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a mai napon ds helyen az alfhltj

I. ELOZMENYEftI

1'

Felek rogzirttk, hogy Vevo, mint Ajanlatkdro a ko:zbes:zerzdsekr'61 sz6l6 2CtI1. dvi CVIII.
tdrvdny alapian,,Flulladdkgyuljt6 j6rmibeszerzdse" elnevezdssel, kozbes:zerzdsi eljarirst
folytatott le fj hulladdkgyiijt<i jarmn beszerzdsie tdrgydban (a tov6bbiakba.n:
Ktizbeszerz6si Eljfrfs), amely kozbeszerzdsi eljdr:6s nyertese Elad6 vo1t. Jelen szerzodes
a Vev6, mint aianlzrtkdro ds az Fl1ad6, mint nyertes ajinlattevo kozott jott 16tre.

2. A Vev6 a

Fcildmuvel6siig;yi Minisztdrium 2,013. dvi Hulladd:kgazd6lkodlLsi
kozszolgdltat6s biztosithsa tdrg;yu pdlydzati felhivris heretdben a HULEJAF-2013..00'lI
szdrnon, ,,Szombathelyen hullad6kgytijt6 jr{rm,fi beszerz6se', cinari

t6mogat6st nyert, Jelen szerz(iddsben foglalt beszet:zds
me gval 6 sit Ssdt szolgilj a,

a

pdly6;7atl:.al

palydzatban foglali cdlok

II" A SzERZODBST al,roro

DOIKUMENT{JMOK

L J'elen szerz6<16s elv6lapz,thatatlan rdszdt klpezr a K0zbeszerzdsi lilj6rist indit6 Felhivds, a
I(ozbeszerzdsi lilj6rds Dokumenthci6ja, a kozbeszerulsi elj6r6s sor6n tett kieg6szit6
1ajdkortaffis (adott esetben), 6s az Eladl6nak, mint nyertes aj6nlattev6nek a',2 elj6r6sban a
ry'ev6 rende lkezds dre o c s 6tott ny ertes etj 6nlata,
!

)

Ilelek rdgzitik, hogy az emlitett dokumentumok fiz:ikailag ugyan nem keri.ilnek csatoldsla
a szerz5dds tdrzsszovegdhez,6m a Kcizbeszerzlsi Elj6r6s lefolytat6sa sor6n mindkdt frll
szdm6r a i smertt6 v 6lt azok tartalma.

3.

r\ fenti dokumentumQk

hierarchi6ja

kcivetkez6:

'
-

-

a legmagasabb renchivel kezdve a fblsorol6st

-

a

jelen szerzodls torzsszovege;
a Kozbeszerzdsi Elj6rds sordn kelt kiegdr;zitci tdj€kod.atas (adott esetben)
Aj6nlatkdro 6ltal kiadott, a Kozbeszerzdsi Elj6r6sla vonatkoz6, Ajirnlattdteli
Felhfv6s 6s Dokument6ci6
az Elad6 nyertes ajdnlala a K,bt, 80. $-6nak (1) bekezd6se szerinti melldkletben
foglaltak kivdtel6vel

4, r\ kiilfcildi ad6illet6sqgri

Elad6 kdteles a szerzoddshez ava vonatkoz6 meghatalmaz6st
osatolni, Lrogy az illet6sdge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hatosig kozvetleniil
beszerezhet az E',Iadora vonatkoz6 adatokat az orszhgok kr5zdtti jogseg6ly igdnybevdtele
ndlkiil.
IXI" SZERZ6UES

,/,

rAtrCy.L

jelen szerzadds tdrgytt az aI|bbi hulladdkgynjb jhrmnbeszerzlsekepezi:

- Gydrtm6ny: IVECO
- Tfpus: Stralis AD260S31Y/PS 20

m3-es, tiimdrft6lapos

hulladdkgyujt6

feldpitmdnnyel.
A. munkagdp 6rvdnyes

FK megfelelos6g i nyilatkozattal rendr:lkezik"

IY. }'IZETI]SI FELTN:TNT.NX

1,

Felek egym6ssal egyetdrtdsben a jelen ad6sv6teli sz:erzodds tdrgyfrtkepezo hulladdkgyujto
cdlgdp (a tov6bbiakban: hulladdkgyrijtti) vetelfurdt az alilbbr ossz:egben 6llapitj6k meg:

Az egyosszegu nett6 aj6nlati vetelf+r:44"438.000,- Ft + AFA, azaz brutt(t, 56.436.260;
Ft.
2.

