ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET
1./2. RÉSZ
amely létrejött egyrészről a(z)
Név:
Cím:
Képviseli:
Számlavezető pénzintézet neve, címe:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
másrészről a(z)
Név:
Székhely:
Képviselő neve, tisztsége:
Számlavezető pénzintézet neve, címe:
Bankszámlaszáma:
Adószáma:
Cégjegyzék száma:
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) – között a mai napon az alábbi feltételekkel:
PREAMBULUM
A Vevő „Számítástechnikai gépek, berendezések és szoftverek beszerzése” tárgyban
közbeszerzési eljárást folytatott le.
Az ajánlattételi felhívás 2018. ……... napján került feladásra …… szám alatt jelent meg a
TED-ben, és …………… szám alatt a Közbeszerzési Értesítőben. Az Eladó, aki részt vett a
közbeszerzési eljárásban, a Vevő döntése szerint ezen eljárás nyerteseként került kihirdetésre.
1.
1.1.

A szerződés tárgya
A szerződés tárgya a Vevő által közzétett Ajánlattételi felhívásban és jelen szerződés
1. sz. mellékletében meghatározott ……… beszerzése, melyek szállítására Eladó
kötelezettséget vállal.

1.2.

Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez
szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik.

1.3.

Vevő köteles Eladó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, az Eladó teljesítéséhez
szükséges feltételeket biztosítani és az elfogadott teljesítést követően a jelen
szerződésben meghatározott ellenértéket megfizetni.

1.4.

Az Eladó által szállítandó Terméknek meg kell felelnie a Vevő által meghatározott
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a
Eladó ajánlatában szerepeltek.

2./

Ellenszolgáltatás: nettó ……,- Ft + ÁFA, azaz bruttó …….,- Ft.
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2.1.

Az ellenszolgáltatás magában foglalja a jelen szerződés 1. sz. mellékletében
meghatározott áruk ellenértékét, továbbá tartalmaz minden, a teljes körű teljesítéshez
szükséges járulékos költséget: a termékek teljesítés helyszínére történő szállítását, a
fuvareszközökről történő lerakást és üzembe helyezést.
Ennek megfelelően az ár az Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi
szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem
jogosult Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
Eladó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás alatt teljes
mértékben megismerte az elvégzendő feladatot és annak körülményeit, így kijelenti,
hogy az általa megajánlott díj valamennyi feltétel kielégítéséhez szükséges munkára
fedezetet nyújt. Kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási
kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra az ellenszolgáltatás
teljes mértékben fedezetet nyújt.

2.2.

Az ellenszolgáltatás a Vevő által igazolt, szabályszerűen kiállított számla ellenében
kerül kifizetésre az Eladó által kiállított számla alapján, jelen szerződés 3./ pontjában
foglaltaknak megfelelően.

2.3.

Vevő a Termék ellenértékét az általa aláírt Szállítólevél alapján, a mennyiségi és
minőségi átvételt, és a Vevő teljesítés igazolását követően Eladó által szabályszerűen
kiállított számla alapján köteles megfizetni.
A teljesítés elismerésére és az igazolás kiadására a Ptk.-ban foglalt feltétételek
irányadók.

3./

Fizetési mód

3.1.

Előlegfizetés: Vevő előleget nem biztosít az Eladó részére.

3.2.

Az Eladó a ténylegesen teljesített szállítás, valamint a Vevő által aláírt
szállítólevél alapján utólag jogosult számlát benyújtani. Vevő a szállítólevélen
igazolja a termék átvételét.

3.3.

A kifizetés folyamata: A ellenszolgáltatás kifizetésére forintban, utólag, az átvett
termékről kiállított teljesítésigazolás alapján tartalmilag és formailag szabályszerűen
kiállított, a Vevő által leigazolt számla/számlák ellenében, az ajánlatkérőként szerződő
fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással kerül sor.

3.4.

A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.

3.5.

Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében
merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3
bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
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3.6.

A Vevő elhalaszthatja a kifizetéseket, ha a számla kiállításának helyességét vitatja,
vagy ha a számlához csatolt igazoló okmányok hiányosak. Az ebből eredő viták
rendezésére a Szerződő feleknek 5 nap áll rendelkezésükre. Ilyen esetben a fizetési
határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a Szerződő felek rendezték a vitás
kérdéseket és pótolták a mulasztásokat. Vevő fizetési késedelme esetén a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155.§ (1) és (3)
bekezdése az irányadó.

4./

Teljesítés helye és ideje:

4.1.

A teljesítés helye: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság HU 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4.2.

A teljesítés határideje: Jelen szerződés hatálybalépésétől számított 15 munkanap
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad, Vevő előzetes értesítése mellett.

