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másrészről
……………………………………………………mint Vállalkozó (továbbiakban: Eladó)
székhely:
cégjegyzékszám: ……………………………
bankszámlaszám: ……………………………
adószám: ……………………………
képviseli: ……………………………
(továbbiakban együttesen: Felek) között a mai napon az alábbiak szerint:
I.
I.1.

I.2.

II.
II.1.

ELŐZMÉNYEK
A Vevő, mint ajánlatkérő „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése –
eszközök szállítása és telepítése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint uniós eljárásrendben hirdetménnyel induló
tárgyalásos eljárást (TED 2017/S………….) folytatott le, amelynek nyertese az Eladó
lett. A jelen szerződés megkötésére a fenti közbeszerzési eljárás (továbbiakban
Közbeszerzési Eljárás) eredménye alapján kerül sor.
A jelen szerződésben foglaltak szerint az Eladó köteles a Közbeszerzési Eljárásban
kiadott Közbeszerzési Dokumentumokban, különösen a Műszaki leírásában
részletesen meghatározott áruk maradéktalan leszállítására és a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások elvégzésére, figyelemmel a részvételi, az ajánlattételi felhívásban és a
tárgyalásokon rögzítésre kerülő feltételekre, és az Eladó, mint ajánlattevő ajánlatban
foglaltakra is.
A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA
A jelen szerződés annak mindkét Fél általi aláírása napján jön létre és lép hatályba és
tizenöt hónapig terjedő határozott időtartamra, de legfeljebb a GINOP-3.3.1. projekt
fizikai véghatáridejéig (a szerződéskötéskor 2018. december 31.) szól, amely időtartam
megegyezik a teljesítés időtartamával. Jelen szerződés időbeli hatálya a
szerződéskötéstől számított 15 hónapot akkor sem haladhatja meg, ha a GINOP-3.3.1.
projekt fizikai véghatárideje ezen időtartamot követően következik be.

III.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE

III.1.

A jelen Szerződés alapján az Eladó köteles az 1500 teljesítési helyre leszállítani az 1500
db végponti eszközcsomagot (továbbiakban Beszerzés Tárgya). Egy eszközcsomag az
alábbi hardver és szoftverelemeket tartalmazza:
- 3 db notebook és az előírt, telepítendő szoftverek
- 2 db tablet
- 2 db okostelefon
- 1 db projektor
- 1 db multifunkcionális eszköz
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III.2.

IV.
IV.1.

IV.2.

IV.3.

IV.4.

IV.5.

