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Sz6khelye: 1117 BudapestBudafoki ft 56.
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alkotta konzorcium - akonzorci6lis felt6telek a benyrijtott kcizcis ajfmlatban r6szletezve- mint
szillitil' a tov6bbiakban Sz6llit6 - egytittesen Felek - kcizott az alftbbifelt6telek mellett:

1. Aszerz6d6s t6rgya:
6rz6monit9t.t"{9:r:r 10 

^gyhoz 
klzponttal sziilitksa 6s tizembe helyezdse akdzbeszerzdsi eljirds ajanliti dokumentri"iopau 

^gnutii)ott specifik6ci6

A teljesit6s helye:

9:^n_t ig"l Gyd r gy Ors z69o s Kardi o I 6 gi ai Inte zet
1 096 Budapest, Haller u.29 . Kozponti"Rakt6r

Teljesit6si hat6rid6:

\.:".o?696s tirgyhban meghatfnozott 
.feladat teljesit6si hat6rideje: a szerz6d6salflirdsifiol szitmitott 56 nap. Er6sz6|it6si jog renntartasivu.

2.

3.



4. Teljesft6s, htad6s-6tv6tel:
4.1 A

te helyezdsdt 6s betanit6s6t Szillito a

A
a szfilitds az lrvdnyes szabviinyok szerinti I.o. minosdgben megtcirtdnt,
a kdsztildkek rendeltetdssze.i hasznillatr a alkalmasak,
az iizembe helyezdst ds a betanit6st Megrendelo 4.3. pontban megjelolt
kapcsolattart oj a igazolta.

az iftv 6teli j e gyzokcinyvb en a hi 6nyok me gsztintet6s 6re

4.2 
elolni'

Akezet*szem'tyzetbel!:;Z:[r";:'yffiL'jj;:i;:::::r:;:::i:::;Xy;:cinyvet
Magy ar nyelvri kezeldsi-karbantartiisi ritmutat6kat

A sikertelen Stadfn-irtvdteli eljiir6s kciltsdgei szdllit6tterhelik, amennyibe n ez a
s zallitd drdekkci r6b en fe lmertil 6 okra v eietheto vi s s za.4.3 Kapcsolattartilsrakijekilt szemdlyek:
Megrendel o r6sz6rol: Balogh atiitu tel: 06 70 37g 609I

mb. mriszaki osztdlyvezeto tellfax:06 I2i5 7274
Szilllito rdszdrbl: CzipriErno tel: 06 30 530 g132

Tak6cs B6lint tel: 06 30 631 6675
Varr6 Tibor tel: 06 30 g32 73 13

kijelcilt szemdlyek kotelesek a t z6
dktalanul ir6sban drtesiteni egym6st a
Szemdlyiikben tdrtdnt viitozisr6l a fele

5. Az ellenszolgdltatris:
5'1 Megrendell a szetzod6s szerint teljesitendo munk66rt Sziilito r6sz6re 29.999.900,-

Ft-t, + 8.099 .973 -r't AFA-I azaz brutto 3g.0g9 .g73 ,-Ft-t frzet.5.2 A Sz6llit6 kdtelezetts6get viilal arca,
v6llalt 5r ellen6ben maraddktalanu
firvilltozdsra nincs lehet6s6e. Az fr
kapcsolatban felmertil6 j 6ruldkos k6lts
kcini bizto s itdsilhoz sziiks6 se s.

5' 3 Az ellenszo lgilltatas fed,ezJe Megrendelo kciltsdgvetdsdben rendelkez1sre 6ll.

6. Fizet6si felt6telek:
6.1 A Megrendelo el6leget nem biztosft.
6.2 A ezeto:f abe 

'7'Jk:":l:;;T::#,"#ou egye orszfug Zrt. 1091g001_
0000006 8 -73 8 3 0003 szitmu bankszimlfii dn a.6'3 Fizetdsi kdsedelem esetdn szallit6 a jegybanki alapkamat szerinti kdsedelmi kamatsz{ml|zSs itra j o go sult.

