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mint eladó (a továbbiakban: „Eladó”, együttes említésük esetén: „Felek”) között az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételekkel.
Előzmények
Vevő „.Kapacitásbővítéshez szükséges eszközök beszerzése” tárgyban a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást
folytatott le, mely eljárás 6. részajánlatának („CNC univerzális marógép, NC szalagos daraboló
gép, koordinátafúró gép, sorjázógép (csiszolószalaggal) beszerzése”) nyertese az Eladó lett;
Felek a jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) e tényre tekintettel kötik meg.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy ha a szövegösszefüggés úgy kívánja,
az egyes szám többes számot jelent és fordítva.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy az „ideértve”, „beleértve”,
„különösen” és más hasonló kifejezések nem szűkítik a megelőző szavak, szövegrészek
jelentését.
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1.

A Szerződés tárgya

1.1.

Vevő a jelen Szerződés alapján megrendeli, Eladó pedig elvállalja a jelen
Szerződésben és 1. számú mellékletében rögzített műszaki paraméterekkel és
tartozékokkal rendelkező 1 (egy) darab CNC univerzális marógép, 1 (egy) darab NC
szalagos daraboló gép, 1 (egy) darab koordinátafúró gép, 1 (egy) darab
csiszolószalaggal szerelt sorjázógép (a továbbiakban együttesen: Áruk) Vevő részére
történő leszállítását és a jelen Szerződésben meghatározott, az Áruk jelen Szerződés
szerinti adásvételéhez kapcsolódó szolgáltatások teljesítését. Felek rögzítik, hogy Vevő
az Eladó részére eladja, Vevő Eladótól a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályi
rendelkezések szerint megvásárolja az Árukat.
Felek rögzítik továbbá, hogy az Eladó feladatát képező, az Áruk adásvételéhez
kapcsolódó szolgáltatások magukba foglalják az Áruk sikeres üzembe helyezését (mely
a 3.1. pont szerinti sikeres Üzembe Helyezési Eljárás eredménye; a továbbiakban:
„Üzembe Helyezés”), a jelen Szerződés szerinti dokumentáció (a továbbiakban:
Dokumentáció, a 2.3.1. pontban foglaltak szerint) leszállítását és egyéb kapcsolódó
szolgáltatások nyújtását. Felek e körben rögzítik, hogy Eladó feladatát képezi az Áruk
legyártásához, leszállításához és Üzembe Helyezéséhez szükséges összes, a jelen
Szerződésben az Eladó feladataként meghatározott tervezési, engedélyeztetési,
tanúsítási, kivitelezési, leszállítási, átadás-átvételi, tesztelési, oktatási és egyéb munka
elvégzése is.
Hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, az Eladó jelen
Szerződés szerinti szállítási kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt,
amelyek specifikusan nincsenek a Szerződésben megemlítve, de minden kétséget
kizáróan következik a Szerződésből, hogy az Áruk leszállításához, Üzembe
Helyezéséhez, valamint a Dokumentáció és egyéb dokumentumok szállításához,
valamint a teljesítés megvalósításához, azok Vevő általi megfelelő használatához
ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a Szerződés kifejezetten
említette volna.

1.2.

Az Eladó jelen Szerződés szerinti feladatait, az Áruk műszaki paramétereit és Vevő
funkcionális elvárásait az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.

Az Áruk teljesítési helyszínre történő kiszállítása, átadás-átvétele, oktatás

2.1.

Eladó az Áruk kiszállításának előkészítését és az azok telepítéséhez a teljesítési helyen
szükséges előkészítő feladatokat a Vevővel előzetesen – a jelen Szerződés
hatálybalépésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül – írásban egyeztetett ütemezés
szerint köteles a Vevővel együttműködve elvégezni, ezt követően az Árukat kiszállítani
a teljesítési helyre, majd ott elvégezni azok összeszerelését és a jelen Szerződés
szerinti Üzembe Helyezését. Felek rögzítik, hogy a teljesítés helye mind a négy Áru
vonatkozásában Vevő 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalásztanya 340/1. hrsz. székhelye. A
teljesítés – a 3.1.1. pont szerinti Álló- és Üzembe Helyezési Próba sikeres
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elvégzésének véghatárideje mind a négy Áru vonatkozásában a Szerződés
hatálybalépésétől számított:
 ….. (………………) naptári nap1 a CNC univerzális marógép;
 ….. (………………) naptári nap2 az NC szalagos daraboló gép;
 ….. (………………) naptári nap3 a koordinátafúró gép;
 ….. (………………) naptári nap4 a csiszolószalaggal szerelt sorjázógép
vonatkozásában.
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a DDP INCOTERMS paritás
alkalmazandó azzal, hogy Felek megállapodnak, hogy a biztosítás költsége, valamint a
nála felmerülő összes, az átadás-átvétellel kapcsolatos költség is Eladót terheli. Felek
rögzítik, hogy Eladó a Felek által az előzőek szerint rögzített ütemezéshez képest
előteljesítésre csak Vevő előzetes írásos hozzájárulása esetén jogosult azzal, hogy az
egyes Áruk vonatkozásában részteljesítést is csak saját kizárólagos választása alapján
jogosult elfogadni (pl. ennek megfelelően Vevő megtagadhatja bármely Áru átvételét,
amennyiben az adott Áru valamely alkatrészei, tartozékai leszállítására kerülne sor).
2.2.

Eladó az egyes kiszállítások 2.1. pont szerinti napját legalább 14 (tizennégy) nappal
megelőzően köteles Vevőnek a jelen Szerződés 14.1.2. pontja szerinti kapcsolattartóját
e-mailben vagy faxon vagy levélben értesíteni a leszállításra kerülő Áruk leszállításának
pontos időpontjáról, mely értesítést annak kézhezvételétől számított 1 (egy)
munkanapon belül Vevő köteles e-mailben vagy faxon visszaigazolni. Felek a
félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a kiszállítással kapcsolatos értesítésre
és visszaigazolásra vonatkozó, a fentiekben részletezett szabályok minden
körülmények között irányadók; azokat a Felek közötti egyéb – pl. telefonon történt –
kommunikáció nem helyettesítheti.

2.3.

Szerződő Felek rögzítik, hogy – hacsak a Felek előzetesen kifejezetten eltérően nem
állapodnak meg – az Áruk kiszállítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a
teljes, hozzájuk tartozó Dokumentáció – ideértve annak összes elemét és esetleges
módosítását, frissítését is – átadására is legkésőbb az adott Áru kiszállítását 7 (hét)
naptári nappal megelőzően sor kerül, továbbá Eladó teljesítette az alábbiak szerinti
oktatási kötelezettségeit, valamint a kiszállításra kerülő Áruk a jelen Szerződés szerinti
összes tanúsítvánnyal (a továbbiakban: Tanúsítványok, a 2.3.2. pontban foglaltak
szerint) rendelkeznek. A Dokumentáció vagy a Tanúsítványok hiányában a szállítást
Eladó a Vevő külön, eltérő és előzetes írásos jóváhagyása hiányában nem jogosult
megkezdeni.
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2.3.1.

Felek rögzítik, hogy a Dokumentáció a jelen Szerződés alkalmazásában jelenti
különösen:
 az Áruk részét képező valamennyi elem pontos műszaki leírását, beleértve
a blokkvázlat szintű rajzot és a csatlakozók bekötését;
 az Áruk üzemszerű működéséhez szükséges, teljes körű vezérlési,
üzemeltetési, hibakeresési- és javítási dokumentációt, beleértve a
szükséges vizsgálati, beállítási előírásokat (működéspróba, beállítások,
átvételek, útmutató a vizsgálatokhoz és beállításokhoz, hibakereséshez,
konkrét értékekkel, jelalakokkal);
 az Áruk Üzembe Helyezéséhez szükséges dokumentációt (különös
tekintettel az Áruk rögzítésével, biztosítandó kábelekkel, végződésekkel, az
Üzembe Helyezés lépéseivel, elemeivel kapcsolatos előírásokra);
 az Áruk karbantartásához szükséges karbantartási leírást;
 minden olyan egyéb dokumentumot, mely az Áruk üzemszerű
működtetéséhez a jelen Szerződésben és mellékleteiben foglaltak alapján
szükséges, akár kifejezetten meghatározásra, akár körülírásra került, vagy
a működtetéshez, karbantartáshoz ésszerűen szükséges.

2.3.2.

A jelen Szerződés szerinti Tanúsítványok jelentik az Áruk vonatkozásában
kiállított, a jelen Szerződés, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok,
szabványok, hatósági előírások szerinti certifikáció(ka)t, melyek különösen az
Áruk Üzembe Helyezéséhez és üzemeltetéséhez szükségesek.
Felek kifejezetten rögzítik, hogy Eladó köteles saját költségén az Áruk összes
olyan, a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges vizsgálatát elvégeztetni a
vonatkozó jogszabályi, hatósági előírásokkal és szabványokkal összhangban,
mely a Tanúsítványok megszerzéséhez szükséges. Felek megállapodnak, hogy
a jelen bekezdés szerinti, a Tanúsítványok megszerzéséhez szükséges
vizsgálatok teljes folyamatáról folyamatosan, előzetesen, írásban és olyan
időben – de legalább az adott esemény időpontja előtt 3 (három) munkanappal
– köteles tájékoztatni Vevőt, hogy a Vevő képviselői az adott vizsgálati eljárás
bármely szakaszában az adott eseményen részt vehessenek, azt
megfigyelhessék vagy ellenőrizhessék. Felek a félreértések elkerülése
érdekében
rögzítik,
hogy
Vevő
a
jelen
bekezdés
szerinti
részvételi/megfigyelési/ellenőrzési jogosultságait saját költségére gyakorolhatja.
Eladó a kiszállításkor köteles a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelő
Tanúsítványok meglétét az ezt tanúsító eredeti okmányok bemutatásával és
azok egyszerű másolati példányának Vevő részére történő átadásával igazolni.

2.3.3.

