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amely letrejott egY16szrol

M6trai Gy6gYintezet
Cim : 3233 MAtrahAza, KU ltertilet (7 1 5 1 . h rsz.)

K6oviselet6ben: Dr. UrbAn Ldrszl6 PhD. Foigazgato Foorvos

Ad6sz6m : I 5309824-2-1 0

mint megrendelo (tovdbbiakban : Megrendelo)

m6sr6szrol

Hun-M.E.D. Kereskedelmi es Szolg6ltato Korl6tolt Feleloss6gfi T6rsas6g

Szekhely: 2040 Budaors, Kdrroly kir6ly utca 39.

Kepviselo: Gyurcsovics P6ter Ugyvezeto
Cegjegyzeksz6 m: Cg.1 3-09-1 17 247
Ad6sz6m : 1 07 1 I 426-2-1 3.

Banksz6mlaszdm: 1 091 8001 -000001 29-1 3830001

mint szAllit6 (tovdrbbiakban 5z6llit6) k6zdtt.

L
El6zm6nYek

1.1. Megrendelo, mint aj6nlatk6ro a kozbeszerz6sekrol szolo 2011. 6vi cVlll.
torv6ny (Kbt.) ll. fejezete szerinti nyilt kozbeszerz6si elj6rdrst folytatott le. Az elj6r6st

meginiit6 felhivdrs a K6zbeszerzlsi Ertesito 2014130-i sz6m6ban kerUlt kdzz6t6telre

Ki 429212014 nyilv6ntart6si sz6m alatt.

1.2. Az aj6nlatkero a kdzbeszerzes t6rgy6t az aiAnlati felhiv6s 11.1.1.) pontj6ban az
a16bbiak szerint hat6rozta meg:

,,Az SH/6/4 kodszdmu ,,Gyogyit6 Regiok" cimfi pitlydzat megval6sit6s6hoz
kapcsolod6 orvosi 6s medikai eszk1zdk beszerzdse 6s lzembe helyezdse
sz 6 I I itd si sze rz6dd s ke ret6b e n. "

1.3. Megrendelo a kozbeszerz6si eljhrdrs6ban benyrijtott aj6nlatokat megvizsgdlta,
egymdssal osszevetette, es dont6s6t 2014. mAjus 13-6n kihirdette. Megrendelo
kozbeszerz6si elj6r6sban hozott dont6se szerint a nyertes ajdrnlattevo Szdllit6 lett.

1.4. Megrendelo aj6nlati felhiviisdban 6s dokument6ci6j6ban, valamint a Sz6llit6
ajdnlatdban foglaltak megval6sit6s6t a Szerzcido felek e szerzod6sben foglalj6k
I16sba.
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A szerz6d6s t6rgYa

11.1. Jelen szerzodes tergya a ielen szerzodes elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezo 1

sz. mell6kleteben (Ajanlati felhivas 6s dokumentaci6) megjeldlt egeszsegtigyi g6p-

ml:iszerek 2. r,sz: 1 db fels6 kategoi's ultrahang berendezbs radiol6giai es

kardiol6giai alkalmaz^sra (a tovabbiakban: term6kek) sz6llit6sa Jelen szerz6d6s

ki'zAr,6lag az 1. sz. melleklettel egyiitt 6rv6nyes. Jelen szerz6des keret6ben Szallit6

kizdr6lag olyan ij, els6 iizembehelyez6sii g6pet, eszkdzt, berendezest szallithat,

amelyek megfelelnek a vonatkoz6 eur6pai iranyelveknek' illetve az azokal
harmonizalo magyar jogszab6lyi el6irasoknak, szabvanyoknak' valamint

magyarorsz6gi szerviz- 6s alkatreszell6t6suk biztositott

11.2. Sz6llit6 koteles a szez6d6s targy6t k6pezo term6keket a Megrendel6nek a

11.4. pontban meghatArozott teljesitesi helyen atadni, valamint ott iizembe helyezni.

Megrendel6 koteles a term6keket atvenni, 6s annak ellenerteket megfizelni

11.3. Jelen szerzodes a szerzodes aldir6set6l addig tart, amig mindk6t f6l

szerzod6sszer0en teliesitette a szerzodesben 6s annak mellokleteiben foglalt
kotelezettsegeit.
A szerz6d6s tergyat kepez6 term6kek szallitesenak hat6rideje: legk6sobb a
szerz6d6s megkdtes6l6l szemitott 60 nap.
A szallitas a Megrendel6 r6sz6re munkanapokon 8oo-14oo 6ra kozott tdrtenhet' a
jelen szezod6sben es mellekleteiben foglalt kovetelm6nyeknek megfelel6en
Sz6llit6nak a szallitas napjat elore kell jeleznie, melynek id6ponijer6l valamint az
ilzembe helyezes id6pontj6r6l Megrendel6 kijelolt kapcsolattartdjeval kell

egyeztetnie.

11.4. A teljesit6s helye: Metrai Gy6gyint6zet, 3233 Meltaheza, Kulteriilet (7151.
nrsz.)

11.5. A termek v6gleges uzembe helyezese a szellit6s idopontja ut6n 15 napon
belUl minden r6szletre kiterjed6en meg kelltort6njen.

t.
A Szerz6d6 felek jogai 6s kdtelezatG6gei

lll.1. Megrendel6 kdteles Szallit6 szerz6desszerU teljesites6t el6segiteni, a Szallit6
teljesitesehez sziiks6ges felteteleket biztositani 6s az elfogadott teljesitest kovet6en
a jelen szerzod6sben meghaterozott dijat megfizetni.

lll.2. Megrendelo biztositja a teljesit6s hely6nek el6k6sziteset 6s a Sz6llit6 eftat a
helyszinen torten6 teljesit6s felt6teleit. Szellit6 az 6tadas pontos idopontjer6l
legalilbb hiirom nappal kor6bban 6rtesiteni kdteles a Megrendel6t.

