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I, EL1ZMENYEK
Vev6, mint Ajdnlatk6r6 a k6zbeszerz6sekr6l sz6l6 2011. 6vi CVlll. tdrv6ny (tovSbbiakban:
,,Kbt.') alapj6n ,,lnformatikai eszkdz 6s szoftver beszerz1se ll." tdrgydban kdzbeszerz6si
elj 6r5st folytatott le (tovd bbiakban :,, Kcizbeszerz6s i Elj6 r6s").
Elad6, mint aj6nlattev6 a kdzbeszerz6si eljdrdsban r6szt vett, 6s figyelemmel arra, hogy
VevS az Elado ajdnlatdt fogadta el nyertes ajdnlatkent a Felek jelen szerzSdest kotik
egym6ssal.

II. A SZERZ6OEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

't. Szerz6d6ses okminvok:
Annak okdn, hogy jelen szerz6dest a Felek a Kdzbeszerz6si Elj6rds alapjdn kotott6k meE, a
Felek kijelentik, hogy teljes megdllapoddsukat nem kizSr6lag jelen szerzod6s tdrzsszdvege
tarlalmazza. A K6zbeszerz6si EljSr6s sordn keletkezett iratokat 0gy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerz6d6s elvdlaszthatatlan r6szeit k6pezik, azzal egyltt olvasand6k 6s
6rtel mezend6k, kU l6nds teki ntettel az allbbi doku mentu mokra
:

- FelhfvSs, Dokument6cio, kieg6szlto tAjekoztatdsra adott aj6nlatker6i vSlaszok (amennyiben
erre sor ker[ilt);

-

Elad6 nyertes ajdnlatdnak teljes tartalma

figyelemmel.

a Kbt,80" $ (1) bekezd6s6ben

foglaltakra

2. Dokumentumhierarchia:

A fenti dokumentumok

kozdtti, ugyanazon k6rd6sre vonatkoz6 bdrmely

elt6r6s,

ellentmond6s, 6rtelmez6si neh6zs6g eset6n a dokumentumok hierarchiSja (emlitesi
sorrendben a legmagasabb rendrjvel kezdve) a kovetkez6: kieg6szit6 t6jekoztatdsra adott
ajdnlatker6i v5laszok (amennyiben erre sor kerUlt), a Felhivds, Dokumentdci6, VSllalkoz6,
mint AjSnlattev6 ajdnlata a Kbt, 80. $-6nak (1) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel.
3. A szerz6d6s Kbt. 6ltal meqhat6rozott tartalma:

3"1. A Kbt. 124. $ (2) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzltik, hogy a Szerz6d6ses
Okmdnyok r6sz6t kepezi Elad6 Ajdnlata, igy a nyertes aj6nlat edekelesre kerUl6 tartalmi
elemei a szerzodls r6sz6t, Elado kdtelezetts6get k6pezik,

A Kbt. 125. $ (a) bekezd6s a) pontjdnak eleget t6ve Felek megdllapodnak, hogy Elado
a szerzod6s teljesit6se sordn nem fizethet ki, illetve sz5molhat el a szerzodes teljesit6s6vel
osszefUgg6sben olyan kdltsdgeket, melyek a Kbt,56.S (1) bekezdes k) pontja szerinti
felt6teleknek nem megfelel6 tSrsas6g tekinteteben merUlnek fel, 6s melyek az Elado
3"2.

adokoteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak,

3.3. A Kbt. 125. S (4) bekezd6s b) pontjdnak eleget t6ve Felek megSllapodnak, hogy Elad6
kdteles a jelen szerz6d6s teljeslt6senek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t Vevo
sz{mAra megismerhet6v6 tenni, Elado - a megismerhet6v6 t6telre vonatkozo kotelezetts6ge
mellett a jelen szerz6d6s idotartama alatt ir6sban koteles tdj6koztatni Vev6t minden, a

-

tulajdonosi szerkezet6ben bekovetkezett v6ltozdsr6l, a megvdltozott 6s az Uj adatok,
valamint a vSltoz6s hatSlydnak megjelol6sevel. Elado a jelen szerzod6s teljesltesenek teljes
id6tartama alatt halad6ktalanul lrdsban kdteles Vevot 6rtesiteni a Kbt. 125. S (5)
bekezd6seben megjel6lt Ugyletekr6l.
3.4. A Kbt. 125"S (5) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rogzitik, hogy Vev6 jogosult 6s
egyben koteles a szerzod6st felmondani - ha szUks6ges olyan hatdrid6vel, amely lehet6v6
teszi, hogy a szerzod5ssel 6rintett feladata elldtdsdrol gondoskodni tudjon - ha