Eladó köteles az egyes Áruk Állópróbáját követő éles üzembe helyezéséig, de
még a Próbaüzemet megelőzően a Felek által előzetesen egyeztetett
időtartamban és helyszínen a Vevő által kijelölt személyek részére az egyes
Áruk megfelelő használatához szükséges elméleti és – amennyiben lehetséges
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– gyakorlati oktatást (a Felek eltérő megállapodása hiányában Árunként különkülön) tartani. Az oktatások időtartamának és mélységének olyannak kell lennie,
mely biztosítja, hogy a Vevő által kijelölt, az adott oktatáson résztvevő
személyek az adott Áru minden funkciójára kiterjedő, teljes körű üzemeltetési,
karbantartási és hibaelhárítási ismereteket szerezzenek. Az oktatásokkal
kapcsolatos költségek viselésére – ide nem értve a Vevő által kijelölt személyek
oktatáson való részvétele biztosításával kapcsolatos, a Vevő oldalán felmerülő
költségeket – Eladó köteles.
Felek rögzítik, hogy amennyiben a Felek által egyeztetettek alapján az adott
oktatásra vagy annak bármely részére – ideértve különösen a gyakorlati
oktatást – az adott Áru Állópróbáját követő éles üzembe helyezése utáni
időpontban kerül sor, akkor ezen esetben a 3.4. pont szerinti Átvételi
Teljesítésigazolás kiállítására csak akkor kerülhet sor, ha Eladó a jelen pont
szerinti oktatási kötelezettségét is teljesítette (ezen esetben az oktatási
kötelezettségek adott Áru vonatkozásában történő teljesítése a jelen Szerződés
szerinti Átvételi Teljesítésigazolás kiállításának feltétele), azaz az adott Áru
vonatkozásában az oktatás teljesítése az adott Áru leszállítása és beüzemelése
vonatkozásában az Eladó teljesítésének elmaradhatatlan lépése.
2.4.

Eladó az Áruk olyan csomagolásáról köteles gondoskodni, amely a leszállítás
helyszínére való szállítás alatt megakadályozza azok sérülését vagy értékromlását. Az
Áruk csomagolásának meg kell felelnie a szállítás módjának és a zárt téri raktározás
követelményeinek, azaz Vevő az Áruk egyes alkotórészei előzőek szerinti zárt téri
tárolását sérülés és károsodásmentesen biztosító csomagolás biztosítását igényli,
összhangban az általános logisztikai gyakorlattal. Az Áruk okmányainak és valamennyi
egyéb okiratnak (értve ez alatt a kereskedelmi gyakorlatban szokásos összes okiratot
és dokumentumot, pl. származási bizonyítvány) meg kell felelnie a vonatkozó
jogszabályokban és a jelen Szerződésben előírt követelményeknek (ideértve a Vevő
esetleges további, indokolt követelményeit is).

2.5.

Vevő a kiszállítást követő átadás-átvételkor megvizsgálja a leszállított Áruk
csomagolását, köteles továbbá szemrevételezéssel – amilyen mértékben az lehetséges
a csomagolás sajátosságaira tekintettel – ellenőrizni, hogy az Áruk sérülésmentesek-e
és a hozzájuk tartozó Dokumentációban meghatározott összes fizikai jellemzővel
rendelkeznek-e, illetőleg megfelelnek-e a jelen Szerződésben foglaltaknak.

2.6.

Felek képviselői a kiszállításkor jegyzőkönyvet vesznek fel az előzőek szerinti
mennyiségi átadás-átvételről, melyben a kiszállított Áruk csomagolásával, az esetleges
sérüléseivel, a Dokumentáció és a Tanúsítványok meglétével és bármely, a mennyiségi
átvétellel, valamint az előző pont szerinti szemrevételezés során észleltekkel
kapcsolatos összes lényeges körülményt rögzítik. Felek rögzítik, hogy Vevő nem
köteles mennyiségileg átvenni a kiszállított Árukat, amennyiben azok vonatkozásában a
jelen Szerződésben meghatározott követelmények maradéktalanul nem teljesültek. A
kárveszély viselésének kötelezettsége a kiszállított Áru vonatkozásában a jelen pont
szerinti jegyzőkönyv felvételének időpontjától száll át Vevőre.
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2.7.

Amennyiben a mennyiségi átadás-átvétel bármely, az Eladó hibájára visszavezethető
okból sikertelen, Eladó köteles a kiszállított és hibával érintett Árut elszállítani és a jelen
Szerződésben meghatározottaknak megfelelő teljesítéshez szükséges javításokat
elvégezni. Ha Eladó haladéktalanul nem szállítja el a kiszállított és hibával érintett Árut,
akkor azt Vevő Eladó költségére és kockázatára a tőle elvárható gondossággal köteles
tárolni. A jelen bekezdés szerinti szabályok irányadók abban az esetben is, ha nem
állapítható meg, hogy kinek a hibájára vezethető vissza az átadás-átvételi eljárás
sikertelensége. Felek az előzőekben foglaltakhoz képest külön, írásban
megállapodhatnak, hogy Eladó a kisebb volumenű hibák javítását, hiányosságok
pótlását a helyszínen végezhesse el, azaz ekkor a hibával érintett Árut nem köteles
elszállítani. Az adott Áru Vevő általi tárolása ez esetben is Eladó kockázatára és
költségére történik.

3.

Az Áruk minőségi ellenőrzése, Üzembe Helyezése, végátvétele

3.1.

Felek rögzítik, hogy a kiszállított Áruk Vevő általi átvételére az alábbi lépések szerint
kerül sor:
3.1.1. a kiszállított Áruk felszerelésének, fődarabjainak, alkotórészeinek, tartozékainak
tételes ellenőrzése és azok éles üzembe helyezése (a továbbiakban: „Álló- és
Üzembe Helyezési Próba”);
3.1.2. működés közbeni próba, mely az adott Áru minden funkciójának tételes
kipróbálását és az adott Áru üzemszerű működtetését jelenti (a továbbiakban:
„Próbaüzem”).
Az Álló- és Üzembe Helyezési Próba és a Próbaüzem a továbbiakban együttesen:
„Üzembe Helyezési Eljárás”.

3.2.

Az Üzembe Helyezési Eljárás célja az Álló- és Üzembe Helyezési Próba és a
Próbaüzem lefolytatása és annak ellenőrzése, hogy az adott Áru a jelen Szerződésben
előírt összes kellékkel, tulajdonsággal rendelkezik-e és minden, a jelen Szerződés
szerinti funkciót végre tudja hajtani és üzemszerűen működőképes.

3.3.

Felek rögzítik, hogy az Üzembe Helyezési Eljárás lépéseire a Felek által előzetesen,
írásban, a 3.4. pont szerint egyeztetett és rögzített ütemezés szerint kerül sor,
figyelemmel az Eladó által a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési
eljárásban megajánlottakra is. Felek megállapodnak, hogy Vevő korlátozás nélkül
jogosult a később lefolytatásra kerülő ellenőrzési lépések során a korábban már
lefolytatott ellenőrzési lépéseket megismételni annak érdekében, hogy az Áru mint
funkcionális egység teljes működőképességét ellenőrizhesse. Az Üzembe Helyezési
Eljárás csak abban az esetben minősíthető sikeresnek, ha az Áru, mint funkcionális
egység
teljes
működőképessége
kétséget
kizáróan
fennáll,
azaz
az
összeszerelés/telepítés, az Álló- és Üzembe Helyezési Próba és a Próbaüzem is
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sikeresen zárult.
3.4.

Felek az Áruk telepítése és az Álló- és Üzembe Helyezési Próba lefolytatásának napjai
tárgyában folyamatosan egyeztetnek egymással, azzal, hogy az egyes Áruk telepítése
és az Álló- és Üzembe Helyezési Próbája lefolytatásának napját – vagy amennyiben az
egyes eljárási lépések lefolytatására nem azonos napon kerül sor, az adott Áru
telepítése és az Álló- és Üzembe Helyezési Próba lefolytatásának napját – közös
megegyezéssel, írásban, előzetesen rögzítik. Felek megállapodnak, hogy a Felek
előzőek szerinti megegyezésének hiányában az Áruk telepítésére és az Álló- és
Üzembe Helyezési Próba lefolytatására azo(ko)n a napo(ko)n kerül sor, melyet Vevő
ilyenként meghatároz, feltéve, hogy e napról és pontos időpontról, továbbá helyszínről 2
(kettő) munkanappal megelőzően, e-mailben vagy faxon értesítenie kell az Eladó
14.1.4. pont szerinti kapcsolattartóját. Felek megállapodnak továbbá, hogy az Álló- és
Üzembe Helyezési Próba lezárásának napja nem lehet későbbi, mint az adott Áru 2.
pont szerinti fizikai átadás-átvételének napjától számított 15. (tizenötödik) naptári nap
azzal, hogy Felek az Áruk telepítését és Álló- és Üzembe Helyezési Próbájának
elvégzését úgy kötelesek ütemezni, hogy azok lezárására a 2.1. pont szerinti adott
teljesítési határidőkig sor kerülhessen, figyelemmel a jelen Szerződésben
meghatározottakra is.
Amennyiben az Álló- és Üzembe Helyezési Próba a jelen Szerződésben foglaltaknak
megfelelően sikeresen megtörténik, azt és az adott Áru Próbaüzemre való éles üzembe
helyezését Vevő az adott Áru vonatkozásában külön teljesítésigazolás (a továbbiakban:
„Átvételi Teljesítésigazolás”) haladéktalan kiállításával igazolja.

3.5.

Az Átvételi Teljesítésigazolás Vevő általi kiállítását követően veszi kezdetét a
Próbaüzem, melynek időtartama minden Áru vonatkozásában az adott Átvételi
Teljesítésigazolás Vevő általi kiállításának napjától számított ….. (………………) naptári
nap5. Felek rögzítik, hogy a Próbaüzem időtartama meghosszabbodik azon, napokban
számítandó időtartammal, mely alatt az adott Áru a Próbaüzem alatt az Eladó
érdekkörébe tartozó okból működésképtelenné vált legalább összesen 1 (egy) órányi
időtartamra (ez alatt minden, ilyen hibával érintett nap értendő).

3.6.

Amennyiben az Eladó szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg az Üzembe
Helyezési Eljáráson (értve az alatt annak bármely részét), úgy Vevő saját, kizárólagos
döntése alapján vagy lefolytatja az Üzembe Helyezési Eljárást, vagy jogosult új
időpontot kitűzni – az előző bekezdésben rögzített értesítési határidővel és módon – az
elmulasztott Üzembe Helyezési Eljárás ismételt lefolytatására. Ugyanezen szabály
irányadó megfelelően abban az esetben is, ha az Eladó az újabb értesítés(ek)re sem
jelenik meg. Felek rögzítik, hogy a jelen bekezdés szerinti eset(ek)ben az Üzembe
Helyezési Eljárás ismételt megszervezésével összefüggésben a Vevőnél felmerülő
valamennyi igazolt, indokolt és ésszerű költség az Eladót terheli, továbbá Eladó köteles
Vevő egyéb kárait is megtéríteni. Felek az előzőekben foglaltak kapcsán a félreértések
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elkerülése érdekében rögzítik továbbá, hogy Eladó Üzembe Helyezési Eljárástól (akár a
megismételt Üzembe Helyezési Eljárástól) való távolmaradása (ideértve annak bármely
lépését) az Üzembe Helyezési Eljárás Vevő általi lefolytatását nem akadályozza.
3.7.

