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ifelhiv6sban6sdokument6ci6banfelsorolt6saVev66ltal
)t * ugyiott meghat6rozott min6s6gbeir a Vev6 rlszdre

lesz1llitja, A szerzodds id6tartam a a sleuodes al1irhsfrtkovet6en l2h6napigi'rt'

2.1 Elad6 tudom6sul veszi, hogy a vev6 az l'l pontban meghattrozott 6rumennyisdget

olyan m6don to,.i"ri"i" megv6s6r6ini, ahogy ez aieie.npontban szabhlyozhsra kertil'

yev6 az 1./ pontban emritettek ,r"rlint u""Eludo- minden eitdres ndlkiil eifogadott aifinlar

szerinti term6keit havonta az ur. L.hilri 
"y 

tratkozar form6j6ban v6s6rolja meg az e1ad6t6l

irgy,hogyaszerzidtsesid6szakv6g6igut.l3"'mennyisdglegal6bbT0o/o-alehiv6sra

fT$ " kert sz6rrit6si hat6rido elott legal6bb 3 nappal koteles a megrendel6st faxon vagy

erektronikus rev6rben feladni Erad6 i."pJr"r"o"n 6ja^ izam6ra, akr ennek felad6s6t koveto 3

napon beltil-- nifti" "i*, 
aigazol1shi6ny6ban is - koteles teljesiteni'

3.lElad6kotelezimagftarra,hogyal,,'lponlban.emlitettlehiv6sszerintiterm6keketa
gben, v6l"asztlkbin 6s m6retben a tfurgyh6napon beltil havonta

leaVev66ltalerrefeljogositcttszervezeteinek,ahogyeza
eriilt.

Anyertesaj6nlattevojogosultaszerzodlsid6tartamadLattirjfejleszt6suinnovativterm6ket
szfiritam, az ir vagy egydb szerzoddses feltdtelek m6dosit6sa n6rkiir. Az 6r-ert6k ar6nyoss6got' '

6s a szakmai min6s6gi megfeleld st az ajfnlatkdro k6pvisel6j6vel koteles egyeztetn\'

Alehiv6snakmegfelel6sz6llit6safelekegyezomeg6llapodfusa-szerint'akkortort6nikmeg
szabllyszeriien, hi azul,ld| vagy M ilItalalgerwu. vett Fuvaroz6 az Stukatlartalmazo egyes

sz'ritm.nyokat azElad6 kock6zat6ra a vev6 kozponti rakt6r6ba (1096 Budapest, Haller u

29) leszlllitja, (lesz6llittatja) 6s a ki'ildemdnyt csomagol6si egys6genkenl ltszftmolva a

lehiv6sban megjelolt egys6g vagy szem 6ly i6sz&e mennyis6 grleg 6tadla' Az Elad6 a

lesz'llitott term6keket bontatlan gy,iti '.r9magol6sban, gyhri tartozdklista alapifn'

minosdgtanirsitassal 6s egy6b dokum#5ci6kkal egylitt adia 6t a vev6nek' A csomagolasnak

alkalmasnak kerl lennie arra, hogy aiermekek eps6g6t afivarozils 6s a t6ror6s tdorartamaarart

megov]a.
A. iiin"Osegmegvizsg6l6s helye a Vev6 sz6khelye' A Vev6

m"nnyisef szerint iltvett ierm6k csomagoldson beliili
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folyamatosan vdgzi. Az Elad6 villlalja, hogy a szerz6dds teljesit6sdnek id6tartama alatt
fo lyamato s an rendelke zdsr e 6ll, konzultf cio s lehet6 s6 get bizto sit.

Atv6telre jogosult szem6ly: rakt6ros illetve a helyettesit6ssel megbizott szem6ly.
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy az Elad6nak a jelen pontban foglaltakkal
kapcsolatban felmeriilt kolts6gei fedezetlre az Ll pontban emlftett elfogadott ajfunlat szerinti
ftr szolg6l.
Kap c s o I att arto a V ev6 r d s z 616 I : anya g g azdillko di.si o szt|Iyv ezeto
Kapcsolattarlo az Elad6 rdszerll: ...