a) az Elado szervezet6ben kozvetetten vagy k6zvetlenUl

25o/o-ot meghalado tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely tekintet6ben fenndll a Kbt 56. S (1) bekezdes k) pontjdban meghat6rozott
valamely felt6tel

b) az Elad6 kOzvetetten vagy kozvetlentrl 25o/o-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkepes szervezethen, amely
tekintet6ben fenndll a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k) pontjdban meghat5rozott valamely felt6tel.
3.5. A Kbt. 125. $ (6) bekezd6s6nek eleget t6ve Felek rdgzitik, hogy a Kbt. 125. S (5)
bekezd6s szerinti felmond6s eset6n az Elado a szezod6s megszrln6se el6tt miir teljes(tett
szol g dltat5s szerz6d6sszerri p6nzbeli elle nertekere j og osu lt.

A Kbt. {25.S (7} bekezd6s6nek eleget t6ve Felek meg6llapodnak, hogy kUlfoldi
adoillet5s6gtl Elado kdteles a szerzodlshez arra vonatkoz6 meghatalmazlst csatolni, hogy
az illet6s6ge szerinti adohatosdgt6l a magyar adohatosdg kozvetlenUl beszerezhet az
Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orszAgok kozdttijogseg6ly igenybevetele nelkUl.

3.6.

3.7. Vev6 nyilatkozza, hogy a Kbt. 125. S (8) bekezd6set figyelembe vette kozbeszerz6si
elj6rds el6k6szit6se sordn,
3.8. A szerz6d6s teljesitese sordn a Kbt. 128. S-t6l a Kbt. 131. $-ig terjed6 rendelkez6sek
6delemszerulen i16nyadok.
3.9. A szerz6d6s modositdsa kapcsdn a Kbt. 132. S irdnyado.

4. Felek rdgzitik, hogy a szerz6d6s megkot6se, 6s teljesit6se sor6n a kozbeszerz6sekre

vonatkoz6 szab1lyozAs celjdval osszhangban, a kdzbeszerz6si alapelveinek tiszteletben
tart6sdval [Kbt. 2. $] kell eljdrni,
5. Felek rogzltik, hogy a(z) Elado teljesit6s6nek elmarad6sdval vagy hib5s teljesit6sevel
dsszefuggesben a VevSt ert k6r megt6riteseert a Ptk.6:419. $-dban foglailtak szerint
kezesk6nt felel az aldbbi szem6ly/szervezet az allbbi feltetelek szerint, figyelemmel arra,
hogy a kdzbeszerz6si eljdrds sor5n Elad6 a kezesk6nt felel6 szem6ly/szervezet k:iapacit6s5ra
tAmaszkodva felelt meg az elolrt alkalmassdgi kovetelm6nyeknek:
A kezess6get megal apoz6 jogszabilyi
rendelkez6s:
A kezess6g terjedelme:
A
A
A
A
A

kezes
kezes
kezes
kezes
kezes

Kbt. 55. $ (6) bekezd6s c) pont

a(z) Elad6 teljesitesenek elmaradi'rsdval
vagy hibds teljeslt6sevel osszefUgg6sben
Vev5t ed k6r

neve:
sz6khelve (lak6helve):
telefonsz6ma:
faxsz5ma:
e-mail cime:

*jelen pont kiz6r6lag akkor r6sze a megkdt1sre ker1l1 szerz6d6snek,
ajdnlattev6 a Kbt.55. S (6,) bekezd6s c) pont szerinti kezest vesz igdnybe

ha a

nyerTes

III. A SZERZODES TARGYA
1. Elado kdteles a Kozbeszerz5si Elj6r5s sordn meghatdrozott mennyisegti es minos6grl
term6k (tovdbbiakban: Term6k) leszSllit6sdra.

2. Amennyiben a teljesites sordn a Felek dltal nem rogzitett min6s6gi, illetve mriszaki
tartalmat 6rint6 kerdes merUl fel, 0gy Elado kdteles vev6t halad6ktalanul irdsban tdjdkoztatni,
majd a kapott utasitdsnak megfelel6en eljdrni,
2.1 Amennyiben Elado Ugy lteli meg, hogy a szezod6sben vSllalt kotelezetts6gerihez kepest
tdbblet Vevoi igeny merUl fel, 0gy kdteles ezt a konkret ig6ny teljesit6set megel6z6en jelezni
VevS sz6m5ra. A tdbbletigenyek kapcs6n a Felek a Kbt. alkalmazdsdval kdteleserfi< elj6rni, az
adott mtiszaki kerdest a szerzodls teljesit6set6l elv6lasztva kotelesek kezelni.