- 1 db beltéri Wifi Access Point
- 1 db kültéri Wifi Access Point
- 1 db router
- 1 db Wifi Access Pointhoz (beltéri és kültéri egyaránt) tartozó power injector
Az Eladó kizárólag az ajánlatában megajánlott, új, valamennyi eszközkategóriában
csak azonos gyártótól származó és azonos típusú eszközt szállíthat.
Az Eladó köteles az eszközök leszállítását követően elvégezni az alábbi főbb
szolgáltatásokat (továbbiakban Szolgáltatások) is, amelyeket részletesen a Műszaki
leírás tartalmazza:
- Rendszerintegráció
- A megrendelésekben megadott helyszíneknek megfelelően rendszertervezés
- Telepítés és konfigurálás
- Próbaüzem
- Dokumentálás
A Vevő jogosult, de nem kötelezett opcionálisan további,- legfeljebb a teljes mennyiség
+ 30% -nak megfelelő számú eszközcsomagot megrendelni, amelyekre szintén
irányadóak III.1. pontban foglaltak. Az opcionális mennyiséggel érintett
eszközcsomagok beszerzésére is csak a II.1. pont szerinti időtartamon belül kerülhet
sor.
Teljesítés
A Szerződés teljesítése során a Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének
megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymás feladatainak
teljesítését kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához
szükséges információt egymás számára biztosítanak.
Eladó köteles a Felek által előre egyeztetett időpontban a Beszerzés tárgyát a teljesítési
helyre szállítani és elvégezni az előírt szolgáltatásokat. Az Eladó a helyszíni megjelenést
igénylő tevékenységeket legalább egy héttel (7 naptári nappal) a tevékenység
végrehajtása előtt köteles bejelenteni az adott helyszíni kapcsolattartónak. Az Eladó az
egyeztetést a Műszaki leírásban foglaltak szerint köteles elvégezni.
Eladó köteles új, rendeltetésszerű használatra alkalmas terméket szállítani, továbbá a
Beszerzés tárgyának szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó
rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentumot (így
különösen, de nem kizárólagosan használati utasítást, a jótállásra vonatkozó
dokumentumot, stb.) a Vevő részére átadni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz
szükséges tájékoztatást a Vevő által kijelölt személyek részére megadni.
Felek a Beszerzés tárgya szállítása kapcsán, a Felek által előre meghatározott
időpontban a teljesítéskor átadás-átvételi eljárást és próbaüzemet folytatnak le. Az
átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni az átadott konkrét Beszerzés
Tárgyának típusát, mennyiségét, gyártási/egyéb azonosító számát (amennyiben
rendelkezik azzal) és egyéb a Felek által lényegesnek tartott adatot. A szállítás és a
szolgáltatások elvégzésekor (készre jelentés) a Vevő képviselője mennyiségi átvételre
jogosult, a minőségi átvétel 30 nap próbaüzemet követően történik meg. A próbaüzem
során a Vevő távoli hozzáféréssel, a felhasználók bejelentései alapján és szúrópróbaszerű helyszíni ellenőrzéssel bizonyosodik meg a telepített rendszer megfelelő
működéséről. Amennyiben a Vevő nem megfelelő működést tapasztal, úgy az Eladó
feladata a probléma felderítése és javítása. A minőségi átvétel a 30 nap lezárt
próbaüzem után történik meg. Amennyiben a probléma megoldásához a telepített
access pointok elhelyezésének módosítására vagy azok fizikai áthelyezésére van
szükség a próbaüzem újraindul.
A Vevő az ajánlatában foglaltak szerint a szállítást helyszín-csomagonként rendeli meg.
A Vevő……………….helyszín (eszközcsomag) teljesítését vállalja egy megrendelés
keretében. Az eszközcsomagonkénti teljesítési határidő (szállítás és szolgáltatás
elvégzése) 3 hónap. A csomagok megrendelése a szerződéses véghatáridőt figyelembe
véve várhatóan párhuzamosítva, megközelítőleg arányos időbeli elosztással történik.
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Két megrendelés között legalább 1 hónap időtartamnak kell eltelnie. Vevő egyidejűleg
legfeljebb 6 db megrendelést jogosult kiadni.
IV.6. A Vevő a Műszaki leírásban foglaltak szerint köteles a Beszerzés tárgyát leszállítani és
a Szolgáltatásokat elvégezni.
IV.7. Eladó kifejezetten vállalja, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően
nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
IV.8. Eladó kifejezetten vállalja továbbá, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3)
bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
IV.9. Az Eladó az ajánlatában megjelölt, továbbá a jelen Szerződés aláírásakor a Vevőnek a
Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint bejelentett alvállalkozó igénybe vételére jogosult.
Amennyiben a Szerződés teljesítése során újabb alvállalkozó igénybevételének
szükségessége merül fel, az Eladó köteles a 138. § (3) bekezdése alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni a Vevőnek, valamint a bejelentéssel
együtt nyilatkozni vagy az alvállalkozó nyilatkozatát becsatolni arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok
hatálya alatt. Eladó a jelen Szerződés teljesítése során és a teljesítésben résztvevők
tekintetében a Kbt. 138. § rendelkezései figyelembevételével köteles eljárni. A jelen
pontban megjelölt kötelezettség megszegéséből eredően a Vevőnek, vagy harmadik
személyeknek okozott valamennyi kárért az Eladó felelős.
IV.10. Az Eladó a Kbt. 138. § (2) bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának
igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és
módon köteles igénybe venni. E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján
történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e szervezet nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági
követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Vevő szűkítette az eljárásban
részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel egyenértékű módon
megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Eladó a
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel együtt felelt meg.
IV.11. Az Eladó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:148. § (1) bekezdése alapján úgy felel az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy
bármely közreműködő magatartásáért és szerződésszerű teljesítéséért, mintha maga
járna el, míg a jelen Szerződés szerinti feladat teljesítését ellátó alkalmazottai
tekintetében a Ptk. 6:540. § szerint vállal kötelezettséget és felelősséget.
IV.12. Az Eladó a Szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani és üzemeltetni a
Közbeszerzési Eljárás részvételi felhívása III.1.3. M3) pontjába előírt helpdesk
rendszert. Ezen előírás megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
IV.13. Az Eladó a Szerződés teljes időtartama alatt köteles rendelkezni érvényes, a
Közbeszerzési Eljárás részvételi felhívása III.1.3. M4) pontjába előírt ISO IEC
27001információbiztonsági rendszerrel és ISO 9001 rendszerrel. Ezen előírás
megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül.
IV.14. A Vevő szerződéses feltételként előírja, hogy az Eladó a Szerződés teljes időtartama alatt
köteles rendelkezni érvényes, ISO 9001 rendszerrel. Ezen előírás megszegése súlyos
szerződésszegésnek minősül.
IV.15. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt fenntartani és működtetni a
szerződéskötési feltételként előírt, a szerződéskötés előtt a Megrendelőnek bemutatott,
magyar nyelvű, webes felületű hibabejelentést támogató helpdesk rendszert, amely
elérhetősége webes felületen és telefonon: 7*24 óra. Amennyiben ezen kötelezettségét
megszegi az súlyos szerződésszegésnek minősül.
IV.16. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartama alatt fenntartani és működtetni a
szerződéskötési feltételként előírt, a szerződéskötés előtt a Megrendelőnek bemutatott,
a megfelelő szolgáltatás elvégzése érdekében szükséges, érvényes, ISO IEC 27001
információbiztonsági rendszerre vonatkozó vagy ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal,
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vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival rendelkező
információbiztonsági rendszerét.. Amennyiben ezen kötelezettségét megszegi az súlyos
szerződésszegésnek minősül.
IV.17. Minden hét első munkanapján az Eladó köteles heti jelentést átadni a Vevőnek az előző
héten elvégzett feladatokról. A szükséges dokumentációk (ide értve a
fényképfelvételeket, leltári dokumentumokat, átadás-átvételi dokumentumokat)
átadási határideje a tárgyhetet követő hét szerdája (vagy az azt követő első munkanap).
Az Eladó köteles eleget tenni a Műszaki leírásban előírt egyéb dokumentálási
kötelezettségének is.
IV.18. A teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területe, 1500 db+30% helyszín.
V.

VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

V.1.

