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mint Eladó, a továbbiakban Eladó, a továbbiakban Vevó és Eladó együtt: Felek között az alulírott napon és
helyen, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés lélreiöttéftek előzménve
Vevó ,,Szivattyú beszerzés 10 részben ,, táígyban,2019. december 20. napján EKR001537062019 számon
megindított, uniós érlékhatárt eléró nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) Második Része, valamint a Közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos
kőzbeszerzési szabályokról szólő 30'I l20l5 (X, 27) konnánytendelet alapján (továbbiakban: ,,Közbeszerzési
Eljárás"). A Közbeszerzési Eljárás 10. rószében Eladó ajánlata alapján, és Vevó 2020, június l7-én megküldött,
az eljárás eredményéről szóló összegezése álelmében az eljárás nyertese Eladó.

2. A szerződés túrPya
Az Eladó által szállítandó temlékek (A továbbiakban Termékek) részletes listáját a szerzódés 1. mellékletét
képezó Tételes ártáblázaí taftalmazza,
Az Eladó feladata továbbá az 5.4. pontban meghatározott dokumentumok elkészítése, a szivattyúk Vevó által
meghatározott üzerneltetési hely,re történó lerakása, jótállás biztosítása.
Eladó a Tennékek szállítását, kapcsolódó Szolgáltatások nyújtását a Szerzódésben rögzített díjazás (,,Vételár")
ellenében végzi.

3. A Szeíződés halálva, a leliesíléS hatdrideie
.Felek a Szerződést a szerződés hatálybalépésének napjától számított 2 hónapos határidóvel, 2020. szepterrrber

,tt:-ig terjedó határozott idótartamía kötik. A szelződés mindkét fél által történó aláírás napján lép hatályba.
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4. A íeIicsítés helya
4.]. A 1eljeSítéS hglye:

2ó00 Vác. I(odálv Zoltán út 3,

5. EIűdó kötelezettséPei
5.1. Eladó a szerződés táígyát képező Termékeket új, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, gyári
csomagolásban köteles szállítani. Emellett Eladó köteles az Tetmékeket úgy csomagolni, hogy azokat a szállítás
során semmilyen sérülés ne érje, rr-rajd köteles a Tennékek csorrragoló anya gát elszállítani.

5.2. Eladó köteles minden szállított Termékhez mellékelni az adott tennéke vonatkozó, annak rendeltetésszerű

használatához szükséges valamennf tartozékot.

5.3. Eladó köteles Vevőnek átadni vagy elektronikus úton hozzáférhetóvé tenni jelen szerzódés keretében
szállított Tenr-rékek rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi dokumentunot, így különösen a

kezelési (használati) útmutatót, forgalomba hozatalra és a jótállásra vonatkozó okmányokat,

5.4. Eladó a szállítással egyidejűleg, típusonként az alábbi dokumentumok átadására köteles:
. CE rrrinósítés,
o szivattyúra vonatkozó gépkönyv,
. I(atalógus, melynek tartalmaznia kell: alkalmazási terület, teljesítmény görbe, Q-H görbe, teljesítmény

górbe, hatásfok górbe (hidraulikai és egyúttes hatásfok), szabáIyozott jelleggörbe, villamos rnotor adat,

szerkezeti anya8, kömyezetle vonatkozó adat, szállított köZe8íe vonatkozó adat, méIetrajz, töm9g,
alkatrészjegyzék, robbantott ábra.

5.4. Eladó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzódésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges

engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.5. Vevő köteles biztosítani Eladó szakembereinek a teljesítés helyén történó munkavégzést a teljesítéshez
szükséges mértékig és idötartamban. Vevő köteles biztosítani Eladó jelen szerzódés teljesítésében közreműködó
szakemberei részéIe a teljesítés helyére történő belépést és az ottani munkavégzést.

