ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről az
ECO-ABLAK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
−
−
−
−
−
−
−

székhely: 3360 Heves, Rákóczi Ferenc u. 8.
cégjegyzékszám: 10-09-028689
KSH statisztikai számjel: 14462131-4799-113-10
adószám: 14462131210
közösségi adószám: HU14462131
bankszámlaszám: 10103551-16310100-01001006
képviseli: Horváth József ügyvezető

mint vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészről a
…………………………………………….(teljes cégnév)
−
−
−
−
−
−

székhely:
cégjegyzékszám:
adószám:
KSH statisztikai számjel:

bankszámlaszám:
képviseli:

mint eladó (a továbbiakban: Eladó; Eladó és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek) között
az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
Preambulum
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti közbeszerzési eljárást folyatott le
„Alumínium ablakgyártó gépsor beszerzése” tárgyban.
Vevő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban az Eladó ajánlatát nyilvánította az eljárás
nyertesének. A nyertes ajánlat a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
Eladó a jelen szerződés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szerződés
szerinti feladatok teljesítésére szakosodott gazdasági társaság, az elvárható gondossággal
tanulmányozta, és a szerződést Felek e tények ismeretében köti meg.
1.

A szerződés tárgya, teljesítési hely és határidő

1.1.

Vevő megrendeli, Eladó elvállalja a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárásban a Vevő által meghatározott műszaki leírásban rögzített
műszaki paramétereknek megfelelő eszközök (a továbbiakban együttesen: Eszközök)
leszállítását a jelen szerződésben rögzítettek szerint.
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Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Eszközök paramétereit a jelen
szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.
Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az Eszközöket a jelen szerződésben
foglaltak szerint a Vevő részére 2017. március 31. napjáig leszállítja a jelen szerződés
1. sz. melléklete szerinti Eszközöket, valamint a jelen szerződés szerinti egyéb
kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.
1.2.

Felek rögzítik, hogy az Eszközök leszállítása kizárólag munkanapokon 8:00 és 14:00
óra között történhet.
Felek az Eszközök teljesítési helyre történő leszállításának és átadás-átvételének
pontos időpontját, ütemezését előzetesen, írásban kötelesek egyeztetni egymással.

1.3.

Az Eszközök teljesítési helyre történő leszállítását követő átadás-átvétel során a Vevő
részéről eljáró és az átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírására egy személyben jogosult
személy:
név:
e-mail:
telefon:
cím:

1.4.

Amennyiben Eladó a jelen szerződés szerinti valamely teljesítését bármely oknál
fogva akadályoztatva látja, haladéktalanul köteles írásban értesíteni Vevőt az általa
vállalhatónak tekintett és teljesíthető, legfeljebb 15 (tizenöt) naptári nappal későbbi új
határidőről. A módosított határidő kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek,
ha azt a Vevő írásban elfogadta (e vonatkozásban ez póthatáridő-biztosításnak
minősül). Felek rögzítik, hogy a határidő jelen pont szerinti módosítása – mint
póthatáridő biztosítása – nem mentesíti Eladót a jelen szerződés szerinti késedelmi
kötbér megfizetésének kötelezettsége alól, amennyiben a határidő-módosítást
szükségessé tevő késedelem oka Eladó érdekkörében merült fel.

1.5.

Felek rögzítik, hogy Eladót terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a jelen
szerződés nem tesz kifejezetten a Vevő kötelezettségévé. Hacsak a jelen szerződés
kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az Eladó jelen kötelezettsége magában foglalja
az összes olyan tételt is, amelyek specifikusan nincsenek a szerződésben megemlítve,
de minden kétséget kizáróan következnek a szerződésből, azaz olyan kötelezettségek,
melyek a jelen szerződés szerinti teljesítések maradéktalan megvalósításához
ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a szerződés kifejezetten említette
volna.

2.

Az Eszközök leszállítása, az átadás-átvételek, a teljesítések igazolása

2.1.

