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kdzbeszerzesi eljarAst folytatott le (tov6bbiakban: ,,Ktizbeszerz6si Elj6r5s").

Vev6, mint Ajanlatkero

Elado, mint ajdnlattevo a kozbeszerz6si elj5r6sban reszt vett, 6s figyelemmel arra,
hogy Vevo az Elado ajanlatat fogadta el nyertes aj6nlatkent a Felek jelen
kozbeszerz6si szerzod est kotik ergym6ssa l.

l.

A

szERz6oesr ALKoro DoKUMENTUMoK

Felek teljes megSllapodSsdt a Szerzod6s tdrzsszdvege, a Kozbeszerzdsi Eljdr6s
sor6n a kieg6szito t6jekoztat6s-k6r6sre adott aj6nlatker6i v6laszok (amennyiben
kiegeszit6 tajekoztatdsi ig6ny felmerUlt), a Kozbeszerz6si Elj6r6sra vonatkozo
Aj6nlatteteli Felhiv6s es Dokument6cio 6s a nyertes aj6nlata taftalmazza a Kbt. 80.
$-iira figyelemmel.
2. Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon k6rd6sre
ellentmond6s, 6rtelmez6si neh6zs6g eset6n
tartalmat rogzito rendelkez6s az ir6nyado.

a

vonatkozo b6rmely elt6r6s,
legteljesebb mtjszaki-szakmai

3. A szerz5d6s Kbt. Sltal meqhatdrozott tartalma:

3.1. A Kbt, 124. S (2) bekezd6senek eleget teve Felek r6gzitik, hogy a Szerzod6ses

Okm6nyok r6szet kepezi Elado Aj6nlata, igy a nyertes aj6nlat 6rtekelesre kerUlo
taftalmi elemei a szerzod6s r6sz6t, Elado kdtelezettseget kepezik.
3.2. A Kbt. 125.S (4) bekezd6s a) pontj6nak eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy
Elad6 a szerzod6s teljesit6se sor6n nem fizethet ki, illetve sz6molhat el a szerzod6s
teljesitesevel osszefUggesben olyan koltsegeket, melyeka Kbt.56.S (1)bekezdes k)
pontja szerinti felt6teleknek nern megfelelo tSrsas6g tekintet6ben merUlnek fel, 6s
melyek az Elado adok6teles jovedelm6nek csokkent6sere alkalmasak.
3.3. A Kbt. 125. S (4) bekezd6s b) pontjdnak eleget teve Felek megdllapodnak, hogy
Elado kdteles a jelen szerzodds teljesitesenek teljes idotarlama alatt tulajdonosi
szerkezetdt Vevo szAm{ra megismerhetove tenni. Elado - a megismerhetov6 tetelre
vonatkozo kotelezetts6ge mellett- a jelen szerzodes idotartama alatt frdsban koteles
tdjekoztatni Vev6t minden, a tulajdonosi szerkezeteben bek6vetkezett v6ltoz6srol, a
megv6ltozott es az uj adatok, valamint a v6ltozds hatdlyanak megjelOlesevel. Elado a
jelen szerzodes teljesitesenek teljes idotartama alatt haladektalanul ir6sban k6teles
Vevot 6fteslteni a Kbt. 125. S (5) bekezdes6ben megjelolt Ugyletekrol.
3.4. A Kbt. 125. S (5) bekezd6senek eleget t6ve Felek rdgzftik, hogy Vevo jogosult
6s egyben kdteles a szerzodest felmondani - ha szUks6ges olyan hat6ridovel, amely
lehetove teszi, hogy a szerzodlt;sel 6rintett feladata ell5tds6rol gondoskodni tudjon ha

a) az Elado szervezet6ben kozvetetten vagy kdzvetlenUl 25%-ot meghalado
tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga
szerint jogkepes szervezet, amely tekinteteben fenn6ll a Kbt 56. S (1) bekezdes k)
pontjiiban meghat5rozott valamely feltetel
b) az Elado kozvetetten vaEy krczvetlenUl 2|o/o-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan joEi szem6lyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes
szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt.56.S (1) bekezdes k) pontjdban
meghat6rozott valamely feltetel.