Vevő köteles az Eladó ajánlatában foglaltak szerint az alábbi vételár Eladó részére
történő megfizetésére:
- Egy eszközcsomagra vonatkozó nettó ajánlati átalányár ,-Ft
A Szerződésben rögzített ellenérték (vételár) végleges, a Szerződés tartamára rögzített
ellenérték, a Szerződés hatálya alatt semmilyen okból nem emelhető, és amely
tartalmaz valamennyi, a Szerződés teljesítésével összefüggő díjat és költséget (ideértve
a Szolgáltatások teljesítését is). Az Eladó a Szerződésben rögzített vételáron felül
semmilyen többletdíjat nem követelhet.
Az ellenérték megfizetésére a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, „GINOP-3.3.1-16-2016-00001”
azonosító számú projekt” megnevezésű projektből, szállítói finanszírozással kerül sor.
A
támogatás
intenzitása
100,000000% .
Az Eladó a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet)
vonatkozó előírásai szerint igényelhet előleget, legfeljebb a szerződés elszámolható
összege 50 %-ának megfelelő mértékben. Az előleg a részszámlákból kerül
elszámolásra, mindegyik részszámla esetében az igénybe vett előleg arányának
megfelelően, amíg az előleg teljes összege elszámolásra nem kerül.
Az Eladó részszámlák benyújtására jogosult, minden megrendelés szerződésszerű
teljesítést követően.
Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással
igazolt, Eladót megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének
a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki
közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1)
bekezdésében valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelően, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Az
Eladó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Vevőt, mint kedvezményezettet
hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett
időtartam nem számít be.
A számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát a Vevő székhelyére és a Vevő
Keretszerződés szerinti kapcsolattartója nevére küldi.
A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Vevő utalja át az Eladó részére annak a Vevőhöz
történő beérkezését követő 15 napon belül.
Eladó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
a számlán szerepeltetni szükséges a Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot,
a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak,
a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,
a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,

V.2.

V.3

V.4.
V.5.

V.6.
V.7.
V.8.
-
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a számlán szerepeltetnie kell a projektazonosítót: GINOP-3.3.1-16-2016-00001.
V.9. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén az Eladó jogosult a Ptk.-ban meghatározott
késedelmi kamat illetve behajtási költségátalány felszámítására.
V.10. A vételár − számviteli szabályoknak megfelelően kiállított − számlája teljesítésigazolással
nyújtható be. A számla csak abban az esetben teljesíthető az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 36/A. § alapján, ha a kifizetés esedékességének időpontjában
a – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján adózónak minősülő – Eladó szerepel
a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában. Ha az Eladó az adatbázisban nem
szerepel, köteles harminc (30) napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes
adóigazolást csatolni. Az igazolás beszerzésének szükségessége − az igazolás
csatolásáig terjedő idővel azonos időre − a Vevő fizetési késedelmét kizárja.
V.11. A Vevő a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
V.12. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján az Eladó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. (amennyiben a Vállalkozó nem külföldi
adóilletőségű, a jelen pont törlendő)
VI.1.

A SZERZŐDÉSSZEGÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI

VI.1.

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek
során a Vállalkozó jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely
kötelezettségének a teljesítését elmulasztja. A Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint
köteles a Megrendelő részére megtéríteni mindazt a kárt, amely a Vállalkozónak
felróható nem vagy nem szerződésszerű teljesítése miatt merült fel.
VI.2. Vevő kötbér fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre
tekintettel olyan okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Eladó
felelős. Vevő a Szerződés vonatkozásában: késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér
követelésére jogosult.
VI.2. KÉSEDELEM
VI.2.1. A Vevő késedelembe esik, ha
– a Szerződésben írt vételárat határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg;
illetve
– a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az Eladó
szerződésszerűen teljesíteni tudjon.
VI.2.2. A Vevő köteles megtéríteni az Eladónak a késedelemből eredő kárát kivéve, ha
bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a Szerződés megkötésének
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a
körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
VI.2.3. Az Eladó késedelmesen teljesít:
– ha a jelen Szerződésre irányadó teljesítési határidő, különösen a IV.5. pontban
meghatározott határidő eredménytelenül eltelt,
– más esetekben, ha kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megjelölt
határidőn belül) nem teljesíti.
VI.2.4. Az Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek a késelemből eredő kárát, kivéve, ha az Eladó
bizonyítja, hogy a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a Szerződés megkötésének
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a
körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Vevő a késedelembe esés első napján –
figyelembe véve Vevő hivatali munkarendjét – köteles az Eladót felszólítani a
teljesítésre.
VI.2.5. Az Eladó jelen Szerződésben rögzített kötelezettsége teljesítésének késedelme esetén a
Vevő késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett
minden nap után az érintett Beszerzés tárgya (eszközcsomag) nettó átalányárának 1% -
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a, de legfeljebb az adott Beszerzés tárgya nettó átalányárának 20 %-a. A késedelmi
kötbér maximális elérése esetén Vevő – szerződésszegési okként – jogosult a
Szerződéstől elállni illetve a Szerződést felmondani. A Szerződéstől való elállás illetve
annak felmondása esetén Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, amely érvényesítése
esetén Vevő nem érvényesítheti a késedelmi kötbért.
VI.2.6. A Vevő a késedelmi kötbért jogosult számla kibocsátása útján érvényesíteni, illetve a
Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt az Eladó számlájába
beszámítani.
VI.2.7. A Vevő – függetlenül attól, hogy az Eladó a késedelmét kimentette-e – követelheti a
teljesítést (a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól), vagy
ha a késedelem következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt
elállhat a Szerződéstől illetve felmondhatja azt. Az Eladó késedelme a Vevő egyidejű
késedelmét kizárja.
VI.3.