Eladó az Eszközöket a jellegüknek megfelelően, a zárt téri raktározás
követelményeinek megfelelően csomagolva köteles leszállítani a teljesítési helyre.
Eladó egyidejűleg köteles az Eszközök teljes használati, üzemeltetési és karbantartási
dokumentációját, jótállási jegyeit, valamint a kereskedelmi forgalomban szokásos
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valamennyi dokumentumot (a továbbiakban: Dokumentáció) is nyomtatott, magyar
nyelvű, papír alapú példányban átadni a Vevő részére.
A leszállításra kerülő Eszközök okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak,
dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen
szerződésben előírt követelményeknek, ideértve a Vevő előzetesen közölt esetleges
további, indokolt követelményeit is.
A leszállított Eszközök átadás-átvétele során Vevő elsőként az Eszközök mennyiségi
ellenőrzését, valamint az átadásra kerülő Dokumentáció mennyiségi és tartalmi
ellenőrzését végzi el azzal, hogy korlátozás nélkül jogosult közölni az Eladóval az
ellenőrzés során általa felfedezett bármely minőségi hibát, hiányosságot is.
Az előzőek szerinti ellenőrzést követően Eladó köteles a jelen szerződésben elvégezni
az Eszközök üzembe helyezését, majd azokat rendeltetésszerű használatra alkalmas
állapotban köteles átvételre felajánlani Vevő részére legkésőbb a jelen szerződés
szerinti teljesítési véghatáridőig. Felek rögzítik, hogy az Eszközökről lebontott
csomagolóanyagokat Eladó a Vevő igénye esetén köteles elszállítani.
Felek megállapodnak, hogy az Eszközök átadás-átvétele során Vevő az Eszközök
minden jellemzőre kiterjedő, tételes minőségi és funkcionális ellenőrzését is elvégzi
azzal, hogy Eladó a Vevő ilyen igénye esetén az Eszközök használatával kapcsolatos
összes – egyebekben a Dokumentációban is rögzített – üzemeltetési, használati,
karbantartási tudnivalót köteles részletesen bemutatni Vevő jelen lévő képviselői
részére.
Felek jegyzőkönyvet vesznek fel a jelen pont szerinti átadás-átvételről, melyben az
átvétellel kapcsolatos összes lényeges körülményt rögzítik (e jegyzőkönyv a
továbbiakban: Átvételi Jegyzőkönyv). Felek a félreértések elkerülése érdekében
rögzítik, hogy az Átvételi Jegyzőkönyv Vevő képviselője általi aláírása nem minősül
joglemondásnak Vevő részéről.
2.2.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Vevő képviselője a 2.1. pont szerinti átadás-átvétel
során azt állapítja meg, hogy az Eladó teljesítése nem szerződésszerű, bármely
szempontból nem felel meg a jelen szerződésben rögzített követelményeknek, Vevő –
kizárólagos választása alapján – jogosult az Eladót felhívni az adott, hibával érintett
teljesítéselem kicserélésére, kijavítására. Az Eladó a kicserélési/javítási
kötelezettségének saját költségére köteles eleget tenni. Eladó a Vevő által
meghatározott ésszerű, de 15 (tizenöt) napnál nem hosszabb póthatáridőn belül köteles
a teljesítése hibáit orvosolni. Felek rögzítik, hogy amennyiben Eladó a hibával érintett
kicserélendő tételt nem szállítja el a teljesítési helyről, azt Vevő Eladó költségére és
kockázatára tárolja.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy az Eladó által a kicserélés,
javítás érdekében elszállított tételek vonatkozásában minden költség és kockázat az
Eladót terheli.

2.3.

Felek rögzítik, hogy a póthatáridők jelen szerződés alapján történő, Vevő általi
biztosítása nem mentesíti Eladót a jelen szerződésben meghatározott
jogkövetkezmények alkalmazása alól (ide értve különösen a felszámítható késedelmi
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és/vagy hibás teljesítési kötbért). Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik,
hogy Vevő a jelen pontban rögzített, az Eladó hibás teljesítésével kapcsolatos, a hiba
kiküszöbölését célzó intézkedések megtételére korlátlanul, azaz ismételten hibás
teljesítés esetén is korlátozás nélkül jogosult felhívni Eladót a vonatkozó
jogkövetkezmények érvényesítése mellett.
2.4.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Eladó szerződésszerűen teljesíti a 2.1. pont szerinti
kötelezettségeit, a leszállított és átvett adott Eszköz és Dokumentáció vonatkozásában
az Átvételi Jegyzőkönyv aláírása a Vevő részéről teljesítésigazolásnak minősül. Eladó
a szerződésszerű teljesítés ellenértékéről – azaz az adott Eszköz Vételáráról – a
számláját az Átvételi Jegyzőkönyv birtokában jogosult kiállítani.

3.

Vételárak, előleg

3.1.