6.4 A Sz6llit6 a szfumlitkat 2
ki6llitott szilmlinak az iz

6.5 A Megrendel6 nem frzet,
olyan kciltsdgeket, melyek a Kbt. 56. $
nem megfelelo t6rsas6g tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek a Sz1llitd ad6kcjtelesjovedelmdnek cs<ikkentds6re alkalmasak.

,l-



A sz6llit6 a teljes idotart ama alatttulajdonosi szerkezet1t aMegrendel6 6 teszi 6s a Kbt. ri.-$'rsr szerinti tigyretekr6l aMegrendel6t 6rtesfti.

7. Titokv6delmi
7.1 Felek kijelentik,

min6siil.

rendelkez6sek:
hogy szerz6ddstik nyilv5nos, annak tartarma kcizdrdekri adatnak

8.

8.1

7 '2 Felek kcitelezetts.get v6llalnak arra, hogy a jelen skapcsolatok folyt6n tu lom:isukra jutott 
"igrr"ri.-, izleti

tdnyeket a mrisik f6l el6zetes hozz6j6rur6ru.rzkul ,, 
"^no,yagy jogi szem6ly tudom6siira, nem

hozzftferiet6vd, ds uuuot uooJJun ttilcin iizl szttmdtra

7 .3 Felek a jelen s.zelzfdfss et szabiyozott kap ll[,, u,erk6 I c s i e l 6nydnek k6 r c s o no s maximarizdris arutci reke dnek.

A Szdllft6 kiitelezetts6gei:
A szfillito saiiit tevdkenysdgi kcjrdben gondoskod ik a rt.onattoz6 munkavddelmi,biztons6gtechnikai, uugyorruddelmi ds tijzvedelmi reidszabllyok betart 6sir6l, ale s ziihtils tdr gy anal< ril I a gm e g or z6 s er ol.
A sz6llit6 k<itelezettsegJ vaila arra, hogy a szerzodts t6rgy6t a vlllaltrir ellen6benmaraddktalanul, I'o' min6sdgben leszillitla, utolagos iruiitotarra nin"s-lehetos6g.Az 5t tartalmaz minden, a sierzodes tegesiiesev.i?"p"r"r",ban felmertil6 jrirul6koskdltsdget, amely a rendeltetdsszeni hasziillatteljes kcini Liztositrisdhoz sztiks6ges.
y#:1;r:t/,tfnti' hogv rendelkezik az eszkoz szervizetesohez sztiksoges t ii.epr.tt
A j6trillSsi id<in beliil keletkezett hiba esetdn sz6llit6k6teles a bejelent6st6l szrimitott24 ordn belul a hiba kijavft6s6t meg-k ezdeni. vr.g.#.ro a berendez6sek nemj6t6ll6sos hib6inak iavitdsdt csak Sz6llito szaksz..?irJu"t vkgezteti el, melynekoradij a max. 8. 000,-F t +27 yo Apa.
Ha szSllito a hiba kijavft6srit a bejelentd s kdzhezv6tel6t6l szitmitottan a varalthat6ridoben nem kezdi meg ds azt foiyam.atosan n€m vegziel l0 munkanapon beltil,kciteles Megrendelonek cseiekdsztirdklt biztositani.
A kijavitott, kicser6lt dolgokra asziilito a jdtil|hstkiterjeszti.
szilllitS 10 6vig kcltelezetisdget vdllal a teljls koni alkatrdsz ut6np6tliisra.sz6llit6 a i6t6llas ideje ala1|- 6vi kdt_ alkalommal a gyartdi el6iriisok szerint

ffi::|flHilr"u1 
lesz6llitott term6keket, melynek dokument 6tds6t atadia

J6t6lkis:
A szrillit6 a szilllitits tdrgydert es a villaltmunk6k hibritlan elvegzeseert az ijzembehelvezdst6l szdmitott z+ honap j6t6ll6st valtat. sraiiiiJ i6t6il6si kcitelezettsdgemegszrinik'ha a hiba rendeltetdsellenes vagy szakszeritlenhasznillat illetve tiiroliis,sziinddkos rongiil6s, vagy eroszakos behat6s, elemi kiir miatt kovetkezett be.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8
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10. K:iresetek,krirt6rft6s:
K6reset bekcivetkeztel
kirokozo,a MegrendeJ tet6 legrovidebb idon belUl a
Amennyi|e n aSzdilito rz6kdnyvet kell felvenni.
(munkasztineti 6s tinne 