Az Üzembe Helyezési Eljárással kapcsolatos költségeit mindegyik Fél maga viseli,
hacsak a jelen Szerződés ettől kifejezetten eltérően nem rendelkezik.

3.8.

Az adott Áru Üzembe Helyezési Eljárása során Vevő és Eladó képviselői kötelesek
lefolytatni az adott Áru Üzembe Helyezése érdekében szükséges, a vonatkozó
jogszabályoknak, kereskedelmi szokásoknak, szokványoknak és szabványoknak, az
adott Dokumentációnak megfelelő teszteket, eljárásokat.

3.9.

Abban az esetben, ha az Üzembe Helyezési Eljárás során átvételi vizsgálatokat végző
szakemberek hibákat rögzítenek és ezek miatt Üzembe Helyezési Eljárás adott része
sikerességét tanúsító jegyzőkönyv nem kerül Vevő képviselője által aláírásra, az
Üzembe Helyezési Eljárás adott része sikertelennek minősül.
Az Eladó köteles a Vevő által észrevételezett és jegyzőkönyvben rögzített hibákat saját
költségén kijavítani. A hibajavítást követően Eladónak írásban kezdeményeznie kell az
Üzembe Helyezési Eljárás adott része lefolytatását, melynek lefolytatására a jelen
fejezet szabályai szerint kerül sor. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik,
hogy a jelen Szerződés szerinti hibajavítás a Vevő által bármikor, akárhány alkalommal
kérhető mindaddig, amíg Eladó az összes hibát ki nem javítja és teljesítése nem
szerződésszerű.

3.10. Amennyiben az adott Áru Próbaüzeme sikeresen lezárul és így az Üzembe Helyezési
Eljárása a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően sikeresen megtörténik, azt
Vevő az adott Áru vonatkozásában végátvételi jegyzőkönyv (a továbbiakban:
„Végátvételi Teljesítésigazolás”) haladéktalan kiállításával igazolja.

4.

Vételár és fizetési feltételek

4.1.

Az Áruk egységárát a jelen Szerződés 2. számú melléklete6 tartalmazza (a
továbbiakban Árunként: „Vételár”).

4.2.

Az Áruk Vételára magában foglalja Eladó jelen Szerződés szerinti, az Áruk
legyártásával, leszállításával és Üzembe Helyezésével és a kapcsolódó szolgáltatások
teljesítésével kapcsolatos összes feladata teljesítésének ellenértékét (ideértve a
Dokumentáció vonatkozásában megállapított kötelezettsége teljesítését, a jelen
Szerződés szerinti felhasználási jogoknak, a jótállásnak az ellenértékét is).
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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 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.
Felek rögzítik, hogy a Vételárak módosítására nincs lehetőség. Eladó nem jogosult a
jelen Szerződés feltételeinek, így különösen a Vételárak a módosítását kérni bármely
devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely
makrogazdasági hatásra (pl. inflációra) 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 Vevő által fizetendő, áthárított általános forgalmi adót –,
esetleges vámok és illetékek viselése Eladó által történik. Erre tekintettel ezen
költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő megfizetése Eladó
kötelezettsége.
Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti Vételárakat a
jelen Szerződésben – különös tekintettel a jelen pontra – foglaltakra figyelemmel
határozta meg.
4.3.

A jelen Szerződés hatálybalépését követő 8 (nyolc) napon belül az Eladó jogosult
legfeljebb az Áruk nettó Vételára 20 %-ának (húsz százalékának) megfelelő összegről
előlegbekérőt megküldeni Vevő részére. Vevő az Eladó által az előző mondat szerint
igényelt előleget az előlegbekérő kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon
belül, átutalással fizeti meg az Eladó részére (az Eladó előlegbekérőben megjelölt
bankszámlájára), aki az előleg bankszámláján történő jóváírását követő 15 (tizenöt)
napon belül köteles arról előlegszámlát kiállítani és azt a Vevőnek megküldeni.
Felek megállapodnak, hogy az előleg összege Árunként külön-külön, az adott Árura
vonatkozó Átvételi Teljesítésigazolás alapján teljesítendő kifizetésnél, teljes
összegében kerül elszámolásra, csökkentve az adott számla alapján a Vevő által
fizetendő összeget.
Eladó az előlegbekérő megküldésével egyidejűleg köteles a Vevő rendelkezésére
bocsátani az általa igényelt előleg visszafizetésének biztosítékául szolgáló, az igényelt
előleggel megegyező összegű előleg-visszafizetési biztosítékot, az Eladó választása
szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, vagy akár ezen
biztosítéki formák vegyes alkalmazásával (így például részben garancia, részben
óvadék formájában, stb.). Az előleg-visszafizetési biztosíték Vevő rendelkezésére
bocsátása az előleg megfizetésének feltétele.
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Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleg összegének a jelen pont szerinti
elszámolásáig kell, hogy érvényben maradjon (erre tekintettel azt Eladó szükség esetén
köteles meghosszabbítani). A Vevő az előleg-visszafizetési biztosíték összegét/eredeti
példányát azt követően haladéktalanul juttatja vissza az Eladó részére, hogy az előleg
teljes mértékben elszámolásra került. Felek a félreértések elkerülése érdekében
rögzítik, hogy azon előlegrészek vonatkozásában, melyek vonatkozásában az
elszámolásra sor került, az Eladó Előleg-visszafizetési biztosíték fenntartására
vonatkozó kötelezettsége megszűnik és az érintett előlegrészre eső biztosíték az előző
szabályok figyelembevételével az Eladó részére a Vevő által visszaszolgáltatandó
(amennyiben szükséges, akkor megfelelően csökkentett előleg-visszafizetési biztosíték
Eladó általi szolgáltatása ellenében – pl. garancia/kötelezvény kisebb összegűre
cserélése).
A Vevő az előleg-visszafizetési biztosíték terhére részben vagy egészben abban az
esetben érvényesítheti igényét, ha a Szerződés az Eladó érdekkörébe tartozó ok miatt
megszűnik.
Az előleg-visszafizetési biztosítékra a magyar jog irányadó. Az előleg-visszafizetési
biztosítékból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita
tekintetében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróságok
jogosultak eljárni.
Amennyiben az Eladó az előleg visszafizetési biztosítékot részben vagy egészben
óvadék formájában nyújtja, annak összegét a Vevő ……………………………………..
számú bankszámláján köteles letétbe helyezni, és a visszavonhatatlan átutalás
megtörténtét és az Eladó bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes
bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a Vevő részére. Vevő az ilyen módon
letétbe helyezett összeg után kamatot nem fizet.
Amennyiben az előleg-visszafizetési biztosíték pénzügyi intézmény vagy biztosító által
vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény formájában
kerül rendelkezésre bocsátásra, az okiratnak a következő követelményeknek is meg
kell felelnie: A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali előleg-visszafizetési
garanciát/okiratot/kötelezvényt az Eladó az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség területén
székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel/biztosítóval köteles kiállíttatni. A
biztosítékot úgy kell rendelkezésre bocsátani, hogy a kiállított biztosíték alapján a
pénzügyi intézmény vagy a biztosító a Vevő azon írásbeli nyilatkozata alapján,
amelyben a Szerződés Eladó érdekkörébe tartozó okból történő megszűnésére
hivatkozik, további feltételek nélkül köteles a biztosíték terhére a kifizetést 5 (öt) banki
napon belül teljesíteni. (A Vevő az igény bejelentéséről a bejelentéssel egyidejűleg
köteles egy másolatot megküldeni az Eladónak.)
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4.4.

Eladó az adott Árura vonatkozó Átvételi Teljesítésigazolás birtokában jogosult az adott
Áru Vételára 80 %-áról (nyolcvan százalékáról) részszámlát, majd az adott Árura
vonatkozó Végátvételi Teljesítésigazolás birtokában az adott Áru Vételárának
fennmaradó 20 %-áról (húsz százalékáról) végszámlát kiállítani. Eladó a számláit a
hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles kiállítani.

4.5.

Eladó a számlákon köteles feltüntetni különösen:
 a „számla” elnevezést;
 az adott Áru megnevezését;
 Eladó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;
 Eladó adószámát;
 a jelen Szerződés vevői nyilvántartási számát;
 a Vevő által a részére a jelen Szerződés hatálybalépésekor megadott
azonosítószámo(ka)t (ideértve különösen a projektazonosító számot);
 mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek feltüntetése
a számla kiállításakor hatályos jogszabályok és a jelen Szerződés
alapján szükséges.

4.6.

Eladó az egyes számláihoz köteles
Átvételi/Végátvételi Teljesítésigazolást.

mellékelni

az

adott

Árura

4.7.

Eladó a számláját Vevő részére a következő címre köteles megküldeni:

vonatkozó

3358 Erdőtelek
Fő út, Kalász-tanya 340/1 hrsz. Pf.: 7.
4.8.

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.
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.

4.9.

