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' * ópt'i,seli: Neu:er Ánt]rrls, íig1.-vezető,

niint EiadÓ (a továbbiakban: Eladó),

_ ElaclÓ és Vevo a továbbiakban együttesen: "íelcii *

között a keltezés szerinti helyen és időpontban. az alábbi f-eltételekkel:

I. Előzmén1,ek

l.1. Vevo. nrint ajánlatkéro a közbeszer'zésekről szóló 2015' dvi CXLilI. t<irvény

{atovábbiakban: Kht.) i12' ns (1) bekezdés b) pontja, vaiamint a 1i3. 5s (5} bekezdés d)

pontja szednti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást Íblyatott |e ,,Áttósvételi szerzőtlés

keretében eslftöziik beszeriése g DÁNUBE BIKE&BOÁT - Discover the Small &
Mostltt Drtnube by bike and boat (SKHU/1601 of the Interreg V-A Slovakíu Hungar7
Cooperatiott Progrumme} pra'jekt keretében" elnevezés a]att (a továbbialcban:

Kö:bas:ar:ési EÍjtirtis). Vevő ElaclÓt hirdette ki a Kozbeszemési Eljárás 1. részében

nyeftes a.jánlatter'ójének. Felek ennek alapjárr kötik meg jelen Adásvételi szerződést

egynással'

1'2. Felek rögzítik" hogy a Yevő a Polgári Törr,énykönyvről szÓlÓ 2013. évi V. törvény (a

továbbiakban: Prlt.) 8:1'$ ( 1) bekezdés 7) pontja alapján szerződő hatóságnak rninostil.

2. A szerződés alapjriul seolgríIó okirctok, rlokttmentunok
2.1" Az alább felsorolt okiratokat. clokunrentunrokat úgy kell tekinteni. nrint arrrelyek a jelen

szerzodésse1 egy'üttesen ér1elnrezendők- nevezctcsr-'n :

a) a l(özbeszerzési Etjárás ajániattételi felhívás a (ós ttlltlttk fttócío'cítú.ytt, utrtennv'ihL,ll s(}r

ltc rii l t u n il tl o'r í t tls circi),

-)
il-1Wrefu
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b) a l(özbeszerzési Eljárás soráir kcletkezett kozbeszerzési clokutnentunrok (ajánlattételi

dtrkurrrentáciÓ) és az annak részét képezo rrliiszaki specifikáció,

c) a Kozbeszerzési Eljár'ásban a lebolryolítÓ által az ajánlattevőlinek rnegkülclött kiegészító
táj ékclztatás {a m e n n\: i b e n i l y e rl kict tl ús r u Í;cr ii l t),

d) az Eiadó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott ajánlat'

2'2. A ciokurrrentunrok egyrnást kiegészítik. és kolcsönösen magyalázzák. de kétértelműség

és eltéresek esetén a szerzódés értelrrrezóse szempontjából a jelen szerződéses

megállapodásban rogzítctt feltételeklrez képest a közbeszerzési dokurnentáció tartaima a

mértékadó.

3. Erteltnező rentIe!kezések

A jelen szerződésben szereplo kovetkező kifejezéseket az alábbiak szerint kel1 értelrnezni:

a) S:er:őt}ós: a szerződo felek között létrejött jelen megállapodás. arrrelyet szerződés
fonnájában rögzítettek és aláírtak, beieértve annak összes rrrellékletét és a
dokurnerrtációt is, valarnint nrindazon okmányokat' ane1yekre utalás történik;

b) Ajún{uriluli'feIhíttís: a Kozbeszerzési Eljárást rnegindítÓ ajánlattételi felhívás;

c) Ko:bes:crzasi DtlkttnenÍLűnoli: ninden olyan dokumentum. amei1'et az ajánlatkéro a
közbeszerzés vagy a konccsszió tárgya, ílletve a közbeszerzési r'agy koncessziós
beszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve anre1yre ennek

érc{ekében lrjvatliozik. így kiilÓnöSen aZ eijárást meghirdeto hirdetrnény. az eljárást

rrreghircleto lilirívásként alkalnrazott e1ozetes tiüékoztaló" nrírszaki specifikáciÓ'
isnrerteto" kicgészitő tájéltoztatás. javasolt szerzőcléses l'eltéteiek. a gazdasági szereplők

áital benyÍljtancló dokunrenturnok ruintál' részletes ártáblázat vagy étrazatlan

költségvetésl

d) VétaIíu' (u s:er:iítlés ellenél'téÍte): az Eladőnak a szerzódés keretében. szerzodéses

kötelezettségei leljes kÖrti és nregtblelő teljesítéséért Íjzeterrdo ellenérték:

e) '[.'el'ő: MosonmagyarÓvár Város Önkonnányzata, arnely a Kozbeszerzósi Eljár:ás

ajánlatkérÓieként a szerzodést megkötil

í) Eludr|: érvényes ajánlatot beny'r-'rjtott nyel1es ajánlattevő. akivei a Vevő az értékelt

ajánlata aiapjárr szerzodést köt:

g) Álrtillullo:ri: LIZ a gazdasági szereplo- akilarrrel1' a Közbeszerzési El-iárás

eredrrrényeként mcgkötött szerződés teljesítésében az Elactó áItal bevontan közvetlenül
vesz részt. kivér'e:

azon gazdasági szereplőt. amely tevéken1'ségét kizátÓlagos jog alapján végzí,

J a szerzódés teljesítésélrez igérrybe venni kír.ánt gyártót. Íbrgalrriazót" alkatrész

vagy alapanyag elaclóját'

Lebon.lnlitó: Ver,ő által a Közbeszezési Eljárás lebcrnyolításával rrregbízott szervezet'h)

4. A szerz(ídés Íúrgyu
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Jelen szerzodes tárgya az ajánlaltételi Í'elhívásban" r'alanrirrt a .jelen szelzcidés 1. szán:ri
mellékletét képező nrűszaki speciÍikációban n:egiratározott eszköz<jk Eiadi részérol
ttirtérro leszállítása és Vevii tuiajdonába adása. Vevo ezennel megrendeli, az Elació
peclig elvállalja a jelen szerződésberr. a kapcsoIóctó niellékletekben, valairrint Eiadó
ajánlatában tbglaltak szerint rnegiratározott eszközök leszállítását, Vevő által megjelölt
helyszínre a teljesítési határidőn belül.

Felek rogzítik, hogy Elaclónak az ártáblázatbarr (2. sZ. rnelléklet) nreglratározott
darabszárnú, eszkőzöket kcl1 leszállítania.

Vevó köteles az Eladó szegodésszerű teljesítését elfogaclní, továbbá a vitelárat a jelen
szerzódés 6. pontjában flrglaltak szei_int Eladó részére megfizetni.

Tel.iesítés, a feIek jogni és kiiteIezettségeí
Eladó a jelen szerzocléslren és mei]ékleteiben foglaltak szerint köteles teljesíterri.

A teljesítés ideje: A szerzÓdés ídotartarrra a szerzodéskötés napjátÓl számított 3 irÓnap.