5.6. A szállítás idópontjáról a Vevöt köteles Eladó legalább 5 munkanappal korábban írásban értesíteni.

5.7. Eladó rnegfeleló szállítóeszközön köteles biztosítani a Termékeknek a teljesítés helyére történó szállÍtását.
A szállítás módszerének olyannak kell lennie, hogy a Termékek ne sérüljenek, a jogszabályoknak,

szabványoknak rnindenben megfeleljenek. A lerakodás és a telepítési hell,re történó beszállítás Eladó
kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a megfeleló személyi, ill. tárgyi íeltételeket biztosítani.

5.8. Felek az Temékek átadás_átvételét szállítólevél aláírásával igazolják. Az átadás-átvétel idópondában a felek
közösen ellenőrzik a Tennékek szemmel látható rulajdonágait, és azok szerzódésszerúségét.

5.9. A szerzódés teljesítése a jelen szerzódés tárgyát képező - l. melléklet szerinti - tennékek helyszínre
szállításával történik. A termékeket az elóírásnak megfelelően tárolt, illetve a szokásos módon csomagolt
állapotban, eg$itt kell átadni, a szivattyú, mint termék vételárába beletartoznak a helyszíni telepítéshez / üzerrrbe

helyezéshez szükséges alkatrészek, tartozékok is.
Minden egyes szállításra kerüló csomagot, rakománl úgy kell círnkézni és rr-regjelölni, hogy a tafialmuk
felnyitás nélkül megállapítható legyen. Eladó vállalja, hogy a tennékeket a gyártó által elóírt tárolási, illetve
szállítási körülrnények között szállída le és adja át. Eladó felel azért, hogy a termékek csomagolása, rakodása és

szállítása alkalrnas legyen a szállítás során a tennékek sérüléstól és károktól való megóvására.
A termékek átadásakor a Vevő csak mennyiségi ellenórzést végez, amel}nek megtörténtét a szállítólevél aláírása
tanúsída, rninőségi átvételt Felek nem kötnek ki.

5.10, Arnennyiben aZ átadáS-átvétel során bánnilyen hiba vagy hiány állapítható meg, akkor aZ átvételt a Vevó
megtagadja. Ebben az esetben Eladó köteles legkésóbb 5 munkanapon belül hiány- és hibamentesen áíadní az
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Termékeket. Az ismételt átadás-átvétel idópontjáról Eladó a Vevőt legalább 2 munkanappal korábban köteles
értesíteni.

5.1 1. Felek kifejezetten rőgzítik, hogy az átadás-átvétel során csak és kizárólag a szemmel látható jellernzőket
ellenőrzik. Ennek alapján az átadás-átvételi jegyzőkönlv átadása Vevó részéről nem jelenti az ún. rejtett hibák-
szabad szemmel nem látható hiányosságok, ill. különösen mindazon követelmények esetén, melyre műszaki adat
előírása került meghatározásra, de mérésre nem kerűlt sor- vonatkozásában a hiány- és hibamentes teljesítés
igazolását.

5.12. Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennf - jelen szerződésben vagy
KözbeszerzésiEljárás során kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a kifogástalan teljesítéshez
kapcsolódó - szolgáltatás biztosítására.

6. Fizetendő ellenéíték. frzetési feltéíelek

6.1. Eladó a szerződést az alábbi szerződéses áron teljesíti:

Összesen nettó vételár (nettó ajánlati összár): 1 355 2l0 Ft

Ápl, (zl y.):3ó5 906 Ft
osszesen bruttó Vételár: 1 721 116 Ft

6.2, A 6.1, pont szerinti ellenérték magyar forintban (HUF) kerül kiszámlázásra, mely tartalmazza a Szerződés
teljesítése során felmerüló valamennyi költséget. Eladó semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség-
vagy díjigénnyel a Vevővel szemben. Fenti ellenérték a Szerződés idötartama alatt semmilyen jogcímen nem
emelhető. Az AFA mértéke a törvényi szabályozásnak megfelelően változhat. A számla ellenértékének
kifizetése a Ptk. 6:l55 (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével történik.