Az Eszközök egységárait (a továbbiakban: „Vételárak”) a jelen szerződés 1. sz.
melléklete tartalmazza.

3.2.

Felek rögzítik, hogy a 3.1. pont szerinti Vételárak magukban foglalják Eladó jelen
szerződés szerinti feladatai határidőre történő teljesítésének összes költségét; erre
tekintettel Eladó Vevővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési
igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Felek a félreértések elkerülése érdekében
rögzítik, hogy az Eladó köteles a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben
felmerülő mindazon költséget – ideértve az esetleges, jótállási körbe tartozó hibák
javításával, valamint az Eszközök szállításával, beüzemelésével, kapcsolódó
feladatokkal kapcsolatos összes költséget is – viselni, melynek Vevő általi viselését a
jelen szerződés nem írja kifejezetten elő és/vagy amelyhez kapcsolódó Eladó általi
költségviselést a jelen szerződés nem korlátozza kifejezetten.

3.3.

Felek rögzítik, hogy a Vételárak módosítására a jelen szerződés időbeli hatálya alatt
nincs lehetőség. Eladó egyebekben sem jogosult a jelen szerződés feltételeinek – így
különösen a Vételáraknak a módosítását vagy bármely ellenérték Vevővel szembeni
felszámításának lehetőségét – kérni bármely devizaárfolyam változására,
finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra
hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre,
egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta
értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen szerződés teljesítése során, amelyet az
Eladóra, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivetnek, különösen a
jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan.
Az adók – ide nem értve a vonatkozó jogszabályok alapján kifejezetten a Vevő által
fizetendő adót –, esetleges vámok és illetékek viselése Eladó által történik. Erre
tekintettel ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő
megfizetése Eladó kötelezettsége.

3.4.

Felek megállapodnak, hogy Vevő az Eladó által igényelt összegű, de legfeljebb
40.000.000,- Ft (negyven millió forint) előleget fizet meg Eladó részére az Eladó által
a jelen szerződés hatálybalépését követően a Vevő részére megküldött, cégszerűen
aláírt előlegbekérője alapján, annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári
napon belül az Eladó által az előlegbekérőben megjelölt bankszámlaszámra. Felek
rögzítik, hogy az előleg elszámolására az egyes Eszközök Vételárában vételár-
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arányosan (az adott Vételár és a jelen szerződés értéke hányadosa szerinti aránynak
megfelelően) kerül sor.
3.5.

Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a Vételárak mértékét a jelen szerződésben –
különösen a 3.2.-3.4. pontokban – foglaltakra figyelemmel határozta meg.

4.

Fizetési feltételek

4.1.

Eladó az adott teljesítéséről (az adott Eszköz Vételáráról) – azt követően – állítja ki a
számláját az adott Átvételi Jegyzőkönyv, mint teljesítésigazolás alapján, a vonatkozó
jogszabályok – különös tekintettel az Áfa törvényre – szerinti határidőig és
tartalommal.

4.2.

Eladó a számlán köteles feltüntetni különösen:
−

a „számla” elnevezést;

−

a teljesítés tárgyát;

−

Eladó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;

−

Eladó adószámát;

−

jelen szerződés vevői nyilvántartási számát;

−

a GINOP-1.2.2-15-2015-02302 azonosítószámot;

−

mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, amelyeknek
feltüntetése a számla kiállításakor hatályos jogszabályok vagy a Vevő
indokolt elvárásai alapján szükséges.

4.3.

Eladó a számláihoz köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére a Vevő által
kiállított, a számla szerinti ellenérték elszámolásának jogosságát igazoló Átvételi
Jegyzőkönyvek egy másolati példányát is.

4.4.

Eladó a számlát Vevő részére a következő címre köteles megküldeni:
3360 Heves, Rákóczi Ferenc u. 8.

4.5.

Vevő mindaddig jogosult az Eladó számláját visszautasítani, amíg az nem felel meg
maradéktalanul a jelen szerződésben foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre
megküldött vagy egyéb okból nem a jelen szerződés rendelkezéseiben és/vagy a
hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla visszautasításából
eredően az Eladó Vevővel szemben igényt nem érvényesíthet és köteles helyt állni a
Vevőt a jelen az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben
részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján
kezdődik.