lll.3. Megrendel6 jogosult 526ttit6 szerz6d6sszer( teliesit6set bermikor ellenorizni.
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lll.4. Megrendelo vagy igazolt k6pviseldje a megadott id6pontban 6s helyen kdteles

az etadea hely6n tart6zkodni 6s a leszallitott berendez6st - Uzembe helyez6st

kdvetoen - etvenni.

lll.5. Megrendel6 jogosult a nem szez6desszer( teljesit6st visszautasitani. Ebben

az esetben a Szallit6 kttteles a hibat kiiavitani es a teljesitest elfogad6sra ijra
felajAnlani. A hiba kijavit6sara forditott idotartamert a Szellit6 dijazast nem

kdvetelhet.

lll.6. Ha a Megrendeld hibat, rendellenesseget eszlel, kdteles kifog6set a Szallit6
kepvisel6jevel azonnal, amennyiben Szallit6 kepviseloje nem tart6zkodik a

heiyszinen, akkor haladektalanul i16sban kdz6lni. Az 6szlelt hi6nyossagokr6l a felek
jegyzokonyvet vesznek fel. Amennyiben a hibat, hianyossagot az etadaskor 6szlelik,

Slallit6 helyszinen tart6zkod6 k6pviseloje iria ale a jegyz6konyvet' ha a hib6t,

hiSnyoss6got k6s6bb eszlelik, Megrendelo kdteles azt haladektalanul ir6sban jelezi

Szallit6nak. Amennyiben Szallit6 az err6l sz616 irasbeli 6rtesit6sre 4 napon beliil nem

valaszol, a 4. nap eltelt6t kovet6 napon Megrendel6nek a hiber6l, hienyossagr6l

sz6l6 ertesit6se jelen szerz6d6s vonatkozas6ban a hib6rol, hienyossagr6l sz6!6
jegyzokdnyvnek minosul. A Megrendelo j6t6ll6si, szavatoss6gi kifogesait a Vlll
pontban megjelolt hataridon belul e jegyz6konyvre alapozva 6rv6nyesitheti

lll.7. Megrendelo az erre okot ad6 korulm6ny felmeroleset6l szamitott 3 (herom)

munkanapon belul t6j6koztatja a Szellit6t minden olyan kdrulmenyrol, amely jelen

szerzod6s teljesit6set, eredm6ny6t, illetve a teliesit6si hatarid6ket erinti vagy

befolyasolja.

lll.8. S26llito kijelenti, hogy a jelen szerzodesb6l fakad6 kdtelezettsegeinek
teljesites€hez sztiks6ges valamennyi feftetellel rendelkezik.

lll.9. A szezodes idotartama alatt bekdvetkezett, a feladat teljesiteset is 6rinto, a
526llit6 iigyvitelet befolyaso16 valtozAsokr6l, a Megrendelot haladektalanul 6rtesiteni
kdteles. Amennyiben a vaftoz6sok a szerz6d6s szerinti feladat teljesiteset barmilyen
tartalommal 6s m6rt6kben 6rintik, vagy tovAbbi kdltsegeket eredmenyeznek, a
szerz6do felek egyeztet6ssel kezdem6nyezni fogjak a szerz6des m6dositaset. A
szerz6do felek egyetertenek abban, hogy a szerz6d€s m6dositesa csak a hat6lyos
kdzbeszerzesi tdrveny ertelmeben tddenhet, a Kbt. 132.S-eban foglaltak fennallasa
eseten.

lll.'10. 526llit6 felel6s az alkalmazottainak, alvallalkoz6inak a Megrende16
telephely6n 6s sz6kheVen kifejtett magatartas66rt. Vdllalja, hogy betartja a
munkav6gz6s helyen 6rv6nyes kU16nleges, a l\4egrendel6 eftal vele kdz6lt biztonsagi
szab6lyokat es korlatozesokat.

lll.1l. Szellito alvallalkoz6 ig6nybev6tel6re - a Kbt. rendelkez6seire figyelemmel -
az q'nlaleban megjeloltek szerint jogosult. Szallit6 a szerzodesben foglaltak
teljesit6se soran igdnybe vett alv6llalkoz6(k)ert tgy felel, mintha a teljesitest maga
vegezte volna, illetve alvellalkoz6 jogosulatlan ig6nybe vetele eset6n felel6s minden
olyan karert is, amely anelkril nem kdvetkezett volna be.

lv.
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A term6k 5tv6tele, mennyis6gi 6s min6s6gi kifogesok

lV.1. A termdk iesz6llit6sakor Megrendel6 k6pvisel6je a termeket atveszi. A term6k
mennyisegi 6tvete16nek t6nyet, illetve az esetleges hi6nyokat Megrendel6 a
szellit6levelre feuegyzi. A szallit6levelre kerul feljegyzesre a term6kben
szemrevetelez6ssel megellapithat6an bekovetkezett kerosodas,6s/vagy min6segi
kifogas is.

1V.2. T6ves 6ruszellit6s, cimez6s eset6n Megrendel6 az elter6st a szAmla vagy
szallit6lev6l mesolatara ravezeti 6s Szallit6 megbizottjAual aleiatva a term6ket
visszaadja, ut6lagos eszrevetel eset6n pedig Megrendel6 jelz6s6re Szallit6 a termek
elszellitasA161 3 napon beliil kdteles intezkedni.

1V.3. A Termdk minos6gi 6tv6tel6t a Megrendelo Uzembehelyez6si jegyz6kdnyvdn
ismeri el. A Megrendel6 a Term6k leszellitesat kovetoen eszlelt min6segi kifog6st
halad6ktalanul koteles iresban bejelenteni (felvett jegyz6kdnyv megkuld6se) a
Szellit6nak. Minosegi kifogas alapjan indult vita eset6n a felek egyeztetnek, az
egyeztet6s alapjAn jegyz6konyvet kell felvenni, melynek 5z6llit6 6ltali kezhezvatel6t6l
sz6mitott 30 napon bellil sajat kdlts6g6re kell az utenszellitAst teljesitenie.

