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anÁsvÉruLl sZERZouÉs

amely létrejött egyrészrőI a:

ALFOLDVIZ Zrt.

székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5. sz.

cégegyzékszáma: 04-10-001580

adószétma: 13100887-2-04

bankszámlaszáma.. K&H BatkZrt. |0402609-26017989-00000000

képviseli: Nagy Lász|ő vezérigazgatő

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő).

másrészről a:

Cégneve: HAWLE Szerelvénygyártő és ForgalmazőKÍt.

székhelye: 2000 Szentendre Dobogókői út 5

levelezési címe: 2001 Szentendre, Pf.82

cégegyzékszáma: 13 09 075784

adőszáma: 10260559-2-13

bankszámlaszétma: I199II02-02L43538-00000000

i.:;:-:]D- 
képviseli: Galambos Péter

j..:.:sss. mint Eladó (a továbbiakban: Eladó),
i*$!sSS!:

3- - együttes em1ítéstik esetén: Felek' önál1óan: Fél - között az a|u|írott napon és he1yen a jelen*d7 ó! adásvételi szerződésben írt feltételek szerint:
'ti!a.=aL . !: '

1. u.Ózrvfi:NYnK
1.1. Vevő, mint Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szőló 2015. évi CXLII. törvény (a

továbbiakban: Kbt.) Második Része XV. Fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (a

továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folyatott Ie ,,Addsvételi keretszerződés vízik)zmű
hálózatok építési anyagok I, (tolózárak, öntvény idomok, tűzcsapok, csőkötő idomok,

miÍanyagcsövek csőkotő idomai) konszignaciós raktározás formájában történő
biztosítására', tárgyban. Eladó, mint Ajanlattevő a közbeszerzési eljátáson részt vett' és

figyelemmel arra, hogy Vevő Eladó ajánlatát fogadta eI az 5. közbeszerzési rész
tekintetében nyertes ajánlatként a Felek a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül
szerzódést kötnek egymással.

2. AsZERvőoÉsrALKoTó DoKUMENTUMOK
2.1. Szerződéses okmányok:

Felek teljes megállapodását a jelen szerzodés törzsszövege, a kozbeszerzési
dokumentumok és Eladó, mint ajánlattevő, 1.1 pont szerinti közbeszerzési eljarás
keretéb en b enyúj tott aj énIatának te lj e s tartalma.
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Közbeszerzesi dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet az aján|atkérő a

közbeszerzés ,áöv", irr"* a kozbesLerzési eljárás leírása Vagy meghatározása

érdekében rroz iétre, illetve u1n.ly,. ennek érdekében hivatkozik, így különösen az

eljárástmegindítófelhívás,m,,s'akileírás'útmutató,kiegészítotájékoztatás,javasolt
szerződéses Í-eltételek , a gazdasági-,,.,.pták által benyújtandó dokumentumok mintái'

részletes ártéhlazat.

A Kbt. 136. s (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a

szerződésh ez arra vonatkozó meghaialmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti

adóhatóságtóI a magyar adóhatffi kozvetlentil.beszerezhet az E,ladóra vonatkozó

adatokat u, o,,)agoikozóttij ogsegély igénybevétele nélkiil.

2.2. Dokumentumhierarchia:

Afentidokumentumokközötti,ugyanazonkérdésrevonatkozóbármelyeltérés,
ellentmondás, érte'me zést' nehéz,eg.á..ten a dokumentumok hierarchiája (említési

sorrendben a legmagasabb rendúv.i?.'a""; a következő: kiegészítő tájékoztatásra adott

ajánlatkérői .,áü*oi (amennyiben eÍTe ,oi k",tilt;, eljárást megindító fe'hívás, egyéb

közbeszerzési dokumentum, p,laJo, mint aján1attw9 1.1 pont szerinti kőzbeszerzési

eljárás keretében Ú.,,yo3tott aj'ánlíta a Kbt. 44. $-ának (1) bekezdésében foglaltakra

figyelemmel. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: Szerződéses

okmányok.

Felek tögzíttk, hogy bár a jelen pontba1 említett dokumentumok fizikailag nem

kerülnek csatolásra j e|en szerzőoest,"z, azottbanFelek számára ismert azok tartalma.

2.3.Felekrögzít\k,hogyaszerzódésmegkötéseés'teljesítésesoránaközbeszerzésekre
vonatkozó szabáIyozás céljával o.s,hJ,,gbu,' , a közÉeszerzés alapelveinek tiszteletben

tartásáva| [Kbt. 2. $] kell eljárni.

3. ASZERZonÉs rÁncyn.

3.1. Feiek megáIlapodnak, hogy Eladó akozbeszerzési dokumentumokban különösen, de

nem kizárólagosan a Műszaki r,"i'á'uu" (a továbbiakban: Műszaki Leírás) rogzitett

továbbáazEladő,mintajánlattevő,1.1pontszerintikozbeszerzésieljaráskeretében
benyújtott q^tutáaun megbatározoit .i,'B,egű termékeket koteles a Vevő tulajdonába

adni. Vevo köteles az EIadő attJ t.lu;aonbá adott termékekért a jelen szerződésben

kikötott vételárat megfizetni. Eiadó LtzárőIag új, nem hasznáIt termékkel köteles

teljesíteni.

3.2.Eladószavatolja,hogyatermékekteljesegészébenéskizárólagosanazBladőtulajdonát
képezik, u"or. -ína""n"emű tehertől és igénytől mentesek.

3.3.FelekküIöniskiemelik,hogyateljesítéskéntátadásrakerüiőtermékeknekmegkell
felelniük:

-Vevőáltalaközbeszerzésieljárássoránmeghatározottműszaki'szakmai
követelményeknek;

-E,ladóajful|atébanatermékektekintetébenjeIzeltműszaki-,szakmai-éstechnikai
követeiményeknek;

-avonatkozótermékszabványokelőírásainakésbiztonság.technikai
követelményeknek.