2.2 Amennyiben Elad6 6llSspontja az, hogy az adott kerdes a teljesitest (hatdrid6ben vagy
ellenert6kben) 6rinti, 0gy kdteles 6sszerri id6ben ir6sban megindokolni azt, hogy
(i) az adott kerd6s mi6rt nem tartozik a lll. 3. pontban foglaltak al5, valamint
(ii) az adott k6rd6s elddnt6se el6kerdese-e a tovdbbi teljeslt6s6nek.
VevS 6sszerrj hat6rid6ben kdteles sajdt 6ll5spontjdt kozolni Eladoval.

3. Elado - kul6n dijigeny

nelkUl

-

koteles

a

rendeltet6sszerri haszn6lathoz szUks6ges

- jelen szerz6d6sben vagy Kozbeszerz6si Eljdrds sor6n kifejezetten nem
emlitett, de a szakmai szokdsok szerint a kifogSstalan teljesiteshez kapcsolod6
valamennyi

tev6kenys6g ell6tdsdra.

IV. TELJES|TESI HATARID6

1. Teliesit6si v6qhatArid6 esetleqes r6szhat6rid6k:

AszerzSd6s hatSlyba lepeset6l szdmitott 60 nap.

A szezSd6s hatSlyba l6pesenek id6pontj a a szezodls

al 6

[r5s6nak na pj a.

2. Kimentett k6sedelem:

2.1 A teljesit6si hat6rid6kbe nem sz6mit be az adott munka elvegz6s6t akaddlyoz6,
bizonyithatoan 6rdekkdr6n kivUl bekovetkezett korUlm6nyek elhdritdsdnak id6tartama,
amennyiben az adott korUlm6ny elh6rlt6sa az Elad6tol a leggondosabb eljdr6s mellett sem
lett volna elvdrhato.

llyen korUlm6nynek mindsUl a Szerz6d6s megkot6sekor el6re nem l6that6 olyan l6nyeges
korUlm6ny vagy esem6ny, amely6rt Elado bizonyithat6an nem felel6s, 6s amely a Szerz6d6s
hatdrid6ben tort6n6 teljesit6set megakad6lyozza, igy kUl6ndsen ha

- a k6sedelem oka Vev6nek az Elado teljesitesehez szUks6ges el6teljesit6sdnek

hi6nya

vagy k6sedelme,

- a k6sedelem oka az Eladot6l fUggetlen 6s a megval6sit6sdban Vev6vel letesitett
jogviszony alapjSn - esetlegesen - r6szt vev6 harmadik szem6lyek olyan magatart6sa,
amely Elad6 hat6rid6ben t6rten6 teljesiteset keslelteti (osszefoglal6an a Vevo
6rdekkdr6ben/megbiz5s5b6l elj6ro harmadik szem6lyek k6sedelm6vel/hib6s teljesit6s6vel
okozott k6sedelem).

2.2 Elado csak akkor mentesUlhet a k6sedelem kovetkezm6nyei al6l, ha az okot ad6
kdrUlm6nyr6l a tudom6sszerz6st kdvet6en halad6ktalanul, hitelt 6rdem16 m6don t6j6koztatta
Vev6t.

3. Kimentett k6sedelem ioqkdvetkezm6nve:

3.1 Kimentett k6sedelem eset6n a v6ghat6ridS is a kimentett k6sedelem idotaftam6val
automatikusan m6dosul, bdr a Felek koteless6ge minden 6sszertj int6zked6st megtenni a
bekovetkez6 k6sedelem elh6ritdsa, illet6leg minimalizSl6sa erdek6ben,

3.2 Felek rogzitik, hogy VevS k6sedelemenek jogk6vetkezm6nye az Elado r6siz6re nyitva
6 llo teljes itesi hatdrido meg hosszabboddsa, meg pedig az allbbiak szerint:
Amenyiben az Elado Vev6 miatt esik kimentett k6sedelembe, fgy a kimentett k6sedelemmel
erintett r6szteljesit6s hat6rideje, egym6sra epUl6 r6szteljesit6sek eset6n az osszes rdSpUlo
r6szhatdrido, szUks6g eset6n akdr a veghat6rid6 is a kimentett k6sedelem napjainak
szdmAval meghosszabbodik.

3.3 Felek megSllapodnak, hogy Vev6t, a kimentett k6sedelmen eset6n a szerz6d6sben

nevesitett helyt5ll6si es teljesitesi kotelezetts6gekenek tfl egyeb - kifejezett vagy bele6rtett
teljesit6si vagy helytdll6si
rendelkez6sen, meg6llapod6son vagy jogszab6lyon alapul6
kdtelezetts6g nem terheli.