HIBÁS TELJESÍTÉS

VI.3.1. Az Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Beszerzés tárgya megfelel a
jogszabályokban, a Részvételi és ajánlattételi felhívásában, a Közbeszerzési
Dokumentumokban, különösen annak Műszaki leírás részében, az Eladó ajánlatában,
a jelen Szerződésben meghatározott minőségi és egyéb követelményeknek, illetve
rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására alkalmas.
VI.3.2. Eladó a Beszerzés tárgya tekintetében szavatosságot vállal, hogy a Közbeszerzési
Dokumentumokban, különösen annak Műszaki leírás részében részletezett
leírásokkal és a Vevő ajánlatában foglaltakkal mindenben megegyezik (ideértve a típust
és a gyártót is), és az érvényes szabványoknak maradéktalanul megfelel, a Beszerzés
tárgya új, mentes mindenféle tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától, követeléstől,
tehertől, valamint, hogy azok tulajdonjogát az Eladó a Vevő a részére jogosultan adja
át.
VI.3.3. Az Eladó hibásan teljesít, ha az adott Beszerzés tárgya nem felel meg a VI.3.1.-VI.3.2.
pontokban meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő
felszólításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a kicserélést.
Amennyiben a hiba tekintetében a Vevő és az Eladó között vita merül fel, az Eladó
köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni.
VI.3.4. Ha a hibás teljesítés miatt a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt a Vevő,
szerződésszegési okként elállhat a Szerződéstől illetve felmondhatja azt.
VI.3.5. Eladó a Szerződésben előírtaknak megfelelő teljesítés időpontjától (a teljesítés Vevő
általi igazolásától) kezdődően 2 év jótállásra köteles a Szerződéssel érintett Beszerzés
tárgya és a Szolgáltatások tekintetében, amely időtartam alatt a felelősség alól csak
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállási kötelezettség alapján az Eladó kicserélésre köteles.
VI.3.6. Az Eladó az ajánlatában foglaltak szerint – amennyiben jótállás keretében a hiba
elhárítása router, access point és power injector eszközöknél helyszíni megjelenést
igényel – köteles a hibabejelentést követő első munkanapon megjelenni és a
hibaelhárítást megkezdeni. A hibabejelentés alatt a Felek a műszaki leírásban foglaltak
szerint azt értik, ha az Eladó részére a támogatást igénylő eseteket a Vevő által
biztosított L2 támogató szervezet jelenti be.
VI.4. MEGHIÚSULÁS
VI.4.1. Vevő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben a Szerződést felmondhatja illetve a
Szerződéstől elállhat, és ezen esetekben jogosult meghiúsulási kötbért érvényesíteni:
A teljes szerződés meghiúsulásának tekintik Felek a következő eseteket:
– ha Vállalkozó nem teljesíti Szerződésben vállalt kötelezettségét, így különösen, ha a
teljes szerződésre vonatkozóan nem teljesít a Megrendelő által kitűzött póthatáridő
leteltét követő 20 napon belül, illetve ez az eseti megrendeléseknél 3 alkalommal
előfordul
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– ha jogerős bírósági határozat alapján a Vállalkozó ellen felszámolási eljárás,
hivatalból törlési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van
folyamatban vagy vele szemben a Kbt. szerinti kizáró ok bekövetkezik.
– a Vállalkozó az általa a Szerződés szerint nyújtott bármely biztosítékból való
kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a biztosítékból való kielégítés
egyéb módon veszélybe kerül.
– ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladó a Szerződés szerinti Beszerzés
tárgyának teljesítését csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni,
hogy a Vevőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerint a Szerződés teljesítéséhez fűződő
érdeke megszűnt,
– a Szerződések tekintetében a késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén
(ide nem értve azt az esetet, ha a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke nagyobb);
– amennyiben az Eladó a Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve
olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít,
– a Szerződés a Vállalkozónak felróható módon meghiúsul,
– ha a Vállalkozó az együttműködési kötelezettségét megszegi,
– ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
– ha a felmondásra, illetve elállásra az Eladó (más) súlyos szerződésszegése adott okot
– így különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kicserélési
kötelezettségének ésszerű időn belül, sem tesz eleget – (egyebekben súlyos
szerződésszegésnek tekintik a Felek, ha a szerződésszegő magatartás következtében a
Szerződés tárgyának jelentős, meghatározó része nem teljesül).
Egyedi megrendelés meghiúsulásának Felek a következő eseteket tekintik:
- amennyiben az Eladó a megrendelés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, illetve
olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít
- a megrendelés teljesítése a Vállalkozónak felróható módon meghiúsul
- az egyedi megrendelés tekintetében a késedelmi kötbér maximális mértékének
elérése esetén (ide nem értve azt az esetet, ha a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke
nagyobb);
VI.4.2. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződés vonatkozásában a még nem teljesített
mennyiségre eső szerződéses ellenérték 30 %-a. Egyedi megrendelés esetében,
amennyiben az Eladó a teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a meghiúsulási
kötbér meghiúsulással érintett szállítások ellenértékének 30%-a.
VI.4.3. A Vevő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni,
illetve a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben választása szerint azt az Eladó
számlájába beszámítani. Felmondás illetve elállás és meghiúsulási kötbér
érvényesítése esetén a Vevő többé nem követelheti a teljesítést az Eladótól. Vevő nem
jogosult a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér mellett a meghiúsulási kötbér
egyidejű megfizetésének követelésére.
VI.5. A Vevő a kötbérek mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A Felek rögzítik,
hogy bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, amelyeket a Vevő
szerződésszegés esetén érvényesíthet.
VI. 6. A kötbér esedékessé válik:
– késedelem esetén a tényleges teljesítés időpontjával, vagy a Megrendelő által
kitűzött póthatáridő lejártával, vagy amikor a kötbér eléri a legmagasabb mértéket,
– az elállási, illetve a felmondási határidő lejárati napjával, illetve a meghiúsulás,
lehetetlenülés megállapításával.
VI.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a
szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni.
VI.8. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles
bejelenteni a Közbeszerzési Hatóságnak, ha az Eladó jelen Szerződésben rögzített
kötelezettségeit súlyosan megszegi és ez a Szerződés felmondásához, attól való
elálláshoz, kártérítés követeléséhez, vagy egyéb a Szerződésben rögzített
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jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha az Eladó olyan
magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését
okozta.
VII.