3.4. Eladó köteles a teljesítésként átadásra kerülő termékeket - a jogszabályok

rendelkezéseinekésaszakmaiszokásoknakmegfelelően-azonosításraalkalmas
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jelzéssel ellátni és a rendeltetésszení l,nszná|athoz, továbbá a fe|használáshoz szükséges
táj éko ztatást me gadni.

3.5.Vevő a míÍanyag csövek csőkötő idomai termékcsoportra legfeljebb az Eladó által
tett aján|at részletes költségvetésében (1. sz. melléklet szerint) szereplő varható éves

összes mennyiség erejéig jogosult rendeléseket kibocsátani az E|adőnak. Vevő a
Megállapodás hatáIya alatt a tényleges mennyiségi igényeknek megfelelő
megrendeléseket érvényesít.

3.6. Vevő jogosult a szerződés 3.5. pontja szerinti éves keretmennyiséget, évenként

3.7.

legfeljebb harom alkalommal' egyoldalú nyilatkozatáva|, megemelni azzal, hogy az
emelések éves mértéke tisszesen nem haladhatja meg a Szerződés éves futamidőre a
termékcsoportra vonatkozó éves keretmennyiség 30 %-át (a továbbiakban: ,,opció'').
opció gyakorlása esetén a Vevő a tárgyévben az éves keretmennyiségnek opcióval
növelt mértékéig jogosult megrendelést kibocsátani az Eladó felé.

Vevő az opcióra vonatkozó jogát egyoldalúarr, az Eladóhoz iÍ|téZett írásbeli
nyíIatkozattal gyakorolhatja. A Vevő nyilatkozatában köteles pontosan megjelölni a
keretmennyiség növelésének mértékét és a keretmennyiségnek a növeléssel együttesen

számitott mértékét. Az EIadő a Megrendelő opciós joggyakoroló nyilatkozatát a

kézhezvételt követő 3 munkanapon belülköteles írásban visszaigazolni a Vevő részére.

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen Megállapodás 3.5. pontja szerinti
termékcsoportra meghatározott összes keretmennyiség 7)Yo-ának megfelelő mennyiség
egyedi megrendelés kibocsátásáraváL|aI ktitelezettséget tekintettel arra' hogy a bérleti-
üzemeltetési jogviszony alapjan a jelen szerzódés targyát képező kozmuanyag
feLhaszná|ás jelentős része a jövőben bekövetkező hibajavítási tevékenységgel
összefiiggően merül fel.

Eladó kijelenti, hogy kész és képes a Vevő szeruődéses céljanak megfelelő teljes köní,
gondos és magas színvonalú teljesítésre. Eladó köteles minden olyan tevékenységet
ellátni, fe|adatvégzést kifojteni, amely a kozbeszerzési eljárás során tett érdemi
vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez és a vevői cél teljesítéséhez szükségesek.

Eladó je|en szerződés a|áírásával kijelentt, az átadásta kerülő termék vonatkozásában
gyártői képviseleti joggal rendelkezik ) ezeÍl gyártői képviseletet jelen szerződés hatá|ya

aIatt e||átja. az esetleges alkatrészigényeket biztosítani tudja.

4. AsZF,p(ZŐuÉs HATÁLYA, AszE,p(Zouns IDoTARTAMA

A szerződés időtartama: Jelen szerződés annak mindkét Fél általi aláírásénak napján
lép hatályba és a hatá|yba lépésétől számított 36 hónapos hatiírozott időtartamra jön
létre. A szerződés egyes rendelkezései (pl. szavatosság, jótállás) rendeltetésüknél fogva
túlnyúlnak a szer ző dé s hatá|y án.

Brármelyik féI a Szerződés 4.1 pontja szerinti futamidejét jogosult _ max. 2-szet _ az
eredeti, ill. a mar meghosszabbított befojezési időponttól további egy éwel (azonos

tartalommal és feltételekkel) meghosszabbítaní az a|ábbiak szerint:

4.2.I. Brírmelyik Fél, legalább 120 nappal a szerződés|ejaratátmege|őzően, írásban
tett nyilatkozattaI kezdeményezheti a Szerzódés váItozatIarl' feltételekkel,
további 1-1 éweltörténő meghosszabbítását. A másik Fél köteles a

szandéknyi|atkozatra, annak kézhezvételétőI számitott maximum 30 napon belül
váIasztadni, amennyiben nem kívánja aSzetződést további 1 évre, vá|tozat|art

feltételekkel fenntartani.
4.2.2. Amennyiben a másik Fél

3.8.

3.9.

4.r.

4.2.



-

5.1.

a) 30 napon belül nem váIaszo| aSzerződés változatlan feltételekkel, további 1

éwel t<irténő meghosszabbításának szándékára vonatkozó nyilatkozatÍa, vagy
b) pozitív értelmű váIaszt ad, a Szetződés további 1 évre vá|tozatlan feltétellel

marad érvényben. Tehát, amennyiben a Felek - az e|ozőek szerint -
kölcsönöse n a Szeruődés v á|tozatlan feltételekkel történő me gho sszabbítása
mellett döntenek, aSzerződés további 1 évre érvényben marad.

5. A TELJESÍTÉs HELYE, IDEJE És nróo.la
Teljesítés helye:

Eladó a termékeket az Alftjldvíz Zrt. Raktáráruházába (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

szám alatt) köteles átadni.

Konszignációs készlet szintje:

Konszignációs készlet szintje: maximum nettó 10.000.000 Ft+áfa

Konszignációs raktárba történő be és visszaszállítás:

5.3.1. Vevő vállalja, hogy a jelen szerzodés 5.1. pontjában foglalt teljesítési helyen
konszignációs raktárkészletet tar1 fenn a tényleges fe|hasznáIás ftiggvényében
kiadásra kerülő, konszignációs raktár feltöltésére vonatkozó, Vevő által - jelen
szerződés 5.3.3-5.3.6 pontjai szerint - kibocsátott, egyedi megrendelésekben
me ghatár o zottak s z erint.