3.5. A Kbt. 125.S (6) bekezd6senek elegett6ve Felek rogzltik, hogy a Kbt, 125,S
(5) bekezd6s szerinti felmondds eset6n az Elado a szerzod6s megszrin6se elott m6r
teljesitett szolg6ltat6s szerzod6sszeru p6nzbel i ellenertek6re jogosu lt.
3.6. A Kbt. 125. S (7) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy kulfdldi

adoillet6segti Elado kdteles a szerzod6shez affa vonatkoz6 meghatalmazlst
csatolni, hogy az illetosege szerinti adohat6sdgtol a magyar adohatos6g kozvetlenUl
beszerezhet az eEad6ra vonratkozo adatokat az orszdgok kozotti jogsegely
igenybev6tele nelkUl.

3.7. Vevo nyilatkozza, hogy

a Kbt. 125. S (8) bekezd6s6t

figyelembe vette

kozbeszerzesi elj616s elokesz[t6se sordn.

3.8.

A szerzod6s

teljesitese sor6n

a Kbt. 128" S-tol a Kbt. 131. S-ig terjedo

rendelkez6sek erlelemszerr.ien i 16nyad6k,

3.9" A szerzod6s modositdsa kapcs5n a Kbt. 132. S ir6nyado.

4.

Felek rogzitik, hogy

a

szerz6d6s rnegkot6se,

6s

teljesit6se sor6n

kdzbeszerz6sekre vonatkoz6 szab6lyoz6s celj6val osszhangban,
alapelveinek tiszteletben tarl6saval [Kbt. 2. g] kell elj6rni.

a

a klzbeszerz6si

III. A SZERZoDES TANCYN

1. Elado k6teles a Kozbeszerz6si EljdrSs sorSn meghat6rozott mennyis6grj
m

i

nos6g

u1

es

term6k (tov6bb iakban : Term6k) leszall itds6ra.

2. Amennyiben a teljesit6s sor6n a Felek Sltal nem rogzltett min6segi, illetve muszaki
tadalmat erint6 k6rd6s merUl fel, 0gy Elado koteles vev6t halad6ktalanul ir6sban
t6jekoztatni, majd a kapott utasit6snak megfelel6en eljdrni, Amennyiben Elado rigy
it6li meg, hogy a szerz6d6sben vdllalt kotelezetts6geihez k6pest tobblet Vev6i igeny
merUlfel, 0gy koteles ezt a konknet igeny teljeslteset megelozoen jelezni Vevo
szAmfra. A tobbletigenyek kapcsdn a Felek a Kbt. alkalmazls6val kotelesek eljdrni,
az adott mtiszaki kerdest a szerzod6s teljesitesetol elv6lasztva kotelesek kezelni.
Amennyiben Elado allaspontja ,az, hogy az adolt k6rd6s a teljesitest (hataridoben
vagy ellenedekben) 6rinti, rigy k6teles 6sszerrj idoben lr6sban megindokolni azt,
hogy

(i) az adott k6rd6s miert nem tartozik a lll. 3. pontban foglaltak al5, valamint

(ii) az adott k6rdes elddntese elokerdese-e a tovdbbi teljesltesenek. Vevo 6sszerui
hatSridoben koteles sajdt 6llaspontj6t kozolni Eladoval.
3. Elado - kUl6n dijigeny nelkUl -- koteles a rendeltet6sszeru haszn6lathoz szUkseges
valamennyi - jelen szerzod6sben vagy Kozbeszerzesi Eljdr6s sor6n kifejezetten nem
emlitett, de a szakmai szok6sok szerint a kifogastalan teljesiteshez kapcsol6d6 tev6kenyseg el l6tds5ra.
IV. TELJES|TESI HATARID6
1. Teliesit6si v6qhatSrid6 esetleses r6szhatdrid6k:

A szerzodes hatalyba lepesetol s;z6mitott 30 nap.

A szerzod6s hatalyba l6pes6nek idoponla a szerzodes alSir6s6nak napja.

