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,rAknafedlapok beszerz6se a BIOKOM Nonprofit Kft. r6sz6re"

ldtefiitt egn6szr6l a BIOKOM Nonpmfit Kft. (sz6khely 7632 P€r.s, Sikl6si it 52., c6gtregyz6kszima:
Cg. 02-09-062862, ad6szSm: 11014959-2-02, kepviseli: Borbis Kiroly ctgvezet6), mint Vev6 (a

mely

tovibbiakban: Vev6),
nrist6szr6l a Mohicsi Vas6nt6de Kft. (Sz6khely: 7700 Mohics, Kossuth L it 53-55., c6gSegyztkszfun: O209-067982, ad6szim: 11006536-2-02, bankszimlaszim: 10400779-49485050-48481000, kepviseli:
Buchammer IGroly), mint Elad6 (a tov6bbiakban: Elad6) - a tovibbiakban eg/iittesen ,,Felek" - kizott az
alulirott helyen 6s napon az alibbi felt6telek mellett:

I. Preambulum
A BIOKOM Nonprofit Kft. (sz6khely: 7632 P6cs, Sikl6si rit 52.), mint Ajinlatker6 a 2O75. €i CXLIII. tv.
(tovibbiakban. Kbt) Harmadik R6sz rendelkez6sei a1ap16n 2016. augusztus l. napiin ndttott "Aknafcdlzpok
besryfitc a BIOKOM Nonpnft lgt. ds4n" tirgyban aKbt. 115. $ k6zveden aiinlatt6teli felhiv6s megkiild6s6vel
inditott k6zbeszerz6si eljirist follatott le. A kiizbeszerz6si eljrit6s nyertese Elad6 letr

II. A Szerz6d6s titgya
Elad6 feladata: aknafedlapok szillitrisa

a

BIOKOM Nonpro6t Kft. r6sz6re az fibbiak szetint:

Vev6 megrende[ Elad6 pedig elvillalja az alibbi mriszaki param6terekkel rcndelkez6 csatoma fedlapok

6s

ricsok szillitis6t:
-

16;

"Lnafs.ll,F

- Viznyel6s

D400 6nw6ny, 6trn6r6 600 mm.

kialakitisi aknafedlap D

- Yiznyel6rics

D

.100,

itrn6r6 600
'100 onw6ny,

mm

500/500

Megrendelend6 mennyis6gek:

A szerz6d6s keretein beliil a megendelend6
itrn6r6 600 mm.

iisszes mennyiseg kb. 2070-a: teli aknafedlap D,100 onweny,

A szerz6d6s keretein belii{ a megtendelend6 6sszes mennyis 6gkb. 40oh-z: vizrryel-s kialakit6si alnafedl"F D
4O0 6ntveny, itrn6t6 600 mm.

A szerz6d6s keretein beliil a megrendelend6

,tisszes mennyiseg kb. ,10/o-a: viznyel6r6cs

D

'100, 500/50O-

Az 6sszes tervezett megrendel6s: 250 db - 300 db.

III.

Szerz6d6s hatllya 6s id6tartama

Felek a ielen Szerz6d6st hatjrozott id6xe, 2076. december 31. nzpiLQ
felhasznihs6val a szerz6d6s megszinik.

kcitil azzal hogy a keretiisszeg

Elad6 el6teljesit6ste jogosult

IV. A telies{t6s helye 6s hat,itideie
A telesites helye: 7639 K6k6nyi Regronilis H.lLd6kkezel6 Kozpont

A telesit& hatirideje: zz

-

virosiizemeltet6si r6szleg

egyedi megrendel6sek Fled6 r6szere t<irten6 megkiild6s6nek

napiit6l sziurtitott 74

naP'

A teljesit6s napja mqryyezik

azzal a nappal amelyen

Vev6 kepvisel6le

/

a teliesit6si

igazolist aliirta.

t--,

V.

A

szerz6d6s keretdsszege 9.000.000rid6tartama alatt +2fflo-kal elt&het.

