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1.
A

Er,6znrnNyBn

szerz6cl6s l6trejott6nek el6zmdnyei:

A Vev6

kdzbeszerzdsi elj6rSst folyatott le ,,Szombathely Megyei

Jogi

Varos Polgarmesteri Hivatala

rdszdre infbrmatikai eszkozok beszerzdse addsvdteli szerzddds keretdben" tingyban, mely elj6r6s nyertes
aj6nlattev6je az Elado lett. A felek ennek rnegfelel6en az ali-frbi Ad6svdteli szerzodlst kotik meg
egym6ssal.

A Sznnzr0ofsr

ar,ror6 toxunrnNTuMoK

1.1. Annak ok6n, hogy jelen szerzoddst a Felek a kozbeszerzdsi eljSrSs alapjhn kotottdk meg, a Felek
kijelentik, hogy teljes meg6llapod6sukat nem kiz6r6lag jelen szerzodds tcirzsszdvege tartahnzza. A

igy kell tekinteni, mint amelyek a jelen s:zerz6d6s
elvfiaszthatatlan rlszeit k6pezik, azzal egyitt olvasand6k 6s 6rtelmezend6k, kiildnos tekintettel az
al|bbi dokumentumokra (tov6bb i akb an :,,szerz6d 6s e s okm6nyok" )

kdzbeszerzdsi eljdr5s sor6n lceletkezett iratokat

:

- felhiv6s (1. sz. rnell6klet), dokument6cio (2. sz. mell6l<let), kiiloncjs tekintettel a r6szletes ilrajhnlat,
tov6bb5 a kiegdszit6 tfijekoztathsra adott ajrinlatkdroi v|laszok (amennyiben erre sor keriilt) 6s a
j egyz6kdn yv ;
- Elad6 nyertes ajhnlatilnakteljes tartalma,

thr gy al6si

A

(3 " sz.

melldklet)

fenti dokumentumok kozofti, ugyanazon k6rd6sre vonatkoz6 b6rmely elt6r6s, ellentmond6s,
6rtelmez6si neh6zs6g eset6n a dokumentumok hierarchifija(emlit6si sorendben a legmagasabb rendrivel
kezdve) a kovetkezo: kieg6szit6 thjekoztatilsra adott aj6nlatk6r6i v6laszok (amennyiben effe sor kertilt),
a Felhiv6s;, Dokument6ci6, Elad6, mint Aj6nlattevi) ajinlata, A jelen alpontban emlitett dokumentumok
egytittesen:,,Szerz6d6ses okm6nyok".

1.2. A ldilfdldi ad6illetosdgri Elad6 koteles a szerzoddshez arra vonatkoz6 meghatalmaz6st csatolni,
hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gtol a magyar ad6hat6s6g kozvetleniil beszerezhet az Eladora
vonatkoz6 adatokat az or szhgok kozotti j o gseg6ly i g6nybevdtele n6lkiil.
1,3, Felek rogzitik, hogy a szerz6d6s megkot6se, 6s teljesit6se sor6n a lkozbeszerz6sekre vonatkoz6
szab6lyoz:6s cdlj6val dsszhangban, a kozbeszerzlsi alapel,'ueinek tiszteletben

tarths|val lKbt. 2. $] kell

elj6rni.

2.

ASznnz6nEsTARGYA
2.1

A jelen

szerzodds alapl|n

a Vevo

megrendeli, Elad6 pedig elv6llalja

az

AjSnlatteteli

felhiv6sban nevesitett terrn6kek sz|llitftsftt az olt neghatlrozott mennyisdgben 6s min6sdgben.

3.

A

rnrrnsirEs HELyE ES ELLEN6RZfsE

3.1

A

teljesitds helye: Szornbathely Megyei Jogri V6ros Polg6rmesteri Hivatala; 9700

Iizombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.
3.2 Az Elad6 kdteles a Vevo 6ltal megjelolt helyen 6s id6ben a lferm6keket 6tadni, illetve a
meghatftrozott kapcsol6d6 szolg6ltat6sokat teljesiteni oly m6don, hogy a sz|lliths, valamint a
kapcsol6d6 szolg6ltat6sok (beszerel6s, beiizernelds) teljesit6se a szerzoddsben foglalt
hat6ridore, hiba 6s hi6nymentesen megval6suljon.

3.3 Az Elad6 koteles a Vevo szdm|rakizhrolag:iuj, asztilithst megel6z6en sehol nem haszn6lt
rendeltet6 s s zer i hasznhlatra alkalmas Termdkeket s z6l litani.
3.4 Az Elad6 a Term6kek sz|llitishval egyidejrileg kciteles az ana vonatkoz6, a rendeltet6sszerf
hasznSlathoz sztiks6ges valamennyi okiratot, dok.ument6ci6t, igy kiilonosen a magyar nyelvri
kezel6si (haszn6lati) ftmutat6t, kezeloszemelyzet betanit6s6t igazolo jegyzokonyvet, a
s;zilks6ges hat6s6gi engeddlyeket ds a forgalomba hozatalra 6s a j6t6ll6sra vonatkoz6
okm6nyokat, valamint a rntiszaki leir6st a Vevo rdszdre 6tadni, illetve elektronikus frton
eldrhetovd tenni, tov6bb6 a rendeltet6sszerii haszn6lathoz sziiks6ges thjekoztathst a Vevo riltal

kijelolt szerndlyek rdszdre megadni.
3.5

A

szerzod6sszerti teljesites meg|llapitftsa 6rdekdben a Vevo iltadis-ffiveteli elj6r6st tart. Ennek
sor6n a Vev6, minden egyes lesz6llitott Term6k esetdben ellenoru| hogy az adott Termdk
rnindenben megfelel-e aszerzodesben (6s annak mell6kleteiben) el6irtaknak. Az6tadris-6tvdteli
erlj6r6sr6l jegyz6konyv kdsziil, mely tartalm azza, hogy a Vev6 melyik Term6k estdben milyen
esetleges hib6t rillapitott meg,

3.6 Az Elad6 afelthtt hibdk kijavit6s6t koteles halacldktalanul megkezdeni 6s - a hiba jellegdt6l
fiigg6en - legfeljebb 3 munkanapon beltil a hib6t elhiiritani, vagy a Terrn6ket kicser6lni 6s a
llerm6ket a Vevonek, irjb6li megvizsg|lfs vdgett, 6tadni.
3.7 r\ sikertelen 6tad5s-6tv6teli (iizembehelyez6si) eljrir6s kdlts6gei azEladotterhelik, amennyiben
e:z Elado 6rdekkcir6ben fe lmeriilo okra vezeth et6 rris sza.

3.8 A szerzodds
keriilt,

akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha:

rnelld minden egy6b okm6ny, amit a fizet6si feltdtelek el6irnak.