4.6.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a
havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla
kifizetésének feltétele, hogy az Eladó 30 (harminc) napnál nem régebbi, nemlegesnek
minősülő együttes adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy küldjön meg Vevő
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részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói
adatbázisban. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy alvállalkozóival szemben az Art.
hivatkozott 36/A. §-a rendelkezéseinek betartásával teljesít csak kifizetést.
4.7.

Amennyiben Vevő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb,
vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására
kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges
vagy teljes kifizetésből eredően Eladó Vevővel szemben semmiféle igényt – különös
tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló
igényre – nem érvényesíthet.

4.8.

Vevő az Eladó adott számlája ellenértékét a számla Vevő általi kézhezvétele napjától
számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Eladó részére,
Eladónak a számlában megjelölt bankszámlájára. Felek megállapodnak, hogy Vevő
fizetési kötelezettsége azon a napon minősül pénzügyileg teljesítettnek, amikor az
ellenértéket Eladó számlavezető pénzintézete az Eladó bankszámláján jóváírta vagy
jóvá kellett volna írnia.

4.9.

Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a Polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat
felszámítására jogosult a Vevővel szemben.

5.

Eladó jogai, kötelezettségei

5.1.

Jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az Eladónak kell teljesítenie.
Eladó ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek szerint
jogosult alvállalkozót igénybe venni, az alábbi alpontokban rögzítettekre figyelemmel:

5.1.1. A jelen szerződés teljesítésébe az Eladó által bevonni kívánt, a jelen szerződés
megkötésekor ismert alvállalkozók adatait az Eladó által a jelen szerződés
aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező
nyilatkozat tartalmazza.
5.1.2. Felek rögzítik, hogy az Eladó új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt
feltételekkel jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 2.
sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó által cégszerűen aláírt 4
(négy) eredeti példányának Vevő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.
5.1.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 2. sz. mellékletét érintő
változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói
teljesítésének arányának megváltozását – Eladó a jelen szerződés 2. sz. melléklete
szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó által cégszerűen aláírt 2 (kettő) eredeti
példányának Vevő részére történő megküldésével köteles bejelenteni.
5.1.4. A jelen szerződés 2. sz. mellékletének az 5.2.2. és 5.2.3. pontban rögzítettek
szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik,
hogy az 5.2.2. és 5.2.3. pont szerinti aktualizált mellékletet Eladó – a benyújtás
sorrendjében – folytatólagos alszámozással (2/1., 2/2., 2/3. stb.) ellátva köteles
benyújtani a Vevő részére.
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5.1.5. Eladó az 5.2.2. és 5.2.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a
Kbt-ben meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal –
ideértve különösen a Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében
foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden intézkedést megtesz ezen
rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen szerződés aláírásával
kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Vevő jogosulttá válik a jelen
szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá
Eladóval szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti
jogkövetkezmények is korlátozás nélkül érvényesíthetők.
5.1.6. A Vevő a szerződés teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a
jelen szerződés teljesítésében az Eladó oldalán a jelen szerződés 2. sz. melléklete
szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.
5.1.7. Az Eladó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak
alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók
nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a
Vevővel szemben fellépni. Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és
teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben
a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.
5.2.

Eladó a teljesítéshez a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban
az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében
foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy
szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek
figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4)
bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy
szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit
is).

5.3.

Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés teljesítése során személye csak a Kbt.
139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

5.4.

Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy Vevő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás
elvének érvényesítése jegyében – a jelen szerződés teljesítése, illetve teljesülése során
a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Vevő ennek
keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében
rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyhez Eladó jelen szerződés
aláírásával kifejezetten hozzájárul.

5.5.

Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező, általa leszállított
Eszközök új, gyári termékek áll és azok, valamint a Dokumentáció per-, teher- és
igénymentesek. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga,
amely a Vevőre a jelen szerződéssel átruházott tulajdonjogot és/vagy a jelen szerződés
alapján megszerzett bármely jogát korlátozná, vagy kizárná.

5.6.

Az Eladó szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Eszközök
mindegyike maradéktalanul megfelel a jelen szerződésben foglaltaknak, továbbá a
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jelen szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően kerül leszállításra,
illetve átadásra, és a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül
alkalmas.
5.7.

Eladó visszavonhatatlanul kijelenti és vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a jelen
Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pontjának ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

5.8.