V6telir

6s

fizet6si felt6telek

HUF +ri-FA Q\l6.72-31.-td, mely

osszegt6l Vev6

a

szerz6d6s

Szerz6d6 Felek a v6telirat:

- Teli aknafedlap: D4OO ontveny, itrn6r6 600 mm: 26.000,- HUF/db

- Viznyel6s kialakitisi aknafedlapr D.100 ontv6ny, itrn66: 600 mm:

31.(X)0,-

HUF/db

- Viznyel6rics: D400,5O0/ S0f,:27.500,- HUF/db
A k6k6nl telephely're a telies megrendelt mennfs6g szillitisi kolseg6r
- Sz6llitisi k6ltseg 20 db-ig: 0,-

HUF/szillttis

- Szrillitisi koltseg 21-100 db: 0,- HUF/sz6lllt6s
- Szillitisi kdlts6g 100 db felen: 0,-

HUF/sz6tlitris

osszegben 4llapitjik meg, valamint megqyeznek, hogy az iltalinos forgalmi ad6 szimitisa, illet6leg kifizet6se
tekintet6ben a mindenkor hatilyos AFA torv6ny rendelkez6seinek megielel6en jimak el.

Felek tovibbri akk6nt illapodnak meg, hogy a jelen keretszerz6d6s hztfulya ali tartoz6 aknafedlapok sz6llirisa
Ehd6 aifutlatTlno meghatirozott Ai nlzn fu alapul v6tel6vel egyedi megrendel is abpj n to*nik. ehd6
tudomisul vcszi, hogy Vev6t a k6zbeszerz6si ellfu6s Ajinlatt6teli'felhivis6-ban megjeloit'tervezett mennyis€g
vonatkozisiban telies megrendel6si k6telezetts6g nem terhd mely esetben Vei3vel szemben ..-"rily;
jogcimen kovetel6st nem ijmaszthat.
_

Elad6 egyedi megendel6senk6nt

4.."9,:4.dij

kifizet6se

az

I

db v6gsz6mla benyujrisira jogosult az alibbiak szerinc

m€hatirozott szdllitis(ok) igazolt szerz6d6sszerri
(r), (3), (5) bekezdes6ben, valamint a ptL 6'13b. s'(1)-(2) bekezdes6b€n
foglaltak szednt, a szimla kizhezv{916t vagy - ha birmely, a ptlc 6:130. (2) b.ke;d'6;6L; szab6iyozott
S
koriilrneny fennill - azigzzok szen6d6sszerfi teljesit6st kdvet6 30 napon belri! sz6mla ellen6beo, itual6ssa!
fonltban (IIUF) keriil kifizet6sre. Az A16nla&€r6 ielen eljrinis keret6ben k<itdtt szerz6d6sek teljesit6se sorin
zz ad6zis ren$&61 sz6l6 2003. 6vi xcIL t6rv6ny (Art.) 36/4.
$-it teles kcirben alkalmazza.
teljesit6s6t k6vet6en, a

KbL

egyedi megrendelesben

135. s

A.fizet6s k6sedelmes teliesit6se eset6ben Elad6 a Ptk szerinti k6sedetmi kamat felszirnitisira jogosult Nern
min6siil a fizet6s k6sedelrnes teliesit6s6nek, ha Elad6 a rlszszirnl6t olyan id6pontban
U., hog1,
"y'";i'" tS nap
Vev6nek a szimla k&hezv6tel6t6l az abban megiekilt 6zet6si hatirid6 leiirriig n; iU rendefez6s6re
a szimla kiFzet6s6re.