1V.4. Amennyiben a Szallit6 a hibes teljesit6st nem ismeri el, az erre vonatkoz6 vita
kdzds megegyezessel, fuggetlen min6segvizsga16 szervezet vagy joger6s bir6sdgi
hat6rozattal tdrt6n6 elbkalaseig nem tarthat ig6nyt a hib6snak minositett termek
elbnertekere, amennyiben a hiba felfedezese a fizet6si hatarid6n belUl megtdrtenik.

1V.5. Amennyiben a szerz6d6 felek a hibds teljesit6ssel kapcsolatban nem jutnak
megegyezesre, ogy a bir6i Ut igenybevetele helyett fiiggetlen min6segvizsgald
szervezelet bizhatnak meg a termek megvizsgal6saval. A fuggetlen vizsgelat
eredm6nyet a felek magukra n6zve kotelezonek ismerik el. A vizsg6lat kOltsegeit a
hib6ert felelos f6l viseli.

|V.6. A term6k elveszt6seb6l vagy megrongel6das6b6l ill. bermely mas okb6l ered6
kiirveszely viselese a Szellit6r6l a Megrendelore a vegleges Uzembe helyez6sr6l
felvett jegyz6kdnyv aleir6s6val sz6ll at.

|V.7. A term6ket az adott term6kre vonatkoz6 el6iresok szerinl, csomagolva,
s6riil6smentesen a teljesites hely6re kell szallitani, 6s a Megrendelo 6ltal
meghat6rozott helyisegben kell Uzembe helyezni. A csomagolason fet kell tiintetni a
termek forgalmaz6jiinak nev6t, cim6t, illetve a csomag tartalmat.

1V.8. A sz6llitott 6s Uzembe helyezett term6ket Sz6llit6 csak a tetjesit6s hely6n 6s
az etvetelre feljogositott szem6lynek adhatja at.

sze it6si dij, fi:;t6si fett6tetek

V.'1. Szallit6t a ll. pontban meghatarozott fetadat hibaflan es hi6nytalan teljesltese
eseten, a Megrendel6 6ltal kiettitott teljesitesigazolas atapjen,
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Nett6 18.800.000 Ft,- (azazi Tizennyolcmilli6-nyolcszezezer forint) + Afa,
tehat
brutt6 23.876.000 Fl,- (azaz Huszonh6rommilli6-nyolcszezhetvenhatezer
forint)

osszeg( szdllitasi dij illeti meg.

V.2. Szallitd a teljesit6s ellen6rtek6re teljesit6sigazolas 6s szamla elleneben
jogosult. Szemlat benyljtani csak igazolt teljesitdsre lehet.

V.3. A sz6llitesi dij magaban foglalja a jelen szerzod6sben meghaterozott termek
ellen6rt6ket, a Megrendel6 sz6khely6re tdrteno lesz6llitest, a fuvareszkozdkr6l
torteno lerakest, az iizembe helyezest, a betanitAst, valamint a szervizeles, javites,

karbantartes 6s az alkatr6szek cser6jenek kdlts6geit is az uzembe helyezest koveto
12 h6napos j6t6ll6si id6szak alatt. Ennek megfeleloen az erak a Szallito 6ltal ielen
szerzod6s alapj6n teljesitend6 valamennyi szolgetatas ellen6rt6k6t tartalmazz6k, igy
ezeken tUlmen6en semmilyen jogcimen nem jogosult Megrendelotol tovabbi di- vagy
kolts6gt6rites ig6nyl6s6re.

V.4. A term6k ellen6rteket Megrendel6 az eftaj'a igazolt szallitolev6l, mennyisegi 6s
minosegi atvetel, valamint a v6gleges lizembehelyezesi eljares lefolytateset
kdvet6en, szab6lyszer(en kiellitott, Megrende16 6ltal leigazolt szemla ellen6ben fizeti
meg Sz6llit6 aftal ki6llitott szamla alapjan. Vegleges uzembehelyez6sre a mind
szakmailag, mind miiszakilag megfelel6nek it6lt 15 nap pr6bauzem, valamint a
kezel6szem6lyzet megfele16 betanitesa 0egyz6konyv felvetele mellett) utan keriilhet
sor. A pr6baiizem id6tanamera - jogszab6lyi elv6rasoknak megfelel6en - ideiglenes
uzembehelyezesi eljarest kell lefolytatni.

V.5. Megrendelo a kifizetest igazolt, a jelen szerzod6sben meghat6rozott termek
v6gleges iizembe helyez6s6r6l felvett jegyzokcinyv aleiraset kdvetoen, 526llit6 6ltal
kiallitott szAmla elleneben, egydsszegben, a szemla kezhezv6tel6t6l szAmitott 30
napon beliil atutalassal egyenliti ki. El6leg fizet6s6re nincs m6d. A Szellit6 a szamla
kiallitas6ra a Megrendelo eftal aleft szallitolev6l 6s a l\,legrendel6 eltal igazolt
v6gleges Uzembe helyez6si jegyz6kdnyv alapj6n jogosult. Szallit6lev6len
Megrendel6 igazolja a termek atv6tel6t. A szemla h6rom p6ld6nyban k6szul el,
amelybol az els6 ket p6ldany a Megrendelon6l marad, a harmadik peld6ny a
Szdllit66. A fizet6s abban az id6pontban szemit teljesitettnek, amikor lVlegrendelci
bankja Megrende16 szemlAet a kifizet6sre kertilo osszeggel megterheli.

