IV.

FEJEZET

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (SZERZŐDÉS TERVEZET)
A Szerződés tervezetet az ajánlatkérő külön fejezetben (Dokumentáció IV. fejezet) biztosítja
az ajánlattevők részére.
Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést a szerződés
tervezetben foglalt feltételekhez képest - a közbeszerzési eljárás szabályainak és jelen
dokumentáció rendelkezéseinek keretein belül – módosítsa
A szerződés tervezetet nem kell az ajánlatban csatolni

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
(TERVEZET)
Amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Tankerületi Központ (székhelye: 4400 Nyíregyháza,
Sóstói út 31/b. B. ép.; adószám: 15835334-2-15; bankszámlaszám: 10044001-00336853-00000000,
ÁHT azonosító: 361695, KSH statisztikai számjele: 15835334-8412-312-15) – képviseletében eljáró
Gaszperné Román Margit tankerületi központ igazgató – mint vevő (a továbbiakban Vevő),
másrészről a(z)
Eladó neve .............................................
címe ..................................................
cégjegyzékszáma ............................................
adószáma ..........................................
képviselője .......................................
számlavezető pénzintézete .............................................
bankszámla száma ...............................................................
(a továbbiakban Eladó),
továbbiakban együttes említésük során: Felek vagy Szerződő Felek között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.
I.

TÁMOGATÁS

1. Jelen szerződés teljesítése Vevő ………………….[Ide majd a közbeszerzés adott részére vonatkozó
adat kerül szerződéskötéskor, attól függően, hogy a nyertes ajánlattevővel a jelen szerződés mely
részre kerül megkötésre. Ezen adatok:
1. rész: „Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00402
azonosító számú projekt.
2. rész: „Higiénikus és akadálymentes környezetért a Bárcziban” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00392 azonosító
számú projekt.
3. rész: „A Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-201700398 azonosító számú projekt.
4. rész: „A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulást segítő infrastrukturális tereinek fejlesztése” elnevezésű
EFOP-4.1.3-17-2017-00399 azonosító számú projekt.
5. rész: „A Szakolyi Arany János Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális tereinek fejlesztése” elnevezésű
EFOP-4.1.3-17-2017-00397 azonosító számú projekt.
6. rész: „A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű
EFOP-4.1.3-17-2017-00454 azonosító számú projekt.
7. rész: „A Szabolcsvezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00457
azonosító számú projekt.
8. rész: „A Tiszadobi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-172017-00395 azonosító számú projekt.
9. rész: „A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00404
azonosító számú projekt.
10. rész: „Infrastrukturális fejlesztés a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti kollégiumában” elnevezésű
EFOP-4.1.3-17-2017-00401 azonosító számú projekt.)].

azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelme megvalósításához kapcsolódik.

1

2. Pályázati Felhívás adatai:
Program neve: Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
Címe: Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek
infrastrukturális fejlesztése
Pályázati Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.3-17
II. ELŐZMÉNY és a SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Felek előzményként rögzítik, hogy Vevő az EFOP-4.1.3-17 azonosítószámú „Az állami
fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című
pályázat keretében „adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének
bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül” tárgyában a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdés szerinti, uniós értékhatárt el
nem érő értékű nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító Ajánlattételi felhívás
2018. április 14. napján került megküldésre az ajánlattételre felkérni kívánt, valamint az
összefoglaló tájékoztatásra határidőben érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére, 10 (tíz)
részajánlat-tételi lehetőség biztosításával.
Vevő a közbeszerzési eljárás eredményeként a közbeszerzés … számú része1 esetében nyertes
ajánlattevőként az Eladót nevezte meg, ugyanis a közbeszerzési eljárás során Vevő számára a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot Eladó tette.
2. Felek a Közbeszerzési Eljárás közbeszerzési dokumentumaiban, valamint az Eladó ajánlatában és
annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően jelen Szerződést kötik.
3. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege
tartalmazza. A Közbeszerzési Dokumentumokat (Kbt. 3. § 21. pont) és Eladó által benyújtott nyertes
Ajánlatot úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik annak
ellenére, hogy fizikailag nem kerülnek csatolásra ahhoz (Szerződéses Okmányok).
4. A Szerződéses Okmányok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás,
értelmezési nehézség esetén a dokumentumhierarchia az alábbiak szerint alakul:
- kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);
- Felhívás;
- Ajánlattételi dokumentáció/kereskedelmi árajánlat/Műszaki követelmények;
- Nyertes ajánlat.
Ha a nyertes ajánlat szerinti tartalom magasabb színvonalra vonatkozik, minta Ajánlatkérő műszaki
követelményei, úgy e vonatkozásban az ajánlat tartalma irányadó.
5. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma:
5.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses dokumentumok
részét képezi Eladó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés
részét, Eladó kötelezettségét képezik, az alábbiak szerint:
……rész1 ……………………..1bútorbeszerzése