Az Eladó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban
tájékoztatni a Vevőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen
szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül
– a Vevő számára azt, hogy az Eladó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely
változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Vevő az őt a
mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait
korlátozás nélkül tudja gyakorolni.

5.9.

Eladó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul
kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül. Eladó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan
meghatalmazása a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi. Amennyiben az Eladó
nem külföldi adóilletőségű személy, úgy a jelen pont nem alkalmazandó.

5.10. Eladó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Vevő a jelen szerződés szerinti, általa az
Eladó részére megfizetett Vételárakat a GINOP-1.2.2-15-2015-02302 azonosítószámú
projektje alapján utófinanszírozással el kívánja számolni az uniós források terhére
(várhatóan 70 %-os támogatási intenzitás mellett). Azon esetre, amennyiben a
Vevőnek a részére a jelen szerződés kapcsán biztosított uniós (GINOP) támogatás
megfizetése – ideértve annak előkészítését, a tényleges kifizetés igénylését vagy
bármely, a támogatás elszámolásával kapcsolatos cselekményt, eseményt – a
vonatkozó jogszabályok (vagy az ezek helyébe lépő bármely más, irányadó
jogszabály, utasítás) alapján Vevőnek bármely olyan adatszolgáltatási vagy egyéb
kötelezettsége keletkezik, melynek az ilyen adatszolgáltatást vagy kötelezettség
teljesítését igénylő személy felé történő teljesítése Eladó közreműködését igényli,
Eladó vállalja, hogy Vevő ez irányú írásbeli megkeresése esetén minden szükséges
nyilatkozatot kiad, intézkedést megtesz – legkésőbb a megkeresés kézhezvételétől
számított 3 (három) munkanapon belül – annak érdekében, hogy a Vevő az
előzőekben hivatkozott kötelezettségeit a GINOP támogatási szerződés megkötésében,
teljesítésében és/vagy az aszerinti teljesítésekben érdekelt vagy bármely más személy
felé teljesíthesse annak érdekében, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevő által az
Eladó részére megfizetett Vételárak Vevő részére megtérítésére sor kerülhessen az
uniós források terhére. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti, az Eladót terhelő
közreműködési kötelezettség a jelen szerződés bármely okból történő megszűnését
követően továbbra is időbeli korlátozás nélkül fennmarad.
5.11. Eladó jogai és kötelezettségei vonatkozásában egyebekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
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6.

Vevő jogai, kötelezettségei

6.1.

Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítését követően a jelen szerződésben
meghatározott feltételek alapján köteles megfizetni a szerződésszerű teljesítés
ellenértékét.

6.2.

A kárveszély viselésének kötelezettsége az Eszközök vonatkozásában az Átvételi
Jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának időpontjától száll át Vevőre és az Eszközök
tulajdonjogát Vevő a jelen szerződés 3.1. pontja szerinti Vételáruk megfizetésével
szerzi meg azzal, hogy azokat az Átvételi Jegyzőkönyv Vevő általi aláírásának
időpontjától jogosult rendeltetésszerűen használni.

6.3.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő jelen szerződésben
rögzített jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti az Eladót a
kötelezettségei és felelőssége alól.

6.4.

Vevő jogai és kötelezettségei vonatkozásában egyebekben a Ptk. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

7.

Jótállás (Garancia)

7.1.

Eladó az Eszközök vonatkozásában a gyártó által meghatározott időtartamú, de
legalább 12 (tizenkét) hónapos időtartamra szóló jótállást vállal, amely az adott
Eszközre vonatkozó Átvételi Jegyzőkönyv Vevő általi kiállításától számítandó.
Amennyiben valamelyik Eszköz gyártója az előző mondatban foglaltakhoz képest
hosszabb idejű jótállást vállal az Eszközre vagy annak valamely részegységére,
alkatrészére, akkor az adott Eszköz, részegység, alkatrész vonatkozásában Eladó
jótállási kötelezettsége ezen, hosszabb ideig áll fenn.

7.2.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a jótállás az irányadó magyar
jogszabályok szerinti jótállási kötelezettséget jelenti. A jótállás teljes körű, azaz az
teljes körűen kiterjed az Eladó által a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően
leszállításra kerülő Eszközök és Dokumentáció minden részének hibátlanságára.

7.3.

Felek rögzítik, hogy Vevő – kizárólagos választása szerint – ugyanazokat a
jogosultságokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a vonatkozó
jogszabályok a szavatosság kapcsán biztosítanak Vevő számára.