A vdtel6r tafialmazza az Elacl6nak a

szerzodds megkottisdvel 6s a szerzodds tdrgyrit
kdpezo hulladdkgyrijt6 forgalomba helyez6sdvel (id,3{gy" ki.ilon6sen, de neln
kiz616lagosan az esetlegeserr sziikr;dges szakhat6s6gi hozz6j6lul6sok engeddlyek
kdlts6geit, a regisztrdci6s ad6t, stb,) kapcsolatos kdlts6geit d,s az 6rfolyamkockdzatot,
valamint a forgalmi engeddly ds a trirzskdnyv beszerzesrivel, valamint a renclsz6mmal

kapcsolatos kdlts6geket"

3

Felek megdllapodnak, hogy a hulladdkgytijto v6tet6rdLYevo forintban koteles rrregfizetni.
Ennek megfelel6en azBlad6 a v6tel6rr6l sz6lo szhmllI magyar forintban kOteles kidllitani
6s megkiildeni a Vevo rdszdre.

+

Vevo el6leget nem fizet. A szabillyszenien benyrijtott szdrnla kiegyenlit6se a Kbt. 130, $
(1) bekezddse szerinti rendben 30 napon belUl tcjrt6nik. A kifizet6s sor6n az Art.36/4. $6ra figyelemmel kell elj6rni.

5

Az ellendrtdk megfizetds6re a ,,szombathelyen hullad6kg,yrijt6 j6rmri beszerz{se" cirmi
projekt keretdben, a Foldmriveldstigyi Minisztdrium 6lta.l nyujtott t6m,ogat6si osszeg
felhasznillils 6val keriil sor,
Amennyiben Vev6 a vetelilr megfizetdsdvel kdsedelembe esik, abban az r:setben kcitelles
Elad6 r6sz#e az esed6kess6g napj6t6l a fizetds napjhigterjedo id6szakra aPtk.5:155, $
(1)-(2) bekezdds6ben r0gzitett m6rt6kil kdsedelmi kamatot fizetnj..

Y, SZEF(Z6ONS TELJESITESE
1

2.

Elad6 legk6s6bb 2075. m6jus 31, napj6ig koteles a jelen szevodds 1:.6rgyttt kepezo
hulladdkgytijt6 c6lg{pet a Vev6 birtokAba adni oly m6don, hogy a hulladdkgyiijt<i cd1g6p
azorlnali hasznillatdnak sem technikai, sem pedig egy6b akadalya nem lehet" A
birtokbaad6s megtorfdnt6t felek jegyz6kcinyvben rogzftik"

A birtokbaad6s a hullad6kgyrijt6nek, valamint a szftllithsiwal, iizembe helyezdsdv eI, az
eszkozcjkkel kapcsblatos iratoknak 6s az esetlegesen r;zi.iksdges szakhat6shgi
hozzdjdrul|soknak Vevo megjeldlt kdpviseldje rdszlre torttln6 futitd,ilsdvaltiirtdnik.

a
J.

4'