Mindösszesen ajánlati ár (nettó Ft)

1

……………(Ft)

Itt azt kell megjelölni, hogy a közbeszerzés melyik részére vonatkozik a szerződés

2

Kötelező 12 hónap jótálláson felül vállalt
többlet jótállás időtartama
(min. 0 hónap - max. 12 hónap)

12 hónap + …………… hónap

A szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától
hány hónapig biztosított az adott rész szerinti
valamennyi termék utánszállítási lehetősége
(min. 6 hónap - max. 36 hónap)

…………….hónap

5.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó a
szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.3. A Kbt. 136 § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó köteles a
jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé tenni. Eladó - a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett - a jelen
szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében
bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának
megjelölésével.
Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Vevőt
értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.
5.4. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű
Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
5.5. A szerződés tárgya:
Adásvételi szerződés a Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az
EFOP-4.1.3-17 projekt keretén belül
A szerződés mennyisége:
A Nyíregyházi Tankerületi Központ 10 intézményének bútorbeszerzésére az EFOP-4.1.3-17 projekt
keretén belül, az alábbiak szerint, az alábbi intézmények számára, az alábbi rész tekintetében (attól
függően a szerződés része, hogy melyik részre történik a szerződéskötés):
1. rész: Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola:
- egyszemélyes tanulói asztal
- tanulói szék
- tantermi tábla

45 db
45 db
2 db

2. rész: A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és
EGYMI
- egyszemélyes tanulói asztal
15 db
- tanulói szék
115 db
- laborszekrény
4 db
- tanári asztal oldal szekrénnyel
1 db
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3. rész: Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola
- iskolapad 2 személyes
- tanulói szék
- tanári asztal
- tanári szék
- zárt tároló szekrény
4. rész: Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium
- csővázas 4 lábú szék
- általános célú asztal
- tanári asztal
- sorolható számítógépasztal
- médiaszekrény

12 db
32 db
7 db
6 db
3 db

100 db
6 db
3 db
6 db
1 db

5. rész Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakközépiskola és Gimnázium
- tanulói asztal
16 db
- tanulói szék
24 db
- tanári asztal
2 db
- tanári szék
2 db
- laborszekrény
4 db
- laborszekrény, kétajtós, polcos
2 db
- médiaszekrény
2 db
6. rész: Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
40 db
- kollégiumi heverő
- ágyvégpolc
40 db
- karfás tárgyalószék
70 db
- étkező, tárgyaló garnitúra
20 garnitúra
- kétszemélyes kanapé
3 db
- babzsákpuff
20 db
- babzsáktandem kanapé
10 db
- diavetítő
2 db
- könyvszekrény
3 db
- hirdetőtábla
2 db
- tantermi tábla
2 db
- zárt tárolószekrény
3 db
- kétsoros fali polc
40 db
- kulcstároló szekrény
2 db
- ruhatartó állvány
3 db
- függöny
130 fm
- karnis
160 fm
- vizsgálóágy
1 db
- állítható fémágy
1 db
- kanapé
3 db
- ülőgarnitúra
2 db
- fotel
6 db
- médiaszekrény
3 db
- íróasztal
53 db
- kézszárító
2 db
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7. rész: Timári Szabolcsvezér Általános Iskola
- iskolapad 2 személyes
- tanulói szék
- öltözőpad