2. Kimentett k6sedelem

:

A teljesitesi hatdrid6kbe nem sz6mit be az adott munka elvegz6s6t akadAlyozo,
bizonyfthat6an erdekkoren kivUl bekovetkezett kdrUlmenyek elh6rit6s6nak
id6taftama, amennyiben az adott korUlmeny elh5ritdsa az Eladotol a leggondosabb
eljdr6s mellett sem lett volna elviirhato.

llyen kdrUlm6nynek minosUl a Szerzod6s megkot6sekor elore nem l6thato olyan
l6nyeges korUlmeny vagy esem6ny, amely6rt Elado bizonyithatoan nem felelos, 6s
amely a Szerzodes hatdridoben torleno teljesiteset megakadllyozza, igy kUlondsen
ha

- a k6sedelem oka Vevonek azz Elado teljesltesehez szUks6ges eloteljesit6senek
hiSnya vagy kesedelme,

- a k6sedelem oka az EladrSt6l fUggetlen 6s a megval6slt6s6ban Vev6vel letesitett
alapj6n esetlegesen r6szt vevo harmadik szemelyek olyan
magatart6sa, amely elado hatarid6ben torleno teljesiteset k6slelteti (osszefoglaloan
a Vevo erdekkor6ben/megbfz6s6bol elj6ro harmadik szem6lyek kesedelm6vel/hibds
teljesitesevel okozott kesedelem).

jogviszony

Elad6 csak akkor mentesUlhet a k6sedelern kdvetkezmenyei alol, ha az okot ado
korUlm6nyr6l a tudom6sszerz6st kovet6en haladektalanul, hitelt erdemlo m6don
tdjekoztatta Vevot.

4. Kimentett k6sedelem ioqkdvetkezm6nve:
Kimentett kesedelem eseten a veghatdrido is a kimentett k6sedelem idotarlamdval
automatikusan modosul, biir a Felek koteless6ge minden 6sszeru int6zked6st
megtenni a bekovetkezo k6sedelem elhdrit6sa, illetoleg minimaliz6l6sa 6rdek6ben.
Felek rogzltik, hogy Vevo kesedelem6nek jogkovetkezm6nye azElado r6sz6re nyitva
allo teljesitesi hatiirido nneglrosszabbod6sa, m6gpedig az a16bbiak szerint.
Amenyiben az Elado Vevo mfratt esik kimentett k6sedelembe, fgy a kimentett
k6sedelemmel 6rintett r6szteljersit6s hatSrideje, egym6sra epUlo reszteljesitesek
eset6n az osszes r6epUlo r6sz:hat6rido, szUks6g eset6n ak1r a veghatdrido is a
kimentett k6sedelem napjai nak szflmlv al meg hossza bbod ik.
Felek meg5llapodnak, hogy Vev'ot, a kimentett kesedelmen eset6n a szerzod6sben
nevesitett helyt6llasi es teljesitelsi k0telezetts6gekenek t0l egyeb - kifejezett vagy
beleertett rendelkez6sen, r"negSllapoddson vagy jogszabllyon alapulo - teljesit6si
vagy helyt6ll6si kotelezettseg nern terheli.
5. Akad6lvkozl6s:

Az Elado k6teles Vevot az ok feltUntetes6vel, 6s a vdrhato k6sedelem megjelol6sevel
minden olyan korUlmenyrol halad6ktalanul 6desiteni, amely a teljesites

szerzod6sszerus6g6t, vagy kello idore va16 elvegzes6t vesz6lyezteti. (a
tov6bbiakban: Akad6lykcizl6 Lev6l). Az akadalykdzlo lev6l a szerz6d6s szerinti
teljesitesi hataridot nem modositja, a Vevo k6sedelmes teljesitesbol eredo torv6nyes
6s szerzod6sen alapulo jogait nem 6rinti. A halad6ktalan ertesit6s elmulaszt5s6b6l

ered6 k6reft Elado felelos, ut6lagosan nem hivatkozhat ebbeli

t6jekoztati6si

kotelezetts6ge megs6rl6sere elirnyok szerz6se celj6bol, kotelezetts6ge, felel6ssege
kiment6se erdekeben.