A szerzodds teljesitds6ben kozremrikrjd6, a beszeruls drtdkdnek 10 yo-6t meghalad6
m6rtdkben ig6nybe venni kivSnt aIvhlIaIkoz6k neve, cime: -

4.1 Azellenszolg|ltathsteljesit6se
Vev6 a lehiv6s teljesitds6t igazol6 szab|lyszeri. mindk6t f61 6ltaI alilirt frtvdoli
elismerv6nnyel vagy szrillit6lev6llel felszerelt szhmlfrt, a Kbt. 130. $ (1) 6s (5)-(6)-a , a Ptk.
6:130. $ (3) bekezdlse, az 1997.6vi LXXXIII. torv6ny 9/A. $ a) pont, valamint az Art 3614.$
szerint a szdmla kezhez v6tel6t6l szhmitott 60 napon beltil banki 6tutal6ssal egyenliti ki az
Elad6nak.
Nem vitatott a szerzod6 felek 6ItaI,hogy a szeru6deses id6szak folyamdn az egyes szdmlilkba
csak azok az 6rak, firkepzesi tenyezok ds kolts6gek 6llithat6k be, m6gpedig ugyanolyan
mdrtdkben, amelyeket az 1./ pont 6rtelmdben az E.lad6 elfogadott ajfrnlata tartalmaz,
fiiggetleniil attol, hogy amagyarorszilgivagy a vil6gpiaci 6rak mik6ppen alakulnak, 6s hogy
hogyan vftltozik az infTfucios rffia, vagy a devrza ittszitmitf;;i kulcs.
A Vev6 el6leget nemfrzet.
A szfimlShoz Iartoz6 lehiv6s teljesit6s6t igazolo - aYevfitol sz\rmazS - 6tv6teli elismerv6nyt
vagy szilllit6levelet csatolni kell 6s az igy ki6llftott 6s felszerelt szhmlfit azF,lad,6 k<izvetlentil
azlntlzetGazdasdgilgazgat6sdgdranyujtjabe.
Amennyiben Vev6 az Elad.6 szamlajat a jelen pontban rogzitett hatarid6n beli.il nem
egyenliten6 ki, koteles az E.lad,Snak a Ptk. idevonatkozo szab|lyai szerinti mindenkori
6rv6nyes k6sedelmi kamatot is megfizetni,
Az Elad6 nem ftzet, illetve sz6mol el a szerzodds teljesit6s6vel osszeftiggdsben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
tarsas6g tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek az E1ad6 ad6koteles jovedelm6nek
csokkent6s6re alkalmasak, Az elad6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes idotartama alatt
tulajdonosi szerkezetlt a Vev6 szhmilra megismerhetove teszi 6s a Kbt. 125. $ (5) szerinti
iigyletekrol a vevot haladdktalanul drtesiti.
A teljesit6st rgazol6 neve, beosztdsa: Faragond Loys Ildik6

5 ./ A szerzod6st biztosit6 mell6kkotelezettsdgek

A Ptk. 6:186. $ (1) szerint,,A kotelezettp6nz fizet6s6re kotelezheti magdtaffaaz esetre, ha
olyan okb6l, amely6rt felel6s, megszegi a szerz6d6,st."

5.1. SZAVATOSSAG ES JOTALLAS
Szerzldo felek egyetdrtenek abban, hogy a termdkkel kapcsolatos szavatoss6g 6s j6t6l16s
szabfiyaira - az l./ pontban foglaltak fliggvdnydben - az elfogadott ajfunlat lartalma az
ir6nyad6.



Eladrf kijelenti 6s szavatoss6got v6llal a26rt, hogy a jelen szerz6d6s t6rgy6t kepezl termdkek
rendelkeznek jogszeru forgalomba hozatalt igazolo dokumentumokkal, 6rv6nyes forgalomba
hozatali engeddllyel.