6.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint nem íjzet, illetve nem
szánol el a Szefzödés teljesítésével összefliggésben olyan költségeket, nrelyek az Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka) - kb) alpontja szerinti feltételeknek nern megfeleló társaság tekintetében rnerülnek fel, és melyek Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

6.4. Vevó elóleget nem fizet, Eladó a teljes Eladói díjról a szerzódésszerű teljesítés igazolását kővetóen jogosult
egyetlen végszámla kiállítására,

6.5. Eladó tudomására szolgál, hogy a számlát a DMRV Zrt. nevére és címére kell kiállítani, de a Nemzeti Üzleti
Szolgáltatő Zrt.,600l Kecskemét, Pf.701. címére kell megküldeni.

6.6. A számlán minden esetben lel kell üntetni a szerzódés 10 jegyű SAP szerződés számát, melynek hiányában
Vevó jogosult a számlát visszaküldeni.

6,7. A teljesítés igazolására a szállítólevél Vevő képüseletében arra jogosult által történó aláírásával kerül sor,
amely szállítólevél a számla mellékletét képezi.

6.E. Eladó köteles legkésóbb a teljeSítéS igazolás keltét köv€tó l5 napon belül számláját kiállitani.

6.9. Vevő az E|adó számláját a teljesítés igazolás alapján kiállított számla keltétól számított 30 naptári napon
belül, banki átutalással egyenlíti ki, amennyiben a szabályosan kiállított számlakézhezvételelegkésóbb a fizetési
határidő elótt l0 nappal megtörtént.

6.10. Amennyiben a r|Zetésl. feltétel alapján számított fizetési határidó szabadnapra, ünnepnapra, illetve
munkaszüneti napra esik, a fizetósi határidó a következő munkanaponjár le.

6,l l . A számla kötelezó tafialmi €lemei és a számla határidőre történő kifizetésének feltétele:
. íartalmazza az SAP rendelési számot, vagy SAP szerződés számot;
o megíelelien a hatályos.jogszabályi előírásoknak;
. íaítalmazza a szerzódés tartalmának megfeleló TESZOR vagy VTSZ számot;
. tartai.mazza az SAP teljesítés igazolás számát;
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. laílalmazza a Vevó képviselője álíal aláírt eredeti/ másolt, SAP-bó1 kiállított, társaság álíal aláírt
teljesítésigazolást (vagy a teljesítés igazolására szolgáló más elfogadott dokumentumot
számlarnellékletként.

6.12. Amennyiben az Eladó a benlrrjtott Eladói szárnlán nem tüntet fel bankszámlaszárnot, úgy a Nemzeti Üzleti
Szolgáltató Zrt. fiiíden esetben tájékoztató levelet küld a Eladónak, hogy jelölje meg a kifizetésben érintett
bankszámlaszámot.

Az Eladói bankszámlaszám módosítási igény kifizetésre váró számla esetében csak abban az esetben

elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel, vagy
az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszárrrlaszámmal kapcsolatban.

Amennyiben a módosítási igény kapcsán az Eladó nern küld banki igazolást és a hatályos céginformációs
adatbázisban sem ellenórizhető az érintett bankszámlaszán, akkor az ellenérték megtédtése a számlán megadott
bankszámlaszárrrra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szerepló bankszárr-rlaszám megfelel a korábban
1eí11 feltételeknek.

6.13. A nem szerződésszerűen benyujtott számla esetén a társaság, illetve a Nemzeti Úzleti Szolgáltató Zrt.
jogosult - a késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül - a szárnlát teljesítés nélkül visszaküldeni.