6. Elciteliesit6s:

Felek rdgzltik, hogy Elado eloteljesftesre jogosult Vevo

el6zetes.

i16sbeli

jov6hagydrsa eset6n,

V. A SZERZ6OES TELJESITESE
1. Teliesit6s modia:

1.1 Elado tudom6sul veszi, hogy tev6kenyseget egy mrikddo int6zmeny rendjere
figyelemmel kell v6geznie. Elad15 koteles 0gy id6ziteni a sz6lllt6s idopontj6t, hogy a
term6kek dtadasa-dtv6telere munkanapokon (hetf6tol-csUt6rl6kig 8-16h, p6nteken
8-12h) kerurljon sor"
1.2 elado gondoskodik arr6l, hogy a sz6llitSs a megfelelo csomagolSsban tdrlenjen,
mely megakadllyozza a s6rul6st, kdrosoddst, idojarasbol szdrmaz6 befolydsokat 6s
egyeb k6rnyezeti hat6sokat. Elado a csomagol6son kdteles ell6tni a szUks6ges
megjelol6sekkel (csomag tartalrn5nak megnevez6se) es mellekelni kell a csomag
tartalm6t azonosito jegyzeket.

1.3 Vevo az Elado teljesltes;enek elismereserol (teljesitesigazolds), vagy az
elismer6s megtagadiis6rol legkesobb a teljesit6s6tol, vagy az errol sz6lo irSsLreli
6rtesltes kezhezv5teletol szdmitott 15 napon belUl kdteles nyilatkozni^
2. Ellen5rz6s:

Vevo

a jelen szerz6d6sben v6llalt feladatai ell6tds6val
kapcsolatos tev6kenyseget on6lloan vagy megbizolevellel elldtott kepvisel6je r6v6n
ellenorizni olyan modon, hogy az Elado teljesiteset vevo ezirlnyu tev6kenysege ne
akadAlyozza.
jogosult Elad6nak

3. Vev6 utasitAsi ioq6nak gvakorlAsa:
Elado koteles Vevo 6ltal adott valamennyi jelen szerzod6st erinto utasit6sdt
teljesiteni, eltekintve attol, ha ez jogszab6ly, hatos6gi rendelkez6s megs6rt6s6re
avagy az 6let 6s vagyonbiztons5g (ideerlve az adatvagyont is) vesz6lyeztetesere
vezetne, mivel ilyen esetben jogszerr.len megtagadhatja Elado az utasit6s
teljesfteset. Vevo vagy b6rmerly nev6ben elj6ro szem6ly c6lszerritlen 6s/vagy
szakszertitlen utaslt6sdra Elad<i koteles Vevo jelen szerzod6sben megnevezett
kapcsolattaftoj6nak a figyelmet haladektalanul irdsban felhlvni. Amennyiben felhiv6s
ellenere is fenntartja Vev6 az utaslt6st, 0gy koteles azt v6grehajtani, kiv6ve, ha az
utaslt6s teljesit6set jogszertien rnegtagadhatja Elad6. Ebben az esetben azonban a
c6lszertitlen/szakszerritlen utaslt5sbol adodo minden k6vetkezm6ny Vevot terheli.
Vevo utasitSsai nem terjedhetnek ki Elado munk6j6nak megszervez6s6re a
teljesitest nem tehetik terhesebbe Elado szAmdra.

4. Elado koteles a jelen szerzod6s teljesltesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezet6t a Vevo szAmAra rnegismerhetov6 tenni. Vevo - a megismerhetov6

tetelre vonatkozo kotelezetts6ge mellett

- a jelen szerzod6s idotartama alatt irdsban

koteles t6jekoztatni Vevot minden, a tulajdonosi szerkezet6ben bek6vetkezett
v6ltozdsr6l, a megv6ltozott 6s az 0i adatok, valamint a v6ltoz6s hatdlydnak
megjelolesevel.