V.6. A Megrendelo elhalaszthatja a kifizet6seket, ha a szdml6k kiallitAsanak
helyess6g6t vitatja, vagla ha a szemlahoz csatolt igazolo okmenyok hianyosak. Az
ebbol ered6 vitek rendez6sere a Szerz6do feleknek 5 munkanap ell rendelkez6sUkre.
llyen esetben a fizetesi hataridot att6l a napt6l kell szemitani. amikor a Szerz6d6
felek rendezt6k a vit6s kerd6seket 6s o6toltAk a mulasztesokat.

V.7.A sz6llit6i dij atutalesa a Szaltit6 Unicredit Bankn6l vezetett 1091eOO1-
00000129-1 3830001 szdmi szemt6jiira tOrtenik.

V.8. Megrendel6 fizet€si kotelezettsdgenek csak akkor tesz eteget, ha Sz6llit6
szerepel a kdztartoz6smentes ad6z6i adatb62isban, vagy a szdmla esed6kess6g6t
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megel6z6en bemutat egy 30 napn6l nem r6gebbi nemlegesnek minosulci egyuttes

ad6igazolast, mellyel igazolja, hogy az allami ad6hat6s6gndrl 6s a v6mhat6s6gn6l
nvilv6ntartott koztartozAsa nincs. Amennyiben a szdllit6 nem Szerepel

k6ztartoz6smentes ad6z6i adatb6zisban, vagy nem mutat be egyuttes ad6igazol6st,

uagy az egyiittes ad6igazol6s koztartozast mutat, megren delo az ad6zdts rendjer6l

rroiO zOOa.6vi XCll. tdrv6ny (a tov6bbiakban. Art.) 36/4 S (6) bekezd6sere
tekintettel a 36/4. $ (3)-(4) bekezdes6nek megfelelcien j6r el.

V.9. Az 6llamh6ztart6sr6l sz6l6 2011.6vi CXCV torveny 41. S (6) bekezd6s6re

figyelemmel a k6zbeszerz6s eredm6nyek6nt nem kotheto 6rv6nyesen szerz6d6s
olyan jogi szem6llyel, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo szervezettel, illetve a

leirejdtt szerz6des alapj6n nem teljesithet6 kifizet6s olyan szervezet r6sz6re, amely
szevezet nem minosul 5tl6that6 szervezetnek. Az drtl6thato szervezet
meghatdroz6s6t a nemzeti vagyonr6l szolo 2011. evi CXCVI. torv6ny 3 S (1)

bekezd6s 1. pontja tarlalmazza. A szerzod6s megkotesenek feltetele, hogy Sz6llit6
a fentiekre vonatkoz6 nyilatkozatot becsatolja. Szdllit6 a szerz6d6s idcitartama

koteles bejelenteni a Megrendelonek, amennyiben mar nem minosi.il a 2011- 6vi
CXCVI. torv6ny 3. $ (1) bekezd6s 1. pontja szerinti dtldthat6 szervezetnek.

V.10. A sz6mla k6sedelmes kiegyenlitese eset6n megrendelo a Polg6ri
T0rv6nykonyvr6l sz6l6 m6dositott 2013. 6vi V. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) 6:48. $
(1) bekezd6se szerinti k6sedelmi kamatot koteles megfizetni sz6lllt6nak. A
kamatfizet6si kdtelezetts6g esed6kess6g6re a Ptk. 6:48. $ (1) bekezd6se az

i16nyad6.

V.11. A Megrendelci a Sz6llito 6ltal a teljesit6sbe bevont alvdrllalkoz6k r6sz6re iAr6
dijaz6s k0lon kifizet6set nem teljesiti. Ezt a Sz6llit6 koteles viselni.

V.12. Sz6llit6 tudomdsul veszi, hogy nem fizethet, illetve sz6molhat el a szerz6d6s
teljesit6s6vel osszefiigg6sben olyan koltsegeket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k)
pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben merUlnek fel, 6s
melyek a Sz6llit6 ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak (Kbt.125 S (4)

bekezd6s a) pont)

vt.
A szerz6dd felek kapcsolattart6sa

Vl. 1 . A szerzcid6s teljesit6se sorAn a felek a kapcsolatot az 6ltaluk megnevezett
szem6ly kozremrikdd6sevel tartjdrk.

A Megrendelo r6sz6r6l kijelolt kapcsolattart6 szem6lyek:

N6v. Dr. Urb6n L6szl6 PhD, Foigazgat6
Tel: 0637/574-505
F ax: 0637 157 4-527
E-mail: igazgatas@magy.eu

A Sziillito Sltal kapcsolattartdsra kijelolt szem6ly:

N6v: GVurcsovics P6ter
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Tel.: 30/9900266
Fax 231500357
E-mail: qvurcsovics@hunmed.hu vagy hunmed@hunmed hu

V1.2. A kapcsolattart6 szemelyeben bekovetkezett v6ltozasr6l a Szerz6do felek

haladektalanul ir6sban taj6koztatjek egymast 6s ennek elmaradese6rt felel6sseggel

tartoznak.
A szetzbdllel kapcsolattart6ja r6sz6rol megkiildott minden 6rtesit6st 6s t6j6koztatast

mindaddig hat6lyosnak 6s 6rv6nyesndk kell tekinteni, ameddig az adott f6l iresban

be nem jelenti a mesik felnek a kapcsolattart6 szem6ly6ben bekdvetkezett

veltozasokat.

v .

Felel6ss6g a teljesit6s6rt

Vll.1. A Sz6llit6 felel az6rt, hogya szerzod6s alar4an' az aienlaleban meghatarozott
hat6rid6ben, minos6gben 6s a k6rt mennyisegben a megrendelt berendezost az

adott cimre ldszallitja 6s Uzembe helyezi, valamint a kezel6s6hez szukseges

betanitast elv6gzi.