5.3.2. Vevő termékigényét közvetlenül a konszignációs raktárkészletből elégíti ki.
5.3.3' Vevő a je\en szerződés tárgya szerinti termékkörre eseti megrendeléseket küld

azE|adőnak a jelen szerződés 10.2. pont szerinti kapcsolattartási szabá|yoknak
megfelelően. A Vevő a megrendelésekben köteles megrendelés tárgyát,
gyártmányát, tipusát, méretét stb. továbbá a szá|litással és az áruátvétell'el
kapcsolatos lényeges információkat me gadni.

5.3.4. AzEIadő abeérkezett megrendeléseket feIdolgozza és szükséges szerint szóban
vagy írásban pontosítja, szükség szerint egyeztetést folytat a kapcsolattartásra
j ogosult ügyintézővel.

5.3.5. Eladó Vevő kifejezett kérésére a megrendelést visszaigazolni köteles a
me grendelé s kézhez vételétől számított legkésőbb 3 munkanapon belül.

5.3.6. A Vevő és azE|adó a megrendelésben és a rendelés visszaigazolásban foglaltak
szerint a megrendeléskézhezvételétől számított legkésőbb 8 munkanapon belül
lebonyolítja a megrendelt áru átadás-átvéte|ét. Az átadás-átvételről teljesítés
igazolás dokumentumot állítanak ki..

Konszignációs készlet tárolása, megőrzése:

5.4.I. A konszignációs raktárban lévő áru megőrzéséért és táro|ásáért Eladó nem
kcjteles bérleti díjat fizetni Vevőnek a szerződés időÍartama a|att.

5.4.2. Vevő köteles Eladó által biztosított konszignációs készlet jellegének megfelelő
tárolási területet biztosítani, az eladőí konszignációs készlet felelős megőrzéséről
gondoskodni.

Konszignációs j elentés :

Hóvégi konszignációs jelentés: Vevő az EIadő által biztosított konszignációs készletről
történt targyhavi kivételezésekről tárgyhót követő hónap 5. napjáig köteles havi
konszignációs jelentést (továbbiakban: Konszignációs jelentés) megküldeni Eladó felé,
mely tartalmazza a tárgyhőnapban az E|adő által biztosított konszignációs készletről

5.2.

5.3.
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felhasznált termékek mennyisé gét.

5.6. Konszignációs korlátozások Eladó részére:

Vevő nem köteles a meg}latélrozott készletszinten túl az Eladó á|tal biáosított
konszignációs készletet tárolni. Eladó ilyen irányú kérése, illetve túlteljesítése esetén aá
megtagadhada.

Eladó Vevőnél tartott eladói konszignációs készletből csak előzetes, telefonon történő

egyeáetés a|apjén Yev ő hozzájárulása esetén szállíthat el.

5,7. Konszignációs készlet ellenőrzéseo leltározása:

Eladó Vevőnél tárolt konszignáciős készletét Yevő az éves leltározás során e||enőrui,

minden téte|t számba vesz, azt a \eltározás szabá|yai szerint dokumentálja. Vevő a

leltiírozási ütemtervét megküldi Eladó tészére. Eladó jogosult a le|tározás soriín a
konszignációs készleten tarolt anyagok számbavételénél jelen lenni. A |e|tározás

eredményét Vevő a leltarfelvételt követő 5 munkanapon belül megküldik Eladó tészére.

Amennyiben a leltározás alapján megállapított, nyilvántartott konszignáciős készlet a
valóság1ól eltérést mutat, annak ellenőrzését és egyeztetését Felek az értesítést követő 5

munkanapon belül megkezdik. Amennyiben a le|tátozás a|apjén megállapított,

nyilvántartott konszignációs készlet mennyiség, és a Vevő által a felhasználásról
készített havi jelentések alapján meghatározott mennyiség eltér, a Felek kötelesek

egymással elszámolni. Amennyiben Eladó a konszignációs készlet ellenőrzésére a Vevő
éves le|tánozási ütemtervétől eltérő időpontban is sort kívan keríteni, a^ 30

munkanappal előtte Vevővel egyezteti. Vevő ebben együttműködésre kötelezett,

Eladónak ilyen iranyú kérést nem tagadhatja meg.

5.8. Tulajdonjog:

Eladó által biztosított konszignációs készlet mindaddig Eladó tulajdonát képezl', amíg a

véte|fuatVevő ki nem egyenlítette.

5.9. Értékesítés eladói konszignációs készletről:

Vevő a konszignációs készleten tárolt termékekből jogosultak harmadik fél részére

értékesíteni' Ebben az esetben Vevő ugyanazon egységárakkal számol el Eladóval,
mintha saját felhasznáIásra történt volna a felhasználás. Vevőt az E|adő részérő|

biztosított árkedvezmények váItozat\anul megilletik, továbbá a harmadik fél részére

trjrténő értékesítés során alkalmazott ar és az E|adő kedvezményes listaárai közti
különböZet I00 oÁ-aVevőt illeti.

5'10. Konszignációs készlet sorsa a szerződés megszűnésekor:

5.10.1 Amennyiben Felek között fennálló jelen szerződés bármilyen oknál fogva
megszűnik, úgy a szerződés megszűnését követő hónap utolsó napjáig Eladó
köteles az á|tala Vevőnél táro|t eladói konszignációs készletet elszállítani.
Ennek elmulasáása esetén Eladó köteles megléríteni Vevő raktározási
költségeit, alnrti az elszállítandó konszignációs nettó készletérték8 oÁ-a.

5.10.2 A fentiek alól kivételt jelenthet, ha a szerződés megszűnését követően'

ismételten Eladóval köt szerzódést Vevő.
5.10.3 Amennyiben jelen szeruődés megszűnését követő időszakra vonatkozóarr Vevő

ismételten Eladóval kit az adott termékekre, vagy azok egy részére adásvételi

szerződést és eladói konszignációs készlet |éttehozásáta vonatkozó
megállapodást, úgy Eladó nem köteles az eladói konszignációs készLet azon
részét elszállítani, melyet a szeruődéshosszabbításban illetve az uj szerződésben

b-



rogzitettek. Az ezen felül tarolt eladói konszignációs készletet Eladó kciteles

e1szállítani.
5.10.4 Amennyiben Felek ilj szerződést kötnek, űgy aszerződéses fordulónappa| azi\

feltételek szerint kezelik Felek az e\adői konszignációt, mind a készletszintre'
j elentésre, számlánásra és egyéb feltételekre vonatkozóan.