A hullad6kgyujt6 birtokba

addsii- krivetoen Vevrl megkezdi a hullad6kg;yrijt6 esetleg;es
nyilt, vagy nyilv6nval6 hib6kt6l, hi6nyoss6gokt6l val6 me;ntessdg6nek megvizsl1dlhsat" A
Kbt" 130. $ (1) bekezd6se szerint a Vev6nek a megvizsg6l6sra 15 nap 6ll rlendelkez6s6.re.
Ezen tdotartamon beliil koteles Vevo a teljesitdsigazollst ki6tlit6s6ra, avagy az lszlelt
hi6nyoss6gok, hib6k megjelol6sdre. A teljesftdsi igazolils li:ibocs6tdsdra Sz,akaly Szaboles
Vdrosfejlesrtesr osdftlyvezet(> jogosult a SZOVA Szombathelyi Vagyotnhasznosit6 ds
Ydrosgazdiilkoddsi Zrt. V6rosgazd6lkod6si Egysdgdnek v'ezet6je 6ItalkidJlitoll szakrnai
teljesftds igazolSsdt kcjvet6en. Vev6 a teljesitds igazolilst kiado szemdly esetleg;es
vdltozdsdt6l Elad6t v villtozhst kovet6 3 munkanapon beltil fr6sban drter;fti. A Felek a
fdlredrt6sek elkertil€se drdekdben ragzitik, hogy az Elad6 rejtett hibAk6ft fenn6ll6
szavatosiiigi ds j6t6lllisi felelossdge a teljesit6si-igazolils kibocsdtdsa ese,t6n is fenn6.ll,
Elad6 a teljesitdsi igazolls kibocs6t6s,rt kovetoen jogosult a jelen szeruodds IV, pontj6ban
me gj elolt ellendrtdkr 6l szhmlilt ki6llitani,

A hullad6kgyujt6 tufaidonjoga a teljersitesi igazolfrs kibocs6t6sitval sz6ll t* a Vev6re. A
Felek figzitik azonban, hogy vev6 a birtokbaad6s id6pontj6t6l kezdve jogosr.rlt a
hulladdkgffit6 haszn6[at6ra, kipr6b 6liishra6s koteles terheinek viseldsdre.

VI" ELADO .TOCAT ES KOTELF],ZE:|TSNCU

1.

Elad6 a hulladdkgytijttit kdteles iizembe helyezni"
elyezds6hez szi.iksdges hat6s6gi, szakhat6sdgi
rdszdre tcirt(in6 6tad6sa jelen szerzodds
jelen szer zo dds szeruodds szerti telj esitdsdnek
I g6p a,j elen szer z6 dds elv6l a szthatatlan r 6sz:"et

6

kepezo DokumentSci6ban foglalt mtiszaki leirhsban rogzitetteknek teljes mdrt6kben
eleget tegyen.

VII" JOTALI,AS, SZAVATOSSAG
a

-).

Elado szavatolja a hulladdkgyujt6 per-, ig6ny- ,iis tehermentess6gdt, tovdbbd hogy

az

rendeltet6sszerri haszn ilIatra alkalmas.
4,

Elad6 teljeskcirii j6t5ll6si kcjtelezettseget villlal a hulladdkgytijto cdlg6p fel6pitm6nye,
valamint az 6njhr6 alvdzvonatkoz6sdban. A kcjtelezetts6g kiterjed a hajtisl.Snc rdszeire is
(motor, sebessdgvdlt6, osztomri ds hajtott hfd), Ez, alol kivdtelt kdpeznek azok az
alkatrdszek, amelyek a karbantarl6s 6s a norm6l kc,p6sok rlszdt k6pezik (pl, szrir6,k,
izz6k, ablakttirl6 lap6tok, kop6 f6kalkatr6szek, ken6anyagok, tengelykapcsrcl6). A j6tdll6s
i

5

d6tartama a birto kb aad 6st6

I szdmitott: 24 h6nap,

Elad6 koteles a j6t6ll6s id6tartama alatt Vev6 6ltal irdsban bejelentett meghibdsodirs,
izemzavar esetdn a tudom6sszerz€stol szhmitotL24 6rdn beliil rendelkezdsle 6llni, a hiba
elh6rit6s6t megkezdeini 6s minden to.[e elv6rhat6t megtenni a rendeitetdsszeni mrikodds
helyredll.it6sa 6rdek6ben.