3.9

A

teljesitds elfogad6s nem jelenti az Elado szerzoddsszeg6se estdn a Vevot megilleto

ig6ny6rv6nyesit6s jo9616l val6 lernond6st.
3

.1

0

A telj esit6ssel kapcso latos tovribbi rendelkez6sek:

3.10.1 A Felek rogzitik, hogy a Szerz6d6s alap.jdn fizetetl Ellenszolg6ltat|s az E1ad6 6ltal
biztositott, a jelen Szerzod6sben rneghatfirozott valamennyi felhaszn6l6s
ellent6telezds6t is mag6ban foglalj

3"I0.2 A Vevo kotelezetts6gei:
3.1,0.2.1 A Vevo azElado

3.10.2.2

a.

szerzod6sszeni l.eljesit6se esetdnL, a jelen Szerz6d6s el6ir6sai

szeri nt kdteles 6tadhs- 6tv ete I i ds fi zet6s i kcjte lezetts6 gdt te lj e siteni.
A Vev6 koteles azEladoval egyiittrnrikodni a jelen Szerz6d6s teljesit6s6ben,

v6llal1a tov6bb6

az egyittmiikodds felt6teleinek Vev6 oldal6r6l

tor16n6

biztosit6s6t.

3.10.2.3

A

Vev6, a szerzodds teljesit6s6hez sziiks6ges, a Vev6 oldali emberi
er6forrdsokat kcjteles rendelkez6s6re bocs6tani, a megfelelo tapasztalattal
rendelkezo, a szakterilletben j6rtas es dont6si jogktirrel felruh6zott munkat6rsai
deleg616s6val.

3.I0.2.4 A Vev6

koteles biztositani reszvetelet a jelen Szer;z6d6s szerinti 6tad6s-6tv6teli
elj6r6son 6s az azt megelozo teszteken, ennek keretdben koteles biztositani a
Term6kek 6tv6tel6re jogosult sz,em6lyek kijelolds6t, az iltvdtelre jogosult
szerndlyek oktatrisdt arra vonatkoz6an,hogy milyen min6sdgri 6s mennyis6gri
Term6keket kell 6tvenniik, az 6tv6telre jogosult szerndlyek megfelel6 id6ben
tcirt6no rnegjelen6s6t a Tenn6kek 6tv6tel6nek c6lj6b6L

4.

TELJIDSITEsEKfsELLENszoLGALTATAs

4,1 'lleljesitdsek

4.1.I

A teljesit6s id6pontja az az id6pont, amikor azBlad6 valamennyi megrendelt T'erm6ket
a jelen Szerzoddsben foglalt kovetelm6nyeknek megfeleloen - az esetleges hib6k
kijavitSsa 6s a sziiksdges cserdk utht"t - aYevo reszere 6tad1;a.

4.1.2

A teljesit6si hat6rid6 a szerzoddskotdst kcjvet6 30 nap, ha ez nem munkanap, akkor az
ezt kovet6 elso munkanap.

4.1.3

Ezen idopontig meg kell tc;rtdnnie abeszerzdstfirgyhtkepe;zo Termdkek leszilllitilsfinak,
6s beiizemeldsdnek"

4.1,.4 A Vevo eloteljesit6st elfogad.

4.I.5

A Term6kek 1fiadhsa-iltvdteldre munkanapokon: h6tf6t5l -csiitorlokig 8-16h, p6nteken
B-l2h kozott kell hogy sor keriiljon.

4.1.6

Elad6 a csomagol6son koteles ellStni a szliks6ges megjeloldsekkel (csomag tartalm6nak
megnevezdse) 6s mell6kelni kell a csomag taftalmht azonosit6 jegyz6ket.

4.2 Az EllenszolgSltat6s

4"2.I

AzBlado a Szerzdd6s tdrgyhtkepezo Terrndk teljes kdrtl \eszilllithshert osszesen nett6
5.250.000,- Ft+ Afa azaz otmillio-kettoszhzotvenezer forint + Afa Ell"nyolg6ltat6sra
jogosult.

4,2.2

A Vevo eloleget nem biztosit.

4.2.3 A 4.2.1 pontban neghatdrozott

Ellenszolg|ltatils rogzitell osszegri 6tal6nydij, amely
tartalmazza mindazokat a kolts6geket, kdltsdgt6rit6seket, jogdijakat, a forgalomba
hozatallal, a sz6llit6ssal ds a kisz6ll6ssal kapcsolatban felmeriilo cisszes koltsdget (v6rn,
ad6k, dijak, illetdkek, egydb), abetanit6sdval,agaranci6lis idoszak alattiszolghltat6sok,
kisz6ll6sok, szSllitSsok ellen6rl6k6t, tov6bb6 a Szerzodds thrgydt kepezo Term6kek
eslvagy Szolg6ltat6sok ellendrtdk6t, amel'yek az adoLI teljesitdssel dsszefiigg6sben az
Elad6nak j6rnak.

4,2.4

AzElado az Ellenszolg6ltat6son feliil semmilyen tov6bbi kdlts6gre nem tarthat ig6nyt.
Tehht az ellenszolg6ltat6s osszege a szerzodds t6rgydnak teljes korfl megval6sit6shra, a
befejezdsi hat6ridore prognosztizitltan,6tal6ny 6r, mely teljes koninek min6siil, vagyis
magdba foglal minden Elad6i kifizet6si igenyt, ami a Term6k lesz|llithshval, a
garanci6lis idoszak alatti szolghltat6sok szerzoddsszeni tel.jesit6s6vel kapcsolatos.

4.2.5 Az

Ellenszol96ltat6s vonatkoz6s6ban Elad6 szerzodlsszeni teljesitdsdt kdvet6en
jogosult teljesit6sigazolilst k6rni, 6s annak biftok6ban I db sz6ml6t ki6llitani. A szdmla
ki6llit6s6nak felt6tele a sikeres tizernpr6ba lez6r6sa,

4.2.6 Az Elado nem jogosult

elsz6rnohri a Szr>rzodds teljesit6s6vel cisszefligg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 62. $ (1) bekezd6s (k) pontja szerinti felt6teleknek nem
megfelelo tSrsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek az ETado ad6koteles

j ovedehndnek csokkentdsere alkalmasak.

4.2.1 Az

6ltal6nos fogalmi ad6 megfizetdsdre

a

mindenkor hat6lyos AFA Torv6ny

el6irSsainak rnegfeleloen keriil sor.

4.2.8 Abban az

esetben, amennyiben az Elad6 az egyosszegii nett6 ajfinlati 6r\t
alulprognosztiz|lja, az ebbol eredo pluszkolts6geket, kiad6sokat stb. nem hftrithatja 5t a
Vev6re, 6s ez nem mentesiti a teljesit6si ktjtelezettsdg al6l.

4.3 llizet6si feltdtelek

4.3.1

Szerz6d6sszeni teljesit6s eset6n a Vevo maximum 15 napon beliil, legal6bb 2 (k6D
eredeti pdld6nyban koteles teljesit6s igazol|st ki6llitani az Elado rdszdre, amely
teljesitds igazol|s alapj6n jogosult az Eladr5 a szftmlaki5,lliths6ra.