7. Jó1úIIúS, szavűíossúP

7.1 , Eladó jelen szerződés alapján szállított Termékekre összesen 24 bónap (ajánlat cllapján kerül kitóltésre)
Ptk.-ban meghatározottak szerinti jótállást vállal (melyból 12 hőnap az alapjótállás és 12 hónap jőrállás az
értékelési szempontra adott ajánlat szerint, mel}nek kezdő idópontja a Termékek üzembe helyezésének
időponda. Vevó legkésóbb a Termék átvételétól számított 6 hónapon belül elvégzi a beüzemelést, melltől
üzembehelyezési jegyzőköny.vet készít. Amennyiben Vevó 6 hónapon belül nem végzi el a beüzemelést, úgy a
jótállás kezdőnapja a Termék átvételétól számított ó hónap utolsó napja.

7.2.Eladő szavatolja a Szerzódés teljesítése során szállított tennékek kifogástalan és szerzódésszerű minóségét,

továbbá Szavatolja, hogy a szállított termékek rnentesek minderrfajta (gyártási; anyag, technológiai és egyéb)
hibától és minden tekintetben rnegfelelnek a Műszaki leírásban (l. számú m€lléklet) az adott termékkel szemben

meghatároZott műszaki követelményeknek.

7.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget - így különösen a javítás díját,

cserealkatrészek, cseretermékek költségét, kiszállási díjat, szállítási költséget - Eladó Viseli.

8. Sze rződé s s zegé s i o g k öv etke zménv e i. kd r fe IeI őss é g

8.1. A Szerzódés teljesítése során Eladó a Szerzödésben foglaltak szerint haladéktalanul köteles írásban jelezni

Vevő felé, amennyiben a teljesítést akadályozó körülménl észlel, köteles továbbá javaslatot tenni a probléma
kezelésére.

8,2, Eladó szerződésszegése esetén Vevó az alábbiak szerint jogosult késedelmi, hibás és meghiúsulási kötbér
érvényesítésére. A kötbérfizetési köt€lezettség megállapításának feltétele,hogy az alapjául szolgáló esemény a
szerzódésszegésre vonatkozó rendelkezések alapján Eladónak felróható,

8.3. Vevő az eredménytelenül letelt határidót követó munkanapon a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket,
a kötbérezéssel érintett feladatok/szolgáltatások körét, a kötbér alapjául szolgáló értéket, a kötbér mérlékét írásos

dokurr-rentumban rögzíti és enől Eladót haladéktalanul értesíti. EZen értesítés idópontja nem érinti a kötbér
esedékességét és felszámítását, amely naptári napok szerint történik.

8.4. Késedelrni kötbér: a késedelmesen teljesített temék nettó értékének l %-a, a késedelem minden rrregkezdett
naptári napjára, de a késedelenr maximum 15 napig állhat íent.

8.5. Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés esetén Vevő a hibás teljesítés kijavítását, vagy kicserélést ávényesít.
Ez €setben a késedelmi kótbér elóírását kell alkalmazni az Eladó szerződésszerű teljesítésének idópontjáig.
Hibás teljesítés esetén a Vevó érvényesítheti a Ptk_ban, illetve rnás jogszabályokban rnegállapított szavatossági
jogokat.
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8.6. Vevó a szavatossági jogon túl a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését is követelheti.

8.7. Amennlben a késedelmi/hibás teljesítési kötbér összege eléri a kötbénnaximumot, azaz Eladő
késedelmelhibás teljesítése 15 napig folyamatosan fennáll, Vevó egyoldalú írásbeli nyilatkozattal
megállapíthada a teljesítés meghiúsulását, A meghiúsulás megállapítása esetén Eladó a teljes nettó szerzódéses
áI mértékét alapul véve 30%-os rneghiúsulási kötbér fizetésére köteles, mely a nyilatkozat közlésének napján
válik esedékessé.