5./

A felek jogai és kötelességei:

5.1.

Jótállás:
Eladó a leszállított árukkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért a jogszabályban előírt
jótállási kötelezettséggel tartozik, de 36 hónap teljes körű jótállást vállal.
Eladó a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított, a jótállás teljes időtartamára
az adott árura vonatkozóan teljes körű jótállást köteles vállalni. A teljes körű jótállás
kezdő időpontja a sikeres átadás-átvétel időpontja. A jótállás időtartamának lejártát
követően Vevőt továbbra is megilletik az Eladó hibás teljesítése esetén a Ptk.
előírásainak megfelelő szavatossági jogok. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a
jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.

5.2.

A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. Vevő 3
(három) napon belül tájékoztatja az Eladót minden olyan körülményről, amely jelen
szerződés teljesítését, eredményét, illetve a teljesítési határidőket érinti vagy
befolyásolja.
Ha a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó olyan feltételekkel találkozik,
melyek akadályozzák a teljesítést, a Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem
tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes
közlés esetén annak minden következményét az Eladó viseli.

5.3.

Késedelem esetére kikötött kötbér:
Az Eladó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér
megfizetésére köteles Vevő részére.
Mértéke a késedelmesen szállított termék teljes nettó ajánlati árának a 0,5%-a/nap.
A késedelmi kötbér maximum 10 napig kerül felszámításra, ezt követően a Vevő
jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt felmondani, és a
késedelem idejére vonatkozó késedelmi kötbér mellett a meghiúsulási kötbért is
érvényesíteni.
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A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától a Vevő külön felszólítása
nélkül azonnal esedékes. Vevő a késedelmi kötbér összegét jogosult az Eladó által
kiállított számlába beszámítani.
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege
nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a késedelmi kötbér alapján esedékes
összeget az Eladó köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni.
5.4.

Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér:
A szerződésben rögzített kötelezettségek hibás teljesítése esetén az Eladót hibás
teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli.
Hibás teljesítésnek minősül a nem a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt
minőségben szállított termék.
A kötbér alapja: a hibás minőségben szállított termékek nettó ajánlati ára.
A kötbér mértéke: a szállítás minőségi hibával érintett részének nettó ajánlati árának a
20%-a.
Vevő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított számlába
beszámítani.
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege
nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési kötbér alapján
esedékes összeget a Eladó köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni.

5.5.

A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér:
Az Eladó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok
nélküli megtagadása, vagy Vevő szankciós elállása vagy felmondása Eladó
szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában
Eladó 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles.
Mértéke az Eladó által az összes mennyiségből még nem teljesített termék nettó
ajánlati árának a 30%-a.
A Vevő a késedelmi kötbér maximumának eléréséhez fűződő jogkövetkezmények
esetére a meghiúsulási kötbérbe történő beszámítását alkalmazza.
Vevő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított számlába
beszámítani.
Amennyiben a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege
nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget az Eladó köteles
10 napon belül a Vevőnek átutalni.
A meghiúsulási kötbér összege az eljárás alapján megkötött szerződés
meghiúsulásának pillanatától a Vevő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes.

5.6.

A 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint Eladó kötbér fizetésére köteles,
ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést (a szerződés késedelmes
teljesítése, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Eladó mentesül a
kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

5.7.

Az 5.3., 5.4. és 5.5. pontban meghatározott kötbér kifizetése nem érinti Vevő azon
jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának
megtérítését követelje.
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5.8.

Az Eladó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az alvállalkozó(k) tevékenységéért
azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Ennek ellénére a Eladó köteles
alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés beszerzés
közvetlen megavalósításához kapcsolódik. Amennyiben a fenti kötelezettségét
elmulasztja, annak valamennyi következményét az Eladónak kell viselnie.

5.9.

Vevő csak az Eladóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállalkozókkal nem.
Eladó felelős az alkalmazottainak, alvállalkozóinak a teljesítés helyén kifejtett
magatartásáért. Vállalja, hogy betartja a munkavégzés helyén érvényes különleges, a
Vevő által vele közölt biztonsági szabályokat és korlátozásokat.

5.10. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére
információt, kivéve, ha arra más jogszabály felhatalmazást ad.
5.11. Az Eladó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében
titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat
ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél
a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon
hasznosítja.
5.12. Vevő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és az Eladó által a helyszínen történő
teljesítés feltételeit. Eladó az átadás pontos időpontjáról legalább három nappal
korábban, írásban (fax vagy e-mail útján) értesíteni köteles a Vevőt.
5.13. Vevő vagy igazolt képviselője a megadott időpontban és helyen köteles az átadás
helyén tartózkodni és a leszállított termékeket átvenni.
5.14. Vevő jogosult a nem szerződésszerű teljesítést írásban visszautasítani, jelen szerződés
6. pontjában foglaltak szerint. Ebben az esetben a Eladó köteles a hibát kijavítani és a
teljesítést elfogadásra újra felajánlani. A hiba kijavítására fordított időtartamért az
Eladó díjazást nem követelhet.
6./

Átadás-átvételi eljárás, minőségi kifogások:

6.1.