5. Elado a jelen szerzod6s teljesites6nek teljes idotartama alatt haladektalanul
ir6sban koteles Vevot 6rtesiteni a Kbt. 125. S (5) bekezdes6ben megjelolt
Ugyletek16l.

6. Elado a szerzod6s

teljesiterse sordn nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a
szerz6d6s teljesitesevel OsszefUggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt.56. S (1)
bekezd6s k) pontja szerinti felteteleknek nem megfelelo t6rsas6g tekinteteben
merUlnek fel, 6s melyek
Elado adok6teles jdvedelm6nek csokkentesSre
alkalmasak.

a

VI. AZ ELLENSZOLGALTATAS UENTETE. FIZETESE

Az ellenszolg6ltatSs Atallnyhr jerllegri, teh6t tarlalmazza Elad6nak a jelen Szerzodes
szerinti feladat v6gz6se sor6n felmerUlo mindennemu kdltseget es egyeb kiaddsiit,
ez6rt Elado Vevovel szennben tovdbbi kdltsegigennyel nem 6lhet. Elado kijelenti,
hogy a dij meghatdrozAsa sordn figyelemmel volt az dtengedesre kerU16
felhaszn6laisi jogosults6gokra..

Netto 8.549.800

Ft + AFA, azaz netto

nyolcmilli6 -}tszAznegyvenkilen cezer-

nyolcszAzforint + AFA.
3. Fizet6si felt6telek:
3.1. Vevo eloleget nem fizet.
3.2. Vev6 a szerzod6sben rneghatdrozott modon 6s tarlalommal t6rteno teljesitesrol
teljesitesigazoldst 6llit ki.

3.3. Vevo r,6sz6r5l a teljesltes igazoldsAra kizlrdag Keringer Zsolt vagy az 6ltala
lr6sban meghatalmazolt szern6ly jogosult. Az egyeb szem6ly altal alil.irl
teljesitesigazolSs avagy egyeb rlokumentum (pld. szdllit6level) a teljesites-igazolSst
nem helyetteslti. A teljesitesigaz,ol6s egy peldanya a szdmla mell6klete,
3.4. Elad6 a szAmllt a kiallitott teljesit6sigazolds alapj6n, magyar forintban (HUF)
allitja ki,
3.5" A szab6lyszertien benvujtott szlmla kiegyenlitese Ptk" 6:130.
szerint tdrtenik: a fizetesi hatarido 30 nap.

g rendelkezesei

3.6. A kifizet6s sor6n az Art.36/A. g-6ra figyelemmel kell elj6rni.

4. Fizet6si k6sedelem:
A Vev6 a Ptk. 6:155 $-aban foglaltak szerint szerinti k6sedelmi kamat megfizetes6re
k6teles. Az Elado szlml1jAn szereplo minden ezzel ellent6tes rendelkez6s esetdn is
a fenti szab6ly 6rv6nyesUl a Felerk viszonylatdban.
VII- JOTALLAS. SZAVATOSSAG

1.J6t6ll6s
1.1 A Felek megSllapodnak abbian, hogy az Elado a szerzodes hib6tlan teljesftesert
j6tallasra koteles.
1.2. A jot6llas id6tartama a 15112003 (1X.22) Korm. rendelet hatdly al6 taftozo tarlos
fogyasztdsi cikkek tekintet6b en 12 honap.

1.3

A Felek megdllapodnak

abban, hogy

tekinteteben 12 honap"

a

jot6ll6s idotartama

a

szoftverek

2. Szavatoss6g
Elad6t a Ptk.-ban meghatdrozotllak szerint kell6kszavatossdgi kotelezetts6g terheli.
VI II.

SZERZODESES BIZTOSiTEXOT

1. K6sedelmi kcitb6r:

A

Felek meg6llapodnak abban, hogy a V6llalkozo kesedelmes teljesites eset6n
kdteles kesedelmi kotb6d fizetni. A k6sedelmi kotber m6rteke naponta O,S o/o, alapja
a szerzodes teljes nett6 ellenert6ke, legnagyobb efteke 30 napi tetelnek megfeleio
osszeg. A kesedelmi kotber a v6gsz6ml6bol kerUl levondsra a Kbt. 130. S (6)
bekezd 6seben fog la ltak figye lenr be v6tel6vel.
2. Meqhiusul6si kdtb6r:

Jelen szerzod6s Eladonak felrohato okbol bekovetkezo meghi0sulAsa (teljesites
jogos ok n6lkUli megtagaddsa, Vev6 szankci6s el6ll6sa vagy felmonddsa Elad6
szerz6desszeg6se ok6n) esetdn a meghiusuliisi kotb6r m6rteke 10 o/o, alapja
meg

h

iusu lSssa | 6ri ntett

szolgdltatdsok fel h iv6sban megadott men nyis6ge

"

Amennyiben Elado hibdsan teljesit, 6s/vagy a szdllitott term6k nem alkalmas a
rendeltet6sszerti haszn6latra illetve azElado a Vevo altal kdzdlt jotalldsi kifogast nem
szUnteti meg teljes kdrtien 6s megfeleloen, rigy Vev6 hibas teljesftesi kotbed
kovetelhet Eladotol. A hibds teljersit6si kotber m6rt6ke: 1 %. A hibds teljesitesi kotber
alapja: a hibds teljesit6ssel 6rinrtett szolgSltatdsok netto ellen6rt6ke. Az eliilldsi jog
megnyilta 30 nap.

A Felek rogzitik a Ptk.6:187. S (21) bekezd6se alapj6n, hogy a Vevo a hib6s teljesit6si
kotber mellett nem erv6nyesithet szavatossagi igenyt.

lkez6sek:

41" '

Amennyiben

az Elado a Vevo

haladektalanul, ir6sban megtenni.

kotberigenyet kifog6solja, koteles ezt

4.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy Vevo jogosult az esed6kess6 v6lt, elismert
k6tbeft a meg ki nem egyenlltett ellen6rt6kbol levonni, vagy ertesit6 level rjtjdn
6rv6nyesiteni; valamint amennyiben Vevonek a kotb6r merteket meghalad o kAra
keletkezik, azt jogosult az Elado fele tov6bbharitani. Az EladS koteles megteriteni az
altala szerzod6sszeg6ssel vagy' szerzod6sen kivUl okozott 6s Vevo pirtnerei es
Ugyfelei 6ltal jogosultan Vevore h6ritott k6rteritest. A kesedelmi es hibds teljesftesi

kdtber fizet6se nem mentesiti Elad6t a teljesit6s al6l.
IX. A SzERz6DEs

u|ooosiTAsR, MEGSZUNESE

Jelen szerzod6sben szabAlyozottakat csak irdsban (papir alapu dokumentum), a
Felek c6gszertl al6lrds6val lehert m6dositani. Szoban, r6utalo magatartdssal vigy

ir6sban, de a szerzodest alAiro k6pvisel6 szem6lyektol elter6 beosztdssal rendelkez6
szemelyek altal tett jognyilatkozitl a szerz6d6s m6dosit6s6ra nem alkalmas.

Jelent szerzod6st a Kbt, el6[r6sainak megfelel6en, a kozbeszerz6si elj6rds alapj6n
megkotott szerz6d6sek m6dositds6ra vonatkozo szab6lyok betart6s6val lehet
m6dositani,

2. ElillSs. felmondis:

A Vev6 a

teljesftesig jogosult a szerz6d6stol indokolSs nelkUl eldllni, vagy azl
felmondani az Eladohoz intbzett irdsbeli nyilatkozatdval, kdteles azonban az-Elado
kdrat megteriteni. Az Eladot azonban k6renyhltesi kotelezettseg terheli.
s szerz6d6s tekintet6ben:

Vev6 jogosult Elado sulyos sz:erz6d6sszeg6se eset6n - irdsbeli nyilatkozat6ban
megjelOlt felmond6si idovel vagy ak6r azonnali hat6llyal - a szerz6dest felmondani

vagy attol elallni. Erre szolgdl6 oknak minosUl, ha
(i) Elado ellen az illetekes binosdrg jogeros v6gzese alapjdn felszdmolSsi eljiirds indul;
vagy
(ii) Elado vele szembeni csodeljdirds sor6n fizetesi halaszt6sban r6szesUl; vagy
(iii) Elado vegelsz6molSs irSnti k6relme (amennyiben gazdasdgi tSrsas6grol van szo)
a cegbir6sdgn6l beny0jtdsra kerrult; vagy
(iv) Eladoval szemben az illet6kers c6gbir6sag elott torlesi eljdras indul; vagy
(v) Elado a teljesitest jogos ok ntilkUl megtagadja; vagy

(vi) Elado jelen szerzod6sen alapu16 kdtelezettsegeit olyan jelentos m6rtekben
megszegte, hogy ennek kovetkezt6ben Vevonek a tovdbbi teljesites nem all

6rdek6ben; vagy

(vii) a jogszabdlyon alapulo felmond6si vagy el6llasi okok fenndllnak.
3. A Vev6 koteles felmondani a s;zerzod6st, ha:

- Eladoban kozvetetten vagy kozvetlenUl25%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkepes
szervezet, amely tekinteteben fennSll az 56. S (1) bekezd6s k) pontj6ban
meg hat6 rozott valamely feltellel

;

- Elad6 kozvetetten vagy kozvetlenUl 25%-ot meghalado tulajdoni r6szesedest
szerez valamely olyan jogi rszem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogkepes
szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll az 56. S (1) bekezd6s k) pontjdban
meghat6rozott valamely felt6tel

3.1

A felmond6si ido - amennyiben a felmond6s nem azonnali hat6lyu - kezdo
idopontja az errol sz6lo erteslt6s k6zhezvetel6nek napja, legrovidebb idotartama
pedig 15 nap, vagy a Kbt. 125. S (5) bekezdes6ben megjeldlt esetekben azon
id6tadam, mely lehetove teszi, hogy a Vevo a szerz6d6ssel erintett feladata
ell6t5s6rol gondoskodni tudjon.

3"2

Felek rdgzitik, hogy az adott Fel a felmond6st, el6ll6st kdzlo levelben k6teles
megjelolni, hogy azonnali hat6llyal vagy felmonddsi ido kozbeiktatdsdval kivdnja a
szerz6d6st megszUntetni. A s;zerzod6s felmond6sa, vagy attol valo el6ll6si jog
gyakorl6sa csak lr6sban 6rv6nyels.
X. VEGYES RENDELKEZESEK
1. lr6nvad6 ioq:

Szerzods Felek kifejezetten megdllapodnak, hogy jelen meg6llapodds eg6szere - igy
kUl6ndsen a szerzod6s megkdtes6re, anyagi es alaki 6rv6nyess6g6re, kotelmi
hatdsaira, a szerzod6st biztosito mellekkotelezetts69ekre, a szerzod6ssel
kapcsolatos kovetelesek besz6mithat6s6g6ra, engedm6nyez6s 0tjan torlen6
Atruh6zhat6sdg6ra 6s 6tv6llal6siira - a Ptk. rendelkez6seit kell alkalmazni.

A Vevo r6szerol jelen szerzod6sben foglalt b6rmely jog kesedelmes 6rv6nyesit6se,
illetve 6rv6nyesit6s6nek elmularszt6sa nem jelenti a jogok ervenyesites6rol val6
lemondSst, illetve valamely jog r6szleges vagy kizArolagos 6rv6nyeslt6se nem zArja
ki a tobbi, illetve a fennmarado jog 6rv6nyesiteset.
Felek megdllapodnak, hogy amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkezdse
utobb 6rv6nytelennek min6sul, a szerzodes tobbi r6szet 6rv6nyesnek tekintik, kiv6ve,
ha Felek a szerzod6st az erv6nytelen r6sz nelkUl nem kotott6k volna meg.
4. Titoktart5s:

Az Elado a jelen szerz6d6ssel dsszefugg6sben tudomds6ra jutott, nyilvdnossdgra
m6g nem hozott inform6ciokat harmadik szem6lynek csak a Vev6 elozetes ir6shreli
enged6lye alapj6n adhat 6t, illetve hozhat nyilvdnossAgra. Elado ezen kotelezetts6ge
megszeg6s6vel dsszefUgg6sbenr Vevo fele kSderftesi kotelezettsdggel tarlozik.
5. Alv6llalkoz6k:

Elad6 alviillalkozo igenybev6tel6re

a

Kbt. szab6lyainak megfeleloen jogosult. Az

Elado koteles jelen szerzod6s teljeslt6s6vel osszefUgg6sben

valamennyi
alv6llalkozoja, teljesit6si seg6dje igenybev6tel6re vonatkozo szerzod6s6ben kik6tni,
hogy az alv6llalkoz6 tevekenys6lE6nek ellenorz6s6re a Vevo is jogosult.

Az Elad6 - a Ptk.6:148 $-a alapjan - a teljesitesben kozremfikod6 alv6llalkozoinak,
teljesitesi seg6deinek magatarlds6erl 0gy felel, mintha maga jdrl volna el.
:

6.1. Elado koteles a jelen szerz6des teljesitesenek teljes idotartama alatt tulajdonosi
szerkezetdt a Vevo sz1mAra megismerhetov6 tenni. Az Elado - a megismerhetov6
tetelre vonatkoz6 kotelezettsege mellett - a jelen szerzod6s idotarlama alatt ir6sban
kdteles tdiekoztatni a Vevot minden, a tulajdonosi szerkezeteben bekovetkezett
vSltoz6srofl, a megv6ltozott 6s; az Uj adatok, valamint a vdltozds hat6ly6nak
megjel6les6vel.
6.2. Az Elado a jelen szerz6d6s teljesit6s6nek teljes idotartama alatt halad6ktalanul
ir6sban koteles Vevot 6rtesitrani a Kbt. 125. S (5) bekezd6s6ben megjelolt
Ugyletekrol.

6.3. Az Elad6 a szerzodes teljesit6se sor6n nem fizethet ki, illetve sz6molhat el a
szerzodes teljesltesevel osszefilggesben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. S (1)
bekezd6s k) pontja szerinti fr:lteteleknek nem megfelelo tdrsasSg tekinteteben
merUlnek fel, 6s melyek az Elado adokoteles jovedelm6nek csokkentesere
alkalmasak.

6.4.

A szerzod6s

teljesltese sor6n

rendelkez6sek 6rlelemszerr-ien

i16

a Kbt. 128. S-tol a Kbt" 131. S-ig terjedo

nvad 6k.

Minden kovetel6st, lemondAst, bejelent6st vagy a jelen szerzod6s 6ltal megkivdnt,
vagy megengedett m6s 6rtesit6st ir6sban kell elkUldeni es azt az alabbiak szerint kell
kozoltnek tekinteni:

a)

kezben es Stveteli igazoliis ellen6ben torten6 6tadds eset6n az Atadls
id6pontj6ban,

b) ajanlott

kUldemenykent vagy gyorsposta illetve m5s fut6rszolgillat utj6n toden6
kezbesites eset6n a k6zbesltes idopontj6ban,

c) faxUzenet formdban az eilkUlcl6st koveto munkanapon,
d) email formdban az email elkUldeset kOveto munkanapon.
8. Kapcsolattartok:
Vevo r6sz6r6l:
Nev er; beoszt6s
Keringer Zsolt

-l'elefonsz6m

e-mail

06-30/740-6943

keri nger@szom bathely.

N6v es beosztds

TelefbnszAm

e-rnail

Fonyo Szabolcs

a6-30t927-5711

fonyo@pencom.hu

h

u

Elador6szerol:

Jelen Szerz6d6st

a Felek elolvastSk, azt k6z6sen 6rtelmezt6k, 6s

sajat

elhatlrozasukbol, minden befolydstol mentesen, mint Ugyleti akaratukkal mindenben
megegyezot, a k6pviselet szab6lyainak megtarl6sdval sajiit kezrileg alairt6k.

t(er!ngen Zsolt
.'/l'"iezet6

T6th Zoltdn
Osztiily'verzetd