8.8 Vevő a kötbér ósszegéról bizonylatot állít ki, melyet Eladó a bizonylaton íőgziteíí idöponüg átutalással
köteles kiegyenlíteni. Amennfben Eladó a szerződésszegés tényét és kötbértartozását kifejezetten elisrrrerő
nyilatkozatot tesz, Vevó jogosult az esedékessé vált késedelrni kötbér összegét - figyelemmel a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltakra - a Eladót rnegilletó ellenérték összegéból visszatartani és azt Eladó tarlozásába
betudni.

8.9. Eladó kötbérfizetési kötelezett§ége nem érinti Vevőnek a Szerződés megszegéséből eredó további, kötbért
meghaladó kártédtési igényének érvényesítését.
Vevó a kötbérigény éwényesítése mellett követelheti a kötbér1 meghaladó, igazolt kárának megtédtését a
szerződésszegéssel okozott károkért való felelósség szabályai szerint.
Eladó teljes kártédtési felelósséggel tartozik minden olyan bekövetkezett kárért, amelyet a Szerződés
teljesítésével összefiiggésben, akár Eladó maga, akár alkalmazotda vagy közreműködóje magatartása,
mulasztása, illetve egyéb szerzódésszegó tevékenysége kóvetkezményeként Vevőnek okozott.
Vevó a szerzódésszegéssel okozott kárának negtédtését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem
érvényesítette.

8.10. Felek rögzítik, hogy a késedelmi / hibás teljesítési kötbér Szerzódés szerinti megfizetése n€m mentesíti
Eladót sem a Szerzódés szerinti teljesítés, sem pedig az általa a Szerzódés keretében vállalt bármellk
kötelezettségének teljesítése alól.

g. 4§utzoúa e_ruélp s4!g!, me g szű Le s e

9.1. Felekjelen szerződéstkizárólag a Kbt. l41.§-ban, valamint a 307/2015. (X.27,) Korm. rendelet 22. §-ában
foglaltak szerint és kizárólag írásban módosíthadák.

9,2. A Szerződés megszűnik, ha valamelyik fel rendkívüli (azonnali hatályú) felmondással él.

9.3. Feleknek jogában áll a Szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, illetve a fennmaradó rész
tekintetében elállhatnak a Szerzódéstól, amennfben a másik fél, neki felróható okból súlyosan megszegi a
Szerzódésből eíedó kötelezettségeit. Felek a felmondás jogának gyakorlása előtt legalább 5 munkanappal
korábban kötelesek a másik felet írásban - a felmondásra okot adó körülmény megjelölésével _ a szerzódésszerú
állapot helyreállítására felszólítani.

súlvos szerzódésszeeésnek minósül Eladó részóról különösen. arnennüben
- a késedelmes, illetve hibás teljesítése miatt kitűzött póthatáridó eredménytelenül €ltelt;
- bármely okból elózetes írásbeli felszólítás ellenére serr-r telje§íti a Szerződésben vállalt valarnely

kötelezettségét (ide nem értve a üs maior esetét);
- ellene jogerősen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult;
- jogosulatlanul használja íel a Szerzódés teljesítése során tudomására jutott információt, illetve

szándékos vagy gondatlan magatartásának kóvetkezményeként az adatok, információk
illetéktelenek tudomására jutnak.

Súlyos szerződésszegésnek minósül a Vevő részéről különösen. amennüben
- a Teljesítésigazolási jegyzőkönyvet Eladó szerzódésszerú teljesítése ellenére, a teljesítéstól

számított 30 naptári napon belül sem írja alá.

9.4. Eladó tudorrrásul veszi, hogy Vevó a Kbt. 143. § (3) bekezdés alapján jogosult és egyben köteles a
Szerződést felrnondani ha szükséges olyan határidóvel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerzódéssel érintett
leladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
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a) Eladőbanközvetetten Vagy közvetlenül 25%-ot rneghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi

személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés t/ pont

,tó) alpontjában meghatáIozott feltétel;
á) Eladóban közvetetten vagy köZvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi

személyben vagy szernélyes joga szerintjogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (l) bekezdés

k) pont kb) alpontjában rneghatározott feltétel.