6

Ha ilyen meghib6sod6s tortdnik vagy sdrtilds fordul elo a j6t5ll6si idd alatt, a Vev6
koteles felsz6lit6st ktildeni aztsIad6lak. Ha az lilad6 nem javitja ki a hib6t vagy nem
hozza helyre a sdriildst afelszSlititsban megadott hat6rid6re, a Megrendel6 iogosul'! arra,
a" hogy saj6t rnaga javitsa

ki a hib6t

vagy hozza helyre a sdrtil6st,

vagy

hogy

valaki m6sf bizzon meg a munka elv6gzds6re az Elad6 kock6zat6ra 6s
kolts6g6re, vagy

b. hogy el6lljoh aszerzodlstol,
7

Elad6t a hulladdkgyujt6 vonat)kozdsdban szavatossdgi kotelezettsdg terheli. A szavatossdg

keretdben Elad6 feleloss6get

vdllal azdrt, hogy a hulladdkgyLijt6 szerz6dds- ds

rendeltetdsszerti hasznillatra alkalmas. A szavatossdg id6tartama jogszab6Iy, hator;6gi
el6ir6s vagy szabv64y eIt&o rendelkezdsdnek hiSny6ban a birtokbaad6st6l sz6rnitott hat
h6nap,
8.

Elad6 koteles a birtokbaadds napj6tSl szimitottan 10 dven keresztil aj,olen szr:rz6d6s
tdrgyhtkdpezb hulladdkgytijt6 cdlgdp alkatr6szell6l6sat teljeskOnien biztositani.

9

Elad6 jogosult el6teljesitdsre, amennyiben allhoz\{evo elozetesen ir6sb antrczzdjdrul.

YIII. FELEK TITOKTARTASI KOTELEZII'TTSEGE
Ilelek kotelezik magukat, hogy jelen szenodls el6k6szit6se, megkdt6se 6s teljesitdse
ironatkoz6sdban a mdsik f6llel kapcsolatban tudorndsdra jutott mindennemri informdci6t
tizleti titoknak tekintenerk 6s ennek megfelel6en - ahatllyos jogszab6lyok keretein beltil titokban tartanak, valamint azokat m6s jogviszony keret6ben semmilyerr m6don ne,m
haszn6lj6k fel.
Ilentieknek me gfelel6en Elad6 kotelezettsegetvilllal arra, hogy a,z izleti tito.knak minosil.lo
inform6ci6kat titkosan kezeli 6s azokat saj 6t k6pvisel6in, alkalmazot tain, alv hllalkoz6 in
kivtil mfs szem6lyekrlek sem kozvetlentil, sem kcj:zvetve nem adja 6t, illetrre az<>kat sa16t
cdljaira sem haszn6lja fel.

kijelenti, hogy az rizleti titoknak min6stil6 inform6ci6k biztons6gos meg6rzesehez
sztiks6ges szemeilyi, tilrgyi, vagyonvrSdelmi eszkcjzcjkkel, ismeretekkel (is elj6r6sokkal
rmaga 6s alvallalkoz6i rendelkeznek.
-Elad6

IX. SZERZ6Nf STS BIZTOSITEKOK
1"

K6sedelmi kiitb6r:

Amennyiben Elad6 a birtokbaad6si kcitelezettsdgdvel kdsedelembe esik, atrban az
esetben kciteles a birtokbaaddsi hat6rid6tol a tdnyleges birtokbaad6s rrapj6ig a jelen
szerz6d6s nett6 ellendrt6ke alapulvdteldvel szdmitott napi 2 Yo, azaz kett6 szhz,aldk
m6rt6ku k6sedelmi k6tb6rt frzetni, de legfeljebb ,30 napi tdtelnek megfelel6 cisszeget.
Hibds teliesit6si kiitbdr:
Amennyiben Illad6 jelen szerz6d6st - a kdsedelembe es6s kiv6tel6vel - h.ib6san teljesiiti,
abban az esetben koteles a hiba kijait6s6ig naponta a jelen szerzodls nett6 ellerngrtgt,
2 o/o-nak megfelel6 mdrt6kii hib6s teltiesit6si k6tb6rt fizetni.
3"

Meehifsulfsi kiitb6r:
Amennyiben jelen szeruodls

az Elarlonak felr6hato okb6l megszrinik, abban az esetben
azElad6 a jelen szerz6dds nett6 ellendrt6ke 20'%-nak megfelel6 m6rtdkri meghifsulisi
kdtbdrt ktiteles a Vpv6nek megfizetni.

4.