!lad9 - gennpben a teliesit6shez alv6llalkoz6t vesz ig6nybe

-

a Ptk. 6;130. S (1)-(2) bekezd6s6t6l elt6r6en a

k6vetkez6 szabilyok szerint 6zeti ki a szerz6desben foglalt ellen6rt6ket:

a) Elad6 legkes6bb a teljesit6s elismer&6nek id6pontjiig nyilatkozik, hogy kciziiLliik melyik mekkora <isszegre

logosult az ellen6rt6kb6l;

b) Eladg legk6s6bb a teljesit& elismet6s6nek id6pontjiig nyitatkozi\ hogy az iitala a telesit6sbe a 138.
szerint bevont alvillalkoz6k egyenk6nt mekkora 6s;zegre
iogosultak az ellen6t6kb6l;

$

c) Vev6 felhivja Fl"d6t, valamint a b) pont szerinti alvillalkoz6kat, hogy a teljesit6s elismer6s6t k<ivet6en
g:^"k !::1gii9C eCt'rdeinleg felhivja 6ket, hogr amennyiben nem szlepelnek az ad6z6s rendj66l sz6l6
2003 6w XCII' t6rr'6ny (a tovibbiakban: An.) 36/A. $-a szerinti koztatozismentes ad6z6i adatbia1isban,
nyujts6k be a tenyleges ki6zet6s id6pontjit6l szimitott harminc napnril nem regebbi qyiines ad6igazolist;

d) Vev6 v6llalkoz6i 6s az alvillalkoz6i teliesit6s ellen6rt6k6 t a sz6mh k6zhezv6tel6t kovet6 harminc - vagy a
Pth 6;130. $ (3) bekezd6se szetinti esetben legfeljebb hatvan - napon beldl k<izvetleniil utalla rit minden egyes
aiinlattev6nek 6s aivillalkoz6nab
e) a d) pontban foglaltakt6l elt6r6en, ha Elad6nak vagy alv6llalkoz6nak a kifizet6s id6pontiiban az egriittes
ad6igazolis alzpjink6ztztozisa va4 az aiinlztktt6 az ajtnt^ttev6i, illetve
alvalf^lkoz6i teliesites ellen6rt6k6t
^z
a k6ztartozis erq{ig zz An- 36/A- S (3) bekezd6se szerint visszatartia.

fs

A

ki6zet6sekn6l Szen6d6 felek az ad6z5,s rendj6r6l sz6l6 2003.6vi XCII. tdrv6ny (Art.) 36lA. $-6t teljes
kiirben alkalmazzik, tov6bb6 Szerz6d5 Felek az iltalinos forgalmi ad6 meg6zet6se tekintet6ben a mindenkor
hatilyos AFA torv6ny rendelkez6seinek megfelel6en j6mak el.

Elad6 a Vev6 a teljesit6sdl sz6l6 lgazol6s kiad6sit kcivet6en jogosult szdmla benpjtrisira.

A Vev5 a

teljesit6st kiivet6 5. munkanapig igazolist bocsit ki (teljesit6si igazolis).

Flqd6 szitrli4a benyrrlrisakor k<iteles igazolni kozanozis mentess6#q 30 napnil nem tegebbi NAV ittal
kiadott ad6igazolis etedeti p6ldrinyrinak csatol6sival. Amennyiben Elad6 a kciztartozismentes ad6z6i
a&tbizisban szerepel ugy az igazolis benyljtisira nincs sziiLks6g.
Elad6 nern 6zethet, illetve szimolhat el a szerz6d6s teljesit€s&el osszefiig6sben olyan kolts6geket, amelyek a
62.S (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tirsasig tekintet6ben
mertilnek fel, 6s amelyek Elad6 ad6kiiteles fovedelm6nek csokkent6s&e alkalmasak.
egy p6ldinyban, a Vev6 sz6khely6g ad6szimit 6s a szerz6d6s tirgyit feltiintetve kell kiillitani 6s
Yev6 szimata megkiildeni Ett6l elt6r6en kiillitott szimla eset6ben Vev6 jogosult azt azonosithatadank6nt

A sz6mlit

visszakiildeni. 6s

a

visszakiildcitt szimliban 6rv6nyesitett kiivetel6s nem

vilik

esed6kess6.