20 db
40 db
20 db

8. rész: Tiszadobi Széchenyi István Általános Iskola és AMI
- tárgyaló asztal
- tanári szék
- osztálytermi tároló kombináció

22 db
12 db
3 db

9.
-

rész: Tiszanagyfalui Általános Iskola
iskolapad 2 személyes
tanulói szék
tanári asztal

10. rész: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
- beépített szekrény
- éjjeli szekrény
- fali polc
- íróasztal
- 4 fiókos konténer
- álló polc
- fogas fal szekrénnyel
- szék
- 1 személyes heverő fej és oldaltakaróval

48 db
99 db
3 db

16 db
48 db
48 db
24 db
24 db
8 db
8 db
48 db
48 db

Az egyes termékek részletes leírását valamennyi rész, valamennyi terméke vonatkozásában a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák majd. A megajánlott termékeknek valamennyi rész
esetében meg kell felelni a 14/2012. (VI.8.) NFM utasítás 4. függeléke által az Oktatási bútorok
(0420000000) tekintetében előírt feltételeknek.
A fent felsorolt valamennyi rész valamennyi termékének a felhívásban, illetve közbeszerzési
dokumentumban megadott paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a közbeszerzési rész valamennyi terméke esetében az alábbiakat:
Leszállítandó termékek tartozékkal, szerelési segédanyaggal együtt, a leszállítandó termékek
szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a leszállítandó termékek
helyszínen történő összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a göngyölegek
elszállítási költségét, a vállalt jótállás költségeit.
Vevő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek
maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások
minimumfeltételeit határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan
azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra
kerültek. Attól Vevő jobb termékeket is megajánlhatott, illetve leszállíthat.
További részletezést a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
Az ajánlati felhívásban valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő, meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása
érdekében történtek. Amennyiben az ajánlati felhívás valamint közbeszerzési dokumentum
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a
321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
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III.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE, HATÁRIDEJE, BIZTOSÍTÉKAI

1. A teljesítés helye (attól függően a szerződés része, hogy melyik részre történik a szerződéskötés):
1. rész esetében: 4553 Apagy, Béke u. 2.
2. rész esetében: 4400 Nyíregyháza, Szarvas út 10-12.
3. rész esetében: 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 30.
4. rész esetében: 4400 Nyíregyháza, Szabolcs u. 8.
5. rész esetében: 4234 Szakoly, Mátyás király u. 10.
6. rész esetében: 4432 Nyíregyháza (Nyírszőlős), Kollégium út 54.
7. rész esetében: 4466 Timár, Szabadság út 57.
8. rész esetében: 4456 Tiszadob, Károlyi Mihály u. 7.
9. rész esetében: 4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 47.
10. rész esetében: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.
Az egyes termékeket részenként (intézményenként) kell csomagolni és szállítani. Az átvételt az
érintett intézmény(ek) munkatársa intézi.
2. A teljesítés határideje: A szerződéskötéstől számított 60 nap.
3. Biztosítékok:
Eladó kötbér fizetésére a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor köteles, ha felelős a
szerződésszegésért.
3.1.Eladó késedelmes teljesítése esetén az Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke a teljes nettó vételár után számított 1 %/ nap, a késedelmi kötbér maximális mértéke
15 napi tételnek megfelelő mértékű összeg. A 15 napot meghaladó késedelem esetén Vevő
jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni, melynek mértéke a teljes
nettó vételár 15%-a. Meghiúsulás a szerződés felmondását megalapozó súlyos
szerződésszegés.
3.2. A késedelmi és a meghiúsulási kötbér együttesen, azonos jogalapra történő hivatkozással
nem követelhető.
3.3. Jóteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő jóteljesítési
biztosítékot köt ki.
A jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a szerződés
teljesítését követő 5 munkanapon belül kell az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt.
134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén.
A jóteljesítési biztosítéknak a fentiekben meghatározott időpontjától kezdődően a jótállás,
eredménygarancia időtartamának végéig kell érvényben lennie.
A jóteljesítési biztosíték határidőre történő nyújtásáról Eladó a közbeszerzési eljárásban a
Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint nyilatkozott.
3.4.A Vevő a Szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbér- és/vagy kárigényeit a
következő módon érvényesíti. A Vevő a késedelmes teljesítés, illetve meghiúsulás esetén - az
igény jogalapjának és az okot adó ténynek, eseménynek a megjelölésével - felhívja az Eladót,
hogy
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(a)
a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a
kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegét fizesse meg, vagy
(b)
a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapjának és összegének elismerése mellett a
kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár összegének az Eladó számlájába történő beszámítás útján
való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy
(c)
nyilatkozzon, hogy a kötbér és/vagy a kötbéren felüli kár jogalapját, vagy összegét
nem ismeri el.
Az Eladó köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 napon belül megadni. Vevő a
Eladónak a Vevővel szemben, a Szerződéssel összefüggésben fennálló követelésébe kizárólag
a Eladó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. A beszámítás mértékéig a
kötelezettségek megszűnnek.
IV.