-

4. Akad6lvkcizl6s:

4.1 Az Elado kdteles Vev6t az ok feltUntet6s6vel, 6s a v6rhato k6sedelem megjeldles6vel
minden olyan korUlm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a teljesit6s
szerzod6sszerrls696t, vagy kell6 id6re val6 elvegzeset vesz6lyezteti (a to'u6bbiakban:
Akad6lyk<izki Lev6l).
4.2 Az akad6lykozl6 level a szerzod6s szerinti teljesitesi hatdrid6t nem m6dositja, a Vev6
k6sedelmes teljesitesb6l ered6 tdrv6nyes 6s szerz6d6sen alapulo jogait nem 6rinti. A
haladektalan 6rteslt6s elmulasztdsSb6l ered6 kSrert Elad6 felel6s, ut6lag;osan nem
hivatkozhat ebb6li tdj6koztatdsi kdtelezetts6ge megs6rt6s6re el6ny6k szerz6se celj6b6l,
kotelezetts6ge, felel6ss6ge kiment6se 6rdek6ben.
5. El6teliesit6s:

Felek rdgzitik, hogy Elado el6teljeslt6sre jogosult Vev6 el6zetes, irdsbeli j,irvdhagy6sa
eset6n.

V. A SZERZ6OES TELJESITESE
1. Teliesit6s m6dia:

1.1 A Vevo 6ltal leszdllitott Term6keknek a teljesites id6pontjdban alkalmasnak kell lenniUk
a rendeltet6suk szerinti c6lra, igy a Termekeknek kUlonosen rendelkezniUk kell az Elado 6ltal
K6zbeszezlsi Eljdrds sor6n,
muiszaki leirdsban meghat6rozoll jellemzo
tulajdons5gokkal.

a

a

1.2 Elado tudom6sul veszi, hogy tev6kenys6get egy mrjk6d6 int6zm6ny

rendj6re
figyelemmel kell vegeznie. Elad6 kdteles 0gy id6ziteni a sz6llit6s id6pontj6t, hogy a term6kek
5tad5sa-6tv6tel6re munkanapokon (hetf6t6l -csUtdrtokig 8-16h, p6nteken 8-12h) kerUlj6n
sor.

1"3 Elad6 gondoskodik arr6l, hogy a szdllltds a megfelelS csomagol6sban tort6njen, mely
megakadSlyozza a s6rUl6st, k6rosod6st, iddjdr6sb6l sz{rmaz6 befolydsokat 6s egyeb
kdrnyezeti hatdsokat.

Elado a csomagoldson kdteles elldtni a szUks6ges megjeldlesekkel (csomag tartalmdnak
megnevez6se) 6s mell6kelni kell a csomag tartalm6t azonosit6 jegyzeket.

1.4 Vevo az Elad6 teljesftesenek elismeres6r6l (teljesit6sigazol6s), vagy az elismer6s
megtagadds516l legk6s6bb a teljesit6s6t6l, vagy az e116l szolo ir6sberli 6rtesit6s
k6zhezv6teletol szdmitott 15 napon belul kdteles nyilatkozni"

2. Ellen6rz6s:

Vev6 jogosult Elad6nak a jelen szez6d6sben vdllalt feladatai ell5tdsdval fl<apcsolatos
tevdkenys6get onSlloan, vagy megbiz6levellel ellStott kepviseldje revSn ellenorizni olyan
m6don, hogy az Elad6 teljeslteset Vevo e tev6kenys6ge ne akadalyozza.
3" Vev6 utasit6si ioqinak svakorl6sa:
Elado k0teles Vev6 Sltal adott valamennyijelen szerz6d6st erint6 utasit6sdt teljesiteni.
3.1 A Vev6 koteles megtagadni az Elad6 utasitdsdt,

ha az utaslt6s vegrehajt6sa jogszab6ly,

vagy hat6sdgi hat6rozat megs6rt6s6hez vezetne, vagy vesz6lyeztetn6 mdsokl szem6ly6t,
vagy vagyondt.

3.2 Vev6, vagy b5rmely nev6ben eljdr6 szem6ly c6lszerrjtlen 6s/vagy s:lakszerrjtlen
utasftdsdra Elado kdteles Vev6 jelen szerz6d6sben megnevezett kapcsolafltart6jdnak a
figyelmet haladektalanul irdsban felhivni. Amennyiben felhivds ellen6re is fenntartja Vevo az
utasitdst, ugY az Elad6 a szerzod6st6l el:illhat, vagy a feladatot a Vevo utasitdsai szerint, a
Vev6 kock6 zatAra el l6thatja.
3.3 Vev6 utasit6sai nem terjedhetnek ki Elado munkdjdnak megszervez6s6re a teljesit6st
nem tehetik terhesebb6 Elado szflmilra.