Vll.2. A Szallit6 felel minden olyan kar6rt, ami szallit6s 6s rakod6s kdzben

keletkezik, ha a sz6llitott termek hatarid6re nem 6rkezik meg a Megrendel6hdz, vagy
nem az ajanlat es a szerzodes mell6kleteinek megfeleloen, illetve nem a Megrendel6

utasit6sai szerint teljesit.
Minden, a Szallit6nak fek6hat6 k6s6s6rt, a Szallit6 kesedelmi kdtbert koteles

teljesiteni a Megrendelo szam6ra.

Vll.3. A Szallit6 mentesul a felel6sseg al6l, amennyiben a Megrendel6 nem
teljesitette marad6ktalanul 6s/vagy hat6rid6ben a szerz6d6sben meghatarozott,
illetve a teljesites sor6n jelentkezo kotelezetts6geit.

v|||.
Sze126d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts69ek

Vlll.1. A Szallit6 hibesan teljesit, amennyiben a szallitast nem teljesiti, hienyosan,
nem a megfelel6 min6segben teljesit, vagy egyeb m6don megszegi a szerz6d6sben,
annak mell6kleteiben foglalt felt6teleket vagy hatarid6ket.
A Szellit6 szerz6d6sszeg6se eset6n a Megrendel6 a szerz6desszegessel
osszef0ggo kara ervenyesit6sere, kdtber kovetel6s6re 6s a szerz6d6s
felmondesara/elallasera jogosult, a szerzodes lX. ponqaban meghatarozottak szerint.

Vlll.2. Amennyiben a Sz6llit6 a szerz6desben rogzitett kdtelezetts6geit hat6riddre
nem teljesiti 6s ez a kesedelem a Szallit6nak fek6hato, ogy ez kesedelmi kotber
fizet6s6t 6s/vagy szerz6d6s felmond6s6t eredm6nyezi. Megrendel6 a teljesit6si
haterido elmulaszesa eseten jogosult a kesedelmi kdtb6rre.

Vlll.3. Amennyiben a Sz6llit6 kesedelembe esik, a Megrendel6 minden
kesedelemmel erintett napra kesedelmi kotb6rre jogosult. A kotbdr m6rt6ke a nett6
szerz6d6ses ellenertek 0,5 %-a kesedelmes naponk6nt, de legfeljebb 20 napi
kesedelemnek megfelel6 m6rt6k{ k6tb6r.
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Vlll.4. 526llito tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 - a ptk. 6:197. S (3)
bekezd6sdre figyelemmel - jogosult a kOtbert meghalad6 k6ranak 6rv6nyesites6re,
jlletve, hogy a k6sedelmi-, illetoleg hib6s teljesit6si kdtber megfrzetese nem
menetesiti a teljesit6s alol.

Vlll.5. Amennylben a Megrendelonek fizet6si k6telezetts6ge ell fenn a Sz6llit6val
szemben, de a Szellitoval szemben egy6bkent igazolt kdtb6r 6rv6nvesit6s6re
jogosult, [gy a reszere jer6 kdtber 6sszeg6t egyoldal[an beszamithatja a Szallito
resz€re fizetendo dijba, es csak a kdtber dsszegdvel csokkentett r6szteljesit6st
koteles kifizetni.

Vlll.6. A Megrendelo resz6rol elfogadott, a szerz6d6ssel nem dsszhangban vagy
k6sedelmesen tort€no teljesit6s elfogadiisa nem ertelmezhet6 0gy, nogy 

-a

l\4egrende16 lemond a szerzod6sszeg6sb6l eredo jogair6l.

Vlll.7. Hibes teljesites eset6n a Megrendelo p6thatdridot t(zhet ki a term6k
cserej6re, amirol a Szallit6t irAsban 6rtesiti. A p6thatdrid6 eredm6nytelen eltelte
eset6n, illetve, amennyiben a p6thatarid6 eltelt6vel a Szellit6 a cseret nem
teljesitette, 0gy a Megrendeld hibds teljesitesi kdtb6rre es/vagy a szetz6d6s
felmond6sera jogosult. A hibes teljesitesi kOber m6rteke a hibas teliesitessel 6rintett
eszkdz nett6 sz6llitesi dijanak 1 %-a. Megrendeto hibds tetjesitesi kdtb6rre a hiba
k0zl6senek napjdt6l a hiba kikusz6bdt6seig jogosult.

Vlll.8. A szezod6s 5z6llit6 6rdekkOreben fetmerrilt meghirisutesa eset6n a
meghirlsulasi kdtber merteke a nett6 szerz6d6ses 6r 20 %_a.

Vl.ll.g. Szallito kotelezettseget vdllal, hogy amennyiben a termekek mindsdge nem
felel meg a jelen szerzod6s felteteleinek, legk6s6bb a Megrendel6 altal m;gjeldlt
id6pontban kicsereli azokat a jelen szerzodes felt6teleinek-megfelelo term6liekre,
Ia9y.l{]jayitja azokat. A garancietis id6 atatt a min6s6gi kifoges;16 es6 termeket a
Sz6llit6 kdteles 0jb6l leszellitani. Amennyiben ez -nem 

i6rtenik meg az adott
hatdridore, a Megrendel6 a Sz6llit6 k6lts6g6re ezt p6tolja. A Megrendelo ilyen
kOlts6ge a teljesit6sert jil16 ctsszegb6l keriil levon6sia.