Vev6 jognsult Eladbval szemben a kotbdren feliili k6rdt 6rv6nvesiteni"

J6tr{ll6si biztosit6lt

:

A Kbt" 126, $ (3) bek,

alapjdn a szerzodes h.ib6s teljesitdsdvel kapcsolatos j6t6lkisri
ig6nyek biztosit6sa 6rdekdben, Elad6 a j6t5l16si kotelezettsdg l<ezdetdnelc idopontj6ba:n
biztosft6kot kdteleq Vevo rendelkez6sdre bocs6tani a j6taf6s teljes idl6tartant1ra, ,A
elleneirtdk6 nek SYo- a. A biztosrit6kot Elado, .teljesitheti az elofut p6nzosszegnek a Ve.iro
b ank garanc ia birto sitds 6val I'agy bi zto s f ft is i
s s d gv 6l lal6 st tartalmaz6
- kotr:l ezvdnnyel.
A hib6s teljesft6ssel kapcsolatos igdnyek teljesitdsdre kikdtott j6teljesit6si
bi:ztoriitdk
vonatkcrzdsdban Vev6 a Kbt. 126. $ (6) bekez:dds b) pontj a a[apjin a szerz6ddsib'n
lehet6vd teszi azt ip, hogy a biz,tositdk osszegdnek I})Yo-a az Elad6nak a teljesftdsdrt
j6r6 ellendrtdkb6l visszatart6s irtjdn keriiljon biztosit6sra, amelyre az 6vad,ek
s2abttlyt4it
kell megfelel6en alkalmazni.

X. A SZERZoNNS MODOSITASA, MEGSZfNESE
ftds

lakis6sok

esiil

JeIen szerzoddsben szab|\yozottakat csak fr6sban (papir alapir dokumentum),
a Iielek ctigsze.qii

alfiitdsdval lehet m6dositani. Sz6ban, rhutal6
vagy irisban', de, a szerf6ddst
aliito kdpvisel6 szemdlyelt6l elt6r6 beoszt6ssal ^igituttatsal
rendelkez6 szemdiyek 6ItaItettjognl,ilalLoru,
a sz'erz6 dds m6do sit6s 6ra nem alkalmas.

1.2.

A szerzdd6s m6dositdsa kiir6ben az aldbbi tarta.lmi meekiit6sek drv6nyr:zulngli

Jelen szerz6d6st a Kbt" el6ir6sainak meglelel6en, a kozbeszerzlsi elj6r6s alapSfun megkotdtt
szelz6ddsek m6dosit6s6ra vonatkoz6 szabSlyok betarttasdval lehet m6<lositani,
2. Ell6ll6s.

2
-

felmondfqi
nyiben:

Elad6 a birtokbaaddsi kotelezettsdgdvel nyolc napon tirli kdsedelembe esik,
Elad6 a szerz6dds teljesitdse kapcs6n felmertilt hib6kat a Vev6 fr6sbeli tillilkoztatdsdnak
kezhezvetelet6I szitmitott 30 napon beltil nem javitja ki,
Elad6 teljesitdr;e olyan jelent6s mdrtdkben hib6s, hogy ennek kovetkeztdtren Vevonek a
tov6bbi teljesitds nem 611 drdekdben,
Elad6 a jelen szerz6ddsen alapul6 kiitelezetts6geit olyan jelenti,s mdrtdkben megszegl;e,
hogy ennek kcivetkeztdben Vev6nek a tovdbbi teljesitds nem 6ll drdekdber..,
Elad6 ellen az illetdkes bfr6s6g joger6s vdgzdse alapjanfelszfumolilsi elj6rtis indul;vagy
Elad6 vele szembeni cs6delj6rds sordrn fizetdsi halasztdsban r6szestil; vagy
Elad6 vdgelszfumolSs irdnti kdrelme (amennyillen gazd,asilgi t6rsas6gr<il van sz6) a
cdgbir6s6gn6l benyrijt6sra keriilt; va55y
Elad6val szemben az illetdkes c6gbir6s6g elott tdrldsi elj6r6s indul; vagy
Elad6 a teljesit6st jogos ok ndlkiil merytagadja; ya.gy
Elad6 jelen szeruod6sen alapul6 kcitelezetts6geit olyan jelent6s m6rtdkben megszegte,
hogy ennek kdvetkgztdben Vevonek a tov6bbi teljesitds nem 611 6rdek6ben; vagy
ajogszabttlyon alapuJ.6 felmonddsi vagy el6ll6si okok fenn6llnak

a Vev6:
2
- nem fizeti meg az Elad6 r6sz4re a Vev6 6ltal kiillitott
.