4. Elad6 kdteles a jelen szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezet6t a Megrendel6 szdmdra megismerhet6ve tenni. Vev6 - a megismerhet6v6 t6telre

vonatkoz6 kdtelezetts6ge mellett - a jelen szerz6des id6tartama alatt irdsban koteles
t6jekoztatni Megrendel6t minden, a tulajdonosi szerkezet6ben bek6vetkezett viiltozdsr6l, a
megv6ltozott 6s az 0j adatok, valamint a vdltozds hat6lydnak megjeldles6vel.

5. Elad6 a jelen szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt halad6ktalanul irdsban
koteles Vev6t 6rteslteni a Kbt. 125. S (5) bekezd6s6ben megjeldlt ugyletekr6l.

6. Elad6 a szerzodls teljesit6se sorSn nem fizethet ki, illetve szdmolhat el

er szerzod6s
teljesit6s6vel dsszefugg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt.56. S (1) bekezdds k) pontja
szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tdrsasdg tekintet6ben merUlnek fel, 6s melyelk az Elado
adokoteles jdvedelm6nek cs6kkent6s6re alkalmasak.

7. Az Elado a Symantec Endpoint Protection Update elnevez6sr.j szoftver teklintet6ben a
Vevd sz6mAra 12 h6napra biztositja a felhaszn6l6si jogot.

VI.

M

ELLENSZOLGALTATAS MERTEKE, FIZETESE

1. Az ellenszolqSltat6s ielleqe:

1.1 Az ellenszolg6ltatds 6tal6nyAr jellegri, tehdt tarlalmazza Eladonak a jelen Szerz6d6s
szerinti feladat v6gz6se sor6n felmerul6 mindennemri koltseget es egyeb kiarj6s6t, ez6r1
Elad6 Vev6vel szemben tovdbbi k6ltsegig6nnyel nem elhet.
1.2Elado kijelenti, hogy a dlj meghatArozlsa sordn figyelemmel volt az 6tengecl6sre kerUl6
felhaszndlSsi jogosultsdgokra.
2. Az ellenszolqdltat6s m6rt6ke:
8.889.000 Ft + AFA, azaznyolcmilli6- nyolcsz6znyolcvankilencezer Ft + AFA.
3. Fizet6si felt6telek:

3.1. Vev6 el6leget nem fizet,

3.2- Vev6 a szerzSd6sben meghatdrozott m6don
teljesit6sigazol6st ellft ki.

6s tartalommal t6r1en6 teljesitesrol

3.3. Vev6 r6sz6rol a teljesit6s igazol6sdra Keringer Zsolt a Szervez6si Osztdly osztdlyvezet6i
feladatokat ell5t6 irodavezetdje jogosult. Az egy6b szem6ly Sltal alAir| teljesitesrgazolds
avagy egy6b dokumentum (pl. sz6llitolevel) a teljesites-igazoldst nem helyettesiti. A
teljesit6sigazolds egy peld6nya a sz6mla mell6klete.
3.4. Elad6 a szdmlSt a kidllitott teljesit6sig azolils alapjdn, magyar forintban (HUF) 6llitja ki,

3.5. A szabdlyszerUen benyujtott szdmla kiegyenlitese Ptk,6:130. g rendelke;l6sei szerint
tort6nik, a fizet6si hatdrid6 30 nap.
3.6. A kifizetes sordn

az Ari.36/4. g-6ra figyelemmel kell eljdrni.

4. Fizet6si k6sedelem:

A Vev6 a Ptk, 6:155 $-5ban foglaltak szerint k6sedelmi kamat megfizet6s6re k6teles. Az
Elad6 szdmldjSn szerepl6 minden ezzel ellent6tes rendelkez6s eseten is a fenti szab1ly
6rvdnyesUl a Felek viszonylatdban.

VII. JOTALLAS, SZAVATOSSAG
1. J6t5ll5s:
1.1 A Felek meg6llapodnak abban, hogy az Elado

a szerzodls teljesitesert j6t6lldrsra koteles.

1.2- Aj6t6ll5s id6tarlama Az egyes tartos fogyasztdsi cikkekre vonatkoz6 kotelez:6 j6t6lldsr6l
P1ql6 15112003 (1X.22.) Korm. rendelet hat5ly all tartozo tartos fogyasz:tdsi cikkek
tekinteteben 1 6v.
1.3 A Felek meg6llapodnak abban, hogy a jotSllSs id6tartama a szoftverek tekinteteben 1 6v.