7.4.

Vevő a jótállás körébe tartozó, általa felfedezett hibát köteles haladéktalanul jelezni az
Eladónak.

7.5.

A jótállás körébe tartozó hibajavítás esetén a hibajavítás érdekében az Eladó
legkésőbb a Vevő vonatkozó értesítésének kézhezvételétől számított 3 (három) naptári
napon belül köteles megjelenni a teljesítési helyen és köteles a hiba javítását
megkezdeni és legkésőbb .... (............)1 naptári napon belül befejezni.

7.6.

Amennyiben a hiba nem javítható, a Vevő az érintett Eszköz haladéktalan kicserélését
kérheti.

1

A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül rögzítésre.
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7.7.

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jótállás időtartama alatt az Eladó a
felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után,
nem az ő érdekkörébe tartozó okból keletkezett.

7.8.

Felek rögzítik, hogy a jelen pontban rögzítettek semmilyen tekintetben nem
korlátozzák az Eladó jelen szerződés szerinti, a hibás és/vagy késedelmes teljesítéssel
összefüggésben fennálló felelősségét.

7.9.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződésben
meghatározott jótállási időtartamok lejárta nem érinti a Vevőt jogszabály alapján
megillető szavatossági jogok gyakorolhatóságát a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekkel összhangban.

8.

Felelősség, szerződésszegés, kötbér

8.1.

Eladó a jelen szerződés megszegésével, vagy a szerződésen kívül okozott károkért a
polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik.

8.2.

A késedelembe esett, illetve hibásan teljesítő Eladó (amennyiben a késedelem illetve a
hiba az érdekkörébe tartozó okból következik be és orvosolható) köteles a Vevő által
meghatározott póthatáridőre szerződésszerűen teljesíteni.
A póthatáridő engedélyezése nem érinti Vevő szerződésszegéshez kapcsolódó jogait,
igényeit; a póthatáridő engedélyezése a Vevő részéről nem jelent joglemondást.

8.3.

Felek az Eladó késedelmes-, hibás-, valamint nem teljesítése esetére kötbérfizetésben
állapodnak meg.

8.3.1. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek – ideértve a 7.5. pont szerinti,
jótállás körébe tartozó hibajavítás megkezdésének késedelmét is – Eladó
érdekkörébe tartozó okból nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre
történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Eladó késedelmi kötbért köteles
fizetni Vevő részére, melynek mértéke a késedelem minden megkezdett naptári
napja után a késedelemmel érintett Eszköz nettó Vételárának 2 %-a, azaz kettő
százaléka, de legfeljebb a késedelemmel érintett Eszköz nettó Vételárának 30 %-a,
azaz harminc százaléka. Felek rögzítik, hogy az előzőekben rögzítettektől eltérően
a 7.5. pont szerinti, jótállás körébe tartozó hibajavítás teljesítésének
(befejezésének) késedelme esetén fizetendő késedelmi kötbér a késedelem minden
megkezdett naptári napja után a hibajavítási késedelemmel érintett Eszköz nettó
Vételárának 1,5 %-a, azaz másfél százaléka, de legfeljebb a késedelemmel érintett
Eszköz nettó Vételárának 22,5 %-a, azaz huszonkettő és fél százaléka.
8.3.2. Amennyiben Eladó a jelen szerződésben rögzített határidőt az érdekkörébe tartozó
okból elmulasztja, és nem kerül sor a Vevővel egyeztetett póthatáridő tűzésére
vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést–
Vevő elállása vagy a szerződés Vevő általi azonnali hatályú felmondása esetén –
nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítésnek minősül továbbá az az eset,
amennyiben Vevő a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja,
vagy attól jogszerűen eláll az Eladó érdekkörébe tartozó ok miatt. Nem teljesítés
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esetén Eladó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a
meghiúsulással érintett szerződéses részre eső nettó Vételárak összegének 30 %-a,
azaz harminc százaléka.
Nemteljesítési kötbér alkalmazása esetén Eladó a nemteljesítéssel érintett
szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.
8.3.3. Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű
(hibás teljesítés), Eladó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a
hibás teljesítéssel érintett Eszköz nettó Vételárának 5 %-a, azaz öt százaléka
hibánként.
8.4.