9.5. Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljes idótartama alatt a Kbt. 136. § ( 1) bekezdés b) pontja alapján

köteles a tulajdonosi szeíkezetét Vevó számára megismerhetóvé tenni és a fent hivatkozott Kbt. 143. § (3)

bekezdés szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíteni.

9.6. A Szerződés megszűnése esetén a teljesített szolgáltatás a felmondás pillanatáig - arányos ellenérték

ellenében _ megilleti Vevőt, Eladó pedig jogosult a Szerzódés megszúnése elótt szerződésszerűen teljesített

szolgáltatás Szerzódés szerinti pénzbeli ellenértékére.

9.1. A Szerződés megszűnése esetén, a megszűnéstól számított 15 naptári napon belül a Felek kötelesek

egl,rrrással elszárnolni. A Szerződés megszűnése nem érinti az elszámolási és titoktartási kötelezettségek
teljesítését, illetve fennállását.

9.8. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka
mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merúlt fel, Eladót a teljesített szolgáltatás vonatkozásában az

ellenérték arányos része illeti meg.

9.9. A felmondás a jótállás hatályát nem érinti.

]0. KaDcso lűttartás, érlesílések

l0.1, Felek a Szerződéssel kapcsolatos, egyrnásnak címzett álesítéseiket Írásban (e-mail, telefax, levél) kűldik
meg a kijelölt kapcsolattartók részére és azokat írásban vissza kell igazolni. Az étesítésben foglaltak a címzett

által történó kézhezvételkor 1épnek érvénybe.

10.2. Felek negállapodnak abban, hogy a Szerzódésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében

szúkség szerint folyamatosan együttrnűködnek. Ennek megfelelóen haladéktalanul tájékoztaÜák egymást a

Szerzódésben íoglaltak teljesítésén kívül minden olyan kérdésról (tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés

teljesítésére kihatással lehet, ideértve Eladó teljesítéSi képességeiben történÓ alapvető változás (pénzÜgy,

forgalmazási jog, szakképzett munkaeró létszáma, stb.) bekövetkezé§ét is.

10.3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevót haladéktalanul érlesíti abban az esetben, ha a SzerzÖdés

maradéktalan teljesítése elótt ellene csód-, felszánolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

Eladó ugyancsak haladéktalanul köteles Vevót értesíteni, ha cégében a Szerződés maradéktalan teljesítését

mege'!őzően tulajdonos változásía, illetóleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszáll.ására, szétválásra,

összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. Eladó felelós az értesítési kötelezettségének elmulasztásából eredő

kárért.

l0.4. Felek az alábbi személyeket bíz zák meg a Szerződéssel kapcsolatos nllatkozattételre:

vevó részéról szerzódéses kapcsolattafiásra és a kötelezettségvállaló által kiielölt teliesítésigazolásra

ioqosult személv:

vevó részéről szakmai kapcsolattartásra iogosult személy:

Név: Nagy Nikoletta; Tel.: +36 20-849-3155, E-mail: Nagy.Nikoletta@dmrvzrt.hu

Vevó részéról szakmai teljesítésigazolásra iogosult személv:
Név: Szabó Gábor; Tel.: +36 201400-77'1 5,E-nat|: Szabo.Gabor@dmrvzrt.hu

p*



Eladó részéró1 kapcsolattartásra iogosult személv:
Név: Pataki József; Tel,: +3620 576 4406, E-mail: jpataki@grundfos.com

10.5. Felek a kapcsolattarlók és teljesítésigazoló szerr-rélyében tőíénó változást haladéktalanul kötelesek írásban
közölni egymással. A kapcsolattartók és teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem eredményezi
a szerzódés módosítását.