4.3.2

AzBlad6 tudorn6sul veszi 6s elfogadja, hogy a sz6ml6hoz koteles csatolni a Vev6 6ltal
kibocs6tott teljesitds igazolils egy eredeti peldirnyht. Az Elado tudom6sul veszi 6s
elfogadja tovhbb6, hogy a szdmla 6s annak elv|laszthatatlan mell6kletdt kdpezo
dokumentumok befogad6si helye a Vev6 szdkhelye,

4.3.3

Ellenszolg6ltat6s kiegyenlitdsdnek hat6rideje a jogszabfiyr:knak 6s jelen szerz6ddsnek
megfelel6en ki6llitott szhmla Vev6 6ltal tcjftdn6 kezhezvetel6t koveto 30 napon beltil a
Kbt, 135. $ rendelkez6seinek rnegfelel6en. A vonatkozo jogszab|lyi rendelkezdsek;
Kbt. 135. $ (1), ds (6), aPtk.6:130. $. (1) 6s aPtk.6:155. ii (1)-(2).

4,3.4

Elad6 a szSmlilt az al|bbi el6ir6sok figyelembe vdtel6vel koteles ki5llitani:

A sz6ml6kon szerepeltetni sziiks6ges:
(1) a sz6llitott Termdkek megnevez6s6t,
(2) azBlado banksz6mlaszhmht, bankjrinak nev6t 6s cimdt,'yalamint azElado ad6szfimflt
(3) a sz6ml6kon fel kell ttintetni a ,,szdmla" elnevez6st
(4) a frzetesi hat6rid6k6nt a sz6mla Vevo 6ltal toft6n6 kezhezvetelltol szdmitott 30
napot,

4,3.5

AzBlado a szhmlasz|mSban bekovetkezett v6ltoz6sr6l koteles a Vevot halad6ktalanul
drtesiteni.

4.3.6

AzEladoi dij k6sedelmes megfizetdse esetdn Elad6 a Ptk. 6:155. $ (1)-(2) bekezd6se

szerinti m6rtdkri kdsedelmi kamatra jogosult.

4.3.7

AzElado a teljesit6sr6l ki6llitott a Kbt. 135. $- a szerinti szitml|jdnak Vevo 6ltali
kifizet6se az Aft. 3 6/4.. $ hat|lya al6 esik, ez6ft a ki6llitott :;zdml6hoz - ha az Elad6 nem
szerepel a koztaftozftsmentes adozoi adalbhzisban -, mindlen esetben csatolnia kell az
6llami ad6hat6s6g 6s v6mhat6s 69 6ltal kibocs6tott, a szhmla kiegyenlitds6nek d6tum6t6l
szdmitott harminc napt6ri napndl nem r6gebbi nemleges (egytittes) adoigazolilsfit.

4.3.8 A Vev6 felhivja azElado figyelm6t,

hogy jelen szerzod6s alapliln azElad6nak az
alv6llalkoz6j6t (aIv6llalkoz6it) t|jekoztatni kell arr6l, hogy a kozottiik ldtrejott
szerz6d6s 6s ennek teljesitdse eset6n a kifizet6s az Aft.36ll\.$ rendelkez6seinek hatSlya

al6tatozik.

4.3.9 A Felek ezennel kijelentik,

hogy a szerzadds fenti rendelkez6se az Art.36lA. $ (2)
bekezd6s szerinti tSjekoztat|snak rnin6siil azad6igazol6s vonatkoz6sdban.

4,3.

5.

l0

A szerzod6skotds valutaneme magyar forint (lilJF).

NyILATKozAToKESSZAVAToSSAcoK
5.1 Illad6 k6rt6rit6si felelossdse

5.1.1 A SzolgSltat6sok

nyrijt6s6val 6s a Term6kek sz|llitishva.l kapcsolatosan az Elad6 a
Vevo fel 6 k6rt6ritds i fel e 16 s s6 g ge I tartozik.

5.I.2
5

AzEIado k6rfelelossdge nem terjed ki azokra a k6rokra, amelyek bekovetkez6s66rt m6s
felelos, amelyek kozvetlen ok-okozati viszonyban nem 6llnak azBlad6itevdkenysdggel.

.2 t\z Elad6 tev6kenys6 g6re ir6nyad6 szab|ly ozhs

5.2.1

AzElado szavatolja, hogy az |ltala nyijtoft Szolg6ltat6sok 6s lesz6llitott Term6kek
megfelelnek
(a) a Szerz6d6s hatrilyba l6pdsekor 6rvdnyben levo magyarorszhgi ds uni6s jogi
norm6knak.

(b) a jelen Szerzodds ds mell6kletei rendelkezdseinek, valamint a vonatkoz6 szakmai
eloir6soknak.

5.2.2

Ahol a Szerz6d6s enndl szigorfbb felel6ss6get nem hatfiro,zmeg, az Elad6 a Szerz6d6s
szerinti kcjtelezettsdgeit egy szakdrt6 v6llalkoz6st6l elv6rhat6 gondoss6ggal, magas
szinvonalon veszi.

5.2.3 Az Elad6 kijelenti,

hogy a kotelezetts6gei teljesitdsdhez szri.iksdges engeddlyekkel (igy
ktilcjnosen a jogszab|lyokban ds t6rsas6gi iratokban eloirt engeddlyekkel) rendelkezik.

5.2,4

AzElado kijelenti, hogy a jelen Szerzoddrsb6l szhrmaz6 kotelezettsdgei teljesit6sdvel
kapcsolatosan harmadik szem6lynek nincsen olyan joga, igy ktilonosen szellemi
alkot6sokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkoz6 joga (pl. szerzoi joga, szabadalmavagy
v6djegye), amely a Vev6nek a Termdkek haszn6lat6hoz sziiks6ges joght korl|toznh
vagy megakad|lyoznh (ogszavatosshgi vhllal6s). Az Elad6 ktjteles a szerzod6ssel
kapcsolatban a Vev6t mentesiteni minden olyan ig6nnyel, peres elj6r6ssal szemben, ami
a szerzoi vagy bSrmilyen egy6b v6dett jog megs6rt6se miatt felmeriilhetne. Minden
ilyen elj6r6s teljes kolts6gkihat6sa azBladot terheli.

5.2.5

AzElad5 kijelenti, hogy a Szerzod6s teliesit6se sorSn leszSllitott Term6kek felett
S

5.2.6

a

zerzodds telj esit6s6hez sziiks6ges rendelkezdsi j o gosults6gokkal bir.

Az Elado kijelenti, hogy az |ltala sz|llitott Term6kek - aiz aj6nlattdteli felhiv6sban 6s
annak mell6kleteiben meghat6rozotlak alapjdn - mindernben megfelelnek a Vevo
elv6r6sainak, 6s a megaj6nlott berendezrisek magyarorszdgi forgalomba hozatalhoz
sziiks6ges enged6lyekkel rendelkeznek.

6.

A Sznnz6rEST Brzrosir6 unllfKKorELEZETTSfcEK
6.1

t\

Szerzod6st biztosit6 mell6kkotelezetts6gekkel kapcsolatos 6ltal6nos rendelkez6sek

6.1.1 A k6sedelmikotbdr megfizetdse

mellett Elad6 tov6bbra is koteles a Szerzodds szerinti

kotelezettsdgeinek telj esit6s6re.