-

rga'zolfus $rtelm,Sben e$ed6kes

b6rmely cisszeget a]jelen szerzoddsben meghat6rozotthatilrid6ig, felt6ve, hogy azEta<16
6|taltizdtt legal6bb 30 napos p6thatArid6 is eredmdnyteleniil eltelt;
srilyosan megszegi a jelen szerir6ddsb6l eredo ldnyeges kotelezettsdgeit ds a
szeruoddst:zegdst irdsbeli felsz6litf s ellendre sem orvo soli a.
- Elad6ban kcizvetetten vagy kozvetlentil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed(:s1. szen)z
valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes sze:rvezr>t, amely
tekintetdben fenn6ll az 56. $ (1) bekezd6s k) pontjdban meghathrpzoit valamely feltdtel;

- Elad6 kcizvetetten vagy kdzvetleni.il
valarnely olyan jogi szem6lyben vagy

25Yo-ot nreghalad6 tulajdoni rdszr:sed6st szen),z
szem6lyes joga szerint jogkdpes szervezetben,
amely tekirLtet6ben ferurdll az 56. g (1) bekezd6s k) pontjdban meghatdrozott valamely
feltdrel

3.1

A felmonddisi id6 - arnennyiben a felrnondds nem azonnali hatlilyri - kezd6 idopontja

az

err6l sz6l6 drtesit6s kezheweteldnek napja,legrovidebb id6tartama pedig 15 nap, vagy a
Kbt' 125" $ (5) bekezdds6ben megjelolt esetekben az,on idotartam, mely ltehetdvd teszd,
hogy a Vev6 a szerzodl,ssel drintett feladata ell6t6s6r'61 gondoskodni tudjon"

figzitik,hogy az:" adott Fdl a feknond6st, el6ll6st kozl6 lervdlben kcjteles megjelolrLi,
hogy azonnali hat6llyal vagy felmond6si id6 kozbeiktatds6val kiv6nja a s:zerzoddst
megsziintetni. A szerzodds felmonddsa, vagy a\t6l vaIS el6Il6si jog gyakorl6sa csak

3.2 Felek

ir6sban drvd:nves.

XI. VEGYES RENDELKEZESEK

1.

Felek a jelen szerz6dds teljesit6sdvel kapcsolatos nyilatkozatalkatkizfr6lag fr6sban, leveil,
fax 6s e-mail ritjrin kcizlik egymlLssal. Az ertesit6s szem6lyes k6zbesit6s eset6n a m6sik f6l
|ltali fitvetel napjdn, postai ki.ildemdny eset6n a postai t6rlivev6nyen felttintetett napon,
faxon ttjrt6nt tovribbit6s eset6n pedig a fax megkiild6set igazolo jelent6sen feltrintetett
id6pontban tekinthet6 kcjzriltnek. Az e-mail ritj6n tort6n6 6rtesit6s kizftr(llag abban az
esetben min6siil - az elktildds id6pontj6ban '- kozoltnek, amennyiben az e-maLil
elolvas6s6t igazolo i.izenet a ktildS felhez visszadrkezik"

)

Felek jelen szerz6dds teljesit6sdnek erl6segit6se erdek6ben Elad6 reszdrol Szi.ics Attila
igyvezetot jeldlik meg jognyilatkozat megt6tel6re feljogositott kapcsolattarrl6
szemdlykdnt. A kapcsolattarl6 szemdlyek vagy adataik esetleges vfitozdsftr6l Felek
egym6st kcjlcsonosen, ir6sban 6rtesitik, avfitozdst kcivet6 legfeljebb 3 munkanapon belijLl.

3.

Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben jelen szerzodes b6rmelyik rendelkezdse ut6bb
6rv6nytelennek min6siil, a szerzadds trjbbi reszdt 6rv6nyesnek tekintik, kiviive, ha felek a
szerzlddst az ervenytelen r6sz n61kti1 nem kcitott6k volna meg.