Vlll.10. Szallit6 jelen szerz6d6s aleiresaval teljes kdr( garanci6t viillal azen, hogy az6ltala Stadott term6k a Szerz6d6 felek altal eiozetesen ir6sban rdg;tett
speciflkeci6knak 6s Nlegrendelo elv6rdsainak megfelel6en mUkddik. Ennek
keret6ben a Sz6llit6 a specifik6ci6ban rneghatarozottakl6l elter6 m(kodes eseten a
iavitest kiildn ellenszolgdttatds n6lkUl elvegzi es a javitott term6ket teszteles ut6n
Megrendelo r6szere haladektalanul 6tadja. A Szdllito szavatolja, hogy a k6szul6k
folyamatosan alkalmas rendeltetesszero haszn6latra es harmadik sze'melvnek nincs
olyan Joga.a szerz6d6s tArgy6ra, amely a Megrendel6t haszn6latiiban iorl6tozn6,
vagy akad6lyoznS.

y'J,:1t. y:g*"0:'9 kdtetezettsege, hogy a j6t6 es id6tartama atatt tudomdsiira jutott
nrDat, es az ezzet kapcsolatos minden kOrUlm6nyt Szallitoval halad6ktalanul irdsban
kdzdljdn.
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Vlll.12. A 526llit6 a szukseges javitasi munkAk elvegzesen kivlil kdteles a szerzodes
tdrgyat k6pezo k6szul6ket rendszeresen karbantartani a garanci6lis ido alatt. A
karbantartdst igy kell elvegezni, hogy az a betegellatast ne zavarja. A szerzodo felek
kozos felel6ss6ge, hogy a szuks6ges karbantartasi 6s javitasi szolg6ltatasok
elv6gz6sehez a megfelel6 felt6tel biztositott legyen.

Vlll.'13. A Szallit6 a teljesit6stol sz6mitott legalebb 12 h6nap garanciat vallal a
Megrendel6 resz6re a leszallitott term6kekre. A garancia ideje alatt az esetleges
meghibasoddsok javitesa, elhdritdsa dijtalan. A garancia nem terjed ki elemi csapes,
rongalas vagy m6s szakszerftlen m0kddtetes, beavatkoz6s vagy a nem
rendeltetesszeru hasznelal altal okozott k6rok kijavitdsera.

Vlll.14. Meghibesodds eset6n a Szallit6 koteles a Megrendel6 6rtesit6s6t6l sz6mitott
48 or6n beliil a term6k javit6sat megkezdeni 6s az 3 napon belol befejezni.
Amennyiben a termek vagy f6egys6gei a rendeltet6sszer0 haszn6lat mellett oly
m6don hibasodnak meg, hogy azok nem javithat6k, 0j term6ket vagy foegyseget
koteles a 526llit6 a Megrende16 reszere etadni.

Vlll.15. A jelen szerzod6s szerinti teljesitese soriin a Sz6llit6 elott ismert az a
koriilmdny, hogy a szerz6des c6lja a betegell6t6s, ez6rt a kesedelmes 6s / vagy
hibas teljesit6se sulyos fennakadAsokat 6s kiirokat okozhat, ez6rt vallalja, hogy a
szerzod6s teljesit6se soren fokozott gondosseggal j6r el.

Vlll.16. A j6tall6sra 6s garanciara egyebekben a kcitelez6 j6t5ll6s16l sz616 mindenkor
hat6lyban lev6 jogszabaly(ok)ban foglaltakat kell alkalmazni. A szavatossagi ig6nyek
6rv6nyesit6s6re 6s a Sz6llito ezzel kapcsolatos kdtelezettsegeire a Polgari
Tdrv6nykctnyv (Ptk.) rendelkezesi ir6nyad6k.

lx.
A szerz6d6s megszaint6t6se, felmondasa, elall6s

|X.1. Megrendel6 a szerzodest6l barmikor elSllhat, azonban k6teles megteriteni a
Szallit6 t6nylegesen felmeriilt 6s igazolt kiirat.

1X.2. Szetziid6 felek megallapodnak abban, hogy jelen szerz6d6st kozOs
megegyez6ssel bermikor megsziintethetik. Az err6l sz6l6 megegyezest kizdr6lag
iresban kothetik, 6s a Szerzod6 felek egy0ttes aleiras6val 6rv€nyes. Ebben az
esetben a Nlegrendelo kdteles a mar teljesitett szolgaltatdsokat a S26llitonak
kifizetni.

1X.3. A Megrendel6 iritsban, a Szallit6 szerzodesszegese miatt azonnali hatellyal
felmondhatja a szerzod6st az a16bbi esetekben:
a.) ha a Szallit6 a szerz6desbol es mellekleteibol ered6 lenyeges kdtelezetts6geit a
Megrendel6 altal meghatArozott mennyis6gben 6s minos6gben, hat6ridoben vagy
megfelel6 p6that6rid6n belUl nem v6gzi el.
b.) ha a Szellit6 - szerz6d6sszeg6se eseten - a Megrendel6 szerzod6sszer(
teljesit6sre vonatkoz6 irasbeli felszolit6sa ellen6re halad6ktalanur, vagy a
Megrendelo altal irasban kit(zOtt megfele16 p6that6rid6n belUl a hib6t nem arvosoUa.
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1X.3.1 Megrendelo jogosult 6s egyben k6teles a szerzod6st azonnali hatellyal
felmondani ha:
- a Szallit6ban kdzvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghalado tulajdoni
r6szesedest szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemelyes ioga szerint
jogk6pes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k, pontjaban
meghaterozott felteteleknek.
- a Szallit6 k6zvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szemelyes joga szerint iogk6pes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. S (1) bekezdes k) pontjaban
meghatarozott felteteleknek.
Szellitd az e pontban foglalt felmondas eset6n a szerz6des megszondse el6tt mer
teljesitett szolgeftat6s szerz6desszerii p6nzbeli ellenertek6re jogosult.

1X.4. Szerzod6 felek egyet6rtenek abban, hogy a szerzod6s lvlegrendel6 rdsz6r6l
torteno felmondesa vagy elellasa a szerz6desszeg6shez ffizodo egyeb szankci6k
vagy jogosuftsagok gyakorlasSt nem 26rja ki, illetve nem korlatozza.