2. Szavatossig:

Elad6t

a

Ptk.-ban meghat6rozottak szerint

kdtelezettseg terheli.

a

hibds teljesitesert kell6ksz:avatoss6gi

VIII. SZERZ6OESES BIZTOSITEKOK
1. K6sedelmi k<itb6r:

A

Felek megSllapodnak abban, hogy az Elad6 k6sedelmes teljesit6s eset6n koteles
k6sedelmi k6tb6rt fizetni. A kesedelmi kdtber merl6ke naponta O,S o/o, alapja a szerz6d6s
teljes netto ellenerteke, legnagyobb 6rt6ke 30 napi tetelnek megfelel6 osszeg. A k6sedelmi
kdtber a sz5ml6b6l kerUl levondsra a Kbt, 130. S (6) bekezd6seben foglatiak figyelembe
v6tel6vel.
2. Meshirisul6si k6tb6r:

Jelen szerz6d6s Eladonak felrohato okbol bekovetkez6 meghirisuldsa (teljesftdis jogos ok
nelkUli megtagaddsa; Vev6 szankci6s elSlldsa, vagy felmondZsa; Elado szerz6drisizEgese;
eset6n a meghirisuldsi k6tber m6rt6ke 1O o/o, alapja meghi0suldssal 6rintett
term6kek/szolg6ltatdsok nett6 ellen6rt6ke.
3. Hib6s teliesit6si kcitb6r:

3.1 Amennyiben Elad6 hibdsan teljesit, 6s/vagy a szdllltott term6k nem alkalmas a
rendeltet6sszerr.i hasznSlatra, illetve az Elado a Vev6 6ltal kozdlt jot6lldsi kifogdst nem
szUnteti meg teljes kdrrjen 6s megfelel6en, 0gy Vev6 hibds teljesitesi kotb6rt kovetelhet
Elad6t6l. A hibSs teljesitesi k6tber m6rt6ke: 1 o/o. A hib6s teljesit6si kdtb6r alapja: a hibds
teljesit6ssel erintett term6kek/szolgdltat6sok netto ellen6rt6ke. Az el6llSsi jog megnyllta 30
nap.

3.2 A Felek rogzltik a Ptk.6:187. S (2) bekezdese alapj6n, hogy a Vev6 a hibiis teljesit6si
k6tber mellett nem 6rv6nyesithet szavatossdgi igenyt.

6sek:

4.1. Amennyiben az Elado a Vev6 kotb6rigenyet kifogdsolja, kdteles ezt halad6ktalanul,
lr6sban megtenni.

4.2" Felek meg6llapodnak abban, hogy Vev6 jogosult az esed6kess6 v5lt, elismert kdtbert a
rneg ki nem egyenlitett ellened6kb6l levonni, vagy 6rtesit6 level r.itjdn ervenyesiteni; valamint
amennyiben Vev6nek a kdtb6r m6rt6ket meghalado k6ra keletkezik, azt jogosurlt az Elado
fele tovdbbh6ritani. Az Elad6 koteles megt6riteni az lltala szerz6d6sszegdssel, vagy
szerz6d6sen kivUl okozott 6s Vev6 partnerei es Ugyfelei dltal jogosultan Vev6re h6ritott
k6rterit6st. A k6sedelmi es hib5s teljesitesi kotber fizet6se nem mentesiti Eladot a teljesit6s
al6l.

IX. A SZERZ6DES MODOSITASE, UCCSZUNESE

1.

A szerzSd6s m6dositSsa:

1.1 Jelen szez6d6st csak irdsban (paplr alap0 dokumentum) lehet m6dositani. Sz6ban,
rdutal6 magatartdssal vagy [r6sban, de a szerz6dest alAiro kepvisel6 szem6lyektol elt6ro
beosztdssal rendelkez6 szem6lyek dltal tett jognyilatkozat a szerzSdls modositdsdra nem
alkalmas,

a Kbt. el6irdsainak megfelel6en, a kdzbeszerzesi elj6n6s alapjdn
megkotdtt szerzod6sek modositds6ra vonatkoz6 szab1lyok betartds6val lehet mirrJositani.
1.2. Jelent szerz6d6st

2. E16ll6s. felmondis:

2.1 A Ptk, 6:231 S (3) bekezd6se alapj5n a Vev6 az Elad6 teljesit6s6nek felajAnldsig
jogosult a szerzod6st6l indokolSs nelkul az Eladohoz intlzett irdsbeli nyilatkozat5val eldllni,
k6teles azonban az Elado kSrdt megt6riteni. Az Elad6t azonban k6renyhit6si kcitelezetts6g
terheli.