VevŐ eloteljesítést elÍbgac1. Eladónak a íedes mennyiséget az elolrbiekben részletezett
időtartanr alatt kel1 a Vevő által meghatározott telj€Sítcsi helyle leszállítania'

A teljesítés rrródja:

Eladó felaclata a meglendelt eszközök kiszá1lítása Vevő.áltai rnegjelölt teljesítéii helyre'
ós az eszkozök átadása. A kiszállítás porrtos időpontját Vevo kijelölt kapcsolattar1ójáva1
szükséges elozete sen egyeztetni. ElaclÓtól a kiszáilított eszkcjzöket a Vevő
képviseletéberr jeierr lévő személy velreti át" az átvételt a szá}iító1evél és az átadás_

átvételi jeg1'zőkön;-v aláírásával szükséges igazolni.

A ]<iszállítás során' amenn'viben a garancia fultétele' az Eladó koteies gondoskodni az
eszközök összeszeleléséről" sérülésrnentes átadásáról. valarnint a csonragolóanyagok
e1szá11itásáró1.

A teljesítés helye 9200 MosonmagyarÓvár, Fo utca 1 1.

Vevő a szerzőclés teljesítésérrek eiisnret'éséről (teljesítésigazoiás) vag.y az elisnrerés
nregtagadásáLól iegkésóbb az Elactó te1jesitésétől vag-v* az enól szÓló írásbeli értesítés
kézhezvéte1étÓl számitott 15 (tizenöt) rrapon be1ü1 íi'ásban köteies nyilatkozni. A
szerzodésszeri't te}jesítést a Ver'(i írásbarr igaza|ja teljesitósigazolás kiá1lításával, a

teljesítést kör'eto l5 (tizenöt) napon beliil a Kbt. 135. $ (]) bekezdése alapján'

E}adó a Szerzodés teljesítésér'el kapcsolatos tbladatait a jeleir szerződés és mellékletei.
&Z ajánlattételi felhír'ás' illetve a Közbeszerzési Eljárás sor'án keletkezett egyéb
közbeszerzési dokr"rnrentunclk tartaima szetint köteles végrehajtarri Vevő érdekéberi"
annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal összhangban. Az Elactó e

kötelezettségei e1rrrrrlaszttsáért Í'eielősségge1tartozik. E1adÓ kijelenti és szavatolja. hogy
a jel'en szerzÓdés teljesítésc{hez sziiksé*'Ies szakisnreretekkel és eligeclélyelike}
rendelkezik- és tbl1,amatosan renc1elkezlri 1bg a jelerr szerzodés iclobeli hatái--va aiatt.

Felek rögzítik. hogy Eladót terhelik mindazon kcttelezettségek, arnelyeket a jelen
szerződés nem tesz kitbjezetten a VevŐ kötelezettségévé. }'Iacsak a jeien szelződeis

5.3,

5.5.

5.6.

t
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5.7.
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kif'ejezetten eltéroen nenr retrdelkezik. az Eladó jelerr szerzor1és szerinti kötelezettsége i

magukban foglaIják az összes olyan tételt. arnelyek speciÍikusan nincsenek &

szerzodésben nregetr:lítve. de minden kétséget kizáróan kÖvetkezrrek a szerződésbol.
valamii:t a jelerr szerzőclés szerinti teljesítések E}adó álta1i maracléktalarr

rrlegvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezekeí a tételeket a szerzodés
kiÍej ezetten eml ítette volna'

5.8. Arrrennyiben Elaclórrak a teljesítés érdekében intbrrnációra van szüksége' kciteles az

irrfbrrrrácii igényéroi Veviit ha]adéktalanul értesíteni. Vevő vállalja. lrogy az Eladó áttal

ésszeriien kér1. a szerzőclésszerii teljesítéshez sziikséges minden írrformácitit. adatol.

nr'ilatkozatot,hozzájárulást indokolatlarr késedelem né]kü1 Eladó rendeikezésére bocsát'

5,9. Felelcet a jelen szerződés fennállása alatt, kültjnösen a tájékoztatás terdrr- egymás
irányában foktlzott egyiittr:"rürködési kotelezettség ter"lreli. Vev<! partneleivel tör1énő

eg1'üttmiikodés magába foglalja killörrÖsen a folyamatos infornrációcserét. a

szükségszeru tájékoztatás| egyeztetésekel.

5'1t}. Felek kötelesek egymást haladéktalanultájékoztatni minden olyan kör:ülrrrényről. nreiy a

szet'zodés teljesítését érinti. kiilinösen azokról. nei'v*ek a szerzodés határicioben tÖrtérro

teljesitését akadályozlratják, vagy veszélyeztethetik. Felek az éfiesítés elmulasztásábÓl ,

vagy késedeimes teljesítésébőI eredo káréfi teijes 1tlelősség_eei taftoznak.

5.1 i. A teljesítés igazo1ására az aiátrbi dokumentumok szolgálnak: a teljesítések elismeréséről
Vevő által kiállított teljesitésigazolás. Az átadáS-átvételi jeg,'zokölryv kapcsárr Eladó
fbladata az eszközök nyilvárrtar1ásba vétclélrez szükséges acJatok kitoltése. és a kitclltott
satrlon átaciása Vevil képr'iseiojének az átaclás-átvétel sol'áir' Az eszközök leszállításkor
ElaclÓnak Vevő képviselője részére át liell adnia a szállítiievelet, az átadás-áti'ételi
jegyzőkön1.vet és a jÓtáliási/garancialevelet. amely alapján Vevő teljesítésigazolást ál1ít

ki.

5'12. A teijesítés során EladÓ a Közbeszeruési Eljárásban alvállalkozókat is bevonlrat'
amerrnyiben az igénybe venni kívánt alvállalkclzoit a Kbt. 138.$ (3) bekezdése szerint

azokat bejelentette' EladÓ teIjes felelclsseggel tar'tr:zjk az álta|a megbízott alvállalkozÓk,
eg-u"éb közrerrrÍrköc1r:k ter'ékenységéé11. Az alváilalkozók és egyéb közreműkoclők

igénybel'ételére a Kbt. 138' $ {1) - (4) bekezclésében tbglaltak alapján kerülhet sor'

Eladó a szerzodés teljesítéséhez jogosatr igén5'be vett alvállalkozóért- közrenrírködő

szerrrélyekér1 l:sy f'elel, rnintha a nrunkát maga végezte volna. ÁlvállalkozÓ.
kozrer"rrűkticlő jogosrrlatlan igérrybevétele esetén pectig tblelos minden olyan kárért is.
amel1' arrélkiii nem kcir,etkezett volna be' Ha EladÓ a jelen szerződés teljesítése
érdekében alvállalkozót vagy egyéb kozrenriikcjdőt vesz igérrybe. az E\ado az általa
igÓnybe vett lrannadik szemÓiy szánrára feltétieniil szükséges adatclkat, informáciÓkat

csak abban az esetben adtratja át, ba az Eladóval kötött nregállapodásábarr aZ

alvál'ialkozÓ kötelezettséget vállal arra, lrogy a Vevőtol, vagy az EladótÓl szeüett
aclatokat és inÍbrntációkat az Eladóvai azonos Íb]tételek szerint kezeli. A teljcsítósbe

bevotrt aivállaIkoztit. kijzrerrrírj*cidclt az Elaclóra vonatkozÓ titoktartás! kötelezettséggel
me ge u'vező nrértékr]i tito1ttartási köte1 ezettsé g ter'lre li'
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5.13. Az E1acló f-elariatai ellátását a tole elr,árlratÓ legnragasabb szakrnai színr'onalotr. a

felaclatok jellegéből adóclÓ esetleges baleseti kockázat lnirrirnaiizálása rrrellett köteies
teljesíteni. Eladó ttrdonrásrrl veszi. lrogy a neki ÍblrÓhatóan esetlegesell bekövetkező
bármiiyen trrulasztás, ka"r'vagy egyób hátrányos követ]<eznróny miatt a Vevot Íbielősség
nem ter-heli.