1X.5. A Szallit6 a szerz6d6st irdsban felmondhatja, amennyiben a Megrendelo a
Szellit6 r6szere jaro v6llalkozoi dij megfizet6sevel 30 napot meghalad6 k6sedelembe
esik,6s ezt kdvet6en a Szellit6 6ltal ir6sban kit(zdtt legalabb 15 napos p6thatArid6re
sem teljesit, tovabb6, ha a jelen szerz6d6sben meghatarozott kotelezettsegeit
visszatdroen nem vagy nem megfelel6en teljesiti, 6s ez akadelyozza a Sz6llit6
szerz6desszerii teljesit6s6t.

|X.6. Amennyiben a Szdllit6 a hatalyos szerz6des elnyer6se 6rdek6ben, vagy annak
teljesitese soren vesaegeteshez, csalashoz, kenyszerhez, vagy
versenykorlatozdshoz folyamodik vagy ezek gyanija meriil fel, a Projekt V6grehajt6
a tudomasera jutast6l szamitott 1 6ven beliil elellhat a szez6dest6l, ezzel
egyidejiileg ertesiti a magyar hat6s6gokat. A 526llit6 tudomasul veszi, hogy reszere
a gyani kivizsg6liisanak |€zeteseig nem t0rt6nik kifizetes. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy a Szallit6 vesztegeteshez, csalashoz, k6nyszerhez, vagy
versenykorl6tozashoz folyamodott, a szerz6des ellenedeke nem kerul resz6re
kifizetesre, tovabbA a SECO dont6se alapjan meghatarozott vagy hatArozatlan id6re
kizarhat6 a SECO eltal finanszirozott projektek kapcsan tdrt6no Megrendel6sekbol.

x.
Nyilatkozatok, 6rtesit6sek, titoktades

X.1. Mindket f6l kijelenti, hogy
- kell6 felhatalmazassal es jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6d6s aliiiras6ra 6s
teljesit6s6re;
- a jelen szerz6d6s alair6set az erre kijelolt vezet6, illet6leg a c6g igazgat6saga, vagy
vezet6 testulete szabavszer(en enged6lyezte, 6s az megfelel az erre vonatkoz6
jogszab6lyi rendelkez6sekneki
- a jelen szerz6d6st a f6l nev6ben al6ir6 szem6ly megfelel6, a vonatkoz6
jogszab6lyok aftal megkivent regisztrelt alSirasi joggal rendelkezik, igy r6sz6r6l a
szerz6des aleirasa 6s teljesitese nem eredm6nyezi mes, olyan szerzodes vagy
egy6b jognyilatkozat megszeg6set, melyben f6lk6nt szerepel;
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- nincs olyan fugg6ben levo kotelezetts6ge vagy 6rdekkoreben l6v6 mAs kdrulmeny,
amely kedvez6tleni.il hathat a jelen szerz6d6sben foglaltak 6rv6nyess6gere,
teljesites6re vagy sajet teljesitesi k6szs6g6re, illetve k6pess6gere.

X.2. Valamennyi, a szerz6d6s teljesitese szempontjAb6l lenyeges nyilatkozat,
kozl6s megtetele kizar6lag iresban erv6nyes. A felek szabelyszer0 iresbeli kdzldsnek
tekintik a faxon es e-mailen elkUlddtt irasbeli ilzeneteket is. Kets6g eset6n mind lev6l,
mind fax, mind pedig e-mail eset6ben a k0ldo felet terheli annak a bizonyitesa, hogy
a m6sik f6l r'szere az iizenetet megkuldte. Az aizenet megkulddse bizonyithat6
ajenlott postai kuldemeny eset6n felad6vevennyel, faxuzenet eset6n hiba 6s
megszakitesmentes ad6st bizonyit6 fax-igazol6 szelv6nnyel, e-mail eset6n pedig a
masik f6l levelesled 4eba erkez6sl igazol6 iizenettel.

X.3. A szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban
foglaltakat, valamint a teljesitesrik sor6n az egymasnak atadott inform6ci6t
bizalmasan, iizleti titokk6nt kezelik 6s azokat nem hozzek harmadik f6l tudomasara.
kiv6ve, ha valamelyik fel a jogszabalyban eloirt kotelezettsegenek teljesitese
6rdekeben hozza nyilvAnossagra a fenti informaci6k valamelyiket.

X.4. Szallit6 vellalja, hogy a Ptk.2.47 S-era figyelemmel Uzleti titok cimen nem
tagadja meg a tajekoztat6st a jelen szerz6des l6nyeges tartalmar6l. Szallit6 jelen
szerz6d6s alai16saval tudom6sul veszi, hogy nem minosUl ilzleti titoknak az az adat,
amelynek megismeres6t, vagy nyilv6nossagra hozatal6t kijlon torv6ny kdzerdekbol
elrendeli.

X.5. Szellit6 tudom6sul veszi, hogy a szerz6des teijesit6senek teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezet6t az ajanlatkdro sz6m6ra megismerhet6v6 teszi es a Kbt. 125 S
(5) bekezd6s szerinti iigyletekr6l az ajanlatk6r6t habdektatanut ertesiti. (Kbt. j2S 

S
(4) bekezdes b) pont)

xt.
Enged6lyek

X|.1. Sz6llit6 jelen szerzodes alapj6n kiz6r6lag a hatalyos szabvanyoknak,
minosegi elciirAsoknak megfelel6, a forgalomba hozatalra vonatkoz6 enged6lyekkel
rendelkezo term6ket sz6llithat Megrendelo rgsz6re.

X|.2. Amennyiben biirmely term6k tekintet6ben az el6irt enged6lyeket visszavonjek,
a term6k forgalmazdsenak lehet6s6g6t felfuggesztik, vagy megszuntetik, Szallit6
koteles a k0rUlm6nyekr6l Megrendel6t halad6ktalanul iresban 6rtesiteni. Amennyiben
van olyan termek, am€ily a kiesett arucikket p6tolhatja, a felek errol kozdsen
6llapodnak meg.