Eladó visszavonhatatlanul kijelenti és vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a jelen
Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
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bekezdés k) pontja ka) és kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.
4.10. 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 részére, vagy
pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
4.11. Felek rögzítik, hogy a Vételárak megfizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (Ptk.) 6:130. §-ában foglaltaknak megfelelően történik, a jelen Szerződésben
rögzítettekkel összhangban.
4.12. Vevő az Eladó számlái szerinti ellenértéket (illetőleg a részszámla esetén az Eladó által
igényelt és a Vevő által megfizetett előleg összegével csökkentett értéket) azok
kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg
Eladó részére, Eladónak az adott számlában megjelölt bankszámlájára. Felek
megállapodnak, hogy Vevő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül pénzügyileg
teljesítettnek, amikor az adott ellenértéket Eladó számlavezető pénzintézete az Eladó
bankszámláján jóváírta. Az adott Áru tulajdonjoga azon a napon száll át Vevőre, melyen
az adott Áru Vételára megfizetésre kerül Eladó részére. Felek e körben rögzítik, hogy
Vevő az egyes Árukat azok Átvételi Teljesítésigazolása kiállításától jogosult a
Próbaüzem keretében üzemeltetni és bevételszerző tevékenységre használni, a
tulajdonjog későbbi átszállásától függetlenül, melyből eredően vele szemben az Eladó
semmiféle igénnyel nem élhet.
4.13. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a
Vevővel szemben. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség feltételei vonatkozásában a
Ptk. 6:155. §-a szerinti előírások irányadók.
4.14. A Vevővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is),
valamint a Vevővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Vevő előzetes
írásbeli hozzájárulásával lehetséges és érvényes. Az előzetes írásos engedély nélküli
engedményezéssel (faktorálással) vagy zálogjog alapítással Eladó szerződésszegést
követ el, az ezen szerződésszegésből eredő károkért felelősséggel tartozik.
4.15. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti Vételárak megfizetését (ideértve azok
bármely hányadát vagy teljes összegét) Vevő teljesíti, azonban a finanszírozásba a
Gazdaságfejlesztési
és
Innovációs
Operatív Program
(GINOP) forrásait
utófinanszírozással be kívánja vonni. Felek erre tekintettel megállapodnak, hogy
amennyiben a Vevő által tervezett támogatási forrásbevonás utófinanszírozási
formában sikeres, Felek a szükségeshez képest alkalmazzák a jelen Szerződés szerinti
kifizetésekre a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
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származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendelet előírásait. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy legjobb
tudomásuk szerint a hivatkozott jogszabály a jelen Szerződés aláírásakor nem állapít
meg közvetlen kötelezettséget – az egyéb, irányadó jogszabályokon túlmenően – az
Eladó részére történő kifizetések vonatkozásában. Azon esetre, amennyiben Vevőnek a
részére a jelen Szerződés kapcsán biztosított támogatás utófinanszírozással történő
megfizetése kapcsán – ideértve annak előkészítését, a tényleges kifizetés igénylését
vagy bármely, a támogatás elszámolásával kapcsolatos cselekményt, eseményt – az
előzőekben említett jogszabály (vagy az annak helyébe lépő bármely más, irányadó
jogszabály) alapján 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 teljesíthesse.
Felek a fentiek kapcsán rögzítik, hogy az előző bekezdések nem korlátozzák, illetőleg
nem korlátozhatják Eladót a jelen Szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogai
gyakorlásában (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a jelen Szerződésben
rögzített kötelezettségei szerződésszerű teljesítése esetén a teljesítése ellenértékének
Vevőtől történő igénylését, valamint a kifizetés elmulasztása esetén irányadó
jogkövetkezmények érvényesítését), továbbá nem korlátozzák Vevőt a jelen Szerződés
és a vonatkozó jogszabályok alapján a számára az Eladó szerződésszegése esetére
biztosított jogosultságok gyakorlásában.

5.

Szerzői jogok
Eladó térben és időben korlátlan felhasználási jogot biztosít Vevő részére az egyes
Árukhoz tartozó Dokumentáció – és annak összes frissítése, módosítása –
vonatkozásában. Az Eladó által a Vevő részére átadott Dokumentáció időben és
területileg korlátlan és nem kizárólagos felhasználási jogát a Vevő a Dokumentáció
átvételével megszerzi, azzal, hogy a Dokumentáció különösen, de nem kizárólagosan a
jelen Szerződés tárgyát képező Áruk Üzembe Helyezéséhez, üzemeltetési, javítási és
karbantartási szükségleteihez, ideértve annak előkészületeit is, használható fel. A
Dokumentációt Eladó felhatalmazása nélkül harmadik fél – ide nem értve a
hatóságokat, hivatalos szerveket, a jelen Szerződés finanszírozásában közreműködő
szervezeteket, az Áruk üzemeltetésébe, javításába és karbantartásába a Vevő által
bevont személyeket – részére átadni nem lehet. Vevő vállalja, hogy a Dokumentáció –
ide értve annak bármely részét is – és az ahhoz kapcsolódó felhasználási jogok
harmadik személy(ek) részére történő – akár teljes, akár részleges – átadását csak
abban az esetben teljesíti, ha annak megtörténtét megelőzően az a harmadik személy,
akinek a részére a Dokumentáció – ideértve annak bármely részét is – átadásra kerül,
teljes bizonyító erejű magánokiratban feltétel nélküli és visszavonhatatlanul
kötelezettséget vállal arra, hogy a számára megismerhetővé tett, illetőleg tudomására
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jutott bármely adatot, tényt és információt, melyet a részére átadásra kerülő anyag
tartalmaz, üzleti titokként kezeli, időbeli korlátozás nélkül megőrzi, azt harmadik
személy részére nem adja ki, nem teszi megismerhetővé, nem hozza nyilvánosságra,
és nem nyilatkozik róla a Vevő és az Eladó együttes, előzetes írásbeli hozzájárulása
nélkül.
Felek rögzítik, hogy a Vevő jogosult a Dokumentáció Vevőt megillető felhasználási jogát
– akár teljesen, akár részlegesen – az Árukat és/vagy azok bármelyike tulajdonjogát
és/vagy bármely jogcímen alapuló tartós használat jogát megszerző harmadik félre
átruházni. Ezen esetben Vevő az ilyen harmadik fél részére oly módon adhatja át a
Dokumentációt és az azzal kapcsolatos felhasználási jogokat, hogy az
átadás/átruházás alapjául szolgáló szerződésben a Dokumentációt és felhasználási
jogokat megszerző harmadik személy vonatkozásában az előző bekezdésben rögzített
feltételeket érvényesíti.
Vevő jogosult a Dokumentáció belső használatára, illetőleg korlátlan példányszámú
többszörözésére is. Vevőt nem illeti meg az átdolgozás joga.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Dokumentáció átadása és
felhasználási jogának átengedése ellenértékét az Áruk Vételára magában foglalja.
Felek rögzítik, hogy Eladót semmiféle többlettérítés nem illeti meg a Dokumentáció
fentiek szerinti terjedelmű felhasználási jogának biztosítása ellenértékeként.

6.

Eladó jogai, kötelezettségei

6.1.

Eladó köteles a feladatai elvégzése során a Vevővel együttműködni a jelen
Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

6.2.

Eladó kötelessége az együttműködés feltételeinek Eladó oldaláról történő biztosítása.

6.3.

Eladó köteles a jelen Szerződés szerinti feladatait – mint az ilyen feladatok ellátására
szakosodott személy – a tőle elvárható különös gondossággal ellátni. Az Eladó a
tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a rá vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályokat és szakmai szabályokat megtartva köteles eljárni.
Az Eladó e kötelezettségei elmulasztásáért felelősséggel tartozik. Eladó kijelenti és
szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges szakismeretekkel és –
amennyiben ez szükséges – hatósági engedélyekkel rendelkezik.

6.4.

Eladó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a jelen Szerződés alapján végzett
tevékenységek szakmai színvonala megfelel az azonos, vagy hasonló jellegű
tevékenység legmagasabb színvonalú nemzetközi gyakorlatának, összhangban van az
Európai Unió és a magyar jogrendszer előírásaival.

6.5.

Közreműködők, alvállalkozók igénybevétele, a teljesítésbe bevont személyek
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6.5.1. Eladó a jelen Szerződés teljesítéséhez a jelen Szerződés megkötését megelőző
közbeszerzési eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt vett
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 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).
6.5.2. Jelen Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az Eladónak kell
teljesítenie. Eladó e körben tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése
során személye csak a Kbt. 139. §-ában rögzítettek figyelembevételével
változhat meg. Eladó ugyanakkor a jelen Szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben
foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót igénybe venni az alábbiakban
rögzítettek figyelembevételével.
6.5.2.1. 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 3. sz.
mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.
6.5.2.2. Felek rögzítik, hogy az Eladó új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben
foglalt feltételekkel jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a
jelen Szerződés 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó
által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Vevő részére
történő megküldésével köteles teljesíteni.
6.5.2.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen Szerződés 3. sz.
mellékletét érintő változásról – ideértve különösen, de nem kizárólagosan
az alvállalkozói teljesítésének arányának megváltozását – Eladó a jelen
Szerződés 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, az Eladó által
cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Vevő részére történő
megküldésével köteles bejelenteni.
6.5.2.4. A jelen Szerződés 3. sz. mellékletének a 6.5.2.2. és 6.5.2.3. pontban
rögzítettek szerinti változása nem minősül a jelen Szerződés
módosításának. Felek rögzítik, hogy a 6.5.2.2. és 6.5.2.3. pont szerinti
aktualizált mellékletet Eladó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos
alszámozással (3/1., 3/2., 3/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Vevő
részére.
6.5.2.5. Eladó a 6.5.2.2. és 6.5.2.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten
kijelenti, hogy a Kbt-ben rögzített, az alvállalkozók vonatkozásában
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irányadó szabályokkal
maradéktalanul tisztában van és minden
intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá
a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e
kötelezettségei megszegése a részéről 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.
6.5.2.6. A Vevő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a Szerződés
teljesítése során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen
Szerződés teljesítésében az Eladó oldalán a jelen Szerződés 3. sz.
melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.
6.5.2.7. Az Eladó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak
alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az
alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- költség vagy egyéb
követeléssel a Vevővel szemben fellépni. Eladó az alvállalkozók
kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő
betartatásáért a Ptk. szabályai szerint felel.
6.5.3. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek
adatait a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az
Eladó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználta, a Ptk.
6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Vevőt az Eladó teljesítésének
elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk
megtérítéséért.
6.6.

Eladó vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesítése során olyan szakértőket,
alvállalkozókat, teljesítési segédeket alkalmaz, akik a feladatok lehető legmagasabb
színvonalon történő teljesítéséhez szükséges szakképzettséggel, szakismeretekkel,
illetve tapasztalatokkal rendelkeznek. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen
Szerződésbe bevontan csak olyan munkavállalót, egyéb természetes személyt
foglalkoztat, illetve olyan alvállalkozót, teljesítési segédet alkalmaz, aki a jelen
Szerződés
szerinti
feladatok
ellátásához
szükséges
képesítéssel/végzettséggel/szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Abban az esetben, ha Eladó valamely munkavállalója, illetve az Eladó részéről a
munkában közreműködő egyéb személy a jelen Szerződés szerinti feladatok
határidőben vagy megfelelő színvonalon történő elvégzését akadályozza vagy más
módon veszélyezteti, Vevő írásban kérheti, hogy e személy a Szerződés teljesítésének
további szakaszában ne működjön közre. Eladó az indokolt kérésnek legfeljebb 2
(kettő) munkanapon belül köteles eleget tenni és szükség esetén más alkalmas
személyt munkába állítani. Vevő vállalja, hogy a lecserélésre vonatkozó indítványt csak
alapos okkal terjeszti elő.
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6.7.