5.11. Felek rögzítik, hogy a szerződés egyéb rendelkezései megfelelően a|ka|mazartdók a

konszignációs teljesítés kapcsán is.

5. 1 2. Akadályközlési kötelezettség:

Amennyiben Eladó az 5.3.6. pont szerint átadás-átvételt nem tudja tartani, úgy köteles
haladéktalanu|, az ok feltiintetéSével, és avárhatő késedelem megjelölésévelVevőt erről
írásban tájékoztatni (továbbiakban: Akadálykoz|ő Levél). Az Akadá|yközlő Levélben
foglaltak a teljesítési határidőt nem módosítják, Vevő reagáIásának elmaradása az
akadá|yközlő levélben foglaltakra nem érinti Vevő késedelmes teljesítésből eredő

törvényes és szetződésen alapuló jogait.

Az akadáIyközlési kötelezettség elmulasztása EIadő rész&őI a szerződés teljesítése
körében irányadó együttműködési kötelezettség megsértésének minősül, és Vevő elállási
jogát alapozhatjameg.

Ha jelen szerződésben vállalt szá|Iításihatáridő Iejárta előtt nyilvánva|óvá válik' hogy
Eladó csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, ami Vevőnek már nem áll
érdekében, Vevő jogosult a termékeket más forrásból beszerezni és a meghiúsult
mennyiségre vonatkozóan esetleg keletkező arkülönbözetet, Eladóval szemben
érvényesítheti.

5. 13. A teljesítés módja

5.13.1 Kárveszély átszál'Iása Vevőt terheli a lerakodás (betárolás) költsége. Eladóról a

kárveszély a szá||ítási címen történő termékátadáskor száI| át Vevőre.

5 .I3 .2 Átadás-átvétel :

Mennyiségi átvétel: A termék átadásakor Vevő írásban igazo|ja a termék
mennyiségi átvételét.

Minőségi átvéte|: A termékek átvétele során a Vevőnek nem kell vizsgálnia
azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét tanúsítják, illetőleg amelyekre a
jótállás vonatkozik.

A minőségi el|enőrzés a Vevő részérő| éÍadás-átvételkor szúrópróba-szeni,
i|letve a Vevő általi kivételezést követően a felhasználások helyszínén, illetve a
beépítések során' annak keretében történik meg. Amennyiben Yevő az á|ta|a

e|óirt, illetve az EIadő á|ta| váIIaIt minőségi paraméterektől eltérést ta|á|, itgy
Eladó jogosult a 8.1. pont szerinti jótállási igény bejelentésére, illetve jogosult a

8.2. pont szerinti kellékszavatossági kifogással élni és vá|asztása szerint
kij avítást vagy kicserélést kérni..

Ha a mennyiségi és minőségi ellenőrzés hlbát tár fel, akkor a Vevő az E|adőt
érte síti a felmerült hibákÍó 1, hiányo s ságokról.

5.13.3 Eladó köteles átadáskor a termékekre vonatkozó valamennyi dokumentumot a

Vevő számára (p1.: minőségtanúsításról szóló okmány, kezelési és karbantartási
utasítás, termék- és egyéb engedélyek) átadni. Eladó köteles nyi|atkozni,hogy az

átadott termékeken a kereskedelmi láncolatban őt mege|őző fel nem alka|mazott
tulajdonjog -fenntartatást, Vevő tulajdonszerzésének semmiféle akadá|ya nincs.



5.I3.4 Eladó kijelenti, hogy nincs olyan fiiggőben levő kötelezettsége vagy
érdekkörébe tartoző más körulmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen
szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési
készségére, illetve képességére.

5.13'5 Eladó továhbá kötelezettségetváIIaI, hogy tevékenysége soriín a Vevő érdekeit
messzemenően szem előtt tartja és a Vevő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem
szerez.

5.13.6 A szetződést az Eladónak kell teljesítenie. Vevő nem korlátozhatja az E|adó
jogosultságát Kbt. 138. $ szerinti alváIlalkozó (közreműködő) bevonásríra. Eladó
azigénybe vett közreműködőiért a Ptk. 6:543. $ szerint felel.

5.I3.l Eladó vá||a|ja, hogy amennyiben a tudomására jlÍ, hogy a jelen szerinti
termékek valamelyikének gyártását a gyartő jogszabá|yvá|tozás, vagy
termékváltás miatt véglegesen beszünteti, illetőleg aú egyéb okból a
továbbiakban szállítni nem képes, az E|adő köteles erről a Vevőt tájékoztatni és
a termék műszaki paraméterihez hasonló, egyenértékű terméket biáositani a
jelen szerződés szerinti átadás.átvéte|i feltételek meglartása mellett.
Amennyiben az egyenértékű termékre vonatkozó új termék megajánlott fua eltér
a termékváltással érintett termék áÍátőI, iqy a Felek a Kbt. 141. $ szerinti
módosítással j árnak el.

5.14. Göngyöleg: A termékek száLlításához szükséges g<ingyölegrő| az Eladó saját költségén
gondoskodik. Az Eladó olyan göngyölegben köteles a termékeket szá||itani, amely
alkalmas a termékek minőségének és állaganak megóvásána. AzE|adő tulajdonábanállő
- értékben és mennyiségben nyilvántartott - göngyöleg (továbbiakban: GöngyöIeg) az
átadás-átvétel keretében száIlitő levél alapján Vevő részére átadásra kerül. Vevő
kötelezettséget vállal az áúvett göngyöleg táro|ására állagmegóvásáta azzal, hogy a
göngyöleget a termék értékesítését követően negyedéves gyakorisággal Eladó köteles
saját költségén visszaszá||itani. A visszaszá||ítási kötelezettséggel terhelt göngyöleget
Eladó a saját emblémás egyedi azonosítóval látja el.