X1.3. A fentiekkel kapcsolatban ketetkezeft igazolt k6ttsegek Szd it6t terhelik.

X1.4. A fenti esetben a szez6d6 felek a kiesett termek massal t6rt6no D6flasar6l.
illetve azok ellen6rt6kenek beszamitas616l esetenk6nt allapodnak meg.

x .

Szoftverrendelkez6sek
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Xll.1. Amennyiben a Sz6llitd a jelen szerzodes tdrgyet k6pezo termekkel egyiitt
rendelkez6sre bocset szoftvereket, [gy a szoftverek felhasznalasi jogait korletoz6s
n6lk0li idcitartamra at nem ruhezhat6, ill. nem kizer6lagos jelleggel adja at a
Megrendelonek. A termekekkel egyutt leszdllitott szoftvereket a Megrendel6 a
lesz6llitott term6kekkel egyutt annak m0kddtet6se c6ljab6l jogosult v6ltozaflan
formeban 6s a mtiszaki leirasban megnevezett c6lra haszndlni. A szoftvereket 6s az
ehhez tartoz6 dokumentaci6t a megrendel6 harmadik fel r6sz6re semmilyen
jogcimen vagy megallapodes alapjiin nem adhatja 6t, ill. semmilyen m6don nem
teheti ilyen szem6lyek reszere hozz6t6rhet5v6. A szoftverek hasznelati dijet a v6tel6r
taftalmazza. A Megrendelo a szoftvereket nem masolhatja le, nem fejlesztheti
tovebb, nem fejlesztheti vissza, ill. nem tOr0lheti azokat. A leszdllitott term6k
teljesitm6ny6nek ill. teljesitokepessegenek ndvel6se 6rdek6ben az azzal egyi:ttl
szellitott szoftver m6dosit6sa ill. bovit6se kiil6n dijaziis elleneben tdrt6nik.
A szervizszoftverek haszn6lata vonatkozds6ban szetz'd(i felek kul6n
meg6llapodasban rendelkeznek, tekintettel arra, hogy a szervizszoflverek haszn6lati
joga a szallit6t illeti.

x t.
Jogvit6k rendez6se

Xlll.1. Szerz6do felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat
els6dlegesen b6k6s Uton, tergyalasok 0tj6n kiv6nj6k rendezni, csupdn akkor
fordulnak bir6s6ghoz, ha a targyal6sos rendez6s nem vezetett eredmenyre.

Xlll.2. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megdllapod6sbdl ered6
valamennyi perben alevetik magukat az altaldnos illetekessegi szabelyok szerint
illet6kes bir6segnak, illelve tltrvenysz6knek.

xtv.
Alkalmazand6 jogszab6lyok

XlV.'1. A jelen szerzod6sben nem szabalyozott kerdesekre a kozbeszerzesekrol szol6
201'1. €vi CVlll. tdrv6ny, a Polgari Tdrv6nykdnyvtot sz6t6 1909. 6vi tV. torveny,
valamint az egyeb kapcsol6d6 jogszabelyok rendelkez6sei az iriinyad6k.

XlV.2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a tobbszOr m6dositott, a polgiiri
Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 1959. 6vi tV. tv. (regi ptk.) hely6be l6p6 [j potgari
Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tv.-nek (ij Ptk.) jelen szerz6d6sre vonatkoz6
rendelkezesei az alebbiak szerinti iriinyad6ak. Amennyiben a regi ptk. szabAlyozAsa
helyebe l6p6 0j Ptk. szab6ly megfelei6s6ge egy6rtelm0, ngy ezen nj ptk. jzabaty
alkalmaz6sa az ienyad6. Amennyiben jelen szerzcid6sben hivatkozott regi ptk.
szerinti hivatkozas 6s a hety6be lep6 Uj ptk. szerinti hivatkozds, vagy az 0j ptk.
egyeb rendekezesei koztitt ellentmondes meriil fel, igy Felek a r6gi szab6lyozes
tartalmanak megfelel6 szab6lyozast tekintik i16nyaa6nak, amennyiben az dj
szabelyozes megenged6 jellegii. Felek megellapodnak abban, hogy az esefleges
ellentmondasok felolddsa 6rdek6ben a j6hiszem( joggyakorl6s elv6t, az eredeti
szerz6d6skdtesi akaratot, 6s szerz6d6skdtes kdr6ben fel;eriilt eredeti szemoontokat
szem eldtt tartva egyeztetnek, 6s jernak el. tdrekednek az egysdges. es akaratuknak
megrerero Jogertetmezesre, es jogalkalmazesra - figyelemmel az egy6b irenyad6
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jogszab6lyok betart6s6nak sziJksegesseg6re is. sztjks6g szerint a szerzod6s

szUks6gszerti m6dosit6s6t, vagy 6rtelmez6si k6rdeseket i16sba foglalj6k.

XV.
Mell6kletek

A szerzod6s elv6laszthatatlan r6sz6t kepezik a kovetkezo mell6kletek:
1 . szAml melleklet: Aj6nlati felhiv6s 6s dokument6cio,
2. szAmu mell6klet: Sz6llit6 aj6nlata. (Kbt. 124 $ (2) bekezd6se alapj6n)

A szerz6d6s 6s mell6kletei kozdtti ellentmond6s eset6n a szerzod6s 6rtelmez6s6re
az allbbi sorrend az iAnYad6:

1. Szerzod6s,
2. Aj6nlati felhiv6s 6s dokument6ci6,
3. Sz6llit6 aj6nlata.

A szerzod6st 6s annak mell6kleteit a felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
elolvas6s 6s meg6rt6s ut6n, 0t eredeti peld6nyban irj6k al6, amelyb6l 4 p6ld6ny a

Megrendelot, 1 p6ld6ny a Sz6llit6t illet.

K6oviseli:
Gyurcsovics P6ter i.igyvezet6
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