1I. Titoktartds
l l,l. Felek vállalják, hogy a szerzódés teljesítése során a másik fél szervezetével, működésével _ különösen az
infomatikai rendszerekkel és azok működésével - kapcsolatos, birtokukba jutott adatot, információt és
dokumentációt - jogszabályi, vagy bírósági kötelezés hiányában - nem hozzák nflvánosságra, nem hozzák
harmadik szernély tudomására, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot alkalmaznak, mint saját érzékeny
információik megvédés€ és m€gtartása érdekében.

11.2. Felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerzódés teljesítése kapcsán egyrnás üzleti vagy ipari titkait
megtarlják, továbbá mindazon információkat, amelyeket a felek egyrnással történő közléskor írásban titoknak
minósítenek.

1 1.3. A szerzódés titoktartásra vonatkozó rendelkezései jelen szerződés bármely okból törlénő megszűnése vagy
megszüntetése esetén is - az üzleti és ipari titok Vonatkozásában a szerződés megszűnésétől számított 3 évig,
adótitok, törvény által Védett egyéb titok, valamint a szerződés teljesítése során a nrásik fel szervezetével,
működésével kapcsolatban birtokukba jutott egyéb adatok, infonnációk és dokumentumok vonatkozásában
korlátlan ideig maradnak hatályban.

1 1.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen pontokban meghatáfozott titoktarlási kötelezettségüket bármely
okból megszegik, őket teljes körű és korlátlan anyagi kártéfitési kötelezettség terheli, és jogosultak a jelen
szerződést azonnali hatállyal felrr-rondani, azonban - a felmondásra való tekintet nélkül - a titoktartási
kötelezettségük aZ abban rögzített feltételekkel megmárad.

12. Eevéb rendelkezések
l2,1. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben külföldi adóilletóségű nyerles ajánlattevő, a Kbt. 136, § (2)
bekezdése alapján köteles a Szerzódés mellékleteként aría vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a rnagyar adóhatóság közvetlenül beszerezh€t Eladóra vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

l2.2. EIadó tudomásul veszi, hogy a teljesítés nyelve a magyar.

12.3. Felek rögzítik, hogy ha a Szerzódésben foglalt valarnely rendelkezés érvénlelennek bizon yl|na, vagy azzá
vá|na, az a Szerzódés egészére nem hat ki. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak ana, hogy a Szerződés
hatályon kívüli vagy érvén},telenné vált rendelkezéseit a gazdaságilag elérni kívánt célhoz legközelebb álló
szabállyal pótolják.

12.4. Felek rnegállapodnak abban, hogy a Szerzódéssel létrejött jogviszonnyal kapcsolatban felmerüló egyrnás
közti vitás kérdésekben elsódlegesen peren kívüli tárgyalás útján kívánnak egyezségre jutni, Feleknek meg kell
tenniük mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek rninden olyan vitás kérdést,
nézeteltéIést, mely közöttíik a Szerződéssel kapcsolatban merül fel. Amennfben azt bármelyik fé1
kezdeményezi, a vitás kérdések peren kívüli rendezése érdekében a Felek kötelesek mindkettójük által
elózetesen elfogadott szakérló(k) közreműködését igénybe venni.

l2.5. A peren kívüli egyeztetés eredménYelensége esetén, bánnely jogvita eldöntésére, anely a Szerzódéssel
összefiiggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érwényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban
keletkezik, a Felek - pertfugy éftéktól figgően - kikötik a Budai Központi Kerúleti Bíróság kizárólagos
illetékességét, illetve hatáskör hiányában a nindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint
hatáskönel és illetékességgel rendelkezö bíróságjár el.
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12.6. A Szerzódés értelmezésére és a nem szabályozott kérdésekben különösen a Kbt. és a Ptk,, valamint az

egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseí az irányadőak,

I2.7. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Közbeszerzési Dokumentumok, az ellárásban benyújtott

Ajánlat, valamint az alábbi mellékletek:

l, számú melléklet: Tételes ÁrtábláZat

Jelen szerzódést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben
megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
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