2.2 Vevo jogosult Elado szerz6d6sszeg6se eset6n
irdsbeli nyilatkozatdbarr megjelolt
felmond6si id6vel, vagy akSr azonnali hatdllyal - a szerzod6st felmondani, vagy attol el6llni.
Erre szolg5l6 oknak min6sul, ha

-

(i) Elado ellen az illet6kes bir6sdg joger6s v6gz6se alapjdn felsz6moldsi elj6rds irrtlul; vagy
(ii) Elad6 vele szembeni cs6deljdrds sor6n fizetesi halasztdsban r6szesUl; vagy

(iii) Elad6 v6gelsz6molds ir6nti k6relme (amennyiben gazdas5gi t6rsas6g16l van szo)
c6gblr6sdgn6l benyrljtdsra kerUlt; vagy
(iv) Elad6val szemben az illet6kes c6gbir6srig el6tt torlesi eljdrds indul; vagy
(v) Elado a teljesit6st jogos ok nelkUl megtagadja; vagy

a

(vi) ,a szerz6d6sszeg6s kovetkezt6ben a Vev6nek a teljesit6shez ftzodo 6rdeke megszrint;
vagy
(vii) a jogszabdlyon alapu16 felmonddsi vagy eldll6si okok fenndllnak.
2.3 A Vev6 kdteles felmondani a szerzod6st, ha:

- Elad6ban k6zvetetten vagy kozvetlenUl 2|o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6slszerez
valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogkepes szervezet, amely
tekintet6ben fenndll a256. $ (1) bekezdes k) pontjdban meghatdrozott valamely feltetel;

- Elad6 kdzvetetten vagy kozvetlenUl 21o/o-ot meghalado tulajdoni r6szeserJ6st szerez
valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekinteteben fenndll az 56. $ (1) bekezdes k) pontjdban meghat5rozott valamely

felt6tel

2.3.1 A felmond6si id6 - amennyiben a felmondds nern azonnali hatdly0 - kezri6 id6pontja
az errSl sz6l6 6rtesit6s k6zhezv6tel6nek napja, legrdvidebb id6tartama pedig 7 nap, vagy a
Kbt. 125. S (5) bekezd6s6ben megjeldlt esetekben azon id6tartam, mely lehet6ve teszi, hogy
a vev6 a szerzodlssel 6rintett feladata ellStdsiir6l gondoskodni tudjon.

2.3.2 Felek rogzitik, hogy az adott F6l a felmonddst, el6llSst kozl6 lev6lben koteles
megjel6lni, hogy azonnali hat6llyal vagy felmond6si id6 kdzbeiktat6sdval kivdnja a
szerzod6st megszUntetni. A szerz6d6s felmond6sa, vagy att6l valo elSlldsi jog gyakorldsa
csak irdsban 6rv6nyes.

X. VEGYES RENDELKEZESEK

1.lrSnvad6 ioq:
Szerz6d6 Felek kifejezetten meg6llapodnak, hogy jelen meg6llapodds eg6sz6re - igy
kUldndsen a szerzodls megkot6s6re, anyagi es alaki 6rv6nyess6g6re, kdtelmi hatdsaira, a
szez6d6st biztoslt6 mell6kkotelezetts69ekre, a szerz6d6ssel kapcsolatos kdvetel6sek
besz6mlthat6s6g6ra - a Ptk. rendelkez6seit kell alkalmazni.
2. Joqr6l val6 lemond6s hiSnva:

A Vev6 r6sz6r6l jelen szezdd6sben foglalt b6rmely jog kesedelmes 6rv6nyesit6se, illetve
6rv6nyesit6s6nek elmulasztdsa nem jelenti a jogok 6rvenyesit6s6r6l val6 lemon,Cdst, illetve
valamely jog r6szleges, vagy kizdr6lagos 6rv6nyesit6se nem zArja ki a tdbbi, illetve a
fennmarad6 jog ervenyesit6s6t.
3. R6szleqes 6rv6nvtelens6q

:

Felek megdllapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6d6s b6rmelyik rendelke:z6se utobb
6rv6nytelennek min6sul, a szerz6d6s tobbi r6sz6t 6rv6nyesnek tekintik, kiv6ve, ha Felek a
szezod6st az 6rv6nytelen r6sz nelkUl nem k6tott6k volna meg.
4. Titoktartis:

Az Elad6 a jelen szerz6d6ssel dsszefUgg6sben tudomdsdra jutott, nyilv6nossdgra m6g nem
hozott informdciokat harmadik szem6lynek csak a Vev6 el6zetes irSsbeli engedelye alapj6n
adhat 6t, illetve hozhat nyilv6nossdgra. Elad6 ezen k6telezetts6ge megszeges6vel
dsszefUgg6sben Vev6 fele k6rt6rftesi k6telezetts6ggel tarlozik.
5. A[v6llalkoz6k:

5.1 Elad6 alv6llalkoz6 ig6nybev6tel6re a Kbt. szab6lyainak megfelel6en jogosuft. Az Elad6
kdteles jelen szerz6des teljesitesevel osszefUgg6sben valamennyi alv5llalkozoja, teljesit6si

segedje ig6nybev6te16re vonatkoz6 szerzSd6s6ben kikdtni, hogy

tev6kenys6g6nek ellen6z6s6re a Vev6 is jogosult.