VII. Alvillalkoz6k

n

Ajinlatiban meghatitozott teljesit6si r6szekben jogosult alvillalkoz6kat ig6nybe venni' Elad6
teliesit6s6ben k<iteles k<izrernfikodni az olyan alvillalkoz6 6s szakember, rolely a kozbeszerz6si eliirisban
t6izt vett az {inbno'6 alkalmassiginak igazolisiban. Ha Elad6 a munkit - az aiinlatitban nem nevesiteft Alvillalkoz6 bevonisival vigzi, atr6l k<iteles el6zetesen tij6koztatni z Yan6g az alvillalkoz6k teljesit6sbe
tort6n6 bevonisa, illet6leg az alvillalkoz6k szem6lyenek m6dositisa tekintet6ben Elad6nak a Kbt. 138. S (2)(4) bekezd6s6t alkaimazva kell eljirnia. Elad6 a jogosan igenybe vett dvillalkoz66rt 6gy felel mintha a
munkit maga vegezte volna; alvillalkoz6 logosulatlan ig6nybev6tele eset6n Pe.tig felel6s minden olyan kirert
is, amely anilkiil nem k6vetlezett volna be. Ha Elad6 a jelen pont rendelkez6seit megszegi, a Vw6 jogosult a
E)ad6

szerz6d6sszeg6s k<ivetke.zm6nyeit alkalmazni.
Elad6 a jogo-san igenybe vetf alvillalkoz66rt 6gy

fele! mintha a munklt maga v6gezte volna. Alvillalkoz6
jogosulatlan igenybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan klr6rt is, amely an6lkiil nem kiivetkezett volrla
be.

VIII.

Szerz6d6sszeg6e 6s iogkdvetkezm6nyei

felr6hat6 okb6l el66llt hib6s vagy k6sedelmes teljesites, Elad6nak felr6hat6 lehetedeniil6s, Elad6
iltal a teljesit6s jogos ok n6lkiili megtagadisa, Elad6 felr6hat6 magaarrisa miatt a Vev6 6ltal jogszenien
gyakorolt elillis eset6n Elad6 k6tb6r es krirt6dt6si kotelezettsfuel tartozik.
I fOtUtt a Vev6 akkor is kovetelhed ha kira nern merii{t fel. A Vev6 6w6nyesitheti a k6tb6rt meghalad6

Elad6

a neki

kztAt, 6s a szen6d6sszeg6sb6l ered6 egy6b jogait is.

Elad6nak felr6hat6an

k6".d.l-.r vagr hibis

teljesit6s eset6re kikotoft kotb6r meg6zet6se nem mentesit a

teliesit6s al6l.
KSsedelmes teljesit6s eset6n Elad6 k6teles a teljesit6sre Vev6 igenye szerint megfelel6 p6thatirid6t villalni.
Ha Elad6 a p6tharirid6t nem villalja, vagy a p6thatirid6 eredm6nyteleniil telik el a Vev6 a Megrendel6st5l
illetve a Szerz6d6st6l ehllhag 6s 6r6nyesitheti k6sedelrni kotb6r-6s kirt6rit6si ig6ny6t'

Amennyiben a Megrendelesben r<igzitett teljesit6si hatirid6 lej6rta el6tt nyilvinval6vi vilil hogy Fl'd6 a
villalt feladatait csak olyan szimottev6 k6s6ssel tudja elvegezni, hogy a Megrendel6sben meghatirozott
sz6llitis tovibbi teljesit6se a Vev6nek mir nem ill 6rdek6ben, Vev6 a Megendel6st6l, illetve a Szerz6d6st6l
elillhat, k6tb& 6s kirt6ritesi igenyenek fennartisa melletr