Az Eladó a leszállítandó Termékeket az adott termékekre vonatkozó módon szállítja le
a Vevőnek.

6.2.

Amennyiben Eladó előteljesítéssel kíván élni, akkor Vevő kötelezettséget vállal arra,
hogy a leszállított Termékek tekintetében biztosítja Eladó számára a Termék
fuvareszközből történő lerakásakor azok azonnali elhelyezésének és az érintett
helyiségek zárhatóságának lehetőségét, melyről tárolási jegyzőkönyv kerül felvételre.

6.3.

Mindegyik fél köteles a károk megelőzése, valamint a bekövetkezett esetleges károk
enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. A kármegelőzés
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vagy kárenyhítés körében – ha az értesítésre lehetőség nincs – mindegyik fél köteles
előzetes értesítés nélkül eljárni.
6.4.

A termékek minőségi átvételét a Vevő a felhasználás alkalmával végzi el. A Vevő a
termék leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt minőségi
kifogást haladéktalanul köteles szóban jelezni Eladó megbízottjának. Amennyiben
nem sikerül a panaszt mindkét fél számára megnyugtatóan rendezni, az észlelt
minőségi kifogást a Vevő írásban jelzi a Eladó felé (felvett jegyzőkönyv megküldése).
Amennyiben az írásos panasz rendezése nem történik meg a Vevő elállhat a
szerződéstől.

7./

Felelősség a teljesítésért, szavatosság

7.1.

Az Eladó felel azért, hogy a szerződés alapján, a meghatározott határidőben,
minőségben és a kért mennyiségben a megrendelt Terméket az adott címre leszállítja.

7.2.

A szerződésszerű teljesítést akadályozó vagy veszélyeztető körülményt az Eladó
haladéktalanul köteles jelezni a Vevő felé, illetve ezek elhárítása érdekében minden
tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell tennie. A tájékoztatás
elmulasztásából eredő károkért Eladó teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

7.3.

Az Eladó felel minden olyan kárért, ami szállítás és rakodás közben keletkezik, ha a
szállított Termék határidőre nem érkeznek meg a Vevőhöz, vagy nem az ajánlat és a
szerződés mellékleteinek megfelelően, illetve nem a Vevő utasításai szerint teljesít.
Minden, az Eladónak felróható késedelemért, az Eladó késedelmi kötbért köteles
teljesíteni a Vevő számára.

7.4.

Az Eladó mentesül a felelősség alól, amennyiben a Vevő nem teljesítette
maradéktalanul és/vagy határidőben a szerződésben meghatározott, illetve a teljesítés
során jelentkező kötelezettségeit.

7.5.

Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal azért, hogy az általa
átadott Termék a Szerződő felek által előzetesen írásban rögzített specifikációknak és
Vevő elvárásainak megfelelően működnek. Ennek keretében az Eladó a
specifikációban meghatározottaktól eltérő működés esetén a javítást külön
ellenszolgáltatás nélkül elvégzi és a javított Terméket tesztelés után Vevő részére
haladéktalanul átadja.

7.6.

Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot vállal a leszállításra
kerülő Termék felhasználhatóságára, illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó
hatósági előírásoknak.

7.7.

Az Eladó szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
leszállított Termék használatát akadályozza, vagy korlátozza.

8./

Engedélyek:

8.1.

Eladó jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi
előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező
terméket szállíthat Vevő részére.
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8.2.

Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a
termék forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Eladó köteles a
körülményekről Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben van olyan
termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről közösen állapodnak meg.
Amennyiben van olyan termék, amely a kiesett árucikket pótolhatja, a felek erről
esetenként közösen állapodnak meg. Ebben az esetben azonban Eladónak bizonyítania
kell a termék eredetét, jellemzőit, tulajdonságait olyan hivatalos vizsgálati
jegyzőkönyvekkel, illetve termékismertetésekkel, leírásokkal, amelyek egyértelműen
bizonyítják Vevő számára, hogy az Eladó által megajánlott termék egyenértékű a
kiírásban, illetve dokumentációban megjelölt termékkel.
A fentiekkel kapcsolatban keletkezett igazolt költségek Eladót terhelik.

9./

Felek egyéb jogai és kötelezettségei

9.1.

