldt6sdrol
gondoskodni tudjon - ha

a) a SzAllito kdzvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdas6gi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt.56. S (1) bekezdes k) pontjiiban
meg hat6rozott felteteleknek.

b) a SzAllito kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkezo
gazdas6gi tdrsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. S (1) bekezdes k) pontjdban
meg hat6 rozott felt6teleknek.

3.5. A Kbt. 125.S (6) bekezd6senek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy a Kbt. 125 S
(5) bekezdtls szerinti felmondas eset6n a Szdllito a szerzod6s megszUnese elott mar
teliesitett szolg6ltatiis szerzod6sszerii penzbeli ellenertekere jogosult.
3.6j A Kbt. 125. S ('7) bekezd6senek eleget teve Felek meg6llapodnak, hogy kUlfoldi
adoilletosegrl Szallito koteles a szerzodlshez arra vonatkozo megtraiitm az6st
csatolni, hogy az illetosege szerinti ad6hat6s6gtol a rnagyar ad6hatos5g kozvetlenul
beszerezhet a 5z:6llit6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok kozotti jogsegely
igenybevetele nelkUl.

3.7" Megrendelo nyilalkozza, hogy a KbL 125. S (8) bekezd6set figyelembe vette
kdzbeszerz6si elllrA s elokeszit6se so16n,

3.8.

A

szerzodes teljesftese sor6n

a Kbt.

rendelkez6sek erlek-.mszerrlen irdnyadok.

128. S-tol

a Kbt. 131. S-ig terjedo

3.9. A szerzod6s mddositdsa kapcs6n a Kbt. 132. S irdnyado.

4. A

kulf6ldi adoilletosegri Sziillito koteles a szerzod6shez arra vonatkozo
meghatalmazlst cs;atolni, hogy az illetosege szerinti adohatosdgtol a magyar
adohatosdg kozvetlenUl beszerezhet a Szallitora vonatkozo adatokat az orszdsok
kozotti jogsegely ig6nybevetele nelkul.

5. Felek rdgzitik, hogy a

szerzod6s megkOt6se, es teljesftese sor6n a
kozbeszerzesekre r,'onatkoz6 szab6lyoz6s c6lj6val osszhangban, a kozbeszerz6si
alapelveinek tiszteletben tart6saval [Kbt. 2. g] kell eljdrni.

ilt.

A szERzoDEs

rAncvn

1. Sz6llit6 koteles a Kozbeszerz6si Elj6rds sor6n meghat6rozott mennyisegu
minosegrl term6k (tovabbiakban: Term6k) sz6llitasdra.

es

2. Arnennyiben a tellesltes sor6n a Felek altal nem rogzitett minos6gi, illetve mriszaki
tartalmat erinto kerdes merUl fel, 0gy Szallito koteles Megrendelot haladektalanul
ir6sban t6jekoztatni, majd a kapott utaslt6snak megfeleloen eljdrni. Amennyiben
Sziillito 0gy iteli meg, hogy a szerzod6sben vallalt kotelezettsegeihez kepest tobblet
Megrendel6i igeny nterUl fel, rlgy koteles ezt a konkret igeny teljesit6set megelozoen
jelezni Megrendelo szamara.
tobbretigenyek k-apcs6nFelek
Kbt.
alkalmazAsdval kotelesek elj6rni, az adott mriszaki kerdest a szerzod6s teljesitesetol
elvSlasztva kdteleserk kezelni. Amennyiben Szdllito dllasp ontla az, hogy az adott
kerdes a teljesitest (hataridoben vagy ellen6rtekben) 6rinti, ugy koteLes esszerrj
idoben lr6sban megindokolni azt, hogy

A

a

(i) az adott kerdes mierl nem taftozik a lll. 3. pontban foglaltak a16, valamint

a

(ii) ;az adott kerdes eld6ntese elokerdese-e a tovdbbi teljesites6nek. Megrendelo

6sszerri

h

ata ridoberr

koteles sajat

6l

laspontjat kozol n i Szall it6va

l.