Hibis teljesit6s eset€n Elad6 k6teles a szillitist a Vev6 iltal meghatlrozott hatftid6n beliiLl 6ib6l teljesiteni.
Amennyiben Etad6 e kotelezetts6g6nek nem tesz eleget, vagy a szillitris 6jb6li teljesit6s6t nem v6lldia, a Vev5
a Megendel6st6! itlewe a Szerz6d6st6l elillhat, 6s 6w6nyesitheti meghirisulisi kotb6r-6s kirt6rit6si ig6ny6t.
K6sedelmi kotb6r m6rt6ke: Elad6t a meghatirozott hatidd6k 6nhibijib6l t6rt6ar6 elmulasztisa eset6n
k6sedelrni kiitb&6zet6si kotelezetts6g terheli. A k6sedelmi ktitb6r m6rt6ke naponk6nt az egyedi megtendeles
szimitott ellenszolgiltatis (nett6 v6telir) 3 oh-a/nzp,6s melynek maximum
alapjin elszimolt, Aflf
"6ntl
6n6ke a k6sedelemmel 6dntett szi.llitis nett6 dti6nak 75oh-a A kesedelrni ktitb6r a k6sedelembees6s napjit6l
esed6kes.

2:r
h,

Meghifsulisi kotb6r: Amennfben Elad6nak felt6hat6 k6sedelem az egyedi megrendel6sben meghatirozott
hatirid6h6z k6pest el6ri az 5 naptai napot es Elad6 a Vev6 irisbeli felsz6litisa ellen6re k6sedelm6t nem
ltozza be, az egyedi megtendel6sben meghatirozott Apl n6tt til szimitott ellenszolgiltaris dapul v6tel6vel
sz6mitott 157o-os m6rt6kri meghiisuhsi k6tb6t kciteles megfizetruTelies meghirisulis eset6n: a szerz6d6s Elad6 hibiiib6l bektivetkez6 meghirisulisa eset6n, ide6rri'e
5
naptiri naPot mqhalad6 k6sedelmet, Elad6 a meghiisult szerz6d6s telies nett6 ellenszolgiltalis 75 oh-^znak
megfelel6 osszegri meghiisulisi k<itb€r fizet6s6re k6teles. K6sedelem eset6n a meghiisulisi kritb6r a
megrendel6st6l vagy a szerz6d6st6l meghirisulis okin t6rt6n6 elill6s eset6n 6rv6nyesithet6.
A meghirisulisi kotb6r vetit6si alapia az ellenszolglltatits szerz6d6sk<it6st kovet6 a Kbt. 141. $-ban rogzitett
m6don tort6n6 - m6dositisa eset6n sem viltozik.
Jogfennards: a jelen Szerz6d6snek meg nem felel6 teljesit6s elfogadisa nem ielent lemondist a Szerz5desb6l
eted6 egy6b ig6nyekr6l.

a Ptk. 6:171. $. - 6:173. $-a alapiin az egyedi megrendel6s szerinti itadis-itv6telt k<ivet6 36
.Flad6 aj6nlata szetint) id6tartamra teljes k<ini j6tilllsi kiitelezetts6get villal az iitaJz, leszAlltott
aknafedlapokra 6s azok iizemk6pesseg6re. A
,gyJdt megrendeles 6tadis-6tv6teli
i6tillis kezd6 id6pontja

]6!llis:
h6n"F

_Elad6

^,
nern terjed ki elemi csap6s,
;'"gJ, mis szakszerrftlen
"""griu.
okozott lcirok kiiavitisira.