r 6tvdtel6t kcivet6 24 Stinbel]ul
revdtelt tenni.Ennek elmulasztdsa.eset6n a jeg,yzilkonyvben foglaltak ut6bb nem kdpezhetik vitatargyitt' A Szrillft6nak a kriresemZny kiviLsgflIititio.a k6sobbiekben joga van,

| - A tulajdonjog 6s a kirvesz6ly:
t t t 

fi":r'r}13,taX 
taryvdnak tulajdonjoga az ellens zolgrrtatds kiegyenlftds6vel szrill 6t a

11.2 Akdrveszely visel6se a
1 1.3 A ,r"rr6i"" tirgydt >n 

.szii\ 6t a Megrendelore.

sziilitolevdllel tctrtdnik ' !'l\"1 j6vrihagyott m6don

tartozlk, azert Megrend 6s kiirveszdly viseldsi kcjrdbe

I6p6se:
en, hat eredeti pdldrinyban kdszi.ir ds Felek kcircscincis
hat|lyba. A Megrendel6 ndgy, a SzatftO tJi"r.O",i

13. 2616 rendelkez6sek:
13.1
r ^ ^ a szerz6d6 felek kdzcjs megegy
I r.z zerz6d6s keretdben f,etet Ztt"ai irott

eketajdntott rev6rben 1til.?'-3ilr'il:1il::'l,i dftesitdsek hatatya a cimzett iitati
. ^ ^ 9ludtelkor (kdzhezvdtelkor) 6ll be.
13'3 Kdsedelmes teljesitds 

"r"id' sz611it6 napi 0,5%o-os kcjtbdrt kciteles fizetnia nett6beszerzdsi drt6k ut6n. A kiitbdr maxim6lis 6rt6ke a nett6 61 l[yo-a.Amennyiben akdsedelem a20.napotel6ri, Megrendel6 jogosult i szerzodestcil eliillni, ds a term.kbe szer zdsere m6s szillitot, ajl szeiztj dni.
13'4 A szerz6d€'sb6l 

-eredo 
jogvitrikat 

.Felek bdk6s iton, t6rgyal6s keret6ben kiv6nj6krendezni, sziiksdg szerini szakert6 bevondsiiva r,. 
-A' 

t[rgyalis arapja az aj1nrat esdokument6ci6' valamint a szerz6dds. 
.Amennyiben a targyalks 30 napon beliil nemvezet eredmdnyre, szetzldo felek a vita elbiialasdra Megrendel6 szoitretye szerintibir6srig kizirolagos illetdkessdgdt kdtik ki. ,

l3'5 A Megrendel6 jogosult es eglben kciteles a szerz6d,6st felmondani - ha sziiksdgesolyan hatitidlvel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz1d,essel drintett feladataelldtilsdrol gondoskodni tudion _ haa) a sz6llit6ban kcizvetetten vagy kcizvetlenti 1 25%o-oL meghalad6 tulajdoni
szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem

m felel meg a Kbt. 56. g (1) bekez d.es k)

}rr|rMegrendel6 
kdzvetetten vagy kcizvetlentir 25yo-ot meghalad6 tulajdoni

rendel szemdly vagy jogi szemdlyisdggel nem

pontjd nem felel meg a Kbt' 56. S f il uJr<ez des k)

A fentiek szerinti felmondiis eset6n a sziilito a szerzftdes megszrin6se el6tt miirteljesftett szorgftrtatils szerz6dds szeriip'nzberi ellenertlk.re jogosult.

cr{



13.6 A Felek tudomiisul veszik a 46/201
szerinti szerz6d6st felbont6 feltdtelt

A
ill koteles a szetzldlshez arra vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy azor iJLltlfl"sdg 

ktizvetleniil beszerezhe t u {rattiliruuonu*oro adatokat az

Budapest, 2012. december 1 1.
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