3. 5z6llito kUlon dijigeny nelkUl koteles a rendeltet6sszerrj haszn6lathoz
szUks6ges valamennyi - jelen szerzod6sben vagy Kdzbeszerz6si Eljiiras so16n
kifejezetten nem enrlltett, de a szakmai szok6sok szerint a kifogdstalan teljesiteshez
kapcsolod6 - tev6kr:nyseg ell6t6s6ra.
IV. TELJES|TCSI HATARID6
1. Teliesit6si v6qhat6rid6 esefleqes r6szhatirid6kr

A szerzodes hat6lykra lepeset6l sz5mitott 30 nap.
A szerzodes hatdlyba lepes6nek idopontja a szerzod6s al6ir6s6nak napja.
2. Kimentett k6sedelem :

A teljesitesi hatdriclokbe nem szamit be az adott munka elvegzeset

akad6lyozo,
bizonylthatoan Sz6llito erdekkoren kivUl bekovetkezett k6rUlmehyek elharitdsdnak
id6tartama, amenny'iben az adott korUlm6ny elhriritdsa a Sziillitot6l a leggondosabb
elj6rds mellett sem lett volna elv6rhato.

a Szerzod6s megkot6sekor elore nem ldthato oiyan
l6nyeges korUlmeny' vagy esem6ny, amely6rl Szallito bizonyithat6an nem felel6s, es
amely a Szerzodes hat6ridoben torteno teljesiteset megakad 6lyozza, igy kUlonosen
ha
flyen korUlm6nynek min6sUl

- a k6sedelem oka

Megrendelonek Szdllito teljesitesehez szUkseqes

eloteljesites6nek hidrnya vagy k6sedelme,

- a k6sedelem oka a Sz6llltotol fUggetlen 6s a megvalosit6s6ban

Megrendelovel
letesltett jogviszony alapjan - esetlegesen - r6szt vevo harmadik szemelyek olyan
magatart6sa, amely 5z6llito hatdridoben t6rt6no teljesiteset keslelteti (osszefoglal6an
a Megrendelo 6rdekkor6ben/megbizAsitbol elj6ro harmadik szem6lyek
kesedel mevel/h ibds teljes it6sevel okozott k6sedelem).
5z6llito csak akkor mentesUlhet a k6sedelem kovetkezm6nyei a16l, ha az okot ado
korUlmenyrol a tudomdsszerz6st kovet6en haladektalanul, hitelt erdemlo modon
tajtikoztatta Meg re nrje lot.
3. Kimentett k6sedrelem iogkcivetkezm6nve:

Kimentett kesedelern eset6n az adott r6szhatSrid6 - es az ezl koveto reszhatiiridok
(amennyiben van illrsn; - 6s a veghat6rido is a kimentett k6sedelem idotaftamdval
automatikusan m6closul, b6r a Felek koteless6ge minden 6sszerri int6zkedest
megtenni a bekovetliezo k6sedelem elhdrit5sa, illetoleg minimaliz6lSsa erdek6ben.

Felek rogzitik, hogy Megrendeloi k6sedelem jogkovetkezm6nye a Szdllito r6szere
nyitva iillo teljesitesi hat6rido meghosszabbod6sa, m6gpedig az alilbbiak szerint:
Amenyiben Szdllito Megrendel6 miatt esik kimentett kesedelembe, 0gy a kimentett
kesedelemmel erintett r6szteljesites hatarideje, egymSsra epUlo reszteljesitesek
eset6n az osszes r5epUlo r6szhat6rido, szUks6g eset6n akAr a veghat6rido is a
kimentett kesedelemr napjainak szdm6val meghosszabbodik.
Felek megSllapodnztk, hogy Megrendel6t, a kimentett kesedelmen eset6n a fent
nevesitett helytalldsi 6s teljesit6si kdtelezettsegekenek tul egyeb - kifejezett vagy

bele6dett rendelke;z6sen, meg6llapoddson vagy jogszabAlyon alapul6
vagy helyt6llSsi koterlezetts6g nem terheli.

-

teljesitesi

4. Akad6lvkcizl6s:

Szallito koteles Mlegrendel6t az ok feltUntetes6vel, 6s a vdrhato kesedelem
megjel6lesevel minden olyan korUlm6nyrol haladektalanul 6rtesfteni, amely a
teljesltes szerzod6:;szerus6g6t, vagy kello id6re valo elvegzes6t veszelyezteti. (a
tov6bbiakban. Akadi1y1e215 Lev6l). Az akadAlykozlo lev6l a szerzod6s szerinti
teljesitesi hat6rid6t nem m6dosltja, a Megrendelo kesedelmes teljesitesbol eredo
tdrv€nyes es szerzod6sen alapulo jogait nem erinti" A haladektalan erlesltes
elrnulaszt6sdb6l errEd6 k6rert SzSllito felel6s, utolagosan nem hivatkozhat ebbeli

t6jekoztat6si kotele;:etts6ge megse116s6re el6nyOk szerz6se celj6b6l, kotelezetts6ge,
felelossege kimentese 6rdek6ben
"