BIZTOSÍTÉKOK

VII.1. Az Eladó a Szerződés teljesítésekor, de legkésőbb a végső teljesítési igazolás
kiállításának időpontjáig köteles rendelkezésre bocsátani a Szerződés hibás
teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: hibás teljesítési
biztosíték) a jelen Szerződés − általános forgalmi adó nélkül számított − nettó
szerződéses ellenértéke 5 %-ának megfelelő összeget, azaz ……………,- Ft összeget. A
hibás teljesítési biztosíték a jótállási időtartam lejártáig szól. Amennyiben az Eladó a
jótállás ideje alatt a jelen Szerződés és a Ptk. szerinti jótállási kötelezettségének nem
tesz eleget, úgy a Vevő jogosult a hibás teljesítési biztosíték összegéből a jótállás körébe
tartozó munkálatokat elvégezni/elvégeztetni.
A hibás teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Eladó
választása szerint teljesíthető az összeg óvadékként a Vevő fizetési számlájára történő
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
VII.2. Az Eladó a Szerződés hatályba lépésekor köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a
Szerződés szerinti szállítási és szolgáltatási feladatok teljesítésének elmaradásával
kapcsolatos igények biztosítékaként (a továbbiakban: teljesítési biztosíték) a jelen
Szerződés − általános forgalmi adó nélkül számított − nettó szerződéses ellenértéke 5
%-ának megfelelő összeget, azaz ……………,- Ft összeget. Amennyiben valamely
feladatot az Eladó nem végez el, vagy hiányosan végez el, erre Vevő jogosult felszólítani,
és amennyiben az Eladó a felszólításnak maradéktalanul nem tesz eleget, úgy Vevő
jogosult a feladatokat a teljesítési biztosíték terhére elvégezni/elvégeztetni. A teljesítési
biztosíték a sikeres próbaüzem lezárásáig szól és addig érvényben kell lennie.
A teljesítési biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján az Eladó választása
szerint teljesíthető az összeg óvadékként a Vevő fizetési számlájára történő
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
VII.3. Amennyiben a Vállalkozó igényt tart az V.3. pont szerinti előlegre, úgy annak összegének
megfelelő mértékű, a Támogató javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti
biztosítékot vagy a Korm. rendelet a 83. § (1) bekezdése szerinti más (továbbiakban:
előleg-visszafizetési biztosíték) kell nyújtania, vagy Korm. rendelet 1. melléklete 134.4.
pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.
A Vállalkozó a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján a nettó vállalkozói díj elszámolható
összegének 10 % -a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.
A Vállalkozó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, az előleg-visszafizetési
biztosítéknak azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak (az
előlegbekérő dokumentum benyújtásától az előleggel való elszámolásig) megfelelően,
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
A Vállalkozó az előleg-visszafizetési biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő
okiratban történő – igénylésével együtt köteles közvetlenül az Támogató részére
benyújtani a Megrendelő egyidejű értesítése mellett.
VII.4. Vállalkozó amennyiben a biztosítékok köréből a bankgaranciát választja, a teljesítés
biztosítása érdekében vállalja, hogy a fentieknek megfelelő, a Szerződés 8. sz.
melléklete szerint kiállított, a Megrendelő által minden külön feltétel nélkül, azonnal
igénybe-vehető bankgaranciát ad át a Megrendelőnek.
VII.5. A Megrendelő a Szerződés aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a bankgarancia - amennyiben a Szerződés teljesítése vis maior
bekövetkezése miatt ellehetetlenül, és ennek következtében megszűnik, amit a Felek
írásban rögzítenek - a Vállalkozó által megszüntethető legyen.
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VII.6. Amennyiben a Vállalkozó a bankgaranciát az előírt tartalomban, az előírt módon, és
időpontig nem küldi meg, vagy nem adja át, a Megrendelőnek jogában áll elállni a
Szerződéstől. Elállás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbérre is jogosult.
VII.7. Bankgaranciákat a Szerződés pénznemében (HUF) kell kiállítani.
VII.8. A bankgarancia a következő feltételek együttes fennállása esetén megfelelő:
- a
2013.
évi
CCXXXVII.
törvény
hatálya
alá
tartozó
bank
kötelezettségvállalásával kerül kiállításra,
- visszavonhatatlan,
- a bank kötelezettségvállalásai a Vállalkozó és a Megrendelő közötti
jogviszonyra, továbbá a Vállalkozó ellenvetésére nincs tekintettel
- feltétlenül és azonnal igénybe vehető,
VII.9. A bankgaranciát a Szerződés mellékletében meghatározott mintával megegyező
tartalomban kell rendelkezésre bocsátani magyar nyelven.
VII.10. A bankgarancia biztosítékul szolgál a Megrendelő részéről felmerülő követelések
kielégítésére.
VII.11. A bankgaranciát a Megrendelő, mint jogosult nevére kell kiállítani és a Megrendelő
címére kell benyújtani.
VII.12. Megrendelő köteles az igénybevételt három banki nappal megelőzően a Vállalkozót az
igénybevételről és annak okáról írásban tájékoztatni.
VII.13. Jelen pont szerinti biztosíték érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés
VI.2. és VI.4. pontja szerinti kötbérfizetési kötelezettség teljesítése alól.
VII.14. A Vállalkozó az általa választott, a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti egyik biztosítéki
formáról a másikra áttérhet, az új biztosítéknak azonban a Szerződés szerinti
összegben és időtartamban rendelkezésre kell állnia.
VII.15. A Megrendelőnek jogában áll a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal
felmondani, ha a Vállalkozó az általa a Szerződés szerint nyújtott bármely biztosítékból
való kielégítés alapjának elvonása érdekében intézkedik, vagy a biztosítékból való
kielégítés egyéb módon veszélybe kerül.
VIII. Szabadalmi és licenc jogok, jogszavatosság
VIII.1. Eladó szavatolja, hogy a szállítandó áruk és teljesítendő szolgáltatások tekintetében a
szükséges szerződéses szerzői és szabadalmi jogok, ipari vagy használati minták,
oltalmak birtokában van, a Vevő szerződés szerinti tulajdonszerzését és egyéb
jogszerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga nem
akadályozza, illetve korlátozza. Amennyiben a Vevő szerződés szerinti felhasználói jog
szerzését illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza,
Vevő jogosult Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, vagy
amennyiben ezt Eladó nem vállalja, a Vevő eljárhat maga a tehermentesítés érdekében
az Eladó költségére, illetve – amennyiben a fenti intézkedések nem vezetnek
eredményre és harmadik személy joga a rendszer használatát kizárja vagy akadályozza
– a szerződést felmondhatja vagy alkalmazhatja a lehetetlenülés jogkövetkezményeit.
Amennyiben a lehetetlenülés jogkövetkezményét alkalmazza a Vevő, akkor
meghiúsulási kötbérre jogosult.
VIII.2. Az Eladó félként vesz részt a vonatkozó eljárásjogi szabályok szerint minden, az
Érintettek ellen a Szerződés Eladó általi megsértése következtében szabadalom bitorlás
vagy szerzői jog sértése miatt indított eljárásban, vagy választása szerint azt peren
kívüli egyezséggel lezárja, továbbá a Vevő oldalán keletkezett indokolt és igazolt
költségeket megtéríti.
VIII.3. Az Eladó – az általa teljesítendő szolgáltatás tekintetében – a szerződés tárgyával
kapcsolatos minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb, harmadik fél által történő
követelés kielégítését magára vállalja, attól a Vevőt mentesíti.
VIII.4. Az Eladónak helyt kell állnia a Vevővel szemben harmadik fél által érvényesített
minden olyan igény esetén, amely licenc, szabadalom, védjegy és ipari vagy használati
minta oltalmak alá eső jogok Eladó általi megsértéséből származik a Megrendelő
felhasználása folytán.
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IX.