5.2. KESEDELMES TELJESITES, KESEDELMI KOTBER
A min6sdgi hib6kkal vagy a mennyis6gi elt6rdsekkel, hiSnyokkal kapcsolatos ig6nyeket a
Vev6 azok 6szlel6sdt kovet6 3 munkanapon beliil b6rmikor kifog6s ttngySvd teheti az
Elad6n51, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 mdg 6rv6nyben van. Ezen esetben, a Vev6 tartozik
- a jelzett 3 munkanapos hatarid6n beliil - azEladfitkozos jegyz6kdnyv felv6tel6re meghivni.
A kotbdr m6rt6ke k6sedelem eset6n a kdsedelmesen sz6llitott drucikkek nett6 6rt6k6nek
figyelembevdtel6vel napi 1 szdzal1k,legfeljebb azonban az errntettnett6 6ru-6rtdk20Yo.-a.

5.3. HIBAS TELJESITES, HIBAS TELJESITESI (MIN6SEGD KOTBER
Egyet6rtenek a szerz6d6 felek abban, hogy a sz6llitdsb6l, ill, fuvaroz6sbol ered6 hib6kkal
kapcsolatban a Vevo a teljesitds megtort6ntltol szdmitott 3 munkanapon beltil jogosult az
Elad6val szemben fe116pni. A min6s6gi hib6kkal vagy amennyis6gi elt6rdsekkel, hianyokkal
kapcsolatos ig6nyeket a Vev6 azok eszlel6s6t kcjvet6 3 munkanapon beltil b6rmikor kifogris
tfngyhv1' teheti az Elad[ndI, felt6ve, hogy a szavatoss6gi id6 mdg 6rvdnyben van. Ezen
esetben, a VevS tartozlk - a jelzett 3 munkanapos hat6rid6n beltil - az Elad6t kozos
j egyz6konyv felv6tel6re meghivni.
Hib6s teljesit6ssel kapcsolatban a hib6val 6rintett termdkek nett6 drt6kdnek 10%-amerteki
min6s6gi kotbdrt lehet kovetelni.

5.4, MEGHIUSULASI KOTBER
A 6.1, pontban felsorolt okok miatt az adott megrendeldst6l val6 Vev6i el6ll6s vagy azotnah
hat|lyu felmond6s esetdre egyardrrt kdtbdrt kotnek ki azBlad| terhdre.
A 6.1. pontban felsorolt el6l16s vagy felmond6s esetdn az lrrntett term6kek nett6 6rt6k6nek
20o/o-a m6rtdku meghirisul6si kcitb6rt kovetelhet a Vevo.

5.5, Tiszt6ban vannak a szerzodl felek azzal, hogy a kdtb6rkovetelds behajt6s6n trilmen6en a
Vev6 a szerzlddsszegdsbol ered6 khranak megt6rit6sdt is k<jvetelheti az Elad6t6l. a k6r
osszegdbe azonban amftr behajtott kcitb6r osszege belesz6mit.
A kcjtbdr akkor is j6r, ha a Vev6nek kara nem meri.ilt fel.
A kotbdrt a Vev6 jogosult a benyirjtott sz6mI6b61 visszatartani 6s azt a vdgszftmla netto
osszeg6b6l levonni.

6.1 A szerzod6s megszrin6se, megsziintet6se

6.1.

A Vev6 egyoldahi, ir6sbeli, az Elad6hoz rntlzettnytlatkozatdval azonnalihatilllyal eldllhat az
addsvdteli szerzodestol, amennyiben kor6bbi teljesitds nem tort6nt, vagy el6llhat az adott
me grend e I 6 st6 I v a gy azonnari hatally al felmondhatj a a szer z6 d6 st, ha :