6' VéteÍúr,.fizetésifeltéteIek
6.1. A szer'zodés tárgyát képezÓ eszk<iztjk nettÓ ellenértéke: nettÓ 5.935.667 Ft + ÁFA, azaz

iitmillió-kilencszázharmincötezer-hatszázhatvanhét plusz általános forgalrni adó 27
7o, jelen szerződés 2' szárnir mellékletében (ártáblázat) részletezetteknek megfelelően.
Az elienérték nragába foglalja a Vevő áItal rrregjeliilt heiyszínre történő szállítás,
anrennyíben a garancia feltétele, az összeszerelés, a csomagolÓanyagok eiszál1ításálrak
költségeit és a magyar rryeivű dokr:mentácíÓ eileriér1ékét is.

6.2. Eladó kijelenti, bogy a vállalása va1amennyi koitséget magában Íbglaija, a Vevő által
eltbgaclott áron feiül semnrilyen jogcímen költség-, vagy díjigény,t nenr tátnaszthat.

6.3. A Felek niegáilapodnak abban' hogy a Vevő eloleget biztosit Eladó részére. legfeljebb a

te1jes elienszolgáltatás 5%_ának megtblelő tissze.gben.

Az előleg a legkésobb a szeződéskötéstol szánrított i5 napon belLil kerül kifizetésre ' Az
eltileg a végszárnlában keriii elszámo]ásra.

6.4' EiadÓ i db végszilmla ben1'újtásár'a a tényleges és szerzőclésszerri teljesítésének
megtoffénte után (a teljes eszköznrerrrryíség l00 %_ának leszállításrit kor''etően), a Vevő
áltat kiál1ítc,tt teljesítésigazolást kcji.'etőer: jogosr-r1t'

6'5. A szánrlát postai úton vagy szenrélyesen kell eljuttatni Vevo részóre. Eladó a számla
rrrel]é koteles csatolni a Vevo által elfogaciott es a1áín teljesítésigazolást' Elacló a

szánlát köteies a Vevő által kért. jelen szerződésben meghatározott részletezéssel
kiá1lítani.

ó.ó. Elacló tuclomásul veszi. hogy a szárnlát a mindenkori adózási' i1letve szárirviteli
jogszabályokrrak" továbbá a Vevő által nreghatározott egyéb tartalnri ós fbnlai
köveÍelrrrén3.'eknek nregfeleloerr kgteles kiál1itani. A lribásan kiál1ított számlábrll eredo
károkért Eladó te lj es feie iőssé ggel tartozik.

ő'7. Á szárnlákrrak taftaimazniuk kell a teljesítés időporrtját^ a Íjzetés móciját és határidejét, a
szerződés iktatószárrrát. tárgyát, továbbá a projekt azonosítÓszámát: Danube Bike&Boat
/ A Kis- és Mosoni_DLina t-elt'edezése kerékpárral és hajÓval" cínrlj SKFIIJl16a1l1.1/014
r'eg. szá:rr. ellenkező esetbetr a Vevo azokat azonosítlratatlarrnak tekinti. és E1adÓ részére
visszakrildi' Ebben az esetben Elacló koteles a számlát ki'javítarri. Szerződő fblek
negállapí1iák" hogy a szánrla fizetési határidejét a szabályszeríien és a nregtblelő
adato\kal kiál1ított száltrla kézhezvéte]étő1 szánrítják.

r.8. Felek megál1apodnak abbarr. hogy a szerzőciés elienszolgáltatásának kiegyenlítése sorárl

a Ptk. 6:130. 
't 

il) és {2) bekezdésében foglaltak szerint járrrak e1, anrely során EiaclÓ

szám|ájátlszálrrláít Ver,ő a kézhezr'ételtől számitott 30 (lianninc) napon"belül átutalássai
teljesití. Figyelemnrei arra" hogy a szerzőciés Ílnanszírozása Ver'ii Danube Bike&Boat /

,{\
\lr'\
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A Kis- és Mosorri-DLrrra tb1f'ec1eze{se kerékpárra1 és irajÓval'' círnii SKI-ILtl16all1.1l014
reg. szám azonosítószán'rit' projektje keretében tör1énik, ezért a 2a14-202a
progra:lozási iclőszakban az egyes eurnpai trrriós alapokból szátmazó tárrrogatások
tbllraszrrálásának rendjéről szolÓ 27u2aW. (XI. 5.) I{omr. rendelet is irányadÓ' A jelen
szerzőclés a tánrogatási szerzoclés l'endelkezései alapján utóftnanszítozásil. A tánrogatás
intenzitása 85 % erirÓpai uniÓs tárnogatás. 7aoÁhazai tárÍirranszírozású és 5% önerti. A
{inanszírozási és fizetési Íbltételekr'e a Kbt. 135. $ (1)' (ó) és (11) bckezdései is
irányadóak.

6.9, Késedeliles frzetés esetén EladÓ késedelmi karnatot számíthat fel, melynek mértéke a
Ptk. 6:155. $-ban meghatározott késedelmi kamat'

6.1Ü. VevŐ nem koteles kamatot fizetni a vitatott vagy jóvá nern hagyott számlák összege
után.

6' 1 1' Amennyiberr a szelződés megkotésekor hatályos ÁFA szabályozás a szer'zódés hatátya
alatt változik. a hatályos szabáiyozás a szerzőctés ÁFÁ-ra vonatkozÓ rendelkezéseit a
Szerz<idő Felek rninden külörr nyilatkozata, szerződés-n'rÓciosítás nélktil rnÓclosítja.

6.l2, Eladóbankszámlaszámanrelyreavételárteljes'ítenclo: i0200483-3ó113172-00000000' 
,'

7. JóttÍIIás, Eladö egyéb kötelezettségei
7.l. Eladó a Ptk. és aZ egyes tartÓs fogyasztási cikkekre votratkozÓ kötelezo jótállásról szÓló

15l 12003. (IX. 22.) Korm' rendelet szerint jótállást válla} ia továbbiakban: jótáliási iciő)
az átadott eszközrikért 12 irónapra" Az Elació jótállási f'elelősségére a Ptk. és a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezósei az irányadók. Eladó az ajánlattételi
fclhívás z. értékelési rószszempont vonatkozásában tett megajánlásának
megfelelően váIlalt tiibbletjótállás itlőtartam* 5.hónap2'

Airrennyiben Hlac1Ó nem teSZ eleget t'enti kötelezettségérrek a szerzodés teljesítése solán.
akkor Vevő a szetzoilésszegés jogktivetkezményeit jogosrrlt alkalnazni.