Eladó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható
akadály időben megszüntethető legyen.

9.2.

Eladó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelmi biztonságnak
garantálására, és az esetleg okozott károk helyreállítására. Az Eladó nem szakszerű
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel felel.

9.3.

Valamennyi, a szerződés teljesítése szempontjából lényeges nyilatkozat, közlés
megtétele kizárólag írásban érvényes. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik
a faxon és e-mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind
fax, mind pedig e-mail esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik
fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai
küldemény esetén feladóvevénnyel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást
bizonyító fax-igazoló szelvénnyel, e-mail esetén pedig a másik fél levelesládájába
érkezést igazoló üzenettel.

9.4.

Eladó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról. Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi,
hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

10./

Felek képviselői, kapcsolattartói:

10.1. Vevő képviselője:
- Név:
- Cím:
- Telefon:
- Fax:
- E-mail:
10.2. Eladó képviselője:
- Név:
- Cím:
- Telefon:
- Fax:
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- E-mail:
10.3. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a Szerződő felek
haladéktalanul írásban tájékoztatják egymást és ennek elmaradásáért felelősséggel
tartoznak.
A szerződő fél kapcsolattartója részéről megküldött minden értesítést és tájékoztatást
mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be
nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.
10.4. A tájékoztatás és kapcsolattartás formájaként Felek nyomtatott (postai úton, ill. fax
útján kézbesített), vagy elektronikus formában történő tájékoztatást kötnek ki.
11./

Szerződésszegés

11.1. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén – amennyiben
szerződő felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül
tárgyalásos úton nem tudnak megegyezni – a sérelmet szenvedett fél jogosult –
kártérítési igényének fenntartása mellett – a szerződésnek még nem teljesített részétől
azonnali hatállyal elállni a másik félhez intézett ajánlott levél útján.
11.2. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek
során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely
kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
11.3. Amennyiben az Eladó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az
gazdálkodó szervezettől az adott esetben elvárható.
11.4. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a
szerződésszegést az Eladó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.
11.5. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni,
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
11.6. Eladó tudomásul veszi, és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül
különösen, de nem kizárólagosan, ha Eladó
- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási,
hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- érdekkörében felmerült okból következik be a szállítás meghiúsulását vagy tartós
akadályoztatását előidéző körülmény;
- ha az Eladó a szerződésből és mellékleteiből eredő lényeges kötelezettségeinek a
Vevő által meghatározott mennyiségben és minőségben, határidőben vagy
megfelelő póthatáridőn belül nem tesz eleget;
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik,
megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új
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-

-

biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a
Vevő felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;
tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre
jogosult szerv által megállapításra kerül;
ha a jelen szerződés teljesítéséből fakadó bármely kötelezettségét szándékosan
vagy gondatlanságból megszegi (elmulasztja). Így különösen a szerződésben
vállalt feladatok késedelmes teljesítése, valamint az akadályközlésre vonatkozó
tájékoztatási kötelezettség elmulasztása;
valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik;
bármely olyan tevékenysége, amely az Eladónak felróható módon veszélyezteti a
szállítás eredményességét.

11.7. Az Eladó írásban azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést:
- ha Vevő a teljesítéshez, illetve a határidőben történő teljesítéshez szükséges
információkat, adatokat, dokumentumokat az Eladó írásbeli felszólítása ellenére
15 napon belül sem adja át;
- ha a Vevő a megrendelt és leszállított terméket alapos ok nélkül nem veszi át.
11.8. Szerződő felek egyetértenek abban, hogy a szerződés Vevő részéről történő
felmondása vagy elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy
jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.
12./

Szerződésmódosítás

12.1. A Szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak
alapján írásban lehet módosítani.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban,
így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező
változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban
bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset
körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a
változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.
14./

Alkalmazandó jog

14.1. Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A jelen szerződésben
nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., és a Polgári
Törvénykönyv vonatkozó szabályai az irányadók.
15./

Eljárás jogvita esetén

15.1. A felek az e szerződésből eredő vitáikat megkísérlik megegyezés útján rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek - hatáskörtől függően - a Vevő
székhelye szerint illetékes járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességét
kötik ki.
Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk
rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.
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A jelen szerződést - amely 3 (három) egymással megegyező eredeti példányban készült - a
szerződő felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. A szerződés 2
db eredeti példánya a Vevőt és 1 eredeti példánya pedig a Eladót illeti meg.
Kelt: Nyíregyháza, 2018. ……. hó ……nap

Eladó

Vevő

Melléklet:
1. sz. Műszaki specifikáció
2. sz. Eszközlista
3. sz. Ajánlati felhívás
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