6.I.2

Ha az Elad6 kotb6r frzetlsdre koteles, er6l a Yevo itz Elad6t a kotbdrig6nnyel
osszefiiggo elszSmol6ssal egyidejrileg ertesiti, amelyben megjeloli a kcjtb6r osszegdt
a kcjtb6r fizetdse alapj6ul szolg6l6 esemdnyeket.

6.1.3

6s

A Vev6 az elismert kotb6rt azEllenszolg|ltathsba jogosuh. besz6mitani , azaz a Vev6 a
kcjtb6r osszeg6vel csokkentett Ellenszolg6ltat6st jogosult negfrzetni azElado resz6re.
Ha az Ellenszolg6ltat6sba t6rtdn6 besz6mit6sra nincs jogszabhlyi lehet6s6g, 6s az
Ellenszolg6ltat6s megfizetdslre a teljesit6sek alapj6n a kotb6r fizetds6re okot ad6
szerz6d6sszeg6s id6pontjitol szhmitott 15 napon beliil nem keriil sor, iW a Vev6 a
kotb6r osszeg6rol azEladonak bizonylatot 6llit ki, aki a ki,tbdrt 15 napon beliil koteles
megfizetni Vev6 r6sz6re, a Vevo 6ltal megadottpenzforgalmi szhmlitra torldn6 6tutal6s
liutjhn,ha a Szerz6dds m6sk6nt nem rendelkezik.

6.L4 A

Felek rogzitik, hogy

a

kotb6rig6nyek drv6nyesit6r;e nem zhrja

ki a Vev6

szerzo dlssze gdsb6l ered6 egy6b i gdnyeinek 6rv6nyesit6s6rrek lehet6s6g6t.

6.2 K'6sedelmi kotbdr, rneghirisul6si kotbdr, hib6s telj esit6si kcitb6r

6.2.1 A Felek

meg6llapodtak, hogy ha az Elad6, neki (alv5llalkozojdnak, teljesft6si
4 .l ,2 . pontjdban irt
teljesitdsi hat5ridoig a Termdkek lesz|llithsdra nem kertil sor, 6s/vagy a Vev6 6ltal feltfirt
hib6kat, hi6nyoss6gokat a 3 .6 . pontban szabfllyozottak szerint nem h6ritj a el, kdsedelmi
kcjtbdr rnegfizetdsdre kdteles Vev6 rdsz6re, amely a kcjtb6rterhes hat6rid6t kcjve1.6 napon
kiilon bejelent6s ndlkiil eseddkes.
seg6dj dnek) felr6hat6 okb61, k6sedelmesen telj esit, azaz a szerzodds

6.2.2 A kdsedelmi kdtb6r m6rtdke: naponta 7 ol,, alapja a szerzodls
legnagyobb 6rt6ke 30 napi tdtelnek megfelel6 cisszeg.

teljes nett6 ellen6rt6ke,

6.2.3

A Vevo fenntartja magAnak a jogot, hogy amennyiben a k6sedelern el6ri a 30 napot, a
szerz6ddstol indokol6s ndlkiil egyoldahi nyilatkozattal eldlljon, illetve azt felmondja.
Ebben az esetben a Vevo a meghifisul6si kotbdrre lesz jogosult.

6.2.4 A

meghif

sul6si kotb6r m6rt6ke: 10 yo, alapja meghiirsul6ssal

6rintett

term6kek/szo lg6ltat6sok nett6 ellen6rtdke.

6.2.5

Amennyiben Elad6 hib6san teljesit, 6s/vagy a szilllitott termdk nem alkalmas a
rendeltetdsszerihaszndlatra, illetve azElado a Vev6 Sltal kozdlt j6t5ll6si kifogAst nern
sztinteti meg teljes koriien 6s megfelel6en, rigy Vev6 hib6s teljesit6si kdtbdrt kovetelhet
Elad6t6l.

6.2.6 A

hib6s teljesit6si kotbdr mdfi6ke: 1 %. A hib6s teljesitdsi kotbdr alapja: a hib6s
teljesit6ssel drintett termdkek/szolg6ltat6sok nett6 ellen6rt6ke. A Vev6 fenntartja
mag6nak a jogot, hogy amennyiben a hibSs teljesitds eldri a 30 napot, a szerzodestol
indokol6s ndlkiil egyoldalf nyiTatkozattal el6lljon, illetve azt felmondja. Ebben az
esetben a Vevo a meghiirsul6si kotbdrre lesz jogosult.

6.2.7 A Felek rogzitik a Ptk.6:187.

S (2)bekezclese alapj6n, hogy a

Vev6 a hib6s teljesitdsi

kdtbdr mellett nem drvdnyesithet szavatossdgi igdnyt.
6,3 J6t6ll6s

.1.

Az Elad6 3 6v , azaz 3 6 h6nap j 6t6ll6st kdteles v6llalni az fitaTa szillitott Termdkek 6s
kapcsol6d6 Szolgriltat6sok vonatkozhshban, tovdbbh dlettartam hardver garanciilt,
kcjvetkezo munkanapi cseregaranci6val, Egyebekben a j6t6ll6si szavatoss6gi
feleloss6g6re a Ptk. 6s avonatkozo egyebjogszab6lyok rendelkezdseiazirhnyadoak.

6.3.2

A j6t6ll6si kotelezetts6g kezdet6nek id6porrtja: a teljesit6s igazolfls ki6llitSs6nak a kelte.

6.3

6.3.3 Az

Elad6 a j6t6ll6s 6s szavatoss6g keret6ben koteles a lesziillitott'Iermdkekben
keletkezett hib6kat kiildn ellenszolg5'ltaths vagy bSrmilyen kdlts6g felszfimithsa n6lkiil
kijavitani (sziiks6g eseten az adolt Term6ket kicser6lni), a hiba jelleg6t6l fiigg6en
amennyiben lehetsdges a helyszinen, amennyiben nem, fgy az adott Term6k
elsz6llit6s6val.

6.3.4

AzElado a fenti szolg6ltat6sok ell6t6sa sor6n a Vev6vel szemben semmilyen tov6bbi
dijfizetdsre nem jogosult aj6t6ll6si id6 teljes idotartamaalatt.

6.3.5

A j6t6ll6si id6 alatt a k6sziil6k tekintet6ben azEladonak kdtelezo munkanapokon 8.0016.00 6r6ig rendelkez6sre 6ll6st biztositani,6s a hibaelhlrithst meg kell kezdenie az
elektronikus fton ds/vagy irdsban tortdnt bejelentdstol sz6mitott 12 6r6n beliil!

6.3.6

AzElado koteles a javithstaz elvfirhato legrdvidebb id6n beliil elvegezni. Amennyiben
a hiba kijavit6s6ra szi.iksdges idotattam az I munkanapoL meghaladja, li'gy az Elado
kdteles cserekdsziil6ket biztositani

6.3.7

!