6. vÉrBr,Án
6.I. Felek rögzítik, hogy Eladó, mint ajánlatevő, az I.I pont szerinti közbeszerzési eljérás

során benyújtott ajánlatában az adott termékhez rendelt arat jogosult érvényesíteni Vevő
irányába azzú, hogy a beszerzés targya szerinti anyagoknak Vevő által történő
bizonylatolt felhasználása minő sül a termék értékesíté sének.

6.2. Eladó tételes árkalkuláciő a|kaImazásáva|, fix áron határozta meg aZ egyes termékek
véte|árát. Eladó a szerződéskötéSt követően nem érvényesíthet Vevővel szemben többlet
vételánat, többlet díjat olyan többletbeszerzések, többletmunktík után' amelyek a
szerződésszeru teljesítéshez szükségesek, arra hivatkozva, hogy az érak, díjak
szerződésben történt meghatározása sorián azok felmerülésévelnem kalkulált.

6.3. Eladó kijelenti, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján avéte|ár
kialakításához sziikséges lényeges információk rendelkezésére álltak a kozbeszerzési
eljárás során.

6.4. A keretszerződés hatá|ya a|aÍ1 a véte|érat az alábbiak szerint lehet módosítani a
szerződéskötés évfordulójara vonatkozó kezdő hatállyal az a|ábbi esetek bármelyikében:

- Évente egy alkalommal bármely Fél kezdeményezheti, hogy a szerződésben
rogzített árakat az e|óző gazdasági évre vonatkoző, KSH által hivatalosan kiadott
infl áció s t átáv a| módo sítsák.

- Az Euro/Forint arfolyam szerződéskötés kori érték-vá|tozása: amennyiben az



Euro/Forint árfolyam vá|tozása befolyásolja a szerződésben rögzitett árakat
bármelyik Fél kezdeményezheti az ármődosítást' ha aMagyar Nemzeti Bank által
meghatározott hivatalos Euro/Forint árfolyam az utolsó ár megállapításkori
arfolyamaránytól +l- I0%o-ná1 nagyobb mértékben eltér' és ez az e|térés 30 naptári
napnál hosszabb ideje fennáI|, Az MNB hivatalos EUR/Forint árfo|yamvá|tozás
szerint az ár az alábbiak szerint módosul:

p2 :pr + P1*{((EUR2 - EURI) / EURI) x (Y / 100)}

Ahol:

Pl: korábbi vételár

P2: i$ vételér

EUR1: az utolsó ármegáL|apításnál figyelembe vett árfolyam

EUR2: azi4 fumegá||apitásnál figyelembe vett árfolyam

Y: termék aron belüli devizakitettség aránya, amelynek mértékére akezdeményező
Fél tesz javaslatot szakmai indoklással a|átámasztva.

6.5. A Felek rógzitik, hogy a szerződéskötéskor hatályos árakat a Vevő a szerződéskötést
megelőző közbeszerzési eljárásban az ajrínlattételi felhívás kézhezvételének napján
érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaérfolyam alap1an hatérozta
meg.

7. FIZETÉSI FELTETELEK
7,I. Vevő atérgyhavi felhasználásról a targyhónap utolsó napját követő 5 napon belül az

eladói konszignációs készletről' illetve az abbőI felhasznált anyagokról jelentést - 5.5.
pont szerinti Konszignációs jelentést _ küld Eladó tészére. A Konszignációs jelentés

a|apján Eladó havonta szám|át állít ki. Eladó a számiát a Konszignációs jelentés alapján,
illetve szerint felhasznált (raktarból kivételezett) termékek jelen szerződés 1 . számu
mellékletében meghatározott terméklistához rendelt egységárai alapján magyar
forintban (HUF) havonta áIlítja ki, és küldi meg a Vevő részére a Konszignációs
jelentés kiállítását követő l0 napon belül. A Konszignációs jelentést kizárő|ag Apáti
Zsolt raktáráruház vezető vagy az á|ta|a írásban meghatalmazott személy jogosult
igazolni. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az egyéb
személy á|tal a|áirt Konszignációs jelentéS' avagy egyéb dokumentum a teljesítés
igazo|ását nem helyette síti.

7.2. Vevő előleget nem fizet.

7.3. Eladó a szám|át a teljesítést igazolő okmrányok kíséretében küldi meg Vevőnek.

7.4. A benyújtott számla ellenértékét Vevő a szám|a kiállításától számított 30 naptári napos
fizetési hataridőn belül köteles teljesíteni. Vevő az e||enértéket Eladó szám|áján
feltüntetett banksziíml ájára történő átutalással fizeti meg.

7.5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében megvalósuló termékértékesítés során

határozott időszaki, havonkénti elszámolásban állapodnak meg a 2007. évi CXXVII.
törvény az á|talános forgalmi adóról 58. $- a a|apján.

7.6. A számlának meg kell folelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az á|ta|ános
forgalmi adóról szőIő 2007. évi CXXVI. törvény előírásainak, valamint a vonatkoző
e gyéb hatályo s j o gszabáIyi előírásoknak.



7.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó
szám|án a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. $-ban megbatérozott kötelező
tartalmi elemeken, továbbá az áIta|ános forgalmi adóról sző|ő 2007. évi CXXVII.
törvény 169. $-ríban meghatérozottakon túl, Vevő kéri a Vevő által megadott azonosító
számot, valamint a teljesítés jogcímét (a szám|ához kapcsolódó teljesítés rövid
megnevezése), valami nt az e|számolás időtartamát felttintetni.

Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, és emiatt a
számIa kiegyenlítés nélkül visszaküldésre kerül, az ebbő| eredő károkért Vevő nem
váIIaI felelősséget'

Vevő nem vállal felelősséget azért sem, ha Eladó a számIát nem a fenti módon juttatja el
Vevőhöz.

Vevő sem a szétm\a eltiÍnéséért' sem az ebbő| eredő késedelmes fizetésért semminemű
karfelelősséget nem vá11a1.

7.8. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek
tekinteni, amikor apénzintézet aftzetésre kötelezett bankszámláját megterheli.

7.9. A Kbt. 135. $ (6) bekezdése alapján a Vevő akozbeszerzési eIjárás alapjan megkötött
szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásávaI szemben csak a jogosult

által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatjabe.