- az Eladtf az egyes r6sszrillit6sokkal tobb mint 15 napot k6sett;
- sz|llitdsi ktitelezettsdg teljesit6sdnek kdsedelme vagy elmulasztdsa, amennyiben ilyen

szerz\ d6ssze gd s i es et m6s o dik alkalommal i s me gism6tl 6dndk,
- a leszftllitott termdk min6s6gi fogyatdkoss6ga eset6n, de akkor is ha kidenil, hogy a

term6k tipus6ban (rendszerdben) nem felel meg az Ll pont szerinti ajanlatban, foglalt
min6sdgi kcjvetelmdnyeknek, a Vevd a jelen szerzoddsben szab6lyo zott mertekri min6sdgi
kotbdrt 6s/vagy k6rt6ritdsi igdnyt drvdnyesithet, 6s amennyiben rendszerbeli min6s6gi
elt6r6st tapasztalna, irgy drdekmril6sfunak igazol6sa n61ki.il az adott rendel6st6l nyomban



el6llhat, vagy azorTnali hat6llyal felmondhatja a szeruoddst, meghirisul6si kiltb6rt 6s

k6rtdrftdst kovetelhet,
- Ha az elad6 a minosdgi hib6s termdket a hibabejelentdst kcjveto 15 munkanapon beltil nem

cser6li ki, a Vev6nek jog6ban 6ll a le nem sz6llitott arucikkek tekintetdben a

megrendel6st6l el6llni 6s az adott term6ket harmadik szem6ly6l beszerczni az Elad6
kolts6g6re. Ebben az esetben a harmadik szem6lynek frzetett ftr, valamrnt valamennyi, a

szdllit6ssal, beszerz6ssel kapcsolatban felmeriil6 kdlts6gek kiterhelhet6ek az Elad6
rdszdre.

- afrzet5,si halad6k idotartamdnak leteltdt kdvet6en amennyiben azElad6 fizet6skdptelennd
v6lt, oncs6dot jelentett ilietve ellene cs6dot jelentettek be, felsz6mol6si elj6r6s folyik
ellene;

- az Elad6 szerzoddsellenesen beszi.intette sz6llit6sait.
Ha a Vevd a szerzoddst a fenti b6rmely okb6l megsztinteti egyoldahi nyilatkozathval, az

Elad6 nem jogosult a Vev6t6l tov6bbi kifizet6seket kovetelni.

6.2. A VevS jogosult 6s egyben koteles a szerzod6st felmondani - ha szi.iks6ges olyan
hatarid6vel, amely lehetov6 teszi, hogy a szerzoddssel 6rintett feladata ell6t6s6rol
gondoskodni tudjon - ha

a) az Elad6 tfrsashghban kozvetetten vagy kozvetleniil 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni
r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes
szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdes k) pontj6ban meghatfrrozott
valamely felt6teleknek.

b) az Elado t6rsas6g kcjzvetetten vagy kozvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni
rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes

szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56, $ (1) bekezdds k) pontj6ban meghatfuozott
valamely feltdteleknek.

A fentiek szerinti felmond6s eset6n az EIad6 a szerz6d6s megszrin6se el6tt m6r teljesitett
szolg|ltat6s szerzod6ss zeri penzbeli ellen6rt6k6re j o gosult.

7.1 Az Elad6t az 5rvdnyes jogszab6lyok szerinti m6don titoktart6si kotelezettsdg terheli a

szerzodes teljesit6se sor6n a Vev6vel, annak tevdkenys6g6vel kapcsolatban tudom6s6ra jut6
mindennemu adat, inform6ci6, ismeret vonatkozftsitban. E titoktart6si kotelezettsdg kiterjed az
Eladr6 alkalmazotlaira, munkatfnsata, besz6llit6ira, akiket tev6kenys6gtik megkezd6se el6tt
kotel e s az Elad,6 a titoktartdsra hite lt 6rdem15 en fi gyelmeztetni,
Az Elad6 a Vev6 enged6lye n6lkiil harmadik felnek nem hozhatja tudom6sara a szerzodds,
illetve azzalkapcsolatban b6rmely m6s dokumentdci6 vagy informdciS adatart.
A m6sik feI elozetes j6v6hagydsa ndlkiil titkos inform6ci6t egyik fel sem tehet kozz6,
harmadik szem6ly rendelkez6s6re nem bocs6that, kivdve ha ezt hat6lyos 6s 6rv6nyes
jogszabilly alapj6n valamely bir6s6g vagy m6s hatos6g kotelez6 6rvdnnyel elrendeli.
Az Elad6 kifog6stalan teljesit6s6r6l a teljes term6kmennyisdg 6tad6s-5tv6tel6t kovet6en a