Eladó a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felelősséggel tartozik az alkalmazottai
és közreműködői, alvállalkozói, teljesítési segédei által a Vevőnek okozott mindennemű
kárért.

6.8.

Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség
velük történő betartatásáért egyebekben a Kbt. és a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint felel.

6.9.

Eladó a Szerződés teljesítése során szakmai önállósággal, az irányadó
jogszabályoknak, szakmai normáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni.

6.10. Eladó a Vevő vele igazoltan ismertetett biztonsági előírásait köteles betartani, illetőleg
betartatni alkalmazottaival, alvállalkozóival és a teljesítési segédekkel a Szerződés
teljesítése kapcsán a Vevőhöz való be- és kijutás, valamint az ott szükséges
munkavégzés során. Eladó a munkavégzése során köteles a Vevő és a Vevő
érdekkörébe tartozó vagy általa a jelen Szerződés teljesítésébe bevont személyek
belső szervezeti utasításait – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a házirendet,
munkabiztonsági előírásokat, információbiztonsági szabályzatokat, stb. – betartani,
illetőleg a jelen Szerződés teljesítése során figyelembe venni, melyekről az Eladót
tájékoztatták.
A fentiek szerinti utasítások/szabályzatok megszegéséből eredő károkért Eladó
helytállni tartozik a Vevő és harmadik személyek felé.
6.11. Eladó köteles a Szerződéses feladatok teljesítése során a Vevőt folyamatosan
tájékoztatni és vele folyamatosan együttműködni.
6.12. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
feladatai teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti
vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Eladó felelős.
6.13. Eladó szavatolja, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező feladatok elvégzése során a
tulajdonjog, használati vagy egyéb jog, szerzői jog által védett termék, megoldás, adat,
szerzői mű, stb. jogosulatlan felhasználására nem kerül sor.
6.14. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező, általa leszállított
Áruk (ideértve azok valamennyi alkotórészét és tartozékát is) és a Dokumentációk 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.
Harmadik személy ilyen igénnyel való fellépése esetén Eladó közvetlenül fellép a Vevő
jogos érdekei védelmében. Amennyiben a közvetlen fellépésre bármilyen okból nincs
lehetőség, Eladó köteles Vevőt olyan helyzetbe hozni, hogy jogos érdekeinek védelme
Vevő számára többletterhekkel, költségekkel vagy bármilyen egyéb hátránnyal ne
járjon.
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Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vevőnek a tulajdonjogát és/vagy felhasználási
jogát, illetve hasznosítási jogait harmadik személyek bármilyen módon megsértik vagy
veszélyeztetik, Eladó köteles Vevővel – külön díjazás és térítési igény nélkül –
együttműködni Vevő jogai védelme érdekében akár peren kívüli vagy peres
eljárásokban. Eladó vállalja, hogy Vevő ilyen tárgyú felhatalmazása esetén Vevő helyett
a Vevő jogai védelme érdekében képviseletében peren kívül vagy perben közvetlenül
fellép Vevőnek a jogait sértő harmadik személyekkel szemben (ez esetben Eladó a
Vevővel előzetesen egyeztetett, indokolt és igazolt költségeinek megtérítésére tarthat
igényt). Eladó jelen bekezdés szerinti kötelezettségei a jelen Szerződés megszűnését
követően is időbeli korlátozás nélkül fennmaradnak. Felek rögzítik, hogy Eladó jelen
bekezdés szerinti kötelezettsége elsődlegesen szakmai jellegű közreműködést jelent
oly mértékben, mely Vevő jelen Szerződés alapján megszerzett jogainak hatékony
védelme érdekében szükséges és Eladótól elvárható.
6.15. Eladó szavatolja, hogy az Áruk megfelelnek a Magyarországon hatályos
jogszabályoknak, szabványoknak (így különösen, de nem kizárólagosan az
érintésvédelmi, tűzvédelmi, valamint az elektromos készülékekre vonatkozó
szabványoknak), hatósági előírásoknak.
6.16. Az Eladó szavatol továbbá azért is, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Áruk
rendelkeznek
a
rendeltetésszerű
használathoz
szükséges
kellékekkel,
dokumentumokkal, továbbá azért, hogy az Áruk a jelen Szerződésben hivatkozott
közbeszerzési eljárásban és az Eladó ajánlatában meghatározott követelményeknek
megfelelően kerülnek leszállításra, illetve átadásra, és azok a rendeltetésszerű
használatra minden további feltétel nélkül alkalmasak és üzemképesek.
Eladó kijelenti és szavatolja a fentieken túlmenően, hogy az Áruk okmányai és
valamennyi egyéb okirat (értve ez alatt a kereskedelmi gyakorlatban szokásos összes
okiratot és dokumentumot) megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban és a jelen
Szerződésben és mellékleteiben előírt követelményeknek (ideértve a Vevő esetleges
további, indokolt követelményeit is).
Eladó a fentiek kapcsán kifejezetten vállalja, hogy a jelen Szerződés megkötését
megelőző közbeszerzési eljárás során általa megajánlottak szerinti CNC univerzális
marógép automatikus szerszámtár befogadó képessége .... (..............) db7. Felek
rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés szerint az Eladó által leszállított CNC
univerzális marógép automatikus szerszámtár befogadó képessége ezen értéket nem
éri el, Vevő jogosult a jelen Szerződést – akár teljesen, akár részlegesen – azonnali
hatállyal felmondani/attól elállni. Amennyiben az Eladó által leszállított CNC univerzális
marógép automatikus szerszámtár befogadó képessége az előzőekben rögzített
megajánláshoz képest nagyobb, Vevő kizárólagosan jogosult eldönteni, hogy Eladó
ilyen teljesítését elfogadja-e (melyet írásban köteles közölni Eladóval), azonban az
7

A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI SZÁMMAL ÉS BETŰVEL KIÍRVA IS.

18

ilyen, „többlet műszaki tartalmú” teljesítésből eredően Eladó a Vevővel szemben
semmiféle igényt nem jogosult érvényesíteni abban az esetben sem, ha Vevő az Eladó
ilyen teljesítését elfogadja.
Eladó a fentiek kapcsán kifejezetten vállalja, hogy a jelen Szerződés megkötését
megelőző közbeszerzési eljárás során általa megajánlottak szerinti koordináta fúrógép
maximális fúrási előtolása .... (..............) mm/fordulat8 teljesítményt biztosítja. Felek
rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés szerint az Eladó által leszállított
koordináta fúrógép maximális fúrási előtolása ezen értéket nem éri el, Vevő jogosult –
akár teljesen, akár részlegesen – azonnali hatállyal felmondani/attól elállni a jelen
Szerződést. Amennyiben az Eladó által leszállított koordináta fúrógép maximális fúrási
előtolása az előzőekben rögzített megajánláshoz képest nagyobb teljesítménnyel
rendelkezik, Vevő kizárólagosan jogosult eldönteni, hogy Eladó ilyen teljesítését
elfogadja-e (melyet írásban köteles közölni Eladóval), azonban az ilyen, „többlet
műszaki tartalmú” teljesítésből eredően Eladó a Vevővel szemben semmiféle igényt
nem jogosult érvényesíteni abban az esetben sem, ha Vevő az Eladó ilyen teljesítését
elfogadja.
6.17. Eladó a jelen Szerződés időbeli hatálya – ideértve az adott Árura fennálló jótállás
időtartamát is – alatt folyamatosan köteles gondoskodni a Dokumentációk frissítéséről,
az esetlegesen bekövetkező változások miatt szükségessé váló módosításáról. Eladó a
jelen pont szerinti frissítéseket haladéktalanul köteles dokumentáltan átadni Vevő
részére. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pont szerinti
kötelezettsége teljesítésével összefüggésben az Eladónál felmerülő költségeket az
Eladó részére a jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás (az Áruk Vételára) magában
foglalja, így ebből eredően Eladó Vevővel szemben térítési igénnyel nem élhet.
6.18. Eladó a jelen Szerződés alapján általa leszállítandó összes terméket, dokumentumot és
leírást (ideértve ezek esetleges frissítéseit, módosításait), valamint szolgáltatást, stb. –
amennyiben a jelen Szerződés vagy annak mellékletei eltérően nem rendelkeznek –
magyar nyelven köteles biztosítani. Ennek megfelelően Eladó saját költségén köteles
ezek magyar nyelvre történő lefordításáról, illetőleg – személyes közreműködés esetén
– a tolmácsolásról gondoskodni. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik,
hogy e költségeket az Eladó részére a jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás
magában foglalja, így ebből eredően Eladó Vevővel szemben térítési igénnyel nem
élhet.
6.19. Eladó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni
a Vevőt a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről, illetve a 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
8
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tudja gyakorolni.
6.20. Eladó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul
kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül. Eladó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan
meghatalmazása a jelen Szerződés 4. számú mellékletét képezi. Amennyiben az Eladó
belföldi adóilletőségű személy, úgy a jelen pont nem alkalmazandó.
6.21. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének
érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés és az Eseti Szerződések 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 a jelen
Szerződés aláírásával is kifejezetten hozzájárul.

7.

Vevő jogai, kötelezettségei

7.1.

Vevő köteles az Eladó Szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat Eladó részére – ésszerű határidőn belül – rendelkezésre bocsátani. Vevő
tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan teljesíti
adatszolgáltatási vagy egyéb – pl. közreműködési – kötelezettségét, úgy az adott
körben az Eladó egyidejű késedelmét kizárja.

7.2.

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

7.3.

Vevő kötelessége az együttműködés feltételeinek Vevő oldaláról történő biztosítása
(kapcsolattartók, elérhetőségek).

7.4.

Vevő a feladatok Eladó általi teljesítését bármikor ellenőrizheti, információt kérhet és az
ellenőrzés során a kapcsolódó dokumentumokba betekinthet, vagy azok eredeti
példányának átadását kérheti. Eladó köteles a Vevő ilyen irányú indokolt kéréseinek
eleget tenni.
Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő vagy megbízottja jogosult az Eladó előzetes
értesítése mellett bármikor ellenőrizni a Szerződésben foglaltak teljesítését.
Amennyiben a Vevő az ellenőrzése során hiányosságot észlel, azt az Eladóval írásban
közli; Eladó a felszólításban megadottaknak megfelelően, ésszerű határidőn belül
köteles a hiányosságokat megszüntetni.

7.5.