7.10. Vevői késedelem: Fizetési késedelem esetén Eladó a Kbt. 135. $ (11) bekezdése alapjan
a|ka|mazandó Ptk. 6:155. $ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti késedelmi kamat
fe\számításríra j o go sult.

7.|I. EIadő nem fizethet, illetve számolhat eI a szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az EIadő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

7 .I2' EIadő köteles a szerződés teljesítésének teljes idótartama alatt tulajdonosi szetkezetét a

Vevő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. $ (3) bekezdése szerinti ügyletekről
a Vevőt haladéktalanul értesíteni.

8. HIBÁS TELJESÍTES

8.1. Jótállás:

A teljes köni jótállás kezdő időpontja a konszignációs készletből való felhaszná|ás
dokumentált időpontja. A jótállás ajánlatk&ő á|tal előírt időtartama a kÓzbeszerzési
műszaki dokumentációban foglalt gyártői jótállással megegyező időtartamra
vonatkozik. Vevő azE|adőiteljesítéssel kapcsolatos minőségi kifogásait a jótállási időn
belülbrármikor, a hiba észlelését követő azonnaIi értesítésseljogosult érvényesíteni.

Vevő a jótállást a termékek felhasználási helyén érvényesítheti. A jótállás

cseregaranciát jelent' azaz az Eladó a jótállási időn belül a megváltozott
tulajdonságokkal rendelkező termékeket köteles három (3) munkanapon belül - a saját

költségén _ kicserélni. Ha a cserét azEIadő nem végzi el hatráridőben, a Vevő jogosult:

a hibás termék cseréjét _ azE|adő költségére (új berendezés anyagköltsége és munkadíj)

- elvégezni vagy mással elvégeztetni.

A jótállás időtartamának\ejártfi követően Vevőt azEladő hibás teljesítése esetén a Ptk.

előírásainak megfelelő szavatossági jogok illetik meg

é



8.2.

Eladó jótállási kotelezettsége nem terjed ki a meghibásodásra, ha bizonyítja, hogy a hiba

a Vevőnek felróható szakszerútlen, rendeltetésellenes hasznáLatra vezethető vissza. A
rendeltetésszerű használat tekintetében a Termékekhez kapcsolódó hasznáIati útmutató

azirányadő.

Mentesül Eladó a jótállási kötelezettsége alól azon meghibásodások tekintetében,

amelyek az a|ábbi esetekkel kapcsolatosan következnek be:

- nem rendeltetés szerú, illetve Vevőnek felróható, nem használati utasításban leírtak

szerinti hasznáIat.

- il|etéktelen (3. személyek áItaIi, jogosulatlan) beavatkozás esete, amennyiben az

illetéktelen beavatkozást nem Eladó á|ta| szá||ított termék Eladónak felróható hibája

tette lehetővé.

Szavatosság:

Eladót kellékszavatossági kötelezettség terheli, melynek szabá|yait a Ptk. tarta|mazza.

Felek a Ptk. 6:159. $ (4) bekezdésére figyelemmel megállapodnak, hogy jelen szerződés

tekintetében a kijavítás/kicserélés tekintetében a ',megfelelő 
határidő'' három (3)

munkanapot jelent. Azaz E|adó Vevő szavatossági igénybejelentésétől számítottan

ennyi munkanapon belül köteles a kijavítástlkicserélést e|végezni. A fenti időtartam

elmulasztása a 9.3.2. pont szerinti jogkövetkezményt vonhat maga után a Vevő döntése

szerint

Eladó viseli Vevő minden felmerült és igazolt költségét (kiszállás' csere' e|lenórzó
vizsgálatok, teszt-próba, stb.), mely a termékek minőségromlásáravezethető vissza.

Amennyiben Eladó a vállalt kötelezettségeket nem teljesíti, úgy az szerződésszegésnek

minősül. A szerzódésszegésből eredő mindennemű károkozásért az E|adó tartozik

fele1ősséggel.

Felek rögzit\k, hogy a szavatosság, jótállás időtartama alatt azza| <isszeftiggésben Vevőt
semmiféle utólagos fizetési kötelezettség nem terheli sem Eladóval, sem harmadik

személlyel szemben.

g. A sZERZooÉs tvtóoosÍrÁsa, MEGSZÜNTETÉSE

Módosítás:

A Fe|ek a jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, igy különösen a Kbt. 141. $-

ában meghatározolt feltételek fennállása esetén, az abban foglaltakkal összhangban

módosíthatják.

n az a|á erve Jelen

szerződésben szabá|yozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek

cégszerű aláírásáva| lehet módosítani. Szóban' ráutaló magatartással vagy írásban, de a

szerzódést a|áírő képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által

tett j o gnyil atkozat a szerződés módosításara nem alkalmas.

módosítása aIábbi Jelen

8.3.

8.4.

9.r.

szerzódést a Kbt. előírásainak megfeleloen' a
szer ző dé sek mó do s ítására vonatk o ző szab á|y ok

Általános elállás:

közbeszerzési elj árás alapj án
betartásával lehet módo sítani.

9.2.

megkcitott



r

Vevő a teljesítésig jogosult a megküldött, vissza nem igazolt megrendelésétől indokolás
nélkül elállni azB|adőhozintézett írásbeli nyi|atkozatával, köteles azonban E|adőkárát
megtéríteni. Eladót azonban krírenyhítési kötelezettség terheli.

Az E|adő késedelme esetén a Vevő jogosult póthatríridőt ttznt. Ha az Eladó a
pőthatnidőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Vevő póthatáridő tuzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha az Eladó a
szerződés telj esítését megtagadta.