Vev6 ir6sban nyilatkozik. A Vev6 e nyilatkozattal felhatalmazza az Elad6t, hogy az adott
termdkek Vev6 reszlre tort6n6 lesz|llithsa vonatkoz6sdban a Vevdt referencialist6j6n
feltrintesse 6s ezt - el6zetesen irilsban egyeztetett m6don - marketingtev6kenys6g6ben
felhaszn6lhassa. A Vevo a leszdllftott termdkek mesfelel6s6s6rol referenci6t krz6r6las. a
term6k felhaszn6l6s6t kovetoen 6llit ki.

A Vev6 a Kbt, 27. S Q)-@ bekezddse alapjdn akozbeszerzlsi eljhrilsban tort6n6 ajdnlattltelt
nem koti gazd6Ikod6 szervezet alapitdsShoz, tovftbbd nem teszi kotelez6v6, sem 1ehet6v6,
hogy a nyertes ajanlattevo(k) a szerz6d6s teljesit6se 6rdekdben gazd6lkod6 szervezetet
hozzanakl6tre.



A ktilfbldi ad6illet6s6gri Elad6 koteles a szeruod.lshez ana vonatkoz6 meghatalmaz1st
csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar ad6hat6sdg kozvetlentil
beszerezheti a 16 vonatkoz6 adatokat az orszdgokkozotti jogseg6ly igdnybevdtele n6lkul.
JeIen szeru6ddsben nem szabillyozott kdrd6sek tekintet6bei az-Ll pontban foglaltakt6l
fligg6en vagy az Elad6 elfogadott ajdnlatalartalmdttekintik a felek irrinyad6nak az\al,hogy
tdteles jogszabftlyi rendelkez6sk6nt a Kozbeszerulsi Torv6nyt 6s a Magyar fotg6ii
To rvdnykcinyv i devo n atko z6 an me gfe I e I 6 szab fiy ait fo gj 6k arkalmazni.
A Vev6nek 6s az Elad6nak meg kell termie mindent annak 6rdekdben, hogy kdzvetlen
t6rgyal6sokon bdk6s fton rendezzenekminden olyan ndzeteltdrdst, vagy vit6t, amely kcizottiik
a szerzlddssel kapcsolatban meriil fel.

Vev6 szerz6ddses kotelezetts 6get azzal a bont6 feltdtellel vagy affa az esetre rdgzitett
felmond6si joggal v6llal, hogy ameruryiben abeszerzds thrgySravonatkoz6an a kcizpontJsitott
kozbeszetzdsi rendszerben vagy a fenntart6 illtaIi tdrsdgi szinten <jsszevont kozbeszerzls
keretdben keretmeg6llapod6s vagy -szerzodds keriii megk6t6sre, a kcizpontositott
kozbeszerz6s vagy a fenntart6 6ltali tdrs6gi szinten cjsszevont koibeszerzds keret6ben val6sitia
meg a beszerzdset, Vevonek semmilyen h6tr6nyos kcjvetkezm6nye nem szfrmazhat a
szerzo dds fe lmond6s 5b6 l.

8'/ A szerz6ddsm6dositrissal kapcsolatban a Kbt. 132. g-ban foglaltak ir6nyad6k.

Ezt az ad6svdteli szerzoddst a szeruldo felek elolvas6s ut6n mint akaratukkal 6s
nyrlatkozataikkalmindenbenmegegyezothelybenhagy6lagalfiirtak.

Budapest, 2016. m6rcius 01.
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