5. E[6teliesit6s:

Felek rogzitik, hog'y 5z6llito eloteljesitesre jogosult Megrendelo elozetes, iraisbeli
jovahagy6sa eset6n.
V. A SZERZ6OES TELJESITESE
1. Teliesit6s el5seclit6se:

Megrendelo megtelszi mindazon munk6ltatoi int6zkedeseket, melyek ahhoz
szUks6gesek, hogy kepviseloi a szerzodes teljesit6se sordn 5z6llito rendelkez6s6re
dlljanak, vele egyUllmrikodjenek. Felek rogzitik, hogy Szallito teljesitesi hat6ridok
elmulaszt6s6t utolatgosan nem mentheti ki puszt6n arra hivatkoz6ssal, hogy

Megrendelo kepviserloinek nem volt megfelelo az egyUttmrikodesi hajlandosdga. Ha
Megrendel6 valame,lyik kepviseloje nem mrikddik egyUtt SzSllitoval, akkor Szallito
k6teles ezl halad6ktalanul l16sban jelezni Megrendelo aldbbi kapcsolattartoja
r6sz6re: Keringer Zsolt. Ha 5z6llito e kotelezetts6get elmulasztja, a hatdrido
elmulasztSs6t nem rnentheti ki a fentiekre hivatkozdssal.
Amennyiben azonban - lVlegrendel6 egyUttmtlkddesi kotelezetts6g6re tekintettel Szallito a jelen pontban foglalt kotelezetts6g6nek eleget tett, Megrendel6 viszont a
szUks6ges int6zkedrlseket nem teszi meg, vagy kesedelmesen teszi meg, 6s Szdllito
erriatt nem tudja szerzod6sszer0 feladatait hatdridoben elv6gezni, rigy az ilyen
kesedelembol ered6 k6rert Szdllito nem felel.
2, Teliesit6s m6dia1

2.1 Szallito tudom6sul veszi, hogy tev6kenys6get egy mrikodo intezmeny rendjere
figyelemmel kell vegeznie. Sz6llito kdteles Igy idSziteni a sz6llft6s idopontjat, hogy a
term6kek 6tad6sa-dtv6telere munkanapokon (hetfotol -csUtortokig 8-16h, pentelien
B-12h) kerUljon sor.

2.2 SzAllito gondoskodik arr6l, hogy a sz6lllt6s a megfelelo csomagoldsban tort6njen,
mely megakadalyoz;za a s6rUl6st, k6rosod6st, id6jar5sbol sz1rma26 befolydsokai es
egyeb kornyezeti hatdsokat. SzSllit6 a csomagoldson koteles ell6tni a szUks6ges
megjelolesekkel (csomag tartalm5nak megnevez6se) es mell6kelni kell a csomag
ta(alm6t azonoslto jegyzeket.

2.3 A Megrendelo er 5z6llito teljesites6nek elismer6serol (teljesft6sigazolds), vagy az
elismer6s megtagad6s6rol legkesobb a teljesites6tol, vagy az eri6l sz6lo f rasbeli
eftesites kezhezvetel6tol sz6mftott 15 napon belUl koteles nyilatkozni.