Vevő lehetővé teszi az Eladó által írásban meghatározott személyeknek, hogy a
leszállítási és üzembe helyezési helyszín(ek)re a feladataik ellátásához indokolt
esetekben és időtartamig beléphessenek.
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7.6.

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

7.7.

Vevő köteles a feladatai elvégzése során az Eladóval együttműködni a jelen
Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

7.8.

Amennyiben Eladó hibásan/késedelmesen teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló
valamely kötelezettségét, úgy Vevő – hacsak a jelen Szerződés kifejezetten eltérően
nem rendelkezik – ésszerű, de legfeljebb 5 (öt) munkanapos póthatáridő kitűzésével
írásban felszólítja Eladót a kötelezettség szerződésszerű teljesítésére, amennyiben
Eladó ennek a Vevő által a felszólításban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,
Vevő jogosult az Eladó által nem teljesített kötelezettséget, munkát Eladó költségére és
kockázatára maga elvégezni, vagy azt mással elvégeztetni. Eladó a Vevő jelen
bekezdéssel összefüggésben felmerült, indokolt és igazolt költségeit a Vevő felhívásától
számított 8 (nyolc) naptári napon belül köteles megtéríteni. Vevő a költségek
megtérítésén túl jogosult az Eladóval szemben a jelen Szerződés alapján fennálló
egyéb, jogait is érvényesíteni.

8.

Jótállás (garancia)

8.1.

A jelen Szerződés szerinti jótállás (garancia) a Ptk. 6:171-6:173. §-aiban meghatározott
jótállási kötelezettséget jelenti a jelen Szerződésben foglaltakra is figyelemmel. A
jótállás teljes körű, azaz az Eladó által a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően
leszállításra kerülő:
 Áruk valamennyi alkatrészére, tartozékára, funkciójára, működésére, stb. és
 a Dokumentációra is kiterjed.
Felek a fentiek kapcsán kifejezetten rögzítik, hogy Eladót a jelen Szerződés alapján a
jótállási felelősség korlátozás nélkül, teljes körűen terheli, így Eladó jótállást vállal
különösen az alábbiakért:
 a jelen Szerződés tárgyát képező Dokumentációk, Áruk és az Eladó által végzett
tevékenységek mindenben szigorúan megfelelnek a jelen Szerződésben és
mellékleteiben (ideértve különösen, de nem kizárólag az 1. számú melléklet
szerinti részletes műszaki leírást) foglaltaknak, továbbá a vonatkozó jogszabályi és
hatósági előírásoknak, szabványoknak, szokványoknak;
 a jelen Szerződés keretében leszállításra kerülő Dokumentációk és valamennyi
Áru megfelel a felhasználás céljának és a kor legmagasabb technikai
színvonalának;
 a jelen Szerződés alapján szállítandó vagy a gyártáshoz felhasznált valamennyi
szellemi termék jogtiszta;
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 a leszállításra kerülő Áruk per, teher és igénymentesek, így azokon Vevő
tulajdonszerzését semmi nem akadályozza;
 Eladó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal vagy közreműködőkkel
elvégeztetett munka, általuk teljesített leszállítások, beépített/leszállított anyagok,
termékek vonatkozásában;
 valamennyi Áru új, gyári eredeti termék.
Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jótállás időtartama (garanciaidő) alatt az
Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés
után keletkezett.
Felek rögzítik, hogy a Vevő és/vagy teljesítési segédje által az Árukon, az Áruk
üzemszerű működését, valamint azok karbantartását, üzemeltetését biztosító
valamennyi alkatrészen, valamint a Dokumentáción (ide értve annak bármely elemét)
végzett javító, karbantartó, stb. tevékenység önmagában nem eredményezi a Vevőt az
Eladó hibás teljesítése miatt megillető jogok automatikus elvesztését. Az Eladó csak
akkor mentesül a meghibásodáshoz kapcsolódó szavatossági, jótállási, etc.
kötelezettségei alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a Vevő és/vagy teljesítési segédje
magatartására vezethető vissza, ideértve az ok-okozati összefüggés bizonyítását is.
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés, annak mellékletei, illetve a Dokumentáció ezzel
ellentétes rendelkezései semmisnek tekintendők.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vevő részéről a jelen
Szerződésben foglaltaknak megfelelően végrehajtandó feladatok (pl. tesztelések,
átadás-átvételek, stb.), sem az Eladó jótállási kötelezettségeit, sem pedig a Vevő
reklamációs jogát nem korlátozzák.
8.2.

A jótállási idő kezdete az egyes Áruk és a hozzájuk tartozó Dokumentáció
vonatkozásában az adott Áru vonatkozásában kiállított Átvételi Teljesítésigazolás
kiállításának napja; a jótállási idő vége a jelen Szerződés tárgyát képező Áruk
vonatkozásában az adott Árura kiállított Átvételi Teljesítésigazolás kiállításának napjától
számított 12 (tizenkettő) hónap. Az adott Áruhoz tartozó Dokumentáció vonatkozásában
a jótállási kötelezettség mindaddig fennáll, míg az adott Áru vonatkozásában is fennáll a
jótállás.

8.3.

Vevő a jótállás körébe tartozó, általa felfedezett hibát köteles haladéktalanul jelezni az
Eladónak. A bejelentést a hiba részletes leírása mellett minden esetben írásban kell
megtenni.

8.4.

A jótállás időtartama alatt Eladó vállalja, hogy ha Vevő az Árukat (értve ez alatt azok
összes, az Eladó által szállított tartozékát, alkatrészét) a Dokumentációban
meghatározottaknak megfelelően működtette, akkor a használat közben bekövetkező
és az Áru – ideértve annak összes alkatrészét, tartozékát is – működési hibáira
visszavezethető minden egyes működési rendellenesség, hiba kijavítását elvégzi.
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Felek a Dokumentációval kapcsolatos jótállási kötelezettség kapcsán rögzítik, hogy
annak hibáit Eladó a Felek által közösen megállapított határidőre (amennyiben e
határidőben Felek a hiba bejelentésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül
megállapodni nem tudnak, akkor a Vevő által egyoldalúan, írásban megállapított, de
legalább 3 (három) munkanapos póthatáridőn belül) köteles elvégezni.
A hiba kijavítása, az üzemképes állapotba hozás történhet – Eladó választása és a
tényleges körülmények szerint – a meghibásodott rész újra történő kicserélésével vagy
annak javításával.
Felek megállapodnak, hogy amennyiben Eladó nem kezdi meg a probléma
megoldására irányuló kötelezettsége teljesítését a jelen Szerződésben rögzítettek
szerint és/vagy a probléma megoldására irányuló kötelezettségét az Eladónak felróható
okból nem teljesíti határidőn belül, Vevő jogosult a hiba elhárítására irányuló
szolgáltatást más személytől Eladó költségére igénybe venni. Ebben az esetben Vevő
Eladóval szemben a javítást elvégző személy számára általa igazoltan megfizetett
összeget jogosult érvényesíteni egyéb jogai gyakorolhatósága mellett. Tekintettel arra,
hogy más személy Vevő részéről történő igénybevételére az Eladó szerződésszegése
következtében került sor, Felek kifejezetten megállapodnak, hogy ezen körülmény nem
érinti Eladó jelen Szerződés szerinti szavatossági és jótállási kötelezettségét.
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen pontban rögzítettek
semmilyen tekintetben nem korlátozzák az Eladó jelen Szerződés szerinti, a hibás
teljesítéssel összefüggésben fennálló felelősségét.
8.5.

Eladó köteles a problémák kezelését részletesen, külön jegyzőkönyvben dokumentálni
oly módon, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza, hogy az adott probléma megoldását Eladó
mikor, milyen megoldással, hogyan, milyen időráfordítással valósította meg. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell továbbá a probléma megoldásának technikai és
funkcionális leírását, valamint az Eladó által végrehajtott egyes lépéseket is. Eladó a
jegyzőkönyvet a hibajavítás befejezését követően köteles haladéktalanul e-mailben
megküldeni Vevő részére.

8.6.

Felek rögzítik, hogy az Eladó által a jótállási idő alatt a jelen fejezetben foglaltaknak
megfelelően teljesített helyszíni hibajavítása során a javítás folyamatát Vevő vagy Vevő
képviselője jogosult folyamatosan figyelemmel kísérni.

8.7.

Az 1. sz. melléklet szerinti főegységek egyedi javítása esetén a jótállási idő az adott Áru
vonatkozásában a csere, illetve javítás dátumával újra kezdődik. Az egyéb cserélt, vagy
javított alkatrészek vonatkozásában csak az érintett alkatrész tekintetében indul újra a
jótállás számítása. A jótállási idő meghosszabbodik továbbá azzal az időtartammal,
amíg az Áru a hiba következtében használatra alkalmatlan volt. Felek megállapodnak,
hogy a jótállási idő időtartama az egyes Áruk vonatkozásában a jelen pont szerinti
esetben is legfeljebb az adott Áru vonatkozásában kiállított Végátvételi
Teljesítésigazolás kiállításának napjától számított 18 (tizennyolc) hónapig terjedhet.
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8.8.

Minden egyes Árun a jótállási idő lejártakor a Vevő és az Eladó képviselői részvételével
garanciaidő-lezáró vizsgálatot kell végezni, mely vizsgálat eredményét, a Feleket
terhelő további kötelezettségeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A Vevő az Eladót a
vizsgálat időpontjáról és ütemezéséről 15 (tizenöt) naptári nappal az esedékesség előtt
írásban tájékoztatja. A jelen pontban hivatkozott vizsgálattal összefüggésben felmerülő
költségeiket a Felek maguk viselik.
Az egyes Árukra vonatkozó jótállás lezárási jegyzőkönyvek abban az esetben kerülnek
kiállításra, ha az érintett Áru tekintetében a jótállás keretében valamennyi hiba, illetve
hiányosság megszüntetésre került.
A garanciaidő-lezáró vizsgálatot a Dokumentációk esetében a jelen pont szerinti
rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni.

8.9.

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

9.

Felelősség, szerződésszegés, kötbér

9.1.

Eladó a jelen Szerződés megszegésével, vagy a Szerződésen kívül okozott károkért
teljes felelősséggel tartozik (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a közvetlen és
közvetett, illetve következményes károk, valamint az elmaradt haszon megtérítését is),
függetlenül attól, hogy azzal az Eladó a jelen Szerződés megkötésekor vagy akár a
szerződésszegéskor számolhatott-e vagy sem, illetőleg azt előre láthatta-e vagy sem.
Eladó kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban
az ajánlatát a jelen pontban foglaltak figyelembevételével határozta meg.