Szavatosság

IX.1. Az Eladó szavatol azért, hogy az általa létrehozandó termék, dokumentum és felhasznált
eszköz, módszer, vagy eljárás megfelel a Műszaki leírásnak, továbbá jogtiszta (per-,
teher- és igénymentes), valamint, hogy a Eladó mindazon jogokkal rendelkezik,
amelyek annak jogszerű átadását lehetővé teszik.
IX.2. Az Eladó szavatolja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében végzett feladatokat az
általában elvárható szakmai gondossággal elvégzi, szavatolja továbbá, hogy az
elkészített eredménytermékek és a nyújtott szakmai támogatás magas színvonalú.
X. HARDVER- ÉS SZOFTVERHASZNÁLAT, FELHASZNÁLÓI JOGOK
X.1.

Eladó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés alapján Vevő részére átadott
mindenfajta hardver termék, hozzá kapcsolódó leírás, egyéb dokumentum –
függetlenül annak megjelenési formájától – a Vételár megfizetését követően Vevő
korlátozásmentes tulajdonába – birtoklás, használat, rendelkezés joga – kerüljön, így
további felhasználás esetén Eladó semminemű ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.
X.2.
Eladó az általa kifejlesztett szoftvertermékekre és dokumentációra (így különösen:
rendszerspecifikáció, oktatási segédanyag, kézikönyv, telepítési útmutató) a
Szerződésben meghatározott feltételekkel felhasználási jogot ad Vevő részére a szoftver
megfelelő hardver- és szoftverkörnyezetben történő telepítésére, futtatására, tárolására
és archiválására, időben, területileg és – ahol azt a licencek nem korlátozzák –
felhasználó számban korlátlanul, határozatlan időre. A felhasználói jogosultság Vevő,
valamint többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok alkalmazásában álló
munkavállalókra, illetve velük szerződéses viszonyban álló felhasználókra terjed ki.
X.3.
Vevő tudomásul veszi, hogy a szoftvereket kizárólag a Szerződésben biztosított
felhasználási jog szerint használhatja, nem jogosult a szoftvereket harmadik
személynek ingyenesen vagy ellenérték fejében átengedni, illetve újra eladni. Vevő a
szoftverekről biztonsági másolat kivételével másolatot nem készíthet, illetve a
szoftvereket nem ruházhatja át, nem teheti közzé, nem adhatja tovább más személy
részére, továbbá semmiféle lépést nem tesz annak érdekében, hogy a szoftverekkel
megegyező forráskódot hozzon létre. A szoftverek használata egységes termékként
engedélyezett, alkotórészei nem különíthetőek el, külön nem használhatóak.
X.4. Az Eladó által a Szerződés keretében kidolgozott valamennyi terven, dokumentumon,
alkalmazáson, eredményterméken a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
szerint a Vevő teljes körű, időbeli és területi korlátozásoktól mentes, kizárólagos,
határozatlan idejű, harmadik félre átruházható felhasználói jogot szerez.
XI.
XI.1.
XI.2.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE
A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek
megfelelően írásban módosítható.
A Szerződés megszűnik:
− a határozott idő leteltével,
− a teljesítéssel,
− a teljesítés lehetetlenné válásával,
− ha a Vevő az Eladó súlyos szerződésszegése estén eláll a Szerződéstől illetve
felmondja a Szerződést,
− ha az Eladó eláll a Szerződéstől illetve felmondja a Szerződést,
− a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Vevő általi felmondással/elállással,
− vis maior esetén,
− ha az Eladó ellen felszámolási eljárás indul, vagy az Eladó elhatározza
végelszámolását, illetve ha az Eladó jogutód nélkül megszűnik. A csődeljárásról
és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 11. § (2) bekezdés
h) pontja alapján az adóssal kötött Szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem
lehet felmondani arra hivatkozással, hogy az adós csődeljárást kezdeményezett
vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési
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haladék előtt keletkezett tartozásait, kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdésében
foglaltakat.
XI. 3. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló, egyik Félnek sem
felróható eseményeket, amelyek a jelen Szerződés hatályba lépését követően álltak elő,
illetve amelyek jelen Szerződés hatályba lépését megelőzően álltak elő – és amelyek
megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy további teljesítését – de
következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem
kizárólagosan pl.: természeti/időjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborús és
egyéb polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak
meg, stb.
Ha vis maior esetén az adott Félnél érdekmúlás következik be, az adott Fél jogosult a
Szerződést felmondani, vagy a Szerződéstől elállni.
XI.4. Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől
elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a Szerződés nem semmis.
XI.5. Megrendelőnek jogában áll továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha, a
Vállalkozó a Szerződés szerinti biztosítékot határidőben nem bocsátja rendelkezésre,
valamint az átadott biztosíték az előírt határidőn belül érvényüket veszti/k.
XI.6. Megrendelőnek jogában áll továbbá a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a
Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét felróható módon megszegi.
XI.7. Vevő köteles a 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 kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
XI.8. A Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani – ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról
gondoskodni tudjon – ha az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25 % -ot meghaladó
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel, vagy az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy
személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
XI.9. Amennyiben a Vevő a jelen Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét súlyosan
megszegi és azt nem orvosolja az Eladó felszólításának kézhezvételétől számított 10
napon – illetve a Felek közös megegyezése alapján megállapított ésszerű határidőn –
belül, Eladó jogosult a Szerződéstől elállni illetve a Szerződést felmondani.
XI.10. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a
jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és
kötelező érvényűek a Felekre.
XI.11. A jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnése (meghiúsulása) esetén a Felek
kötelesek haladéktalanul elszámolni egymással a jelen Szerződésben foglaltak illetve a
Ptk. irányadó szabályai szerint.
XI.12. A Vállalkozónak jogában áll a Szerződést felmondani, ha Megrendelő fizetési
kötelezettségeit a Szerződésben megjelölt fizetési határidőket meghaladó 60 napon túl
nem teljesíti.
XI.13. A Vállalkozó és a Megrendelő a felmondás vagy az elállás jogának gyakorlása előtt
legalább 10 munkanappal korábban kötelesek a másik felet írásban, a felmondásra
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okot adó körülmény megjelölésével a szerződésszerű állapot helyreállítására
felszólítani.
XII.

JOGUTÓDLÁS

XII.1. Minden, a Szerződésből származó jog- és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja
a Megrendelő esetleges jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső
átszervezés vagy átnevezés folytán a szerződéses pozícióját átveszik.
XII. 2.
A Vállalkozó a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles Megrendelőt a
jogutódlást elhatározó döntés meghozatalát, vagy az azt előidéző jogi tény
bekövetkezését követően haladéktalanul értesíteni.
XII.3. Jogutódlásra csak a Kbt. 139.§ (1) bekezdése szerinti esetekben kerülhet sor.
XIII.

EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉRTESÍTÉSEK

XIII.1. A teljesítés során a Vállalkozó köteles folyamatosan együttműködni a Megrendelővel, a
projektek megvalósításában közreműködő más Vállalkozókkal, köteles a szükséges
egyeztetéseket lefolytatni, az elvárható szakmai támogatást megadni, illetve igénybe
venni. A Vállalkozó tevékenysége során felkészülten, a legjobb szakmai tudása szerint,
a rá vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályokat és szakmai szabályokat megtartva
köteles eljárni. Vállalkozó e kötelezettségei elmulasztásáért felelősséggel tartozik.
XIII.2. A Szerződéssel kapcsolatban a Vállalkozó és a Megrendelő között folytatott
levelezésnek, értesítésnek írásban kell történnie, mely abban az esetben tekintendő
teljesítettnek, ha az alábbi módszerek bármelyikével kézbesítik és a címzett azt átvette:
- személyes kézbesítés átvételi elismervény ellenében a kijelölt képviselő számára,
- ajánlott levél,
- telefax vagy elektronikus levél, ha a fogadó fél azt visszaigazolja, vagy a küldő fél
azt megismétli a fenti módok bármelyikén.
XIII.3. Felek kijelentik, hogy a tevékenységgel kapcsolatban az együttműködési
kötelezettségeiknek eleget tesznek, a hibátlan teljesítéséhez szükséges valamennyi
információt egymás rendelkezésére bocsátják.
XIII.4. Mindkét Fél jogosult arra, hogy a megjelölt kapcsolattartó személy helyére bármikor új
személyeket jelöljön ki, a Szerződés formális módosítása nélkül, egyoldalúan. Felek
szerződéses kapcsolattartóik útján haladéktalanul, írásban kötelesek értesíteni
egymást az ilyen változásról. A szerződéses kapcsolattartó személyében bekövetkezett
változás esetén a másik Fél a változás megfelelő igazolását kérheti.
XIII.5. Kapcsolattartásra feljogosított személyek:
a)
Megrendelő részéről:
Név:
Beosztás:
Telefonszám:
e-mail:
b)
Vállalkozó részéről:
Név:
Telefonszám:
e-mail:
XIV.