4.

Jelen szerz6d6sben foglalt b6rmely jog k6sedelmes 6rvdnyesit6se,

illetve

6rv6nyesit6s6nek elmulaszt6sa nem jelenti a jogok 6rv6nyesft6s6r6l val[6 lemond6srt,
illetve valamely jog r6szleges vagy kiz:itr6lagos 6rv6nyesit6se nem zlqaki a tribbi, illetve
a fennmarad6 jog 6rv6nyesitds6t.
J.

A felek a kcjz<ittiik esetleg felmeriil6 vit5s k6rddsek b6k6s rendez6se 6rdek6ben
egyiittmiikod6sre kdtelesek.

6.

Brirmely vita eset6n, amely az adfisvdteli szerz6desb6l, vagy azzal dsszefiiggdsben, vap;y
annak megszeg6sdvel, megsztin6s6vel, 6rvenyess6g6vel, vagy ertelmez6s6vel
kapcsolatban keletkezik, a felek friisban 6rtesitik egym6st az i.igyben k6pviselt
6ll6spontjukr6l, valamint az Sltaluk lehets6gesnek ''r6lt megold6si m6dokr61.

7.

B6rmelyik

8.

Felek

f6l k6rheti, hogy a felmer0lt vit6ban egyeztessenek. A.z egyeztet<ls
sikertelensdge vagy elmarad6sa eset6n b6rmelyik fel az illetdkes bir6s6gh<>z fordulhat a
v rta r endez4se 6rdek6ben.
a kdztiik felmeriil6

.jogvitrlk eset6re a. hat6skciri sz:ab6lyokt6l fiigg6en

a

Szombathelyi V6rosi tsfr6s6g, illetve a Szombathelyi T<irv6nyszdk illet6kessi6g6t k<jtik ki"
q

A jelen s:zerzdd6sben nem szabitlyozott kdrdesekben a -szab 6ly ainak kivdte

10.

I

6vel

-

magy ar jo g

el 5 f r6s

ait

ke

I

magyat

jog

kollizitis

I alkalmazn i.

SzSIlit6 koteles a jelen szerzodes teljesit6sdnek teljes idotartama alaft tulajdonosi
szerkezetlt a Megrendell szfrnira mogismerhet6v6 tenni. Sz6lLt6 - a megismerhetov6
t6telre vonatkoz6 kQtelezettsdge rnellett- a jelen szerz6dds idltartama aIaIt irhsban
ktjteles ti\ekortalni Megrendelot mirnden, a tulrajdonosi szerkezetdben bekovetkezett
vfltozdsrSl, a megyriltozott 6s az fj adatol<, valamint a villtozfts hatitlyinak
megjeloldsdvel.

11. SzaIIit6 a jelen szer2od6s teljesftds6nek teljes iclolartama ala1l halad6ktalanul ir5sban
kciteles Megrendel6t drtesiteni a Kbt. 125. $ (5) betrrezd6sdben megjel<ilt tigyletekr6l.

12, Sz6llit6 a

szeruod6s [eljesit6se sor6n nem fizethe:t

ki, illetve szimolhat eI a szerzldds

teljesitds6vel dsszefligg6sben olyan l<olts6geket, melyek a Kbt, 56. $ (1) bekezd6s lc)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsasiig; tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek
a S z6llit6 ad6koteles j 6vedelm6nek csokkentdsdre alka.lmaspk.
13,

Aszenodes teljesit6se sor6n a Kbt. 128, $-t6l a a Kbt. 131. $-ig terjedo rendelkez6sek
drtelemszenien ir6nyadok.

14. Jelen szerzod6s hat eredeti pdld6nyban kdsziilt, a;nrelyb6l |r6rom pdld6ny Elad6t, hdrom
pdld6ny Vev6t illeti.
15.

Felek jelen szerz6ddst elolvast6k, annak szo'veg6t kopdsen 6rtelmezt6k, tartalrnhl
meg6rtett6k, 6s mint akaratukkal minclenben egyezfthelybqnhag'y6lag alfiirjhk.

Szcrmbathely,20l5.febru6r
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