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2.4.
Amennyiben az Eladó elmulasztja a megadott határidőben leszállítani a terméket a teljesítés
helyére, vagy azt egyáltalán nem adja át, akkor jelen szerződés 5. pontjában foglalt rendelkezések
kerülnek alkalmazásra.
2.5.

Eladó a terméket saját fuvareszközzel - saját költségére - szállítja a teljesítés helyére.

2.6.
A szerződés tárgyát képező termék tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át a
Vevőre.
2.7.
Felek rögzítik, hogy a minőség-megvizsgálás helye a teljesítés helyszíne. Vevő a minőségi
vizsgálatot köteles az átadás-átvételkor elvégezni, az észlelt minőségi hibáról a Vevő köteles
jegyzőkönyvet felvenni.

3.

Vételár, fizetési feltételek

Felek a jelen szerződés tárgyát képező termék ellenszolgáltatásaként fizetendő díj (vételár)
3.1.
összegét az Eladó nyertes ajánlatában foglaltak szerint nettó 6.767.913,-Ft + ÁFA, azaz nettó
hatmillió-hétszázhatvanhétezer-kilencszáztizenhárom Ft+ általános forgalmi adó (bruttó
8.595.250.- forint) összegben határozzák meg.
3.2.
A 3.1. pontban meghatározott vételár tartalmazza a termék és kötelező tartozékai teljes
vételárát, a jelen szerződés teljesítésével felmerülő valamennyi díjat, költséget és járulékos
költséget, függetlenül azok formájától vagy forrásától, valamint a termék teljesítés helyére történő
leszállítását is.
3.3.
Vevő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termék pénzügyi fedezetét a
GINOP-7.1.5-16-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében, pályázati forrásból biztosítja. A
támogatás lehívása utófinanszírozással, utólagos elszámolás benyújtásával történik.
3.4.

A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosítószámát {GINOP-7.1.5 16 2016-00002).

Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés
3.5.
Vevő általi igazolását (teljesítésigazolás) követően jogosult benyújtani számláját.
3.6.
Vevő köteles az Eladó által szabályszerűen kiállított számla összegét a számla
kézhezvételétől számított 30 napon belül az Eladó írásban megadott bankszámlájára átutalással
megfizetni.
3.7.

Fizetési késedelem esetén Eladó a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.

3.8.
Eladó a jelen szerződésben foglaltak teljesítésére előleget nem kérhet, Vevő pedig előleget
nem adhat.
3.9.
Eladó a hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvényben
foglaltak szerint állíthat ki és nyújthat be számlát.
3.10. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA
szabályozás a jelen szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFÁ
ra vonatkozó rendelkezéseit Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül
módosítja.

4.

Jótállás / szavatosság

4.1.
Eladó szavatolja, hogy az általa leszállított termék megfelel a legmagasabb színvonalú
minőségi követelményeknek.
4.2.
Eladó a leszállított termékre teljes körű jótállást (garanciát) vállal a teljesítés napjától
számított 3 évig (36 hónap) terjedő időre.
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5. Szerződésszegés, késedelmes teljesítés, meghiúsulás
5.1. Eladó szerződésszegést követ el, ha:
a) neki felróható okból teljesítési késedelembe esik,
b) a szerződés olyan okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul,
c) Eladó nem a szerződésben rögzítettek szerint teljesít.
5.2. Eladó szerződésszegése esetén Megrendelő az alábbi szankciókat érvényesítheti:
a) késedelem, vagy hibás teljesítés esetén késedelmi kötbér alkalmazható, továbbá
meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér követelhető.
b) kártérítés érvényesítése.
5.3. Eladó tudomásul veszi, hogy kötbérterhes határidővel teljesít. Amennyiben Eladó a teljesítési
határidőre történő teljesítéssel késedelembe esik, úgy köteles a késedelembe esés napjától számítva
naponta késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi kötbér alapja a jelen szerződés 3.1. pontjában
megadott nettó vételár összege. A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbéralap 1 %-a, de együttes
összege nem haladhatja meg a teljes nettó vételár 15%-át. Minden megkezdett nap egész napnak

számít.