9.3. Megszüntetés:

9.3.|. Általrános megsztintetés:

A Kbt. 143. s (1) bekezdése alapjrán a Vevő je|en szeruődést felmondhatja, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szeruődéstől elállhat,ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében
a Kbt. 141. $ a|apján új közbeszerzési eljrárást kell lefolytatni;

b) azE|adő nem biztosítja a Kbt. 138. $-ban foglaltak betartáséú, vagy azEladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. g-ban foglaltaknak;vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapj án aközbeszerzés szabá|yainakmegszegése miatt
kötelezettségszegési elj árás indult v agy az Európai Unió Bírós ága az EUMSZ
258. cikke a|apján indított eljrírásban kimondta, hogy az Európai Unió
jogából eredő valamely kötelezettsóg tekintetében kötelezettségszegés történt,
és a bíróság áitalmegallapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

9.3.2. Rendkívüli felmondási indokok:

9.3.2.I. Vevő a szerződést Eladóhoz íntézett írásbeli nyi|atkozatta|, azottnali
hatáIlyal felmondhatj a, ha az E|adő szerződéses kötelezettségeit súlyosan
vagy ismételten megszegi, így különösen' de nem kizárőlagosan az a|ábbi
esetekben:

a) Eladó nem teljesítése esetében, amennyiben az Eladó neki felróható
módon nem teljesít és Vevő 8.1. pont szerinti írásbeli felszólításrára sem
áll szrándékában telj esíteni;

b) Eladó nem teljesítése esetében, amennyiben a Vevő bizonyíthatő
érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt;

c) Eladó nem megfelelő minőségű' hibás teljesítése esetén, amennyiben a
Vevő írásban póthatáridőt ad a hiba kijavítására vagy cserére (8.2. pont)
annak eredménytelen elteltével;

d) Amennyiben Eladó a Vevő írásbeli felszólítása ellenére a folszólításban
foglalt határidő elteltével sem biztosítja a vá|Ia|t gyartői képviseletet,
illetve gy ártői a|katrészigéttyl

e) Eladóval szemben felszámolási' végelszámolási eljrárás indul, vagy
felftiggeszti gazdasági tevékenységét;

0 jogerős e|maraszta|ő határozatot hoznak azEladő szakmai tevékenységét
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt;

g) más közbeszerzési eljrírásban az E|adő hamis adatokat közölt, vagy az
elj rárás nyerteseké nt szerződéses kötelezettségeinek nem tett ele get.

p



Az azonnali hatál1'rr felmondás ellenkező rendelkezés hiányában a felmondás

napjátólkezdve szünteti meg a szeruődést.

Eladó súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén, azE|adő
kárainak megtérítésére nem tarthat igény.t.

9.3.2.2. A Kbt. 143. $ (2)bekezdése alapján aVevő köteles a jelen szerződést

felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés

megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizaró ok állt fenn, és ezértki kellett volna zámi a

kozb eszerzé si elj árásból.

9.3.2,3, Vevő a Kbt. 143. s (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a

szerződéstfelmondani - ha sztikséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,

hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

a) E,ladóban közvetetten vagy kozvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga

szerint jogképes szewezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $ (1)

bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel;

b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni

részesedést szeÍezvalamely olyan jogi személyben Vagy Személyes joga

szerint jogképes szewezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. $

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatátozott valamely feltétel.

Felek rögzítík, hogy a fentiek szerinti felmondás esetén azEladő a szerződés

megszűnése előu már teljesített szolgá|tatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére j ogosult.

9.3.2.4. Eladó a Vevőnek küldött írásbeli nyilatkozatta| egyoldalúan

felmondhatj a a szerzódést, ha a Vevő

a) ismételt írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg az Eladónak járő _

korábban á|tala elfogadott teljesítés utiín jáÍ(, vételárat, annak

esedékességétőI számított 30 nap eltelte után sem;

b) ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses

kötelezettségeit.

A felmondási nyilatkozat aYevő á|talrikézhezvéte|t követő 30 nap elteltével

válik hatályossá.

9.3.2.5. A Szerződés aZ eredeti' illetve éppen érvényben lévő, időtartam

|ej ár atáv aI me g s zűnik,

a) amennyiben bármelyik Fél - az e\őzőek szerint - akként nyilatkozik,
hogy nem kívánja aSzerződést változatlan feltételekkeltovábbi 1 éwel
meghosszabbítani;

b) vagy' ha legalább I2O nappa| a Szerződés lejáratát megelőzően egyik
Fél sem jelzi a Szerződés váItozat|an feltétellel történő

meghosszabbítáSának igényét.

c) amennyiben a 4.2.I. pont szerinti kezdeményezéste az ott jelölt

határidőben a másik fél elutasító vá|aszt ad.



g.4. Elszámolás: Amennyiben jelen szerződés annak teljes köní teljesítése nélkül sziinik

meg, úgy Felek kötelesek az e|számolás érdekében egymással szembeni igényeiket

haladékÍalanul felmérni és egyeáetést kezdem ény ezni.

9.5. Vis maior:

Felek egyike sem felelős a jelen szerződésben rögzitett kötelezeuségek

nemteljesíteséért, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye.

Jelen bekezdés értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik'

melyek Felek érdekkörén kíVüli, elháríthatatlanul következnek be, nekik fel nem rőhatő,

melyre Felek nincsenek befolyással (természeti katasztrőfa- robbanás,tliz,terÍnészeti
csapás - felkelés, zavargások' polgari engedetlenség, szabotáns, terrorcselekmény,

forradalom vagy háborús események, stb.)' A vis maiornak közvetlen összefiiggésben

kel| lennie Felek tevékenységével és a bekövelkezett szerződésszegéssel. Vis maiorra az

Eladó csak akkor hivatkozhat, ha értesíti Vevőt a vis maior tényéről' okáról és valószínű

időtartamáról. Amennyiben Vevő egyéb iranyú utasítást nem ad, az E|adőnak tovább

kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben ésszerűen az lehetséges' és

meg kett keresnie minden ésszení alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior

...i. n"- gátol. A teljesítési határidő a vis maior időtartamával meghosszabbodik.

Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 60 napot, a Vevőnek jogában áll -
hátrányos jogi következmények nélkül - a nem teljesített résztől elállni oly módon,

hogy az Eladó részére erről írásos értesítést küld. Az Eladó kárenyhítési kötelezettsége

az írásos értesítés ellenére is fennáll.