9.2.

A késedelembe esett, illetve hibásan teljesítő Eladó (amennyiben a késedelem illetve a
hiba számára felróható és orvosolható) köteles a teljesítésre póthatáridőt vállalni a 7.8.
pontban foglaltak szerint.
A póthatáridő engedélyezése nem érinti Vevő szerződésszegéséhez kapcsolódó jogait,
igényeit; a póthatáridő engedélyezése a Vevő részéről nem jelent joglemondást. Vevő –
kizárólagos és szabad mérlegelése szerint – a póthatáridő alatt is jogosult kötbérigénye
érvényesítésére.

9.3.

Felek az Eladó késedelmes-, hibás-, valamint nem teljesítése esetére kötbérfizetésben
állapodnak meg.
9.3.1. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Eladónak
felróhatóan nem a Szerződésben megállapított teljesítési határidőkre történő
teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Eladó késedelmi kötbért köteles
24

fizetni Vevő részére.
Felek a következőkben részletezettek kapcsán
kifejezetten rögzítik, hogy Eladó tudomással bír arról a tényről, hogy Vevő
számára a jelen Szerződésben meghatározott teljesítési határidők betartása
kiemelten fontos, mivel azok elmulasztása az általa igénybe vett uniós
támogatás (GINOP) elvesztésének kockázatát hordozza magában.
9.3.1.1. _________________________________________________ Amennyi
ben Eladó valamely adott Áruhoz tartozó Dokumentáció leszállításával
késedelembe esik, a kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett
naptári napja után az adott Áru nettó Vételárának 2 %-a, azaz kettő
százaléka. A jelen pont szerinti kötbér maximuma az adott Áru nettó
Vételárának 30 %-a, azaz harminc százaléka.
9.3.1.2. _________________________________________________ Amennyi
ben Eladó az Áruk jelen Szerződés szerinti Álló- és Üzembe Helyezési
Próbája sikeres elvégzésével késedelembe esik, a kötbér mértéke a
késedelem minden megkezdett naptári napja után az adott Áru nettó
Vételárának 2 %-a, azaz kettő százaléka. A jelen pont szerinti kötbér
maximuma az adott Áru nettó Vételárának 30 %-a, azaz harminc
százaléka.
9.3.1.3. _________________________________________________ Amennyi
ben Eladó nem a jelen Szerződésben meghatározott határidőben teljesíti
valamely egyéb kötelezettségét – ide értve a jelen Szerződés szerinti
Vevői értesítésekre, nyilatkozatokra adandó visszaigazolás határidőre
történő megküldésének elmulasztását, valamely oktatási kötelezettség
teljesítésének késedelmét, valamint a jótállási kötelezettség szerinti
hibajavítási kötelezettség jelen Szerződés szerinti határidőre történő
teljesítését –, a kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett naptári
napja után a késedelemmel érintett Áru nettó Vételárának 1 %-a, azaz
egy százaléka, de (abban az esetben is, ha a kötbér mértéke az előzőek
szerint nem határozható meg) legalább 100.000,- Ft, azaz százezer
forint. A jelen pont szerinti kötbér maximuma a késedelemmel érintett
Áru jelen Szerződés szerinti Vételára nettó értékének 30 %-a, azaz
harminc százaléka, illetőleg 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint,
amennyiben a kötbér mértéke adott Áru nettó Vételárára vetítve nem volt
meghatározható vagy az adott Áru nettó vételárának 30 %-a a
3.000.000,- Ft-ot nem éri el.
9.3.2. Amennyiben Eladó a jelen Szerződésben rögzített határidőt bármely okból
elmulasztja és nem kerül sor a Vevővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a
teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződést nem
teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítettnek kell tekinteni továbbá a jelen
Szerződést, amennyiben azt Vevő a jelen Szerződésben rögzítetteknek
megfelelően az Eladónak felróható okból – teljesen vagy részlegesen –
felmondja vagy attól – teljesen vagy részlegesen – eláll. Nem teljesítés esetén
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Eladó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a meghiúsulással
érintett szerződéses részre eső nettó Vételárak összegének 25 %-a, azaz
huszonöt százaléka.
Nemteljesítési kötbér alkalmazása esetén Eladó a nemteljesítéssel érintett
szerződéses részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.
9.3.3. Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű
(hibás teljesítés), Eladó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.
9.3.3.1. _________________________________________________ Amennyi
ben valamely Dokumentáció nem felel meg a jelen Szerződés és
mellékletei rendelkezéseinek, illetőleg az Eladó jelen Szerződés
megkötését megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárásban megadott
kötelező érvényű ajánlatában foglaltaknak, a kötbér mértéke az adott
Áru, melyhez az érintett Dokumentáció tartozik, nettó Vételárának 8 %-a,
azaz nyolc százaléka.
9.3.3.2. _________________________________________________ Amennyi
ben Eladó teljesítése a jelen Szerződés szerinti Áruk (értve ez alatt azok
összes, az Eladó által szállított elemét, valamint összes tartozékát,
alkatrészét) vonatkozásában hibás, a kötbér mértéke az érintett Áru
nettó Vételárának 15 %-a, azaz tizenöt százaléka.
9.3.3.3. _________________________________________________ Amennyi
ben Eladó nem a jelen Szerződésben meghatározottaknak megfelelően,
hibásan teljesíti valamely egyéb kötelezettségét – ide értve a jótállási
kötelezettség szerinti hibajavítási kötelezettség vagy valamely oktatási
kötelezettség
hibás
teljesítését
is
–,
a
kötbér
mértéke
szerződésszegésenként a szerződésszegéssel érintett Áru nettó
Vételára összegének 10 %-a, azaz tíz százaléka, de (abban az esetben
is, ha a kötbér mértéke az előzőek szerint nem határozható meg)
legalább 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint.
9.4.

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

9.5.

Vevő jogosult az Eladóval szemben a kötbéreket meghaladó kárainak érvényesítésére.

10.

A Szerződés megszűnése, megszűntetése, módosítása

26

10.1. A jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírását követően, azon a napon lép hatályba,
mely napon a jelen Szerződés 100 %-os (száz százalékos) finanszírozási forrását
biztosító, a Vevő és a támogatást nyújtó szervezet között kötendő támogatási
szerződés hatályba lép.
Felek rögzítik, hogy Vevő köteles a támogatás megszerzésének állásáról Eladót
folyamatosan tájékoztatni, továbbá a támogatási szerződés megkötéséről és hatályba
lépéséről haladéktalanul írásban tájékoztatni.
Felek rögzítik, hogy Vevő jogosult a jelen Szerződést a Felek általi aláírását követően,
kizárólagos döntése alapján, egyoldalú, írásos jognyilatkozatával is hatályba léptetni,
függetlenül attól, hogy a jelen pont első bekezdésében hivatkozott támogatási
szerződés hatályba lépett-e vagy ezen támogatási szerződés a jelen Szerződés 100 %os (száz százalékos) finanszírozási forrását biztosítja-e (azaz adott esetben Vevőnek
kell részlegesen vagy teljesen a jelen Szerződés finanszírozási forrásait biztosítani).
Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés a Felek általi aláírás
napjától számított 9 (kilenc) hónapon belül sem lép hatályba, a Felek bármelyike
jogosult – a másik Féllel szembeni igényérvényesítés nélkül – a jelen Szerződéstől
jogkövetkezmények nélkül elállni.
Felek a fentiekben foglaltakra tekintettel kifejezetten rögzítik, hogy Eladó a jelen
Szerződés hatályba lépését megelőzően kizárólag saját költségére és kockázatára
jogosult az Árukkal kapcsolatos bármely, a jelen Szerződésből eredő kötelezettsége (pl.
tervezés, beszerzés) – ideértve azok előkészítését is – teljesítésének megkezdésére.
Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatályba lépésének elmaradására egyik Fél sem
alapíthat semmiféle igényt.
A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben mindegyik Fél a jelen Szerződésben vállalt
összes kötelezettségét teljesítette.
10.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő – a jelen Szerződésben és a Ptk-ban
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 felmondani, ha:
10.2.1.

amennyiben az Eladó által a Vevőnek fizetendő kötbérek összege a jelen
Szerződés szerinti teljes szerződéses összeg (a Vételárak összesített értéke)
nettó értéke 30 %-át, azaz harminc százalékát eléri;

10.2.2.

amennyiben a 9.3.1.1. – 9.3.1.3. pont szerinti késedelmi kötbérek bármelyike
eléri az adott alpontban megállapított kötbérmaximumot;

10.2.3.

az Áruk és/vagy a Dokumentációk hibájára visszavezethetően összesen
legalább 3 (három) alkalommal nem sikerül Árut a jelen Szerződésben
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foglaltaknak megfelelően Üzembe Helyezni;
10.2.4.

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 jelen Szerződés szerint meghatározott póthatáridő alatt
nem orvosolja;

10.2.5.

Eladó a Vevővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy
ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen
Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;

10.2.6.

az Eladó a Vevő vagy Vevő szerződő partnerei (ideértve az üzemeltetőt is) jó
hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető
magatartást tanúsít.

10.2.7.

bármely, a jelen Szerződésben rögzített részhatáridő vagy teljesítési határidő
lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az Eladó csak olyan számottevő késéssel
tudja valamely feladatát teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt a Vevőnek már
nem áll érdekében;

10.2.8.

Eladó a Vevőnek szándékosan kárt okoz;

10.2.9.

az Eladó a Kbt. 125. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott
költségeket kíván elszámolni, vagy arra kísérletet tesz a Szerződés
teljesítésével összefüggésben;

10.2.10. Eladó a 6.19. pontban második bekezdésében meghatározott kötelezettségeit
vagy azok bármelyikét nem vagy csak korlátozottan teljesíti, vagy azok
bármelyikének teljesítésével 5 (öt) naptári napot meghaladó késedelembe
esik;
10.3. Vevő a jelen Szerződést felmondhatja vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a
Szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.
10.4. Vevő köteles a jelen Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól
elállni, ha a jelen Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó
tekintetében a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során
kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni e közbeszerzési eljárásból.
10.5. Vevő jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a jelen Szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha:
a) 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)
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pont kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy
b) 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.