Amennyiben azElado nem tesz eleget

a galanci6lis kcjtelezettsdg6nek Vev6nek

jog6ban

6ll a hiba kijavitisilt rn6s kiils6 forSs ig<inybev6teldvel v6grehajtani 6s a vonatkoz6
kdlts6get Elad6val megfizettetni.

6.3.8 A j6t6ll6si id6 alatt elv6gzend6

garanciSlis javit6sok esetdn az Elado semmilyen
jogcimen nem sz6molhat fel kolts6get a Vev6nek, kiv6telt kepez ez al6l, anikor az

Elad6 nem felel6s az adott hib66ft vagy a bekovetkez6 k6r'oknak javithsheft, cserdj6drt
vagy jov6tetel66rt, arnennyiben azokokhtktzfirolagazalilbbiak egyike k6pezte:
(a) A nem megfelel6 kezel6se ds karbantartilsa a Vev6 6ltal; (ha a Vevo a dolog
karbantarlSs6ra vonatkoz6 ismeretekkel rendelkezeLt, vagy ha az Elado e tekintetben
thj eko ztathsi kote

I

e

zett

s6

g 6n

ek

eIe

get tett. )

(b) A nem rendeltetdss zeri haszn|lat;
(c) Vis major eredm6nye,

6.3.9

Felek megegyezhetnek abban, hogy Elad6 abban az esetben is megkezdi a hiba
kijavit6s6t, ha arr6l nern eldonthet6, hogy garanci6lis, vagy nem. Nem garanci6lis hiba
eset6n Yevo az Elad6 hibajavit6s kapcs6n felmertil6 indokolt 6s igazolt kdlts6geit
kifizeti. Amennyiben Elad6 valamely bejelentett hib6t nem garanci6lis hib6nak it6li, azt
Vevonek halad6ktalanul jelzi 6s a hiba javitilshra ajhnlatottesz.

7.
J

.I A Szerzod6s
'l

J

A Sznnz6lfs nnrAlyA. MEGSZUNESE fs rr6nosirAsa

.I.1

hat6lva

ASzerzodds a Felek riltali kolcsdnos a[6ir5sa napjhnlephat|lyba,6s aSzerzodestitrgyitt
kepezo Terrndkek hiba ds hi6nymentes 6tad6s5ig tart, kiv6ve azokat a rendelkez6seket,
amelyek hat|lya term6szettikndl fogva ezenhathrozott id6tartamon tflnyrilnak. Ezek a
garanci6lis szo lg6ltat6sok.

.2 A Szerz6d6s megszrindse

7.2.1 A jelen Szerzodds

megsztinik, ha az Elado valamennyi kotelezetts6get hi6nytalanul
teljesitette, tov6bb6 jelen 7.2. pontban neghatfirozott esetekben 6s felt6telek mellett a
Felek azonnalihatillyi felmond6s6val, illetve jogszab|ly erej6n6l fogva a jogszab6lyi
felt6telek bekcivetkez6se eset6n.

7

.2.2

B6rmely F6l azonnali hat|llyal, ir6sban jogosult a Szerzodest felmondani, ha a m6sik
Fdl ellen joger6sen cs6delj6r6st , vdgelszhmol6si vagy felsz6mol6si elj6r6st rencleltek el.

Ebben az esetben

a felek

csak

a

m6r teljesitett szolg6ltat6sok megfizetds6re

kote I ezheto ek, e gydb k5rt6rit6sre, v agy kfirtalanitSsra nem.

7.2.3 Az Elad6 jogosult a Szerz6dds

azonnali hatiiyl felmoncl6sSra, ha a Vevo a ftzetesi
kotelezetts6get alejiratot koveto 30, napig, ir6sbeli felsz6lit6s ellen6re nem teljesiti.

7

.2.4

A Vev6 azElad5 szerzodlsszeg6se miatt, azonnalihat5,llya)I, ir6sban azalilbbi esetekben
is felmondh atja a Szerzodest:
(a) a szavatoss6gi v6llal6sok nem teljesit6se miatt;

(b) a teljesitds az Elad6nak felr6hat6 okb6l nem tortdnik meg a jelen Szerz6d6sben
me ghatfir ozottak szerint.

7.2.5 A Vev6 jogosult -

6s a Kbt. alapj6n egyben kciteles

-

a Szerzoddst felmondani

-

ha

szi.iks6ges olyan hatSrid6vel, amely lelret6vd teszi, hogy aSzerzoddssel6rintett feladata
ell5t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha:
(a) azEladoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st

szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes szervezet,
amely tekintetdben fenndll az 62. $ (1) bekezd6s k) pontjilban rneghat6rozott valamely

feltdtel;
(b) az Elad6 kozvetetten vagy kozvetlennl 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szeseddst
szerezvalamely olyan jogi szem6ly vagy szemdlyes joga szerint jogk6pes szervezetben,
amely tekintetdben fenn6ll az 62. $ (1) bekezdes k) pontjhban meghatLrozotl valarnely
fe1t6te1.

.2.6

Ha az el6bbiek koztil bdrrnelyik is fenn6ll, a felmond6st ir6sban kell koz6lni azBladoval
6s megadni azokat az utasit6sokat, melyeket azEladonak kcjvetnie kell.

7,2.7

Abban az esetben, ha a szerzodes azEladonak felr6hat6 okb6l keri.il felmondhsra, az
Elad6 kdteles megtdriteni a szerzoddsszegis kdvetkezm6nyek6nt Vevo k6r6t is!

1

7

7

.2.8

Elad6 kdteless6ge olyan int6zked6seket foganatositani, hogy

7

.2.9

A

a Vev6 khrht a minimumra
csokkentse, Felek megSllapodnak, hogy a jelen Szerzodds bSrmely okb6l val6
megszrin6se eset6n 30 (harminc) napon beliil elsz6molnak egymdssal.

Szerzodes megszrin6se a szerzoijogi rendelkez6sek hat|lySt nem 6rinti.

.3 A Szerz6d6s m6dosit6sa

1.3.1 A

Szerzodls csak a

Kbt.

szerzodlsm6dosit6sra ir6nyad6 rendelkez6sei

(Kbt. 141. $)

szerint m6dosithat6.

L3.2 A Felek meg6llapodnak abban, hogy a Szerz6des b6rmilyen

egyeb m6dosit6sa csak

ko zo s me ge gy ezes alapj 6n es kizitr olag ir6sb ar-r drvdnyes.

8.

EcytnRENDELKEZfsEK
8.7 Az Elad6 thjekoztatilsi kotelezetts6ge
8.1

.

1

AzBlado koteles a Vevot haladdktalanul - de legk6sobb az arr6l val6 tudom6sszerzdstol
szfimitott 2 munkanapon beliil - 6rtesiteni minden olyan tudom6s6ra jut6 kdriilmdnyrol,

a Szerzodes kello idore val6 teljesit6s6t veszllyezteti vagy ghtolja. Az
6rtesit6sben az Elad6 koteles megjelolni a k6sedelem tdnydt, valamint - legjobb
amely

tudom6sa szerint

-

annak vdrhato idotatamdt 6s kovetkezrndnyeit.