A SZERZŐDÉSES ÁR és a FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Eladó a szerződés tárgyát képező eszközöket/termékeket az ajánlatban megadott árral és
feltételekkel szolgáltatja. Eladót a jelen szerződés szerinti eszközök szolgáltatásáért
................... ,-Ft, azaz ................ forint + Áfa vételár, ellenérték (a továbbiakban: Ellenérték)
illeti meg, melynek tartalma az ajánlatban részletezett. Felek az ÁFA-t a mindenkor hatályos
ÁFA-tv. rendelkezéseinek megfelelően számítják.
Az ellenszolgáltatás tartalmazza a leszállítandó termékek tartozékkal, szerelési segédanyaggal
együtt, a leszállítandó termékek szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási
költségét, a leszállítandó termékek helyszínen történő összeszerelésének költségét, az
összeszerelést követően a göngyölegek elszállítási költségét, a vállalt jótállás költségeit. A
jelen pontban meghatározott ellenérték tartalmazza Eladónak a jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatos minden költségét, ezen felül az Eladó egyéb fizetési, vagy megtérítési igénnyel
nem élhet.
2. Az elszámolás a Vevő által ténylegesen átvett - teljesítés igazoláson szereplő - eszközök
alapján történik. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
3. (attól függően a szerződés része, hogy melyik részre történik a szerződéskötés):
Vevő az ellenszolgáltatást az alábbi részek esetében az alábbi azonosítószámú nyertes
pályázatok terhére fizeti:
1. rész: „Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű
EFOP-4.1.3-17-2017-00402 azonosító számú projekt.
2. rész: „Higiénikus és akadálymentes környezetért a Bárcziban” elnevezésű EFOP-4.1.3-172017-00392 azonosító számú projekt.
3. rész: „A Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű
EFOP-4.1.3-17-2017-00398 azonosító számú projekt.
4. rész: „A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulást segítő infrastrukturális tereinek
fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00399 azonosító számú projekt.
5. rész: „A Szakolyi Arany János Általános Iskola tanulást segítő infrastrukturális tereinek
fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00397 azonosító számú projekt.
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6. rész: „A Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00454 azonosító számú projekt.
7. rész: „A Szabolcsvezér Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP-4.1.317-2017-00457 azonosító számú projekt.
8. rész: „A Tiszadobi Általános Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése”
elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00395 azonosító számú projekt.
9. rész: „A Tiszanagyfalui Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű EFOP4.1.3-17-2017-00404 azonosító számú projekt.
10. rész: „Infrastrukturális fejlesztés a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Széchenyi úti
kollégiumában” elnevezésű EFOP-4.1.3-17-2017-00401 azonosító számú projekt.
A támogatás módja utófinanszírozás, a támogatási intenzitás 100 %.
Vevő előleget, részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
Vevő azon rész tekintetében nyújthat be számlát, amelyik rész nyertes ajánlattevője. Számla a
termékek helyszínre szállítását, a leszállítandó termékek helyszínen történő összeszerelését és az
összeszerelést követően a göngyölegek elszállítását követően nyújtható be.
Valamennyi számlát a Nyíregyházi Tankerületi Központ nevére kell kiállítani, feltüntetve rajta
az érintett intézmény nevét, az érintett intézmény tankerületi azonosító számát (SC kód),
valamint a pontos projekt azonosítószámot.
Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről
(teljesítésigazolás), vagy az elismerés megtagadásáról az Eladó teljesítésétől, vagy az erről
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.
A számla ellenértékét Vevő az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a
Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) - (2) bekezdése szerint,
átutalással.
Vevő fizetési késedelmére a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdésének rendelkezései az irányadóak.