-leitrisit k<ivet6 nap. A j6till;s
mfk<idtet6s, beavatlozis iltal
eliif:6.s

D( Egyfittmfikod6s

6s

kapcsolattartis

A

Szerz6d6s teljesitese sorin a Felek kiilcsoniisen egyiittrnikodve kotelesek eljimi, valamennyi l6nyeges
teoF6l es k6riiknenyr'61 illewe ezek m egv6rtoz6sit6r haid6kalanur 6rtesitik egyrrdst. '
vev6 vallelj4 hogr neve, sz6khelye, telefon- 6s faxszitma, banksziJaszim4 varamint
ad6szima
-megv,ltozisir6l a
szimitott
5
mun.kanapon
beliil
irisban
tAjlioztaga
Elad6t.
Ezen
.viitozis .
k<itelezenseg elmulasztisib6l,-napiit6l
vagy k6sedelmes teljesites6b6l fakad6 birmilyen probl6mi6n ide6rtve az
esedeges szillilisi k6sedelrnet is, Elad6t nem tetireli felel6ss6g. Felek kijJentii, hogy
nyl&ozatar*at,
6rtesiteseiket postin, faxon, vagy. szem€lyes. kezbesit6ssel
a
.gy^d"ioz.1o"oi
hitd.-6rry
i"Lg,At
k&besitettnek tekintend6 a feladist igazol6 t6rtivevenyes szelviny aliit6sinak-napiin. A faxon
kiildott irat az
elkiild6st visszaigazol6 szelv6nnyel tekintend6 k6zbesitettnek

A Vev6 t6szer6l kapcsolattartisra kijekilt szem6ly:
Schmeller

Gibot

0G30/33{'-2883
Elad6 r6sz&61 kapcsolattartisra kijelolt szem6ly
Buchammer l(Iroly
0G30 / 491-597 6

Feleknek mindent meg kell tennie annak &dek6beq hogy k6zvetlen tirgyalisokon, b6k6s iton
rcndezzenek
3".da.tyT
lezlglterest vag vtig amely koz6ttiik a'szerz6d6ssel kipcsolatban felmeriil. Ha a Vev6 6s
Elad6 6sszerri hatririd6n beliiLl nem tudjik mqoldani a szerz6d6ssel asszefiig6sben keletkezett jogritrijukat,
annak eldont&e &dek6ben alivetik m5ukat a hatiskdri szabilyokra figyeler;el a P6csi
Jirisbit6s"ig, illetve
perert6kt6l fiigg6en a P6csi T<lrv6nysz6k illet6kesseg6nek.

X. A Szerz6d6s m6dos{tisa
Szerz6d6 Felek lelen szerz6d6st Lz^r6lag a
m6dosithatjik

Kbr

141.

$ szednti k6riiLlmenyek fennillta

eset6n ir6sban

Szerz6d6 Felek a s zetz6d€s hatArozott id6tartamrira tekintettel a rendes felmondis lehet6s q.r6t l<tzfujik-

vev6 a szerz6d6st felmondhatja, vagr - a Ptk.-ban foglaltak szerint

a) felt6deniil slikseges a

szez,6d1s

k6zbeszerz6si elj6rist kell lefolltami;

i{^
l'{!

A

#

olpn l&ryqes

-

a szerz6d6st6l eli.llhag ha:

m6dosirisa, amely eset6ben

a 14r. $

alapirin nj

b) EIad6 nem biztositja a 138. $-ban foglaltak betartisit, vagy EIad6 szem6ly€ben 6rv6nyesen olyan
jogut6dl6s k<ive*ezett be, amely nem felel meg a 139. $-ban foglaltakna! vagl'

c) az EUMSZ 258. cikke alapjin a kijzbeszerzris szabilyainak megszeg€se miatt kotelezetts6gszeg6si eliiris
indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga az EUMSZ 258. cikke alapjin inditott eljfuisban kimondta, hogy az
Eur6pai Uni6 iogrib6l ered6 valamely kcitelezetts6g tekintet6ben kcitelezetts6gszeg6s tdrt6nt, 6s a bir6sig

iltal megill"piton jogs6t6s miatt a szerz6d6s nem semmis.

Vev5 jelen szerz5d6st Elad6hoz int6zett irisbeli nyilatkozattal, kirt6rit6si kotelezetts6g n6lkiil azonnali
hatillyal felmondhatja, ha:
Elad6 a szerz6d6ses kotelezens6geit sulyosan vagy ism6telten megszegi; kiiliindsen:
- a Kbl 143. \ (3) bekezd6se szerinti koriilrn6ny fennill,
- Elad6 k6sedelrni kritb6t fizet6se az el6irt maximumot el6ti,
- Elad6 hfuom alkalommal hibisan teljesit;

-

-

nem megfelel6 k6pesit6sri 6s v6gzetts6gd szem6lvt alkalrnaz;
EIad6 a szillitis megval6sitisihoz a Yev6 hozziiinlisa n6lkiil az ajinlatt6l elt6r6 szem6lyeket vagy
alvillalkoz6kat vesz ig6nybe,
Elad6 a Vev6 iltal megadott 6sszer6, de legalibb 8 napos harfuid6n beliil nem tesz eleget annak a
felhivisnak, hogy szerz5d6sszeri kotelezetts6geinek tegyen eleget;

-

Elad6 Fzet6sk6ptelenn6
gazdasigi tev6kenys6g6t.