8.1.2

AzElado koteles irSsban felhivni a Vev6 figyelm6t arra,ha a Vev6 a jelen Szerz6dds
teljesitdse sor6n cdlszenitlen vagy szakszerfitlen utasit6st ad. Ennek elmulaszt6s6b6l
fakad6 k6rokdrt azElado felel6s ajelen Szerzod6sben foglalt felt6telekkel.

8.1,3

AzElad6 kotelezettsdget v6llal arra, hogy a Szerzod6s teljesitds6nek teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezet6t a Vev6 sz\m\ra megismerhetlvlteszi,6s a Kbt. 143. S (3)
bekezddse szerinti tigyletekrol a Vev6t halad6ktalanul drtesiti,

8.2 Kapcsol attarths 6s 6rtesit6sek

8.2.I

Felek a jelen szerz6d6s t6rgykdrdben elv6gzend6 feladatok koordin6l6srival,

a

teljesitdsek, 6s a szolg5ltatiisi tev6kenysdgek kifejtds6vel osszefiigg6 dokumentumok
kiz6r6lagos igazol6shvalmegbizott, cdgiiket a Szerzodds teljesitdse folyam6n k6pvisel6
felel6s szem6lyek:

A Vevo kijelcilt k6pvisel6je
Szakmai k6rd6sekben: Horv6th Csaba

Tel:94 508 194
E-mail: info@hmultimedia.hu
Szerz6d6ses kdrd6sekben: HorvSth Csaba

Tel: 84 508 194
E-mail: info@hmultimedia.hu
Az Elado kij elo lt kdpvisel6j e
Szakmai k6rd6sekben: Kerinser Zsolt

Tel: +36 30 140 6943
E-rnail : keringer@szombathely.hu
Szerzod6ses kdrd6sekben: Kerinser Zsolt
Tel: +36 30 740 6943
E-mail : keringer@szombathely. hu

A kijeldlt k6pvisel6k eljrirhatnak minden olyan k6rd6sben, amely osszefiigg a szerzod5s
teljesitds6vel, de nem jelenti annak m6dosftds6t.

8.2.2

Amennyiben b6rmely F6lndl, a megbizottak szem6ly6ben v|ltozhs tort6nik, az 5rintelt

F6l haladektalanul kdteles errol ir6sban 6rtesiteni a m6sik Felet. Az
elmulaszt6s6bolvagy k6sedelembol ered6 kfirdrt

8.2.3 A Felek a

a mulaszt6

6rlesit6s

F6l felel.

fehnond6ssal kapcsolatos nyilatkozatokat ir6sban tehetik lneg,

6s

szem6lyesen vagy post6n (t6rtivevdnyes aj6nlott lev6l form6jSban) k6zbesitik.

8.2.4

Felek lcifejezetten rlgzitik, hogy a szerzodlsszeg6sekhez kapcsol6d6 valamennyi
ir6sbeli felsz6lit6s - ide nem 6rtve a felmond6sra vonatkoz6 drtesit6seket k6zbesit6s6nek rn6dja szemdlyes k6zbesit6s, postai k6zbesit6s (t6rtivevdnyes aj6nlott
levdl form6j6ban) vagy telefax,

8.2.5

Felek megegyeznek, hogy a szerzodds teljesit6s6vel 6sszefiigg6 feladatok, esemdnyek

ds koriilmdnyek,

szervez6si, szakmai k6rddsek vonatkozhsitban keletkezo

tev6kenysdgeket befoly6sol6 - minden 6rtesit6s (inforrnLSci6csere) ir6sban, aj6nlott
lev6lben, vagy telefaxon illetve e-rnail irtjdn tdrt6nik, amelynek els6dleges form|la az
e-mail, K6zbesitettnek minosiil az erlesrtes aj6nlott lev6l esetdn a feladdst kcjvet6 5.

munkanapon, telefax 6s e-mail ilzenet esetdn

a ki.ild6

gep hiitnytalan, sikeres

k6zbesit6sre vonatkoz6 igazolilsdnak id6pontj6ban feltdve, hogy az munkanap 8.00
17.00 6ra kozotti id6pont, 17,00 6ra ut6ni esetben a kiild6st kovet6 munkanapon.

8.2.6

6s

Szerzodo felek meg6llapodnak abban, liogy a sz6ban tort6no b6rmilyen megSllapod6st,
vagy egy6b 6rtesit6st halad6ktalanul ir6sba foglalnak.

8.3 A Felek teljesit6si segddei ds speci6lis rendelkezdsek tObb Elad6 eset6n

8.3.1 A szerz6d6st azEladonakkell

teljesitenie.

8.3.2

AzBlado aSzerzoddsben foglalt kotelezetls6gei teljesit6se sor6n a Kbt. aTkahnazand6
rendelkezdsei szerint jogosult alv6llalkoz6t (teljesitdsi segddet, kozremfikodot) ig6nybe
venni.

8.3.3

AzElado a Szerzod6s feltdtelei szerint ig6nybe vett alv6llalkozSerl rigy felel, mftfiha az
adott feladatot maga lStta volna el. Ha azElad6 szerzoddsszego, illetve jogszab|lyba
titkoz6 m6don vett igdnybe teljesitdsi segddet, felel6s minden olyan k6rdrt is, amely a
teljesit6si seg6d ig6nybevdtele n6lktil nem kovetkezett volna be.

8.3.4 A teljesit6sdben - a 8.3,6, pont szerinti kivdtellel - koteles

kcjzremrikodni az olyan
alv6llalkoz6 6s szakember, amely a ko;zbeszerzesi eljhrhsban r6szt vett az Elad6
alkal mas s 69 6nak igazolils

8.3.5

6b

an.

AzBlado kdteles a Vev6nek a teljesit6s sor6n minden olyan - akftr a kor6bban megjelolt
alv5llalkoz6 helyett igdnybe venni kiv6nt - alv6llalkoz6 bevon6s6t bejelenteni, amelyet
az ajhnlatitban nem nevezett meg 6s a bejelent6ssel egyiitt nyilatkoznia kell arr6l is,
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hogy az Sltala igdnybe venni kivhnt alv|llalkoz6 nem 6ll a Kbt. 62. $-a szerinti kizhr6
okok hat6lya alalt.

8,3.6

Azolyatl alv6llalkoz6 vagy szakember (atov6bbiakban: alv|llalkozo) helyett, aki vagy
amely a kozbeszerz6si elj6'r6sban r6szt vett az Elad6 alkalmass6g6nak igazol|silban,
csak a Yevo hozz6j6rul6s6val ds abban az esetben vehet r6szt a teljesit6sben
alvflllalkoz6,haaszerzod6skotdst kovet6en - aszerzodeskot6skor elore nem l5that6 ok
kovetkeztdben - be6llott l6nyeges kortlmdny, vagy az alv|llalkoz6 bizonyithat6 hib6s
teljesitdse miatt a szerzodls vagy annak egy rdsze nem lenne teljesitheto a megjelolt
alvilllalkozoval, ds ha az Elad6 az '0j alv|llalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmass6gi kovetelm6nyeknek, rnelyeknek az Elad6 a kozbeszerzesi ellfirhsban az
adott alv6llalkoz6val egyiitt felelt meg.