3. Ellen5rz6s:
Megrendelo jogosult Szallitonak a jelen szerzod6sben v6llalt feladatai ell6tdsdval
kapcsolatos tev6kenyseget on6ll6an vagy megbiz6lev6llel ellatott kepviseloje r6v6n
ellenorizni olyan modon, hogy Szdllit6 teljesiteset Megrendelo ezirany1
tev6kenys6ge ne al^:adAly ozza.
4. Meqrendel6 utar;it6si iog6nak qvakorl6sa:
Sziillito koteles Megrendelo 6ltal adott valamennyi jelen szerzod6st erinto utasit5sdt
telJeslteni, eltekintve attol, ha ez jogszab6ly, hatos6gi rendelkez6s megsert6s6re
avagy az 6let es ,ragyonbiztonsSg (ideerlve az adatvagyont is) vesz6lyeztetesere
vezetne, mivel ilyern esetben jogszertien megtagadhatja a 5z6lllto az utasit6s
teljesiteset" Megrendelo vagy bdrmely nev6ben elj6ro szemely c6lszerriflen 6s/vagy
szakszertitlen utariit6s6ra 5z6llito koteles Megrendelo jelen szerzodesben
megnevezett kapcsolattartoj5nak a figyelmet haladektalanul irdsban felhivni.
Amennyiben felhlvds ellen6re is fenntartja Megrend elo az utasitdst, ugy kotele s azt
veErehajtani, kiv6ver, ha az utasitds teljesiteset jogszer(en megtagadhatja Szdllito.
Ebben az esetben ;azonban a c6lszerritlen/szakszerritlen utasitisb-ol adodo minden
k6vetkezmeny Megrendelot terheli. Megrendelo utasitdsai nem terjedhetnek ki a
Sz6llito munkSj6nalt megszervez6s6re a teljesit6st nem tehetik terhesebbe Szallito
szfmAra.

5. Szallito koteles a jelen szerzod6s teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetet a Megrendel6 szilmAra megismerhetov6 tenni. Szrilllto a
megismerhetov6 t6telre vonatkozo kotelezettsege mellett a jelen szerzod6s
idotartama alatt Irdrsban koteles tdjekoztatni Megrendelot mindeh, a tulajdonosi
szerkezeteben bekovetkezett vSltozdsrol, a megvdltozott 6s az rij adatok, valamint a
vdltoz6s hat6ly6nak megjel6lesevel,

6. SzSllito a jelen szerz6d6s teljesites6nek
lr6sban koteles Megrendel6t ertesiteni

teljes idotartama alatt haladektalanul
125. S (5) bekezd6seben megjetott

a Kbt.

Ugyletekrol.

SzAllito a szerzi5des teljesit6se sor6n nem fizethet ki, illetve sz6molhat el a
szerz6d6s teljesitesr5vel osszefUggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. b6. (1)
S
bekezdes k) pontjzr szerinti felt6teleknek nem megfelelo t6rsasiig tekinteteben
merUlnek fel, 6s melyek a Szallito adokoteles jovedelm6nek isokkentesere
alkalmasak.

7.

8. A szerz6d6s teljesitese sor6n a Kbt. 129. S-t6l a Kbt. 131. S-ig terjedo
rendelkez6sek 6rlelermszerfi en i16nyad6k.

VI.

AZ:.

ELLENSZOLGALTATAS MENTEKE, FIZETESE

1. Az ellenszols6ltqt5s ielleqe:

Az

ellenszolgSltat6r; AtalAnylr jellegrl, teh6t tarlalmazza 5z6llitonak a jelen
Szerzod6s szerinti feladat v6gz6se sor5n felmerUlo mindennemu kolts6get es egyeb
kiad6s6t, ez6rt Szalllto Megrendelovel szemben tov5bbi koltsegigennyel nem 6-lhet.

Szallit6 kijelenti, hogy a dij meghallrozfrsa sorSn figyelemmel volt az dtengedesre
kerUlo felhasznSldrsi jogosults6gokra. Felek rogzitik, hogy a dij ardnyban ell
Megrendelo Sltal a felhaszn6l6shoz kapcsol6doan el6rheto haszonnai.
2. Az ellenszolq6ltiat6s m6rt6ke:

Netto 13.121.340

Ft

egysz6zh u szo n eg yeze

rh d ro m s z|znegyv

27%

AFA, azaz
en

netto

tizenh5rommillio-

forint+27%AFA

3. Fizet6si felt6telek:
3.1. Megrendel6 eloleget nem fizet.

3.2' Megrendelo a szerzod6sben meghat6rozott modon 6s tartalommal

torteno
teljesitesrol teljesitesigazol6st ellit ki.
3.3. Megrendelo r6:s7sy61 a teljesltes igazol6s6ra kiz6r6lag Keringer Zsolt vagy az
6ltala ir6sban meghatalmazoll szemely jogosult. Az egyeb szemely altal ;l6lrt
teljersltesigazolls a\/agy egyeb dokumentum (pld. sz6llitolevel) a teljesites-igazoldst
nem helyettesiti. A teljesitesigazol6s egy peldanya a szilmla mell6kleie.
3.4' Szallito a szlnrldt a kiallltott teljeslt6sigazolSs alapjdn, magyar forintban (HUF)
Sllitja ki, tovdbbd koteles a szdmldn feltUntetni jelen szerzSd6s megrendeloi
azonositoj6t.
3 5" A szabalyszr;rr-len benyujtott szilmla kiegyenlitese ptk. 2g2lB.
bekezd6seben foglaltak szerinti rendben torlenik. A fizetesi hat6rido 30 nap.