A kötbér esedékessé válik:
− nem teljesítési kötbér esetén, ha a Vevő a teljes/részleges elállását/felmondását
Eladónak bejelentette;
− késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a határidő, póthatáridő
lejár;
− hibás teljesítés esetén a hiba közlésekor.

8.5.

Vevő korlátozás nélkül jogosult az Eladóval szemben a kötbéreket meghaladó, igazolt
kárainak érvényesítésére is.

8.6.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerinti kötbérek – amennyiben
adott eset kapcsán több kötbér alkalmazásának jelen szerződésben meghatározott
feltételei fennállnak – közül adott esetre csak egy, a Vevő kizárólagos választása
szerinti kötbér alkalmazható.

9.

A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása

9.1.

A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján – amennyiben nem egy
időpontban kerül sor az aláírásra, akkor a később aláíró Fél aláírásának napján – lép
hatályba.
A jelen szerződés megszűnik, amennyiben:
− mindegyik Fél a jelen szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette, és
a teljesítés és annak maradéktalan elszámolása is megtörtént;
− Vevő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll;
− Eladó a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja.

9.2.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő – a jelen szerződésben és a vonatkozó
jogszabályokban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott
rögzítetteken túlmenően – jogosult a jelen szerződéstől – mérlegelése szerint – részben
vagy egészben elállni, vagy választása szerint a jelen szerződést azonnali hatállyal
felmondani, különösen – de nem kizárólagosan – ha:

9.2.1. Eladó az irányadó teljesítési határidőhöz képest 15 (tizenöt) naptári napot
meghaladó késedelembe esik;
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9.2.2. bármely késedelmi kötbér eléri a maximumát;
9.2.3. Eladó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan
teljesíti és – amennyiben a hiba orvosolható – azt a Vevő által a jelen szerződés
szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;
9.2.4. Eladó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi,
és az Vevő ésszerű megítélése alapján súlyos szerződésszegésnek minősül, feltéve,
hogy Eladó a Vevő felhívására a szerződésszegést a Vevő által meghatározott,
legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napos póthatáridő alatt nem orvosolja;
9.2.5. Eladó a Vevővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően
megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen szerződés
fenntartását lehetetlenné teszi.
9.3.

Vevő a jelen szerződést felmondhatja vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint - a
szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

9.4.

Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszerzési eljárásból.

9.5.

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha:
− az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy
− az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
pontjában meghatározott valamely feltétel.

9.6.

Eladó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben
annak jogszabályi feltételei fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli felmondás
gyakorlását megelőzően – amennyiben a szerződésszegés orvosolható – az Eladó
írásban ésszerű, de legalább 15 (tizenöt) munkanapos póthatáridőt köteles a Vevő
részére biztosítani.

9.7.

Felek rögzítik, hogy a jelen, 9. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek
jelen szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl.
jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség, elszámolási
kötelezettség).
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9.8.

A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §ában foglaltakra figyelemmel módosítható.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá az elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 3 (három) naptári napos határidővel
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 3 (három) naptári napon belül
köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

10.

Bizalmas információk

10.1. Az Eladó titoktartásra kötelezett, és a Vevő írásba foglalt, előzetes egyetértése nélkül
nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot, adatot
vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Vevőtől a
szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését megelőzően, akár a
szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után kapta azt, hacsak a jelen
szerződésben nincs máshogy meghatározva. A fentiektől függetlenül az Eladó átadhat
alvállalkozójának ilyen dokumentumokat, adatokat és más információkat, amelyeket a
Vevőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az alvállalkozó szerződés szerinti
teljesítéséhez szükséges, mely esetben az Eladó az ilyen alvállalkozótól meg kell,
hogy követelje a bizalmas kezelés vállalását, hasonlóan ahhoz, ahogy Eladó erre
kötelezve van a jelen szerződés szerint.
10.2. Eladó fentiekben meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információra:
(a)

mely a jelen szerződés aláírásakor nyilvános vagy azt követően közismertté válik
úgy, hogy az nem róható fel az Eladó hibájaként,

(b)

amelyről bizonyítható, hogy az Eladó birtokolta a titoktartási körbe vonásakor és
korábban közvetlenül vagy közvetve nem a Vevőtől került a birtokába, feltéve,
hogy ezen információ nyilvánosságra hozatalára jogosult;

(c)

amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály és/vagy hatósági határozat
rendelte el;

(d)

amely egyébként jog szerint válik elérhetővé az Eladó számára egy harmadik
féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.