8.3.1

Azalv|llalkoz6k (egy6b kcjzremrikodok) list6j6t a3. sz. mell6klet tartalmazza.

8.3.8 Az Elad6 fokozott felel6ss6get v|llal

arra, hogy az |ltala -- a fentiek szerint - ig6nybe
vett alvdllalkoz6val (alv6llalkoz6kkal), egydb szem6lyekkel munk6juk, hozzhjdrulilsuk
arhnyhban elsz6rnol.

8.3.9

A Vevo jogosult a Szerz6d6sbol eredo egyes jogai 6s kotelezetts6gei gyakorl6sa sor6n
a nev6ben 6s jav6ra elj6r6 Megbizottat igenybe venni, AzElado ig6nye eset6n a Vevo
irdsos meghatalnazist mutat be arr61, hogy a Megbizott az adott teljesit6ssel
kapcsolatban a Vevo nev6ben 6s jav6ra jrir el.

8,3.10 AzElad6 szavatolja, hogy a Szolg|ltathsokat a Szerzod6s hat|lya alatt
megfelelo k6pzettsdgri szakemberei (telj

es it6s

i

folyamatosan

segddei ) irtj 5n nyrij tj a.

8,4 Irelek 6ltal6nos egytittrnfikciddsi kotelezetts6ge

8,4.1 A Felek meg6llapodnak,

hogy j6hiszemijen egyi.ittmrikodnek 6s minden

toliik elvdrhat6t
szerzoddsszerri elomozdit6sa 6rdek6ben. A Felek
kotelesek - olyan m6rt6kben, amilyen m6rt6kben az ahatilskoriikbe tartozik - rnegtenni
6s vdgrehajtani, illetve gondoskodni arr6l, hogy megtegyenek ds v6grehajtsanak minden
olyan int6zkeddst, illetve al|irjanakminden olyan dokumentumot, amelyek sziiks6gesek
ahhoz, hogy a jelen Szerz6d6sben foglaltalc teljes mdrtdkben teljesiiljenek"
megtesznek

a jelen Szerz6d6s

8.5 t\datv6delem

8.5.1 A Felek rogzitik, hogy az Elad6 a Szerzod6s teljesit6se sor6n bdrmely szemdlyes
adathoz vagy bizalmas inform6ci6hoz val6 hozzhfdres sor6n a vonatkoz6
jogszab6lyoknak megfelel6en j 6r el.

8.6 llitoktart6s

8.6.1

Minden olyan iizleti inform6ci6t vagy mds adatot, amelyet a Szerz6dds teljesitdse sor6n
az egyik F6l a m6sikt6l kap, vagy amelyet ok vagy nevtikben b6rki a Szerzoddsselvagy
az ebben foglaltakkal kapcsolatban kozolt, vagy amelyekhez a Felek a Szerz6d6s

teljesitdse sor6n hozz6jutottak, 6s amelyek nem tartoznak a koz6rdekri adatok
nyilv6noss6g6ra 6s a koz6rdekbol nyilv6nos adatra vonatkoz6, ki.ilon tdrvdnyben
meghatitrozott adatszolgiitatfsi es thjeko:ztat6si kotelezettslg al6, bizalmasan, tizleti
titokkdnt kell kezelni, 6s a Felek kotelesek azizleti titok titokban tartilsfthoz sz:iiks6ges
minden elv6rhat6 biztons6si int6zked6st mestenni.

ll

8.6.2 A 8.6.1. pontban

foglalt kotelezetts6gek megszeg6sdb6l sz6rmaz6, a m6sik felet 6rt

bizonyitott khrt, az inform6ci6t jogtalanul kiad6 Fdl koteles megt6riteni.

8.6.3 A bizalmas inform6ci6k

kezel6sdre vonatkoz6 kdtelezetts6gek a Szerzodds b6rmely
okb6l tortdn6 megsztin6s6t kovetoen is fennmaradnak a Szerz6d6s megszlin6s6t kovet6
3 (h6rom) 6vig.

8.6.4 Ezen rendelkez6seknek az Elad6i

allcalmazottak, alv6llalkoz6k, illetve egy6b

kcjzremrikcjd6k rdsz6r6l tortdno megismertetdse, betartat6sa, illetve a betartat5s5nak
ellenorz6se az Elado kdteless6ge, illetve felel6ss6ge. A .jogosulatlan nyilv6noss6gra
hozatalb6l szhrmaz6 h6tr6nyok elh6rit6s6hoz, illetve k.ilci.iszdboldsdhez sziiksdges
kolts6gek, - az esetleges titoks6ft6sdrt fennSll6 felelossdgen tiil - az Elad6t terhelik
kiv6ve, ha bizonyitja, hogy a titok meg6rzdse 6s meg6riztet6se tekintet6ben rigy j6rt el,
aho

gy az

ad ott he lyzetb

en fltalflb an

elv 6rhat6.

8.6.5 A Vevo biztositja az 5,ltala megadott

helyszinre tortdno sziiks6ges m6rl6kri bejut6st az
Elad6 szakemberei r6sz6re, a sz|llritisi feladatok elvegzese c6lj5b6l,

- a teljesit6s

rnegkezd6s6t megel6z6en - megadni azoknak, a
teljesitdsbe bevonni kiv6nt - btintetlen el66letri, sztiksdges szakismerettel 6s megfelelo
referenci6val, gyakorlattal rendelkezo - alkalmazottainak, szakembereinek a jegyz6kdt,
akiknek a Vev6 5ltal meghathrozotl teljesit6si helyre (a telepit6s, illetve a szolg|ltat|s
helye) tdrt6n6 bel6p6sdt a szerzodlssel osszefligg6 feladatok teljesit6se 6rdek6ben
enged6lyeztetni kiv6nja. A jegyz6knek tartahnaznia kell az emlitett szem6lyel< adatait

8.6.6 Az Elado

kdteles

(n6v, anyja neve, sziilet6si hely, id6), beoszt6s6t (munkakordt), el6rhet6s6g6t
(telefonsz6m, e-mail cim). Az Elad6 a szerzodls teljesit6se sor6n n6vsorban
bekcjvetkezo esetleges v|ltozhsrol halad6ktalanul 6rtesiti koteles a Vevot. A k6relemhez
az Eladonak nyilatkozatot kell csatolnia, melyben felel6ss6get v6llal a ndvsorban
szerepl6 beldptetendo szem6lyekefi. A jegyzekben feltiintetett adatok szem6lyes adatok,
a Vev6 az adatvddelmi j ogszabdlyokban meghatdrozott kdvetelm6nyeket az adalkezells
sor6n kciteles betartani.