A SZERZŐDÉS NYELVE

XIV.1. A Szerződés magyar nyelven készült. A Szerződéssel kapcsolatos minden nyomtatott
anyagnak, levelezésnek és más dokumentumoknak, amelyek alkalmazásra kerülnek,
magyar nyelven kell készülnie.
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XV.

ALKALMAZANDÓ JOG

XV.1. Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó, a
Szerződésben nem szabályozott kérdésekben az ajánlati felhívás, az ajánlat, a
Megrendelő szabályzatai valamint a Ptk., a Kbt. és az egyéb vonatkozó magyar és
európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
XVI.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14

XVI.1. Ha a Szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek, vagy
megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés többi részét nem
érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi rendelkezések
lépnek, feltéve, hogy a felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül is megkötötték
volna.
XVI.1. A Felek a jelen Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott
adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozó
rendelkezéseiben is írtakra.
XVI.1.1.
Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Felek minősített adatokba
nyernek betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglaltaknak megfelelően eljárni.
XVI.1.2.
A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a jelen a jelen Szerződés
teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat, dokumentumokat, és
minden erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét
biztosítsák. Így különösen gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik, illetve mindazok,
akik a jelen Szerződés teljesítése kapcsán bizalmas adathoz hozzáférhetnek, betartsák
az adatvédelmi jogszabályok előírásait, illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok
férhessenek hozzá, akik jogosultak azok megismerésére és felhasználására. A Felek
szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb segítőjük, akik munkaköri vagy
szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz, információkhoz,
dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek, megfelelő
titoktartási nyilatkozatot tesznek, mielőtt a jelen Szerződéssel kapcsolatos
tevékenységüket megkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják,
végrehajtják az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.
XVI.1.3.
Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával
kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra
hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem
eredményezheti az olyan adatokhoz − így különösen a technológiai eljárásokra, a
műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai
módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz − való hozzáférést,
amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan
sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat
megismerésének lehetőségét.
XVI.1.4.
Az Eladó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás
alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket Vevőnél, valamint azoknál a szerződő
feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés
teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
XVI.1.5. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló
tájékoztatást, illetve a nyilvánosságra hozatalt a Vevő az üzleti titokra hivatkozással
sem tagadhatja meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 26. § (1) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1)
bekezdésében és az 1. mellékletének III.4. pontjában írtak alapján.
XVI.1.6. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a XVI.1. pontban körülírt
adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.
XVI.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogató és annak nevében eljáró más Érintett
képviselői, valamint az erre külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak a
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december 31-ig bármikor ellenőrizni, ideértve a Projekt helyszínén végzett
ellenőrzéseket is, melyet Vállalkozó tűrni köteles. Vállalkozó továbbá a Szerződésben
vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, könyveket,
nyilvántartásokat az ellenőrzés és a monitoring során az e pontban meghatározott
szervezetek bármelyikének kérésére köteles rendelkezésre bocsátani, továbbá az
ellenőrzéshez és a monitoringhoz szükséges tények, körülmények, egyéb feltételek
megismerését biztosítani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni.
XVI.3. Az Eladó az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelően jelen Szerződés aláírásával
egyidejűleg nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény 3. §
(1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.
XVI.4. A szerződő Felek a jelen Szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton
kísérlik meg rendezni.
XVI.5. A Felek megállapodnak, hogy tárgyalásaikról minden esetben jegyzőkönyvet vesznek
fel, amelyet képviselőik aláírnak.
XVI.6. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek, akkor is,
ha azok fizikailag nem kerülnek csatolásra:
1. számú melléklet: Részvételi és Ajánlattételi felhívás
2. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok
3. számú melléklet: Ajánlat
4. számú melléklet: Tárgyalási jegyzőkönyv(ek)
5. számú melléklet: Vevő képviselőinek aláírási jogát igazoló iratok
6. számú melléklet: Eladó képviselőjének aláírási címpéldánya, vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény szerinti aláírás-mintája
7. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata
8. számú melléklet: Bankgarancia minta
Az Eladó Cégjegyzékbe bejegyzett, hatályos adatairól a Vevő a www.e-cegjegyzek.hu
weboldalon található adatok megtekintésével győződött meg.
A jelen Szerződés mellékletei a Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, a jelen
Szerződés csak annak mellékleteivel együtt érvényes és értelmezhető.
XVI.7. A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a jelen Szerződést érintő
kérdésekről a lehető leghamarabb tájékoztatni.
XVI.8. A jelen Szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai
vagy elektronikus úton közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, illetve a
jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag postai úton
kézbesíthetők. A jelen Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is
szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a
küldeményt nem vette át. Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel
megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről szóló postai
jelentés napja.
XVI.9. A Felek titoktartással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a
jelen Szerződés bármilyen okból történő megszűnését követően is fennmaradnak, és
kötelező érvényűek a Felekre.
XVI.10.A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Ptk., valamint az egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
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A Szerződés 16 oldalas, 3 eredeti, egymással megegyező példányban készült, melyekből 2
példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.
A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott helyen és időben jóváhagyólag írják alá.
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