10. A FELEK EGYÜTTMÚröoÉsn
10.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatáIya alatt folyamatosan

együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatjek egymást a jelen

szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről' amely a jelen

szerződés telj esítésére kihatással lehet.

10.2. Felek közötti kapcsolattartók' és elérhetőségeik (szerződéskÓtéskor kerül kitoltésre)

Vevő részérol:

nev: Apáti Zsolt

értesítési cím 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.

telefon / fax 661523-200

e-mail ap ati.zsolt@al fo I dviz. hu

Eladó részétó|..

nev: Galambos Péter

érteSítési cím 2000 Szentendre, Dobogókői út 5.

telefon / fax 20180948s9

e-mail galambos.peter@hawle.hu



10.3. A fent megnevezett képviselo személyénekváItozásától a Fél köteles a másik Felet

haladék nélkül' ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni. Eladó fenti

közreműködője köteles munkanapokon 8-16 óráig telefonon elérhető lenni.

10.4. A képviseleti jogosultság nem terjed ki a szerződés módosítására, illetve olyan utasítás

átadás-áNételére, amely közvetlenül vagy közvetve a jelen szerződés módosítását

eredményezné.

10.5. Felek kifejezik azon készségüket' hogy a szerződés teljesítése érdekében szorosan

együttműködnek, melynek érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás

tudomására hozzák azokat az értesiléseket, tényeket, körülményeket' amelyek a

telj esítést zav aqík, v agy zav arhatj ák.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. A Felek rögzitik, hogy a jelen szerződésben megjelölt cégképviselők valamint

kapcsolattartók személyes adatat kezelésének céI1a, cégképviselők esetében a

szerződéses jogviszony létrehozása, a kapcsolattartók esetében pedig a szerzódés

telj esítése miatti kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja mind a cégképviselők, mind pedig a kapcsolattartók esetében

az Eurőpai Parlament és a Tanács (EU) 20161679. rendelete (GDPR) 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogviszonyból származő kötelezettség

teljesítése.

A Felek rögzítik, hogy a szerzodésben megjelölt személyes adatokat kizárőIag a

szerződésteljesítése miatt kezelik, aúmás célból nem használják fel.

A személyes adatok kezelésére különösen GDPR' illetve a 2011. évi CXII' törvény

rendelke zései az irányadóak.

A Felek rogzítik továbbá' hogy a személyes adatkezelés GDPR-ban előírt

követelményeiről a cégképviselő valamint a kapcsolattartó személyeket tájékoztatták,

amely kiterjedt az őket megillető jogokra és jogorvoslati lehetőségekre is.

II.2.Irányadó jog: Felek kifejezetten megállapodnak' hogy jelen megállapodás egészére -
így különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére' kötelmi

iatásaira, a szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre, a szerzodéssel kapcsolatos

követelések beszétmíthatőságíra _ a magyaÍ jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide
nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló

1979. évi 13. tvr.).

11.3. Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban targyalásos úton

kötelesek rendezni.

11.4. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti

bírósági vagy ható sági e\járásnak nincs halasztó hatáIya Eladó szerződés szerinti

teljesítési kötelezettségére, ideértve különösen a szavatossági igények tekintetében

történő helytállást.

11.5. Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak' hogy amennyiben jelen szerződés

bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül' a szerződés többi részét

érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem

kötötték volna meg.

11.6. Jogró| való lemondás hianya: Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes

érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok

érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos



érvényesítése nem zárjakia többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését.

11.7. Titoktartás: Jelen szerződés aláirásáva: Eladó kötelezi magé/- arra, hogy a jelen

szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és

üzletpolitikai eseményeket és/vagy személyes adatokat l a továbbiakban együttesen:

ada(ok)/ üzleti titokaént keze1i.,"ptuao jeien szerzodés teljesítése során tudomására

jutott adatokat harmadik félnek nem ádhatja ki' azokat csak a jelen szerződés

teljesítéséhez sziikséges mértékben használja. Eladó ennek megtartásáról a feladatok

ellátásában kozreműködő munkatlÍrsai, alvillalkozói, teljesítési segédei tekintetében is

köteles gondoskod ni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére

vonatkozó kötelezettségazEladőt jelen szerzódéslejáratéÍ'követően is korlátlan ideig

terheli.

11.8. Felek rÓgzítlk,hogy Eladó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a

Vevőnek uutu*.í,yi olyan alváIlalkozót bejelenteni, amely résrt vesz a szerződés

teljesítésében, és - iu u megelőző kozbeszeriési eljarásban az adott alvállalkozót még

nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni anól is, hogy az áIta]'a igénybe

venni kívant alváI|aIkozót nem áII trízár(: ót.ot. t'utatya alatt. Az EIadő a szerződés

teljesítésének időtartam a a?attköteles a Vevőnek minden további, a teljesítésbe bevonni

kívant alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is,

bogyazáItaIaigény|oevennikívantalvállalkozónemáI|kizérőokokhatályaalatt.

11.9. Etadó ezúton is megerősíti minden kozbeszerzési eljarás so1á1 tett nyilatkozaÍát,

továbbá retetossege tídataban kijelenti' hogy azok tarta|ma és jelen szerzodés között

ellentmondás nem á11 fenn.

11.10. Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó képviseletére és a jelenszerződés aláírására

megfelelő :ogo'u1t'agial rendelÉá zík azza|, hogy az ezze\ összeftiggésben felmertilő

károkért u poíg.i'i jo{ízabá|yai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé.

11.11. Je|en szeruődés négy (4) darab egymással teljesen megegyező példányban készült. A

szerződéspeiJa"v"iűól mínde'' reteit<etto (2) darab eredeti példany illeti meg.

II.I2. Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték. és saját elhatározásukból,

minden befolyástól mentesen' mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a

képviselet szabályainak meg1artásával saj át kezűleg aláírták.

Mellékletek:
1' számú melléklet: Részletes áÍtáblazat

2. szám,6me11ék1et: Műszaki Leírás

3. számú melléklet: Nyilatkozat a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók

vonatkozásában
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