Az Eladó jÓtállási f'elelosségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései
az irányadók'

7.2. EladÓ szavatol azén, hogy az átadott és leszállított eszközök alkalrnasak &

r'encleltetósszerii használatla' bizlonságosrrak mirrős|ilrrek. az áltaiános lratál1'ir.

közvetlenül alkalmazatrdó erirópaí uniós jogi aktusokban ós a jogszabályokban foglalt
követelnrényeknek nregfelelnek, szabadon forgalmazhatÓk az EGT belso piacán" nenr

szerepelnek sem a Nenrzeti Fejiesztósi Minisztériunr honlapján lévő veszélyes terrnékek
listaján, seln a Kozosségi Gyors Tájókoztatási Renclszer (RAPEX) adatbázisában
továbbá harr:radik szeméiynek nern ál1 Í'enn a Tennékeken olyan joga, arnely a VevÓ
haszná1atát akadályozná, kor'látozná.

8. Sze'rződésszegés és köt,etkeiwényei, ktitbér és hártérítés

} Szerzodéskötéskor kitöltenclő
] Nve''tes ajánlattevö ]. értékelési r'észszerttponl körében t€tt lrlegajánlása alapján töltenclii ki

W



8.1.

1

Szerzijdésszegéstrek rrrirrősiil nritrclen ol1'an nragatar'tás vagy lrrltlasztás. an:tlytrek soráir
bárntelyik Fél jogszabály. iiletve a szerződés alapián őt terhelő bármel1,
kötelezettségének teljesítését elrnu1asztja'

Eiadó teljes körŰr kártéritési Í'elelősséggel tartozik a Vevöt Eladó szerződésszegésével
tisszefiiggésberr vagy abból eredően ért valanrennyi kárért, beleértve a közvetett.
következményes károkat * így küiönösen. de nenr kizárólagosan a helyettesítés
többletköltségeit és az elmaradt h'asznot _ is, fiiggetlentii attói, lrogy az adott kár
bekövetkezését az E1adó a jelen szerződés megkotésekor elore látlratta_e.

E1adÓ a Ptk' 6: i 8ó. $-a szerirrti kcjtbérfulelosséggel tartozik szerz<jdéses kötelezettsdgei
nem teljesítése, illetve késedelrnes teljesítése miatt'

Eladó szerzcidésszegést követ el különosen, de nem kizárÓlag<lsiin- ha

a) te1jesítésikésedelerrrbeesik,

b) hibásan teljesít, vagy

c) a szerzodés olyan oklról. amelyér1 az Eladó felelos. meglriúsul,

ElaclÓ késedelrrri ktitbér fizetésére koteles, ha olyan okbÓl" arnelyért Íblelos a szállítási
vé ghatártdot elrrru1asztj a'

Amennyiben Elacló a szállítási véghatáridő tekintetében késedelembe esik" úgy Vevő
jogositlt a késeclelerrrbe esés idöpont"|ától kezdődoen késedelmi krtbérigénnyei fellépni
Eiadó irárryában. A késedelrrii kotbér összege az összesített nettó ellenérték l %-

alnaptári nap, legí'e1jebb azonban 15 Vo. Amennyiben a késedclem meghaladja a 15

(tizenöt) napot. úgy Vevő jogosult szerződést azonnali 1ratállyal írásban Í"elrnondani és

meghiúsrrlási kotbér_t követelni.

EladÓ csak akkor nrentesüihet a késedeler:r kovetkezrnényei alól, ha az okrrt adó

köriilrnényr'ől a trrcloraásszerzést kör'etően haladéktalantrl- hiteit ér'denr1ő mÓdorr

rájékoztatta Vevclt. és Vevii az Eladói kirnerrtést elfogadta' Vevo a kin-rentés elfcrgadását

indokolás nélkLil neln tagadhatja rrieg. Amenrryibe* EladÓ Vevo nriatt esil,l kinrentett
k*sec1elei:rbe, irgy a kinrentett késec1elemrnel érintett teljesítés lratárideje a kirnentett
késedel ern napj ainak szátrráva! m eghossz abbod ik'

A kiitbéniraximunr elér'ése súlyos szerzodésszegésnek nrirröstil" arnely' esetben Vevo
l'elrnondhatja a szerzodést. és rrreghiúsulási kötbérre jogosult'

Meghiúsulási kötbér: lra Eladó szerzoclés teliesítése során 15 naptári napot meglraladó
késedelenrbe esik' vagy a teljesítést megtagadja {egyrittesen: nem teljesít)' A
rrreghiúsr:lási kötbér összege az összesített rrettÓ ellenér1ék 15 oÁ-a' A meghiúsulási
kÖtbér' érvérvesítése kizárja a szer'zőclés keretében a meghiusulást megelŐzőerr Í'elmerült
késedelrrri kotbér érvényesítését.

A kejtüérek esetén irányadó a Ptk. 6:186. $ (1} bekezttésc.

Az ElaclÓnak {-b}róhatóan késedelmes teljesítós esetére kikötött kötbér lnegÍizetóse nenr

mentesít a teljesítc{s alól. A kotbél't a Ver'ő akkor is követelheti. ha kár1 nern nreriilt {bi.

A Ver'o ér'l'értyesítlreti a kötbért rrreghaladÓ kárát" és a szerződéssze-sésbCIl eredti eg3.,'éb

jogait is.

/1 ,
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B'6' (KíL-(x ttjt'tnluttt:lal esctén): A közös ajánlatter,ők a szerzoc1és teljesítéséélt f'errnál1Ó

egyetenrleges f'elelÖsségiikre tekintettel tudorrrásr.tl veszik. hogy nrint egyetemleges

kötelezettek egynás szerzőclésszegéséért is felelnek. és a Vevo a kotbér teijes összegét,

valanrinl a kotbér't rnegl'raiadó kárárrak megtérítését' és a szerzodésszegésbil ereclő

egyéb igényeit is bármelyik közos ajárrlattevőtő1 kovetellreti'

8.7. Eladó lribásarr teljesit a Ptk. 6:157. $ (i) bekezdésre figyelemmel, ha a leszállított

termék/eszköz netrr felel meg a szerzodésben meghatározottaknak' Eladót a szerzodés

vcrnatkozásában kellékszavatosság terheli. Vevő a hiba tudornására jutásától számított

15 (tizenot) napon belül a lriba tényét közölni köteles az Eladóval. Amennyiben a iiiba

tén;rét a Vevo bizotryítja, 'őgy az, Eladó kóteles bizonyítani, lrogy a liiba oka a teljesítést

követoen keletkezett. A hibás teljesítés esetén a Vevó a Ptk.6:159. $ {2) bekezddse

szerint keilékszavatossági igényeket érvényesítlreti. Vevő kellékszar'atossági igén-ve a

teljesítés idŐpontjátÓl (eszközök átadáS_átvételétől) számított eg.v év alatt évül el. A
hibás teljesítés esetén a Ptk. rencielkezései irányadÓk. A hibás teljesítés idotafianára

Eladi késedelrni kotbér tizetésére kÖteles a szerzoclésszerii tel.|esítés megtör1énÍéig. de

maxinrunr a késedelmi kötbér vonatkozásában előírt kotbérmaximrrm eléréséig (az

összesitett nettó ellenérték 1 oÁ-alnaptári nap. legf'eljebb azonban l5 %\

8"8. Felek a rnásik Fél sú1yos szerzodésszegése esetén jogostrltak egyoldalúan. azonnali

hatállyal a je1en szerzŐdés felmondására' vagy _ arnennyiben még nem tcir1ént teljesités
_ ajeien szerződéstől elállni.