S

(1)

3.6. A kifizetes sor6n az Art..36/4. g-ara figyeremmel kell elj6rni.

4. Fizet6si k6sedelem:
Megrendelo a Ptk. :i01/8. S (2)-(3) bekezd6seben foglaltak szerinti kesedelmi kanrat
megfizet6sere kdterles. 5z6llito szAmlAj1n szerep16 minden ezzel ellent6tes
rerrdelkez6s eset6n is a fenti szabAly 6rv6nyesUl a Felek viszonylat6ban.
VII. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

1.Jot6ll6s
1'1 A Felek meg6llapodnak abban, hogy a Szallito
jotAllasra koteles.

a

szerz6des hibStlan teljesiteserl

1.2. A jotallas id6tartama a 15112003 (1X.22.) Korm. rendelet hat6ly alltar\ozo tartos
fogyaszt6si cikkek te,kintet6ben 12 h6nap.

1"3

A

Felek megiillapodnak abban, hogy

tekinteteben 12 honap.

a

j6tallds idotartama

a

szoftverer<

2. Szavatoss6q

A 5z6llitot a
terheli

Ptk.-ban meghat6rozottak szerint kel16kszavatoss69i kotelezettseg

vu. szERz6oEses elzrosirExox
1. K6sedelmi kcitbrir:

A kesedelmi kotb6r mert6ke: 0,5 o/o I nap, de legfeljebb 30 napi tetel. A k6sedelmi
kotber alapja: a teljes netto ellenerlek. A toredeknap toviibbi egy teljes napnak
szfrnit a kotelezetts6g szem pontj6bol.

2. MeqhiUsul6si kdtb6r:

Jelen szerzod6s S;z6llitonak felrohat6 okbol bekovetkezo meghi0suldsa (teljesites
jogos ok nelkUli mregtagaddsa, Megrendelo szankcios el6ll6sa vagy felmonddsa
Szdllito szerzod6sszegese ok6n) eset6n a meghirisulSsi k6tber merteke iO %^ A
meghiusuliisi kotb(!r alapja: meghi0sul6ssal erintett szolg6ltatdsok felhlvdsban
megadott mennyis6lge.

3. Hib6s teliesit6si kcitb6r:

Ha Sziillito hibdsan teljesit, 6s/vagy a sz5llitott term6k nem alkalmas a
rendeltet6sszerti hasznSlatra, illetve SzSllito Megrendelo altal kozolt

jotdllasi/szavatoss5gi kifogdst nem szUnteti meg teljes korrien 6s megfeleloen, ugy
Megrendelo a hiba elhdritiisdig terjedo idotartamra hib6s teljesitesi kdtbert kovetelhet
Szallitotol, tov6bb6 gyakorolhatja hibds teljesitesbol eredo egyeb jogait is. A hibas
teljesitesi kotber m6rt6ke: 1 o/ol nap, de legfeljebb 30 napi t6tel. A hibris teljesftesi
kotber alapja: a hib5rsan teljesitett szolgSltat6sok netto ellenerleke.
4. Kbtb6rekkel kapcsolatos eqv6b rendelkez6sek:

4.1. Amennyiben Sziilllto Megrendelo kotberigenyet kifogasolja, k6teles ezt
haladektalanul, ir5sban megtenni.

4.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy Megrendelo jogosult az esed6kess6 v6lt,
elismert kotb6rt a nr6g ki nem egyenlitett ellenert6kbol levonni, vagy ertesito level
0tjan erv6nyesfteni; valamint amennyiben Megrendelonek a k6tber m6rleket

meghalado k6ra keletkezik, azt jogosult Sz6llito fel6 tovdbbhSritani. Szdlllto koteles
megteriteni az 5ltala szerz6d6sszeg6ssel vagy szerzod6sen kivUl okozott 6s
Megrendelo partnerr-'i es Ugyfelei altal jogosultan Megrendel6re h6ritott kdrleritest. A
kesedelmi es hibds teljesit6si kotber fizetese nem mentesiti Sz6llftot a teljesites alol.
IX. A SZERZ6DES IVIOOOSITASN. MEGSZUNESE
1. Szerz6d6s modosit6sa:
1.1. A szerz6d6s m

Jelen szerzod6sben szabdlyozottakat csak ir6sban (papir alapu dokumentum), a
Felek c6gszerri al6irAs6val lehet m6dosftani. Szoban, r6utalo magatart6ssal vagy
lrdsban, de a szerz6dest alliro kepvisel6 szem6lyektol eltero beoszt6ssal rendelkezo
szem6lyek dltal tett jognyilatkozat a szerzodes m6dositds6ra nem alkalmas.