az

alvdllalkoz6

5.2 k. Elad6 - a Ptk. 6:148 $-a alapjdn - a teljesit6sben k6zrem0kod6 alv6llalkoz6inak,
teljesitesi seg6deinek magatartdsd6rt 0gy felel, mintha maga jdrt volna el.
6. Az Elad6 tSi6koztat6si kdtelezetts6qe:

6.1 Elado kdteles a jelen szez6d6s teljesitesenek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezet6t a Vev6 szlmira megismerhetdv6 tenni. Az Elad6 a megismerhet6v6 tetelre
vonatkoz6 k6telezetts6ge mellett
a jelen szerz6des id6tartama alatt ir6sban koteles
t6j6koztatni a Vev6t minden, a tulajdonosi szerkezet6ben bekdvetkezett v6ltozdsr6l, a
megvdltozott 6s az rij adatok, valamint a vSltozds hatSly6nak megjelol6s6vel.
6.2 FE Elad6 a jelen szez6d6s teljesites6nek teljes id6tartama alatt halad6ktalanul irdsban
kdteles VevSt 6rtesiteni a Kbt. 125. S (s) bekezd6s6ben megjetdtt ugytetekr6l.
6.3 A szerz6d6s teljesit6se sordn a Kbt, 128. S-t6l a Kbt. 131. g-ig terjed6 rendelkez6sek
6rtelemszer0en irdnyadok.

-

-

7. Szerz6i ioq:

7.1 Aszezodo Felek rogzitik, hogy a mtiszaki leir6sban felsorolt szoftverek Asz,erzoijogrol
szolo 1999. 6vi LXXVI. tdrveny hat6lya al6 tartoznak.

7.2

A Vev6, mint felhaszn6l6 a jelen szerz6d6s keret6ben megszerzett szoftver
vonatkozdsSban korl6toz6s n6lkUli felhaszn6lSsi, illetve 6tdolgoz6si jogosultsdgot szerez. A
Vev6 kUl6ndsen jogosult

- a szoftvert futtatni, a szoftver funkci6jdnak bet6lt6s6hez szUks6ges

felhaszn6lSsi

cselekm6nyeket elv6gezni,

- a szoftverr6l biztonsdgi mdsolatot k6sziteni,
- a szoftvert m6s mfivekkel, azok r6szeivel, egyeb anyagokkal osszekapcsolni,

- a Symantec
tov6bbfejleszt6s6re

Endpoint Protection Update elnevez6s[i szoftver tekinteteben a szoftver

8. Kapcsolattart6k:
Vev6 r6sz6r6l:

Keringer Zsolt

06-30/740-6943

keri nger@szom bathely. hu

06-301927-5711

fonyo@pencom.hu

Szervez6si Oszt6ly
osztSlyvezet6i feladatokat ell6t6

Fony6 Szabolcs
Ugyvezet6 igazgat6

Jelen Szerz6d6st a Felek elolvastdk, azt kdzdsen 6rtelmezt6k, 6s saj6t elhatdrozdsukb6l,
minden befoly6st6l mentesen, mint Ugyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a k6pviselet
szabSlyainak megtart6s6val saj6t kezrll leg aldirtdk.

9. l'{at6rid6k sz6mit6sa:

A jognyilatkozat megt6tel6re vagy egy6b magatartds tanrisitds6ra napokban megdllapitott
hatdrid6be a kezd6napot nem kell beleszdmitani.

A hetekben, lr6napokban vagy 6vekben megdllapitott hat6rid6 azon a napon jdir le, amely
elnevez6senel vagy szdmdndl fogva megfelel a kezdo napnak. Ha ilyen nip az utols6
h6napban nincs, a hatdrid6 a h6nap utolso napjdn j6r le,

Ha a hat5rid6 utols6 napja munkaszUneti nap, a hat6rid6 a kovetkez6 munkanapon j6r le.
A hatdrozott naphoz kotdtt jogszerz6s a nap kezdet6n kovetkezik be.
A jelen szerz6d6s alkalmazdsa sordn munkanap az

a naptilri nap, amely nem

szombat, kiv6ve a munka torv6nykonyv6r6l sz6lo 2012. evi L torv6ny 102. S (5)
bekezd6s felhatalmazlsa alapjln kiadott NGM rendelet (NGM. r.) munkanapot,
vasSrnap,

munkaszUneti nap,
az NGM r. szerinti pihen6nap.

Jelen Szerz6d6st a Felek elolvast6k, azt kozdsen 6rtelmezt6k, 6s saj6t elhatdnozdsukb6l,
minden befolydst6l mentesen, mint Ugyleti akaratukkal mindenben megegyezot, a kepviselei
szab6lyaina k megtartdsdva I sajdt kezrli leg alillrlitk.

Szombathely,2015. janudr h6
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