8'9' EladÓ súlyos szerződésszegésének rninőstil ltiiiörröser:" de nem kizárÓlagosan. lra:

a) a Vevő írásbeli fblszólítása ellenére neru a szerzÓdés szerinti r"rrinoségberr. illctve
tarta1orrr szerint teljesít.

b) a teljesítést jogos ok nélkü} megtagadja.

c) a jelen szeruoclésen alapulÓ ktjtelezettségeit olyan jelerrtos rriérlékben megszegte"

hogy enrrek következtében Vevonek a további teljesítés nem á1l érdekéberr,

d) f'e1f'üggeszti a kifizetéseit" ellene jogerősen Í'elszánrolási eljárást rendelnek el.

legtőbb Szerve a társaság végelszámcllásárrak megkezc{ésértll. felszámolásánalt

kezclemért-vezésdrő i határoz.

e) jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fbnnállnak,

fl bárnril-verr rnódorr megtéveszti a Ver'őt. \,agy ValÓtlan adatot szolgáltat, és ez

kozr'etlen vagy közvetett Íródon súlyosan káros hatással lehet a lényeges

szerződéses kötelezettségek te lj esítésére.

g) a kósedelerni kötbér a maxirnális rirértéket eléri.

8.10. Felqk rtigzitik. hogy amennyiberr a tbnt leíft okok a jelerr szerződés teljesítésével

kapcsolatban értehrrezhetőek- a Vevo dontése szerint jogosrrlt a jelen szer'zodést

f'elmonclani. Vagy attÓl eláIlni'
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8.1l' Vevő súlyos szerzőclésszegésérrek nrinősiil. lra az általri 'jÓváhagyott szár:rlát annak
fizetési határ'idején túl, úrjabb 30 (hanninc) napos írzetési határidon belii] senl egyerrlíti
Ni,

8.12. Mentesiilnek a szcrződő Í-elek a szerződésszegés következményei alÓl. ha:

a) bizonyídák, hogy a késedelerrr a rnásik szerzodő fél nem szerződésszer'ir
te|.jesitésére vezetlrető l'i ssza, vagy

b) bizonyítják. hogy kötelezettségeiket.-vis rnaior" esete miatt nerrr tudták teliesíteni.

8.13. Szerzticlő tblek rcigzítik. hogy a kÖzöttük Íbnnálló szerződéses jogviszorry bárnrelr"
okból történo trregszíinése Vagy megszüníetése a szerzodésszegéslrez fűzőclo egyéb
szankciÓk vagy jogosultságok gyakorlását nem korlátr:zza, illetve nerrr zárja ki'

8.14. Bármilyett nerrt szerzóclésszer'u teljesítés jogi ferrntartás nélküli elfogaclása a Vevő
részéről nem jelent joglemondást azon igérryrol vagy igényekrol' anrelyek a Vevőt az
E1adó szerzodéssze gése következményeként me gi ll etik'

8' 15. Je1en szerzodés bárrnely *kból való megszÍtndse Vagy me-uszlintetése esetén. a
rnegsztiné.stol r,'ag1' megsztirrletéstol szánrított 8 (nyolc) napon belül a Szerzodcl fbiek
ktjteiesek egynrással elszánrolrri. Jelelr szerződés nregszÜlnése vagy megsziintetése nem ,,

érinti az elszárrro1ási éS titoktartási kötelezettségek teljesitését, il1etve fennállását.

B.1ó. Arrrennyiben harrnadik szerrrély Vevóvei szenrben Elado felróliatÓ tevékenységével
összefiiggésben igényérvényesítéssei lép fel, úgy Eladó köteles a Vevot halac1éktalarrui
tr:entcsíten i. és tevc{keny s égéért t'elelos sé get vál l al rri.

9, Yís maior
9'1. Az Eladó nem sirjtlratÓ káLtérítéssel" kotbélrel vag.v a szerzodéstiil eiállással. ha a

késedelmes teljesítés vagy meghiúsu]ás vis rnaior eredménye. Jelen pont ér1elrnezése
szenrporrtjából a vis nraiol olyan esetekre vonatkozik, nrely az E1adó akaratárr kívii1
kovetkezik be. neki fel nem rÓható' Iiyen esetek ]ehetnek pl. sztrájk, háboru, vagy
lbrracialonr' tűzeset. árvíz- járván'v. karantén korlátozások. A vis maiornak közvetlerr
összetilggósben kell lennie aZ Eladó tevékenységével és a bekor'etkezett
szerzodésszegésse1'

9'2. Vis maiona az Eiadó csak akkorhivatkozhat, ha ajánlott ]evélben ér1esíti a Vevot a vis
tnaior tén1'éről" okáról és valószíirű idŐtartarnárÓi. és a 1evéIhez csatoita az EladÓ cég
széklrclye szerinti illetékes kereskedelrrri kamara tanúsítványát. Anrennyiberr Vevo
egyéb irány'Ll utasíiást nenr ad, az Eladónak tovább kell teliesítenie szerzodéses
ktjtelezettségeit. amennyiben az dsszeríten lehetséges. és nreg keii keresnie nrinden
ésszerit altematív mórlot a teljesítésre- nrelvet a vis nraior eseíe nem gátoi'

9'3. Anrenn1'iben a vis nraior idtitartarna rrreghaladja a 3Ü (har:minc) naptrt, VevŐnek jogában

á11 - szánrára 1rátrányos jogkövetkezrrrények nélkül * a szerződés nenr teljesített részétől
eiálini oly nródon, }rogy az Eladónali errő1 értesítést kiild'

@Ü'
.íl \

ít-'^
iir.
iJwl

I0. TitoktarttÍs
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i0.1. Fe1ek kötelezik n-iagultat" lrog1' a.ieierr szerzödésberr nregilatározott fblaciatailt ellátása

során tuclomásukra jutó, a nrásik fél és aZ azza}, közr'stlen kapcsolatban ál1ó

pa[tnelszervezetek tizletvitelére és nríiködésére. iizlet_ és piac1rolitikájára, Íizietkörére, a

.jeien szerzodésre és annak ellátására votratkozó infonrrációt' továbbá nrinclen olyan nrás

irrfornrációt' adatot és dokr.nrrentumot, rnegoldást' amelyek harmadik fel részére törtérro

átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat -
időbeli kor]átozás né}kiil _ bizalnrasan. üzleti titokként kezelik, és azokat kizilrőlag a

jelen szerzoclés keretein belÍil használják fbl'

10.2' Eladó tudonrásul veszi, hogy az általa vállalt titoktartási kótelezettség azon harmaclik

szenrélyekre is kiterjed, akiket a teljesítésbe bevon. Az Eladó köteles fb1hívni e
sze rrrélyek figyelnrét a szerzodésberr fog1alt titoktartáSi kötelezettségre, annak

betar1ására, tnelynek megtör1éntét a Vcvő részére bármikor igazolni is köteles.

i0'3. Anrerrnyiben a szeiződésben foglalt íeladat teljesítése szernélyes. illetve különleges
adatnak mírósillo adatot érint. irgy EladÓ köteles az infotmáciÓs önrendelkezési jogLól

és az iníomrációszabadságrói szóló 2011. évi CXII. tör_vény vonatkozó rendelkezései

szerint eljámi, az informáciÓkat a jogszabályban nreghatározott szervezetek. ellenorzési

szervek lészére átadhatja. Eladó kötelezettséget vállal arra' hogy az adatok védelrrrét

érirrtő rendeikezésekrol. szabá1yokr'ol. ezek aikalnrazásáról a szükséges tájékoztatásokat

cIr'Ógzi.

la'4. Az Elació trrdonrásrtl veszi" hogy a \ievó. mint önkormán1.zat köteles a gazdálkoclására

vonatkozÓ inforrn áciÓkat nyi 1vánosan közzéterrni.