2. A

s

a16bbi tarta

6rv6nvesrilnek:

meqkot6sek

Jelent szerzod6st a Kbt. el6ir6sainak megfeleloen, a klzbeszerz6si eljar6s alapjan
megkotott szerzod6sek modositSs6ra vonatkozo szabdlyok betartds6val lehet
modosltani.
2. El6ll6s. felmond6s:
lVlegrendelo a teljesitesig jogosult a szerzodestol indokol6s nelkUl eldllni, vagy azt
felmondani a Sz6llitohoz int6zett ir6sbeli nyilatkozat6val, koteles azonban SlattitO
kariit megt6riteni. Sziillltot azonban kdrenyhitesi kotelezettseg terheli.
2.2. szankcios el5ll5s.

felmondis a telies szerz6d6s tekintet6ben:

Me_grendelo jogosult 5z6llito sulyos szerzod6sszeg6se eset6n irdsbeli
nyilatkozatdrban megjelolt felmond6si idovel vagy akAr azonnali hatdllyal a
szerzod6st felmondiani vagy attol eldllni. Erre szolgdlo oknak minosul, ha

(i) Szallito ellen az illetekes biros6g jogeros vegz6se alapjitn felsz6mol6si elj6rds
indul; vagy

(ii) Szallito v6gelsz:6molds irSnti k6relme (amennyiben gazdas6gi t6rsas6grol van

szo) a cegbiros6gndrl benyujtdsra kerUlt; vagy
(iii) SzSllltoval szemben az illetekes c6gbiros6g elott torl6si eljaras indul; vagy
(iv) Szallito a teljesilest jogos ok nelkUl megtagadja; vagy

(v) SzSllfto jelen szerzod6sen alapul6 k6telezettsegeit olyan jelentos m6rtekben

megszegte, hogy ennek kovetkezteben Megrendelonek a tov6bbi teljesites nem 6ll
6rdek6ben; vagy
(vi) a jogszabdlyon alapulo felmond6si vagy elallasi okok fenn6llnak.
3. lVlegrendelo kotelr:s felmondani a szerz6dest vagy attol el6llni ha:

- Szallitoban kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni r6szesedest
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyiseggel nem rendelkez6
gazdas6gi tdrsas6g, amely nem felel meg a Kbt^ 56. (1) b-ekezdes k) pontjdban
S
meg hat6rozott feltetreleknek;

- Szallito kozvetetten vagy kdzvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo
gazdas6gi tdrsasdrgban, amely nem felel meg a Kbt.56. (1) bef<ezdes k) pontj6ban
S
meg hat6 rozott

felteteleknek

A felmondasi id6 - armennyiben a felmond6s nem azonnali hatdlyu
-kezdo idopontja
azerrol szol6 6rteslt6s klzhezvetel6nek napja, legrovidebb idotarlama pedig 1b nap,
vagy a Kbt' 125. S (5) bekezd6s6ben megjelolt esetekben azon iditartJm, mely
lehetov6 teszi, hogy a Megrendel6 a szerzod6ssel 6rintett feladata ell6tas6rol
gondoskodni tudjon. Felek rogzitik, hogy az adott Fel a felmond6st, el6lldst k6zlo

lev6lben koteles rnegjelolni, hogy azonnali hatallyal vagy felmonddsi ido
kozbeiktatdsdval kiv;anja a szerzodest megszUntetni. A szerzod6s felmonddsa, vagy

attol valo elallasijog gyakorl6sa csak ir6sban 6rv6nyes.