8.6.1

Arnennyiben a Vevo az igy kijelolt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogdst
emel, az Elad6 koteles helyette - a Vevo Sltal elfogadott - m6s szakembert bizfositani.
A bel6ptet6s esetleges rnegtagad6shertaYevotsem anyagi, sem jogi kcivetkezmdny nem
terheli.

8.6.8 A Vevo

feladata h|zirendjenek ds az Elado helyszinen dolgoz6 munkat6rsaira

vonatkoz6 rendeleteinek (rend6szeti, munkav6delmi, trizrenddszeti, stb,) ismerletese az
Elad6val.

8.6.9 A teljesit6shez

magyar nyelvtudSs sziiksdges, amennyiben az Elad6 szakember nem
rendelkezik magyar nyelvtud6ss al, igy a szaktolm6cs bizl.osit6s a az Elado feladata 6s
kcilts6ge.

8.6.10 AzElado fokozott feleloss6get villlal arra,hogy az |ltala-

a fentiek szerint - ig6nybe
vett alv6llalkoz6val (alv6llalkoz6kkal), egy6b szem6lyekkel munkrijuk,hozzdjhrulilsuk
arhnyhban elsz6mol.

8.7 Vis maior

8.7.1

E pont drlehnez6sdben vis maior esemdnynek minosiil az lrintett F6l 6rdekkor6n kiviil
es6 okb6l ered6, elhririthatatlan esem6nyek, igy pl.
(D term6szeti katasztr6fhk (vill6rncsap6s, frildrengds,6rviz, hurrik6n 6s hasonl6k);
(ID triz,robban6s,j6rv6ny;

t2

(III) radioaktiv sug6rz6s, sug6rszennyezodds;
(IV) h6borf vagy m6s konfliktusok, megsz|llSs,

ellensdges cselekmdnyek,

mozg6sit6s, rekvir6l6s vagy embarg6;

(V)

felkel6s, forradalom, l6zadhs, katonai vagy egyeb fllamcsiny, polg6rh6borir

6s

terrorcselekm6nyek;
(VD zendiilds, rendzavar6s,zavarghsok.

8.7,2 Egyik Fdl sem felelos a

Szerzodes szerinti kcjtelezeffs6geinek nem-, hib6s vagy
k6sedelmes teljesit6s6rt, ha azt vis maior esem6ny okozta. Vis maior esem6ny
bekovetkezte eset6n az erintelt F6l koteles a m6sik Felet ir6sban halad6ktalanul
drtesiteni a k6sedelem tdny6rol, a kdsedelem vfirhalo idotaftamhr6l, illetoleg annak
kcivetkezm6nyeirol.

8.7.3 Vis maior esem6ny id6tartarna alalt a Szerz6dds

hatillya s:ziinetel, abban a m6rt6kben,
amennyiben a Szerz6d6s teljesit6se a vis maior esemdny miatt nem lehets6ges.

8.8 Vitarendez6s 6s ir6nyad6 jog

8.8.1 A Felek a felmeri.ilt vit|ikat elsosorban

szakmai kapcsolattart6ik ftj6n kiv6njSlr
rendezni.Ha ez a szinttl vitarendez6s a szakmai kapcsolattarl6ik 6ll6spontja szerint nem
vezethet eredm6nyre, a kapcsolattartok a vita rcjvid osszefoglalSs6val a vita ldnyegdr6l
feljegyzdst kdszitenek, amelyet a vita termlszetdt6l fiigg6en tovhbbitanak (a) a
szerz6d6ses kapcsolattarl6k r6sz6re (eszkal6ci6),vagy (b) a szak6ftoi egyeztetestvegzo
fiiggetlen szem6ly(ek)nek.

8.8.2 A szak6rtoi

egyeztet6st vegzo fi.iggetlen szem6lyt a Felek kozosen jelolik ki. A szakdrto
dijazhsht a Felek egyenl6 arSnyban kotelesek elolegezni. A szakerto d6nt6se a Felekre
kcitelez6, felt6ve, hogy bSrmely F6l a jogvita rendez6se v6gett nem fordul bir6s5ghoz.

8.8.3 A

megel6legezett szakdrloi dijat az a F6l koteles viselni, akinek az 6ll6spontj6t

a

szak6rt6 6ll6spontja 6rdemben nem t6masztj a al6. Ha a szakerto 6ll6spontja drdemben

egyik Fdl 6ll6spontj6t sem tdmasztja al6, Felek a szakeftoi dijat fele-fele ar6nyban
viselik, hacsak a Felek nem hatalmazzhk fel kozosen a s:zakertot a dij viseldse feloli
dontdsre. Ha az adott vita eldcjnt6se ir6rit bfrmely Fdl k6sobb bir6sSghoz fbrdul, a
szak6rt6i dijat a pervesztesnek minositett F6l koteles megftzetni (visszafizetni).

8.8.4

Ha a Felek a felmeri.ilt vit6t ajelen 8.8 pontban meghatfirozottak szerint 30 (harminc)
napon beliil nern tudj6k rendezni, fgy a Felek a Polg6ri Perrendtart6sr6l sz6l6 1952, evi
IlL torvdny 6ltal6nos szabfiyai szerint illetdkessdggel 6s hat6skorrel rendelkez6
bir6s6ghoz fordulnak.

8.8.5 A Felek a Szerz6d6st

magyar nyelven irt6k al6,6s a Felek a Szerz6ddsre a magyar jogot

tekintik ir6nyad6nak.
8.9

l\

Szerzod6s drtehnezdse

8.9.1 A

Felek rogzitik, hogy jelen Szerzod6st a kozbeszerzesi eljfirSs sor6n keletkez6
dokument6ci6ban, valamint a nyeftes aj6nlatban rogzitett felt6telek alapjdn kdtottdk
meg, e dokumentumok a Felek jogvisz:ony6ban irhnya.doak, azzal, hogy a jelen
szerzoddsben nem szabillyozott k6rddsekben ezen emlitetl; dokumentumok valamint a
Magyarorsz6g mindenkor hat6lyos j ogszab|lyai az irhnyadok.

8.9

.2

A

Szerz6des 6s a 8 .9 pont szerinti dokumentumok kozotti esetleges ellentmond6s esetdn
az alfibbi felsoroldsi sorrend szerint elobb szereolo dokumentum tartalm a irhnvado:

(a) a Szerzbd6s szovege;
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(b) a Szerzod6s mell6kletei, ds az eljhrils sor6n kikiilddtt anyagok, ajhnlatteteli felhiv6s
ds annak melldkletei,

(c) egydb, Felek 6ltal elfogadott dokumentumok.

8"9.3

Felek a Szerzod6st elolvas6s 6s drtelmez6s ut6n, azalilbbinapqn ds helyen j6v6hagy6lag

alilirjhk.

8'9'4

Jelen szerz6d6st a Felek
melldkleteit is - elolvas6s

j 6v6hagy6 la g

-

idedrtve

a

szerzodds elvillaszthatatlan reszet kloezo
mint akaratukkal mindenben megegylzot,

6s 6rtelmezds ut6n,

irthk al6 6 (hat) db ered

et

j

pdl d6nyb an.
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