10.5. A jelerr sz.erzodés" valanrint MosonmagyarÓvár Város Önkornrányzatának aZ

átlátlratóságr'ól szriló 32l20l7. (IX' 22.) önkon:rányzati renrleletének. valarnint annak

nrelléklete szerinti. a szerzodés 2' sz. mellékletét képező nyilatkozat aláírásával az-

Eladó turlomásul veszi, hogy az állaniiráztartásrol szóló 2011. évi CXCV' törvény (a

toválrbiakban: Átrt.) 41. 5s (6) bekezdésében foglaltak alapján Ver,'ovel nem köthető

éruényesen visszte rlres szerzodés. ii1etve léti'e.jött ilyen szerzodés a1apián nem

teljesítlreto kiÍizetés" amennyiben az Eladó áttal képviselt szervezet nem minősiil
át1áthatÓ szervezetnek.

t 0.6. Felek kifb"iezetten rögzítik. lro-cy tr.rclonrásuk van arrói. lrogy Vevo köteles a

I{özbeszerzési HatÓságrrak bej elenteni' ha

_ f;iaeió szerzoclóses köteiezettségét sitlyosan megszegte és ez a szerződés

ttlrnondásához vagy elálláshoz. kártérítés koveteléséhez vagy a szerzőc{és alapján

alkalrnazlratÓ egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez- vezetett' valarnint ha Eladó

olyan tnagatat1ásával' anrelyért Íblelős. részben Vagy egészben a szerzodés

lelretetieniilését okozta. A bejelentésnek tafialmaznia kel1 a szerzodésszegés leírását.

az 'at:nak 
alapján alkalnrazott jogkövetkezményt. valanrint hogy a szerződo Íél a

szerztidésszegést elisrtrelte-e. Vagy sol'keni1t_e art'a vonatkozőan perinciításr'a.

- Elaiió szerziicléses kotelezettségérrek jogeros bírÓsági határozatbarr nregá1lapított

trregszegése esetén a szerzocléssze-cés tényét- leír"ását. lény,'eges jell'ernztiit' beleértve

. azt is. lra a szerzijclésszegés a szerzodés t'elnrondásálroz vag.v" a szer'zódéstől való
Itl

ffii
I

I
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eiá1láshoz. kírrtélítés körleteiésélrez Vag}' a szerződés alapjárr alkalntazlratÓ eg1.'éb

szarrkció érvérryesítéséhez vezetett" valamint Eladó szerződő ié1 olyan magatartásával.
arrreiyért Í'ele1ős. (részben vagy egészben) a szelzoclés leiletet1enüléset okozta'

1Ü.7' E1ació tudolrrásul veszi, hogy a valÓtlan tartalrrrú átláthatósági nyilatkozat alapián kötott
szerződést Vevő lelnrorrdja vagy _ ha a szerződés teljesítésére nrég nem keriilt so[ * a
szerződéstól eláll.

l0.8. Felek tudomásul veszik, bogy az Állami Számvevőszék ellenőriz]reti az állarnháztartás
alrendszereibő1 firrarrszírozott beszerzéseket éS az állanrházta*ás alrendszereilrez tar1ozó
vagyont érintő szerzőcléseket a Vevónél. a Vevő vagy képviseletélren eljáró természetes
szeirrélynél és jogí szeinél1'rréi, valamint azokrrái a s'zenődő Íblekné]. akik. illetl'e
anrei-ve k a szerződés telje sítéséért íelelŐsek, továbbá a szerzodés teljesítéséberr
közrenrirködőknél.

1 1, Egy iittm ííkijdés, értesítése li
11.i. A teljesítés során a Felek kotelesek egyrrrással egyiittrrrűkÖdni. kötelesek a szükséges

egyeztetéseket lefolytatni. Ver.ő köteles ninderr olyan infonr-ráciÓt a EladÓ részére
átacini. alneiy a szerzódés teliesítésélrez sziikséges'

l t.2. Felek kötelesek egvnrást haladéktalarrui tájékoztatni rnirrden olyan kör'iilrnényről. nreiy a

szerzőclés teljesítését érinti. lttiiönöserr azokróI' nrelyek a szerzőclés határidőber: tcjrtérrő

teljesítését akaciályozlradák' r'agy veszélyeztethetik" Felek az értesítés elmulasztásából
vag'v késedelnres teljesítéSébiii ereclő hárér1teljes feielossé-sgei tartoznak.

11.3. Feleli szabályszeru írásbeli közlésnek tekintik az e-mailen és a faxon elküldött írásbeli
iizeneteliet is. Kétség esetén rnind ]evéi" mirrd lax esetében a külclÖ Íblet terheli atrnak a

bizonyítása' irogy a nrásik fei részére az üzenetet elküidte' Az üzenet megkülc1ése
bizonyítható ajánlott postai küidemóny esetén feladóvevénnyel. lriba és

megszakításmentes aciást tar1allnazó fax igazoló je1entéssel, továbbá visszaigazoiást
kérő az e-mail üzenet esetén a nregérkezós visszaigazolásár'al. Felek ugyanakkor
kötelezik magukat arra. hogy a szerződés teljesítése szernpontjábÓl külörrösen fonttrs

iratokat (szárrrla, bizalnras iratok) szeirrélyesen, illetve ajánlott' tér1ivevényes levél útján
juttatják ei a címzett részére'

11.4' Valamely fél á1tal a rrrásik Íélrrek a jelen szet'ződéssel össze{'i"iggésben ktildött
értesítések vagy nrás komnrurrikáció céljára a következő cínrek. e_mail cínr és t'ax

szánok szoIgálnak:

Vevő képviselete:

cegnev:

postacítn:
i

tel.:

t"ax:

e-rnail:

Mosonmagyarovár Város onkarmányzata

9200 Mosonmagyaróvár" Fő út i 1'

06-96-s71-8J6

Ü6-96-5'77-8Ü'|

arvay. istv an@mosonrnagyaovar.hu

ri\
l*
L{,1
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Eladó képviselete:

cégnév: },leuzer Ánclrás

postacím:2500, Esztergom, Mátyás Király utca 45.

tel: 0ó-33-500-580

fax: 0ó_33_411-116

e-mail : NEUZER.A@NEUZER-B lKE.HU

Kapcsolatta{tó személvek;

Vevő részóről:

név: Wellner András Csaba

te]efonszám : 06-9 6- 57 7 -8?6

e-mail : wellner.andras@mosonmagyaovar.hu

Eladó részéről:

név:Putz Ferenc

mobil telefonszarn: 06-20-9510- i 80

e-mai I : PUTZ. FERENC@NEUZER.HU

1 i.5. A kapcsoiatÍartásra kijelölt szernélyében töfiérro változásrÓi a Felek kÖtelesek egynrást 2

( kettő ) tn unkanapon bel ül írásban ér1esíteni'

1 1.6. Felek rnegállapodrrak, bogy az egynás közötti kommunikáció során a joghatás

kiváltására alkalnras inforrnációközlésnek az e_rnail, vagy tér1ivevónyes levél útján

közölt adatok továbbítását tbgadják el.