-

joger5s mxasztaT6 hatirozatot hoznak Elad6 szakmai tev6kenys6git 6rint6 szabilys6rtds vagl

vilik,

felszimol6si, v6gelszimolisi eljit6s indul vele szemben, fclfiiggeszti

brincselekm6ny miatt;
kotelezetts6g6re el6irt teljesit6si hatirid6 letelte el6tt nfvinval6vd v6li\ hogy Elad6 a
^z
^dott
munkit csak szimottev6 k6sdssel vagl' a fogyat6kossig kiktiszob<il6sdre tfizott m6ltinyos haririd6
letelte ellen6re is - hibisan tudia eh'€gezoi.
Vev6 koteles a szerz6dist felmondani, vagl' a Ptk.-ban foglaltak szerint att6l elillru, ha a szerz6d6s
megkot6s6t kovet6en jut tudomisira, hogl EIad6 tekintet6ben a kozbeszerz6si eliiris sorin kizir6 ok illt
fenn, is ez6rt ki kellett volna zimi a kozbeszerz6si eliirisb6l.
A Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d€st felrnondani - ha sziiks6ges olyan hatirid6vel amely
Iehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6dntett feladata ellitisfu6l gondoskodni tudion - ha

-

-

-

-

a) Elad6 c6g6ben kozvetetten vagy kon edeniiLl 25%-ot meghalad6 nrlaidoni r6szesed6st szerez
valamely olfan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerht jogk6pes szen'ezet, amely nem felel meg a
62.$ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjiban meghatfuozott felt6teleknek.
b) Elad6 kozvetetten vagy kozvedeniil 257o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez valamely olyan
jogr szem€ly vagy szemilyes ioga szerint jogk€pes szewezetben , ame\ nem felel meg 62.$ (1)
bekezd6s k) pont kb) alpontjiban meghatitozott felt6teleknek.

Ezen felmond6s eset6n Elad6 a szez6d6s megszfin6se el6tt

mit

teljesitett szillitis szerz6d6sszerf

p6nzbeli ellendndk6re jogosult.

Vev6 Elad6hoz intizen eg,oldahi, irisbeli ny.i.la*ozattal elillhat a Szerz6d6st6l a Kcizbeszerzisi
Dont6bizottsig vonatloz6 hatarczatinak k6zhez r'6tel6t6l szimitott 30 napon behil, amennyiben a
K<jzbeszerz6si Dont6bizottsig a Kbt. 165. $ szerinti hatlrozatiban megillapitotta a kozbeszerz6si eliirisra
vonatkoz6 szabilyok megs6rt6s6t, felt6ve, hogy a jogs6n6s befolyisolta a k<izbeszerz6si eliirist lezir6

A

d<int6st.

Egyoldali felmondis eset6n a felmondisi id5 kezd6 napja a felmond6 f€l t6rtiver.6nyes 6ttesit6 level6nek a
m6sik f6l iltali k6zhezr'6tele. A Posta iltali misodik eredm6nytelen k6zbesit6si kis6rlet eset6n a ler'61
k6zbesitetmek tekinthet6.