5.4. A késedelmi kötbér azon a napon válik esedékessé, amely napon a késedelem megszűnt, illetve
amely napon a késedelmi kötbér elérte maximális mértékét, és amelynek elérése után fennáll a Vevő
lehetősége, hogy felmondja a szerződést. Eladó kötbérfizetési kötelezettsége lejárt pénzügyi
követelésnek minősül, ennek megfelelően Eladó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett
számlát nyújthat be, illetőleg Vevő jogosult az Eladó számlájából a kötbért levonással érvényesíteni.
5.5. Az Eladó érdekkörében felmerült bármely okból bekövetkező teljes, vagy részleges meghiúsulás
esetén Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott nettó szerződéses ár 15%-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá tartozik megtéríteni Vevőnek a meghiúsulási kötbért
meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a
késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
5.6. Megrendelő rögzíti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek meg nem felelő
teljesítés e/fogadása nem jelent lemondást a szerződésből eredő egyéb igényekről, így a késedelmes,
illetve a hibás teljesítés miatt kikötött kötbér és kártérítés érvényesítéséről sem.

5.

Kapcsolattartás

5.1.
Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Mindegyik fél köteles a másik
felet haladéktalanul értesíteni, ha a szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségének teljesítése
akadályozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. Az Eladó értesítési kötelezettsége különösen
kiterjed a teljesítés minőségét, díját, határidejét érintő kérdésekre, míg a Vevő értesítési
kötelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesítés elmulasztásából eredő
károkért a mulasztó fél felel.
5.2.

Felek szerződés teljesítésére kapcsolattartóként kijelölt képviselői:

5.2.1. Vevő oldaláról kapcsolattartásra kijelölt képviselő:
Név:
Levelezési cím:
Telefon:
E-mail:
5.2.2. Vevő oldaláról teljesítésigazolásra kijelölt képviselő:
Név:
Cím:
Telefon:
E-mail:
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5.2.3. Eladó oldaláról kapcsolattartásra, és nyilatkozattételre kijelölt képviselő:
Név:
Levelezési cím:
Telefon
E-mail
5.3. Szerződő Felek haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé írásban
jelezni, ha a kapcsolattartásra és nyilatkozattételre kijelöltek személye megváltozik.
5.4. Megrendelő kijelenti, hogy az 5.2.1.-5.2.2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes
adatainak a Vállalkozó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással
rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Vállalkozó 5.2.3. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adatkezelésről a szerződés
aláírásával egyidejűleg tájékoztatja.
5.5. Vállalkozó kijelenti, hogy az 5.2.3. pontban megjelölt kapcsolattartó személyes adatainak a
Megrendelő részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
Kijelenti, hogy a Megrendelő 5.2.1.-5.2.2. pontban megjelölt kapcsolattartóit az adatkezelésről a
szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja.

6.

Egyéb rendelkezések

6.1.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba; ha az aláírások nem
ugyanazon a napon történnek, a hatályba lépés időpontja a későbbi aláírás napja. Jelen szerződés
Felek kölcsönös kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével megy teljesedésbe, és szűnik meg,
kivéve azok a jelen szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél
fogva továbbra is fenn kell maradniuk (titoktartásra vonatkozó rendelkezések).
6.2.

A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével és írásban módosítható.

6.3.
Eladó a jelen szerződés aláírásával is nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény alapján átlátható szervezetnek minősül. Eladó átláthatósági nyilatkozata a
jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
6.4.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az átláthatóságát befolyásoló, az
átláthatósági nyilatkozatban megadott adatokban változás következik be, vagy ha a jelen szerződés
megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt
haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül írásban közli a Vevővel. Eladó ugyancsak haladéktalanul
köteles a Vevőt értesíteni, ha szervezetében tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor. Eladó felelős
az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
6.5.
Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződést a Vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal
felmondhatja, ha az átláthatósági nyilatkozatban valótlan adatot közölt, vagy ha a jelen szerződés
megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
6.6.
Eladó képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait a jelen
szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul továbbá, hogy személyes adatait a
Vevő szerződései nyilvántartása, a szerződési feltételek és pénzügyi teljesítések követése,
ellenőrzése érdekében kezelje.
6.7.
Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(Áht.) 41. § (6) bekezdése alapján az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az Aht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni.
6.8.
Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerződés és a hozzá kapcsolódó iratok tartalmazzák; hozzájárul
továbbá, hogy sze ' yes adatait a Megrendelő szerződéses nyilvántartása, a szerződéses feltételek
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