11.7' Felek kifejezetten rnegállapodnak egynrássai' hogy a fentiek szednti tértivevényes,

ajár:lott levél (a továbbiakban: Levél) esetében, a Levelet a kézbesítés második
ntegkísérlésének napját követo ötödik munkanaporr kézbesítettnek kell tekirrteni. ]ra a

kézbesítés azért volt eredrrrénytelen, met1 a címzett a Levelet a postai szolgáltatÓ

értesítése eller'rdre nem vette át (..nem kereste" jelzés). A Levelet kézbesÍtettnek kell
tekinteni abban az esetben is. ha a cítrrzett az átvételt nregtagadta (..átvételt megtagaclta"

jelzés). A Levelet kézbesítettrrek kell tekirrteni továbbó akkor is a fentiek szerinti
időpontbarr. ba az átvétel eg"v"éb okbol hiúsrrlt nreg (".e1köl{ÖZtitt" ".címzett ismereÍlen"'

'"kézbesítés akadá1yozott" j eizések).

l1.8' Felek' rngzítili. hogy a jelerr szer'ződésben meghatározott határidobe vagy időtar'tamba a

kezdonap netrr számít bele. Kezclollap aZ a nap. anrelyre a határiclo megkezdésére okot

arió cselekrnérr1'vagy egyéb korülmény esik' A hÓrrapokban nregállapított lratáridő azorr

a napotr jár le. anrely szárrránál tbgva a kezdőnapot követo napirak n"reglblel; ha ez a nap

a lejárat lrónapjában hiányzik. a hórrap tttolsó rrapján. Ha a lratáricló .trtolsó nap.ia nem

mtnrkanapra esik" a határidő csak az ezt követő legközelebbi munkanapon jár le.
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l 1.9. .Ielerr szerzodés aiáír'ásával a Felek tudonrásr'ri veszilt. ltog1, ti szerzoc{és nregkiittrse és

teljesítése, valamint a Felek közöttí kapcsoiattartás lelietové tétele céljábÓl a Felek
keze1ik egymás kapcsolattartÓinak. valatnint a szerzőciés teliesitésében részt vevo egyéb
rrrrrnkavállalóinak szetnélyes adatait a tgl:Ínészetes szenrélyeknek a szemé1yes adatok
kezeiése tekintetében Íörtinő véclelrrrérő1 és az i1yen adatok szabad árarrrlásárÓl.
vaianr]nt a 95l46lEK rendelet hatályon kívül helyezéséröl (általános adatvédelrni
renrlelet) szólÓ, az Európai Parlament és a Tanács 7aÁl679. renc1elete 6. cikk (1) bek. fl
pontja alapján' Mindkét Fél jogos érclekét képezi" hogy szerzocléses partnerévei a
szerzodés megÍ'elelŐ teljesítése és aZ együttrntikÖdés tr:egtere nrtése érdekében
kapcsolatot taftson.

12. Á szerziÍdés irIőtartum$, módositúsa és megsziínése
12'l' Az adásvételi szerzodés annak rnindkét Fél általi aláírását ktjvetően jon létre és a

teljesítésre nyitva áilÓ iclőtar'tarrr. illetve határidő leteltével, valarnint mindkét téi általi
teljesítését kcjvetően sziinik meg. A szerződés időtartarrra a szerződdskötés napjától
szánrított 3 lrónap. Vevo előteljesítést elÍbgad.

1].2. Felek tudornásul veszik, hog5' a.ie}en szerzőclést kizál'ólag a l(bt. 14i' $_a szerinti
esetekben módosíthatják. A szerzőrlésrrródosítást a fblek ktjtelesek ír'ásba foglalrri.

12.3. Jelen szerződés megsztirrik" nregsztintethető:

a) a szerzodés 12.1' pontjában Íbglalt feltéteiek bekövctkezte esetén.

b) Vevti a szerzodést azonnali lratállyal f'elnrondhatja. lra Elar1ó elle* felszámoiási,
vagy végeiszárnolási eljárás inclul. vagy ha az EladÓ súl.vtls szerztrdésszegést
követ el;

c) ElaclÓ a szerződést azonnaii hatáll"'"al tblmondhatja" anrennviben Vevo a fizetúsi
k*telezettségének nenl tesz eleget' r,agy nrás sillyos szelzoddsszegést kör'et ell

d) Vevő a szerzodést tblmonclhatja. ha aZ Eladó jelen szerződésen alapulÓ

köÍelezettségeit olyarr jelentos ménékben megszegte. hogy errrrek ktjvetkeztében
Vevörrek a további teljesítés nern á11 érdekében;

e) Vevő a szerződést Íblmorrcthatja. ha EladÓ a teljesítést jogos clk nélkül rnegtagadja,

vagy Elac{ó bánnilyen módon megtéveszti Vevot, és ez közvetien vagy közvetett
nódon súlyosan kár'os hatással lehet a lenyeges szerződéses kötelezettségek
teljesítésére.

12'4' Vevo jogrrsrrit és egyben koteles a SzerzÓdésÍ t'eln'rondani a Kbt. 143. s\ (3) bekezdés
alapján _ 1ra szilkséges olyan határídovel" anrely lehetővé teszi. hog1' a Szerzoc1éssel
érintett feladata ellátásáril gonrloskodni tudjon * ha

a) aZ Eladóban közvetetten vagy közvetlenül ?SaÁ-at meghalarló tuiajdorri
|észesedést szatz vaiamely olyan jogi szenrély Yagy személyes joga szcrint
jogképes szevezet. anreiy tekintetében fbnná]l a ó2. 

'i 
(1) bekezclis k) porrt kb)

alpondában meglratározott feltéte1;

'r\ \
i \-,
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vvl

I



L'l
1 ''l

b) az Elac1Ó közvetetten vagy kőzvetleniii 25%_crt rrreglraladó tulajcioni részeseclést

sz.erez valanrely olyan jogi szelnélyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, anrely tekintetében Í-ennáii a Kbt. ó2. $ (1) bekezdés k) pont kb)
a1pondában rrreghatározott íeltétel.

i2'5' Vevő a l{bt' 143. $ (l) bekezdése alapján a szer'ződést Í'elmorrclhatja, vagy * a Ptk.-ban
foglaltak szerint - a szerződéstol e1állhat, ira:

a) Í-eltétlenül sziikséges a szezŐdés olyan iényeges módosítása. arrreiy esetében a
Kbt. i41' $ alapján új kozbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) Eladó nerrr biztosítja a 138. $-ban foglaltak betartását, vagy EladÓ szernélyében
éruényesen oiyan joguÍódlás kclvctkezett be. arrrely nern fe}el nreg a Kbt' l39. $_

bar: foglaltaknak; vagy

c) az EIJMSZ 258. cikke alapján a kozbeszerzés szabá7yair:ak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult va1y az Európai lJniÓ Bírósága az EUMSZ
258' cikke alapján indított eljárásban kinrondta, hogy az Európai UniÓ jogából
ererlő valirmely kötelezettség tekintetében krltelezettsógszegés törtérrt. és a bíróság
által nregállapított jogsértés miatt a szerzőclés nenr semmis.