Elad6nak a szerz6d6sszeg6sb6l ered6 kirt meg kell t6ritenie,6s mentesitenie kell a Vev5t, illctve annak
Villalkoz6it 6s alkalmazottait minden penel, ig6nnyel, r'esztes6ggel 6s kirtal szemben, amely Elad6
tev€kenys6g6b6l r.agy mulaszt6sib6l ered ielen szerz5d6s teliesit6se sorin

XI. Titokv6delem
Felek megillapodnak abban, hogi jelen szerz5d6s hatillinak tartama alatt 6s azt kiivet6cn bizalmasan, iizleti
titokk6nt kezelik a szetz5d6s teliesit6se kapcsin tudomisukta iutott inform6ci6ikat, t6nyeket vagy adatokat,

)

0h

azokat harmadik f6lnek semmilyen form6ban nem adjik tovibb. A fenti inform6ci6k" t6nyek, valamint adatok
- a misik f6l iltal el5zetesen adott kifeiezen irisbeli hozz6jiruldsa n6lkiil - kizir6lag a szerz6d6s teljesit6s6re
hasznilhat6k fel.

Mindk6t f6l t6j1koztat:1a 6rintett munkavillal6it a jelen szerz6d6sben foglalt kotelezetts6geir6l 6s felel6ss6get
villalnak sajit munkavillal6ik tekintet6ben a fenti kcitelezetts6gek teliesit6s66rt.
Szerz6d6 felek n:domissal bimak ar6l, hogy a Kbt. 45. $-inak (1) bekezd6se szerint nem korl6tozhat6,
illetve nem tilthat6 meg r.izleti titokra hivatkozlssal olyan informici6 nyilvinossigra hozatala, amely a
ktiz6rdekri adatok nyilvinoss 6girz 6s a koz&dekb6l nldvinos a&tra vonatloz6 kiilon ttiw6nvben
meghatirozott adatszolgiltatisi 6s rij6koztatisi kotelezens69 ali esik.
Elad6

a

jelen megillapodissal, vagy az egyedi Szerz6d6ssel kapcsolatban tudomisita jut6 valamennyi, a Vev5

tulajdonit k6pez6 6s iltala bizalmasnak min5sitett hformici6, adat stb. tekintet6ben titoktanisi
tanozi\ egyben villalia, hogy birminemri a feladat ellitisival kapcsolatosan megszerzett

kcitelezetts6ggel

ilyen informici6t a Vev6 el6zetes ir6sbeli hozzijirulisa n6lkiil nem teszi hozzif6rhet6v6, illetve nem bocsitja
harmadik szem|ly / szem ezet rendelkez6sdte. Ezen ti.lalom kot6be tattozik az is, ha Elad6 a tudomis6ra jut6
ilyen informici6kat a jelen Szerz6ddsben foglaltakt6l elt&6 m6don hasznositja.

XII. Alkalm azand6 iog
Jelen szerz6d6s elvilaszthatadan r6sz6t k6pezik az alibbi mell6kletelc
szimi mell6kler Aiinlaft6teli Felhivis 6s Kozbeszerz6si Dokumentum
szi.mri mell6klet Elad6 aj6nlata

1.
2.

A jelen Szerz6ddsben nem szabilvozott k6rd6sekben els6sorban a Polgiri Torv6nykiinlwr6l sz6l6 2013. i\l
V. ttirvdny valamht a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2015. 6vi CXLIII. torv6ny irinyad6. Felek jelen Szerz6d6st,
elolvasds 6s kolcsonos 6rtelmez6s utin, mint akaratukkal mindenben m egegyez6t j6v6hagy6lag alirtrtik.
A Szerz6d6 felek r<;gziti\ hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem keriilnek csatolisra a szerz6dts
tirrzssztiveg6hez, de a Szerz5d6 felek szimira ismert azok tartalrna. Ezen iratokat 6gy kell tekintenl mint
amelyek a jelen szerz6d6s elv6laszthatadan r6szdt k6pezik, azzal egyi.itt 6rtelmezend6ek.
Jelen Szerz5d€s 4 db egymissal sz6 szetint megegyez6 p6ldinyban k6sziiLlt. A Szerz6d6s 2 db eredeti p6ld6nya
a Vev5t, 2 db eredeti peldinya Elad6t illeti meg.
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