X. VEGYES RENDELKEZESEK
1. lr6nvad6 ioq:

Szerzodo Felek l,iifejezetten megdllapodnak, hogy jelen szerz6d6sben nem
szabAlyozott k6rdesekben a Ptk. Rendelkez6sei az irSnyadoak.
2. Joqrol val6 lemondSs hi6nva:

Megrendelo r6sz6rol jelen szerzod6sben foglalt b6rmely jog k6sedelmes
6rvenyesit6se, illetve erv6nyesit6s6nek elmulasztdsa nem jelenti a jogok
6rv6nyesiteserol varl6 lemond6st, illetve valamely jog r6szleges vagy kiz6rolagos
6rv6nyeslt6se nem ,z6rja ki a t6bbi, illetve a fennmarado jog 6rvenyesiteset.
3. Bir6s6qi kik6t6s;
Felek jelen szerz6desbol eredo esetleges jogvit6ikat elsosorban t6rgyal6sos 0ton
k6telesek rendezni. Felek a polg6ri perrendtart6sr6l szolo 1952. evi lll. tv. 41. g-a
alapi6n megallapodnak abban, hogy a szerzod6sbol eredo jogvitak elbiralasa
kapcsdn alaivetik nragukat a Szombathelyi J6rdsbiros5g, illetve a Szombathelyi
Torv6nysz6k kiz1r(tlagos illetekess6g6nek. Jelen birosdgi kikotes hatdlya kiterjed a
Felek jogut6daira is.
4. R6szleqes 6rv6nvtelenseg:

Felek meg6llapodniak, hogy amennyiben jelen szerzodes bdrmelyik rendelkez6se
utobb erv6nytelennek minosUl, a szerz6d6s tobbi r6sz6t 6rvenyesnek tekintik, kiv6ve,
ha Felek a szerzod(rst az 6rv6nytelen r6sz nelkul nem kotott6k volna meg.
5. Titoktart6s:

5z6llitoa jelen szerz:6d6ssel osszefUgg6sben tudomdsdra jutott, nyilv6noss6gra meg
nem hozott informdciokat harmadik szem6lynek csak a Megrendelo elozetes irSsbeli
enged6lye alapjSn adhat et, illetve hozhat nyilv6nossAgra. Szrilllt6 ezen
kotelezettsege mergszeg6s6vel dsszefUgg6sben Megrendeio fel6 kSrteritesi
kdte ezettse
I

gge

I tarl:.ozik.

6. Alv6llalkoz6k:

Szallito alviillalkoz6 igenybevete16re a Kbt. szab6lyainak megfeleloen jogosult.
Szallfto koteles jelen szerz6des teljesitesevel osszefUgg6sben valamennyi
alvdllalkozoja, teljesltesi segedje igenybev6tel6re vonatkoz6 szerzod6s6ben kikotni,
hogy az alv6llalkozo tev6kenys6g6nek ellen6rz6s6re a Megrendelo is jogosult.

Szallito felel6s a,z alkalmazottainak, alvdllalkozoinak, teljesitesi seg6deinek
magatart6sdert.

7. Kozl6sek hatAlvosul6sa:
Minden k6vetel6st, lemonddst, bejelent6st vagy a jelen szerzod6s 6ltal megkiv6nt,
vagy megengedett rn6s 6rtesit6st irdsban kell elkUldeni 6s azt az alAbbiak szerint kell
kozoltnek tekinteni:

a)

k6zben 6s 6tveterli igazoliis ellen6ben torteno iitad6s eset6n az Atadls
idopontj6ban,

b) aiiinlott

kUldemerrykent vagy gyorsposta illetve mds fut5rszolgirlat 0tjAn tort6n6

kezbesltes esetrln a k6zbesites idopontjdban,

c) faxUzenet form6ban az elkUldest koveto munkanapon,
d) email form6ban az email elkUldeset koveto munkanapon.
8. Kapcsolattart6kl
Megrendelo reszer(rl:
N6v es beoszt6s

Keringer Zsolt
Inf. es Infokomm.
lroda vezet6ie

Telefonszdm

e-mail

06-30t740-6943

keri nger@szom bathely.

lJ6v es beosztds

Telefonsz6m

e-mail

Fonyo Szabolcs

06-30t927-5711

fonyo@pencom.hu

hu

SzSllit6 r6sz6rol:

Ugyvezeto

Jelen Szerzodest a Felek

elolvast6k , azl kdzosen ertelmeztek, 6s sajat
elhalArozAsukbol, minden befolydstol mentesen, mint ugyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, a k6pviselet szab6lyainak megtartdsdval saj6t kezrlleg alairtak.
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