10.6. Vevő – amennyiben az a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján lehetséges
(például amennyiben nem állnak fenn az 1991. évi XLIX. törvény 11. § (2) bekezdés h)
pontja szerinti kizáró okok) – bármikor elállhat a jelen Szerződéstől vagy azt
felmondhatja az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, ha az Eladó ellen
csődeljárás/felszámolási eljárás indul, vagy másképpen fizetésképtelenné válik, vagy
végelszámolását határozza el.
Ilyen esetben a Vevő elállása/felmondása jogszerűnek minősül, Eladót kártérítés nem
illeti meg. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy amennyiben a jelen
Szerződés a jelen pont alapján szűnik meg, úgy a megszűnést az Eladó érdekkörébe
tartozó okból bekövetkezettnek kell tekinteni.
Eladó a jelen pontban rögzített feltételek bármelyikének bekövetkeztéről haladéktalanul
köteles értesíteni Vevőt.
A jelen pont szerinti elállási ok bekövetkezése súlyos szerződésszegésnek minősül az
Eladó részéről, azzal, hogy Vevő póthatáridő biztosítására ilyen esetben nem köteles.
10.7. Eladó jogosult a jelen Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben
annak Ptk. szerinti feltételei fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli felmondás gyakorlását
megelőzően – amennyiben a Szerződésszegés orvosolható – az Eladó írásban
ésszerű, de legfeljebb 15 (tizenöt) naptári napos póthatáridőt köteles a Vevő részére
biztosítani.
10.8. Eladó a jelen Szerződés felmondására egyebekben nem jogosult, kivéve a jogszabály
által lehetővé tett eseteket.
10.9. A jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható, figyelemmel a Kbt. 141. §-ában
foglaltakra.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá a Szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.
10.10. A jelen Szerződésben meghatározott vagy a jelen Szerződés alapján a Vevő által az
Eladó számára biztosított bármely póthatáridő, orvoslási határidő nem jelent
joglemondást a Vevő részéről, így Vevő a póthatáridő, orvoslási idő biztosításától
függetlenül jogosult a hibás teljesítés időpontjától a hibás teljesítésből eredő igények –
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ideértve a hibás teljesítési kötbér felszámítását is – Eladóval szembeni érvényesítésére,
azaz Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésének alkalmazását kifejezetten kizárják.

11.

Vis maior

11.1. Felek
mentesülnek
Szerződésszegésük
jogkövetkezménye
alól,
ha
a
szerződésszegésre vis maior miatt került sor. Vis maiornak minősül minden olyan
rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső
körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését
akadályozza vagy korlátozza. Így például természeti katasztrófa, háborús események,
embargók, stb. Nem minősül vis maiornak az olyan sztrájk; üzembezárás,
munkamegtagadás, amely kizárólag az Eladót, illetve az Eladó szerződéses
kötelezettségeinek teljesítésében közreműködő harmadik személyeket érinti.
11.2. A vis maior által érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni késlekedés nélkül a vis
maior bekövetkezéséről vagy fennállásáról, közölve annak várható időtartamát. A vis
maior bekövetkezését vagy fennállását igazoltatni kell.
11.3. A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával vagy késedelmével okozott kárért a
mulasztó Fél felelősséggel tartozik.
11.4. A jelen Szerződésben szereplő határidők a vis maior által okozott igazolt időtartammal
meghosszabbodnak.

12.

Bizalmas információk

12.1. A Vevő és Eladó titoktartásra kötelezett, és a másik Fél írásba foglalt, előzetes
egyetértése nélkül nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen
dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott
a másik Féltől 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. Függetlenül a fentiektől 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.
12.2. Felek fenti pontokban 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 a Fél hibájaként,

(b)

amelyről bizonyítható, hogy a Szerződő Fél birtokolta a titoktartási körbe
vonásakor és korábban közvetlenül vagy közvetve nem a másik Féltől került a
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birtokába;
(c)

amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály és/vagy hatósági határozat rendelte
el, ide nem értve azon információkat, melyeket az Eladó a Kbt. és az adatvédelmi
jogszabályok vonatkozó szabályaival összhangban üzleti titokká minősített; vagy

(d)

amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a szerződő Fél számára egy
harmadik féltől, aki nem kötelezett titoktartásra.

12.3. A jelen fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem módosítanak bármely
bizalmas kezelésre vonatkozó vállalást, melyre vonatkozóan a Felek valamelyike a
Szerződés megkötését megelőzően kötelezte magát.
12.4. A jelen fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen
Szerződésből eredő jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.
12.5. A Szerződés jelen pont szerinti követelményei időbeli korlátozás nélkül érvényben
maradnak, ha a Szerződés teljesül vagy bármely okból megszűnik.

13.

Közös ajánlattevők (konzorcium)

13.1. Amennyiben az Eladó közös ajánlattevőkből áll (a továbbiakban a jelen pont
alkalmazásában: konzorcium), minden tag egyetemlegesen felelős a Vevő felé a
Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséért és vezetőként az ………-t jelölik
meg, amely a konzorciumot kötelező hatáskörrel jár el. A konzorcium alapszabálya –
mely a jelen Szerződés 5. számú mellékletét képezi – nem változhat a Vevő előzetes
írásbeli egyetértése nélkül. A konzorcium alapszabályának – a közbeszerzési
eljárásban előírtak mellett – tartalmaznia kell, hogy a konzorcium vezetője a
konzorciumi tagok milyen hozzájárulása mellett vállalhat további pénzügyi és egyéb
kötelezettségeket, illetve a konzorcium vezetőjének megváltoztatására vonatkozó
eljárási rendet. A konzorciumban lévő cégek egyetemlegesen felelősek és jogosultak.
13.2. Az …….. a konzorcium vezetőjeként vesz át és ad ki a Szerződés alapján minden
dokumentumot az Eladó nevében. A konzorcium biztosítja, hogy a konzorcium nevében
kiadott és továbbított valamennyi dokumentum megfelel a vonatkozó magyar
jogszabályoknak és rendelkezéseknek.
13.3. Amennyiben az Eladó nem konzorciumi formában terjesztette elő ajánlatát, úgy a jelen
Szerződés 13.1. – 13.2 pontja nem alkalmazandó.

14.

Értesítések

14.1. Minden, a jelen Szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő
szabályozást a jelen Szerződés nem tartalmaz) fax útján vagy tértivevényes postai
levélben vagy e-mailben kell közölni a kapcsolattartó személyekkel.
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14.1.1.
kapcsolattartója műszaki kérdésekben:





Vevő

Név: Vida László
Cím: 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalász-tanya, 340/1. hrsz., Pf.: 7.
Tel.: 06202248522
e-mail:
vida.laszlo@sbskft.hu

14.1.2.
Vevő
kapcsolattartója a Szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb kérdésekben
azzal, hogy részére minden értesítés – ideértve a műszaki jellegű értesítéseket
is – másolatban megküldendő:





Név: Bozsik-Pók Edina
Cím: 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalász-tanya, 340/1. hrsz., Pf.: 7.
Tel.: 06-20-313-3499
e-mail: pok.edina@sbskft.hu

14.1.3.
Vevő
részéről a jelen Szerződés szerinti teljesítésigazolások aláírására jogosult
személy:






Név: Balogh László
Cím: 3358 Erdőtelek, Fő út, Kalász-tanya, 340/1. hrsz., Pf.: 7.
Tel.: 06-36-496-114
Fax: 06-36-496-860
e-mail:
balogh.laszlo@sbskft.hu

14.1.4.
kapcsolattartója:






Eladó

Név:
Cím:
Tel.:
Fax:
e-mail:

14.2. A jelen Szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek,
ha:
 fax esetén az érintett Fél fax-számát is tartalmazó, a sikeres kézbesítést igazoló
faxnaplóban megjelölt időpontban;
 e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;
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 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.
14.3. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének,
bankszámlaszámának és adószámának változását – amennyiben ez lehetséges –, a
változást megelőzően, illetőleg amennyiben ez a változás természetéből eredően nem
lehetséges, akkor a másik Féllel a változást követő 3 (három) napon belül írásban
kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó felet terheli a felelősség.
14.4. 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.

15.

Egyéb rendelkezések

15.1. 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.
15.2. Eladó kijelenti, hogy nem áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a
jelen Szerződés szerint Vevő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené.
15.3. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Eladó általi teljesítése
nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés vagy kötelezettség
megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött Szerződés alapján áll fenn,
illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására
vonatkozik.
15.4. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feladat
teljesítése során nem használ fel semmilyen olyan dokumentumot, egyéb anyagot,
illetőleg információt, amely harmadik személy tulajdonát képezi és olyan bizalmas
dokumentumnak, egyéb anyagnak, illetőleg információnak minősül, amelynek a feladat
teljesítése során történő felhasználását a tulajdonos harmadik személy nem
engedélyezte. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés és az abba kifejezetten
belefoglalt információk a jelen Szerződés tárgyát képező feladatra vonatkozó
megállapodások teljességét képezik.
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15.5. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen
Szerződés érvénytelenségét. A jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné
válása esetén Felek kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel
pótolni, mely megfelel a Felek jelen Szerződés megkötésének időpontjában fennálló
gazdasági akaratának.
15.6. A jelen Szerződésben a „nap” naptári napot jelent. A jelen Szerződésben – beleértve a
mellékleteket is – naptári napban kikötött valamennyi, Magyarországon nem
munkanapra eső határnapot és/vagy határidőt a következő munkanapig kell
meghosszabbítani, ide nem értve a jótállás alapján elvégzendő javítások
vonatkozásában irányadó válasz és megoldási időket.
15.7. Eladó kijelenti, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek
vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Vevő vezető
tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint
értelmezett közeli hozzátartozójával.
15.8. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen Szerződésből vagy
azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy
értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jogosult
eljárni.
15.9. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint az egyéb, irányadó jogszabályok
rendelkezései (akár kifejezetten említésre kerültek a jelen Szerződésben, akár nem)
irányadóak.
15.10. A jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi mellékletek:
 1. számú melléklet: Műszaki követelmények
 2. számú melléklet: Vételárak
 3. számú melléklet: Nyilatkozat alvállalkozókról
 4. számú melléklet: Eladó Kbt. 136. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazása
(amennyiben alkalmazandó)
 5. számú melléklet: Konzorcium alapszabálya (amennyiben alkalmazandó)
15.11. Jelen Szerződés …., azaz ………. egymással szó szerint megegyező példányban,
magyar nyelven készült, melyből Vevőt ……, azaz ……… példány, Eladót ………, azaz
…………. példány illet meg.
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Felek a jelen Szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Erdőtelek, 2017. ………………
az SBS Kft. képviseletében:

a ………………… képviseletében:

………………………
Balogh László
ügyvezető
Vevő

………………………
(név)
(beosztás)
Eladó
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