10.3. A jelen fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen
szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.
10.4. A szerződés jelen, 10. fejezete szerinti rendelkezései, követelményei a jelen szerződés
bármely okból történő megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül irányadók.
11.

Értesítések

11.1. Minden, a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő
szabályozást a jelen szerződés nem tartalmaz) tértivevényes postai levélben vagy emailben kell közölni a kapcsolattartó személyekkel.
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Vevő kapcsolattartója:
−
−
−
−

név:
e-mail:
telefon:
cím:

Eladó kapcsolattartója:
−
−
−
−

név:
e-mail:
telefon:
cím:

11.2. A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek,
ha:
− e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;
− a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a
tértivevényben megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek
tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy
„elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így
visszaküldött iratot a postai visszaküldés napjára vonatkozó hatállyal
kézbesítettnek kell tekinteni.
11.3. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek
tudomásul veszik, hogy a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott
címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg,
illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt
válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet
terheli.
12.

Egyéb rendelkezések

12.1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen szerződés aláírásának napjától
hatályos megállapodását tartalmazza.
12.2. Vevő és Eladó a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is
együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a
szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek
megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul
tájékoztatják egymást.
12.3. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy vele és az érdekkörébe tartozó, a jelen szerződés
teljesítésébe bevont egyéb személyekkel szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn.
12.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1-3. számú
mellékletek; a jelen szerződés kizárólag mellékletével együtt érvényes.
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A jelen szerződés mellékletei:
− 1. számú melléklet:

műszaki leírás, mennyiségek, vételárak

− 2. számú melléklet:

nyilatkozat az alvállalkozókról

− 3. számú melléklet:

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazás
[amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű személy]

12.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződéssel
kapcsolatos valamennyi kommunikációt magyar nyelven kell folytatni.
12.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt., valamint az
egyéb, alkalmazandó jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 20142020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletet)
rendelkezései irányadók.
12.7. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen szerződésből vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, hatáskörtől függően az Egri Törvényszék,
illetve a Hevesi Járásbíróság jogosult eljárni.
12.8. A jelen szerződés 5, azaz öt egymással szó szerint megegyező példányban készült,
melyből Vevőt 4, azaz négy, Eladót 1, azaz egy példány illet meg.
Felek a jelen Szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Budapest, 2016. ………………

………… 2016. ………………

…………………………………

…………………………………
……………….(teljes cégnév)
Eladó
képviseletében
(név)
(beosztás)

az ECO-ABLAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Vevő
képviseletében
Horváth József
ügyvezető
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1. sz. melléklet
műszaki leírás, mennyiségek, vételárak
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2. sz. melléklet
NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL
Alulírott
………………….(név),
a
…………………………….
(cégnév)
(székhely:……………………..;
cégjegyzékszám:………………………..;
adószám:………………………..) arra jogosult képviselőjeként - ……………-jaként
(beosztás) – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy
a ……………………… (cégnév), mint Eladó és az ECO-ABLAK Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Vevő között „Alumínium ablakgyártó
gépsor beszerzése” tárgyában …………………..(dátum) napján kötött adásvételi szerződés
teljesítésében a ……………………… (cégnév) részéről a teljesítésbe bevontan az alábbi
alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak a Kbt.
és a hivatkozott adásvételi szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó 1.2
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya az adásvételi szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó Vevő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést
követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó3

Alvállalkozó 2.
Az alvállalkozó megnevezése:
Képviselőjének neve:
Székhely:
2

Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz.

3

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat Vevő részére történő
bejelentésének napja!
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Cégjegyzékszám:
Adószám
Telefon:
Telefax:
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül:
Az alvállalkozó teljesítésének aránya az adásvételi szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:
Az alvállalkozó Vevő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban
megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést
követően megnevezett és a teljesítésbe ………………. (dátum) napjától bevont alvállalkozó4
(keltezés – hely, idő) ……………….., 201………………..
…………………
(cégnév)
Eladó
(képviselő neve)
(képviselő beosztása)
[cégszerű aláírás szükséges]

4

A megfelelő rész aláhúzandó. A szerződéskötést követően megnevezett és a teljesítésbe bevont alvállalkozó
bejelentése esetén a dátum is kitöltendő, mely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat Vevő részére történő
bejelentésének napja!
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