12.ó. A Kbt. 143" $ (2) bekezdés alapjálr Vevo köteles a szerzőclést fbinronclani- vagy - a Ptk,-
ban foglaltak szerint _ attól elállni. lra a szerzőcÍés niegkötését kijvetően jut tl}domására.
hogy az Eladó tekintetében a közbeszelzési eijárás során kizáró ok ál1t fenn, és ezért ki
kel lett volna zárni a kÓzb eszerzési elj árásbó l'

12,7. Vevo és EladÓ a felmonciáS vag}'az e]á1lás jogának gyakr:rlása elött legalább 10 (tíz)

naptári nappai korábtlan kötelesek a nrásik tbiet írársban, a felmondásra okot adó

kciriilnrén1'nregielölésél,el a szerzcldésszertí á11apclt 1reii'reál1ítására felszÓlítani.

I3. JclgllittÍk re ndezése

13.1. A szerziidés teljesítése során a Felek kötelesek egynráSsal eg},tittmtíködni és eg5lmást

kölcsonosen tájókoztatni. A Felek megeg1,'ezrrek. hogy' jeien szerzodéssel. annak
tu'l.iesítésévei. rnegszegésével. megsziinésével vagy én'énr'te1etrségdvel kapcsoiatban

l'clrneriilő bárrlely vita vagy igórry esetére- ameiy bárrrre1yik szezodo Fél által a békés

rcndczós tárgyábarr irrrtt ajánlat kézhezvételétol szárnított 15 (tizer'röt} rrapon belül
békiseir nenr rentlezlretó. alál,'etik nragr"rkat a polgár:i pelrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX' törvény szerint il1etókes bírÓságok illetékességének.

I4. Vegyes rendeIker,ések

14.1. A .jelen szerődés egyes renclelkezései egyniással összlrangban é*elmezerrdoek. és

amennyiben a jclen szerzodés valamely rendelkezése Vag}' egy beazonosíthato rész
érvén"v_telennek bizorryr-rl. akkor az ilyen érr'énytelenség nem érintheti a jeIen szerzodis
tobbi rendelkezósét vagy atrnak beazoncrsítlratÓ részeit'

i4'2. Felek tuclomásul r'eszik. hog"v a jelert szerzőc1és a

korlátozásokkal * rr3'ilr ános. tat'tai*ra kÖzérdekti adatrrak

szenré1y részére nem tagacllrató nreg.

Kbt: szerinti esetiegcs

rninősril. íg-v harnradik

W
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14'3. EladÓ kotelezettsé-qet vállai arra" lrog1' neni fize{. illeÍve sziitrrcrl el a Szerződés
tet1_esítésével osszefiiggésben o1yan költségeket, melyek a Kbt.62. $ (1) bekezdés k)
porrt ka)_kb) porrtja szerinti t'eltételeknek nenr megf'elelo társaság tekintetében meriitrrek
fel, és nrelyek az Eladó aclóköteles jővedelrnének csökkentésére alkalrrrasak, valanrint a
SzerzŐdés teljesítésérrek teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
raegisiaer1retové teszi és a 12.4. pont szerinti iigyletekről a Vevőt haladéktalanuj ér1esíti.

14.4. Senrmis a jelen Szerződés azon lendelkezése a késedelnri kanrat tekintetéberr * a Ptk'
6:1 55' $ (4) bekezdéséberr lehetővé tett eset kivételével * atnely kizátja vagy korlátozza
a Vevő szerzoddsszegése esetére irártyadÓ jogktivetkezmérryek alkalrnazását.

14.5' Fejek továbbá tudonrásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabá1yok' így különösen a Kbt.
és az államháztattásról szóló 2011. évi CXCV. torvény'szerinti ilietékes ellenőrzii
szervezetek 1Á11ami Számvevőszék. EurÓpai Szánrvevőszék, Er-rrópai Bizot1ság,
Kormárryzati El}enőrzési Hivatal. belső ellenorzo szetvezetek) Í'eladat_ és

hatásköriiknek nregfeieloen a kclzbeszerzési eljárásokat és az azok alapján nregkötÓtt
szerződések teljesítését renciszeresen ellenőrizlretik, s részükre a jogszabály szerirrti
inforrnáció nregadása üzleti titokra való lrivatkozással nertl tagadhat(l nre_u.

l4.6' Vevő a jelen szerzőiÍés rnegible1ő te1jesítésérrek.esetére hozzájártrl ahhoz- 1rog",* Elació a
jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia anyagábarr Íbltiintesse' Vevő kÖtelezi
rrragát. hogy EladÓ iIyen irányú kéróse esetén az erre rionatkozó nyiialkozatot, a szoveg
e1ozetes egyeztetésé1 kr5vetŐerr Eladó részére kiállítja'

I4.'/' A jelerr szerz-odésben nenr szabál}'ozott kéldésekben. vaiatrrint bárinel1,. a teljesítésse1
kapcscrlatos ellentrrronrlás esetén a nragyar jog szabályai, így küliinösen a Ptk', a Kbt. és

végrehajtása tárgyában lratályira iépett rendeletek. valainint a Közbeszerzési E1járás
dokumentu mai az irányadÓk'

14'8. Eladó képviselŐje riyilatkozík arról. lrcrgy aZ általa képviselt szetvezet átlátlratÓ

szer\'ezetllek nrírrősiil' A szervezet kópviseióje a nyilatkozatban foglaltak változása
esetén an'ó1 haiadéktaianul köte1es a Vevő kötelezettségvál1alÓját tájékoztatni' A
valÓt1an tartalnrit rryilatkozat alapján kCItött visszterhes szerztidést a kötelezettségvállaló
t"elrrrondja, vagy_ ha a szerzodés tel"|esítésére rtrég nem kenilt sor _ a szerződéstől e1á11.

EIadÓ átláthatósági rryilatkozata jelerr szerztic{és elr,álaszthatatlatr részét képezi.

14.9. Felek kijelentik' lrogy a magyar jog hatálya alá tartozÓ jogi szenréiyek' s hogy
képviseletben ne}]l korlátozott vezető tisztségviselóik útján a jelerr szerzoclést jogosultak
aláírni.

l4.10' A Kbt' 13ő.$ (2) bekezdés alapján kii1l'd}di adóilletőségű ElactÓ köteles a szerzódéslrez
arra vonatkclzÓ meghataltnazást csa1olni. hogy az illetősége szerinti adÓhatÓságtÓl a

lnagyar aclólratóság közverlenü1 beszerezhet az EladÓra vonatkozó adatokat az crr'szágok

közötti j ogsegély igénybevétele n élkül.

.4,
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Szerzcclő Felelt a jelerr okiratban szovegezett Aclásvételi szerzodésÍ annak elolvasása és
együttes é{elnrezése után helybenhagyÓlag írják alá. Jelen szereődés 4 (négy) eredetí
példán1'barr késztilt. nrelyből 2 (kettő) aláÍrt eredeti póldány a Vevőt. 2 (kettő) pedig az EladÓt
illet.

Ke1t Mosonmagyaróvár, 2a19.12' hó ió. napján.

Mosonmagynróvár Y rrnái{yzat*
f,. ;"

dr. Árvay István Szolgáltató Kft.
Neuzer András" tigyvezető

Vá1lalkozó
M
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Pénzügyi sZempontbÓ1 eIlenjegyzem :

Molnárné Nagy Edina
mb. pénziigyi osztályvezeto

ful.püókIetck:
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2. s:. neÍ!ékÍet * Ártithlrj:at
3. ,s:. nle!Íóklet * Áttúthuttj'rítgi ttyilcttko:ctt