A számla fizetési határideje 30 nap. A számla kiállításának alapja az Vevő által kiállított
teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, vagy
Eladó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás teljesítése a
szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napon
belül történik.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet;
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet;
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény.
4. A kifizetéssel kapcsolatban irányadóak még jelen szerződés II. 5.2.-5.4. pontban írtak.
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V.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA

1. A Felek a jelen szerződésben foglalt feladatok minél magasabb szintű megvalósítása
érdekében kötelesek folyamatosan együttműködni, a kapcsolattartásra kijelölt személyek:
Vevő részéről kapcsolattartó:
- Név: *szerződéskötéskor kitöltendő
- Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő
- Telefon:*szerződéskötéskor kitöltendő
- E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő
Eladó részéről kapcsolattartó:
- Név: *szerződéskötéskor kitöltendő
- Cím: *szerződéskötéskor kitöltendő
- Telefon:*szerződéskötéskor kitöltendő
- E-mail: *szerződéskötéskor kitöltendő
2. Eladó az ajánlatában foglaltak szerint jogosult a teljesítésbe alvállalkozókat bevonni.
Köteles a szerződés teljesítésében közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a
közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó alkalmasságának igazolásában.
3. Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan alvállalkozó előzetesen
bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt
nyilatkoznia vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt.
4. Az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó
alkalmasságának igazolásában, csak a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben vehet
részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény,
vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés, vagy annak egy
része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az Eladó az új
alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek,
melyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg.
5. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy
meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait
figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó
körülménynek minősült.
6. Eladó és alvállalkozói teljesítési kötelezettségét teljesítheti az Eladó, vagy a nem
természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy
átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint
más módon jogutódlással megszűnik. Az Eladó a teljesítésbe bevont partner(ek)
munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.
7. Eladó és bevont partnerei kötelesek a feladataikat a Vevő előírásainak megfelelően, a tőle
elvárható legmagasabb színvonalon, a Vevő érdekében ellátni.
8. Vevő feladata különösen:
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-

az Eladó által a feladat elvégzéséhez igényelt információkat, adatokat és dokumentumokat
az Eladó által kért határidőben az Eladó rendelkezésére bocsátani, illetve bocsáttatni;
az Eladóval együttműködni;
az eszközök átvételekor az eszközök mennyiségi és megfelelőségi vizsgálatát elvégezni;
szavatossági igényeit mielőbb jelezni.

9. Eladó feladata különösen:
- a jelen szerződés szerinti eszközöket beszerezni;
- a Vevővel előre egyeztetett időpontban a helyszínre szállítani,
szerelési segédanyaggal együtt;
- a leszállítandó termékek helyszínen történő összeszerelése,
- az összeszerelést követően a göngyölegek elszállítása
- a szállított eszközökre az átadástól számított 12 + …….hónap
jótállást vállalni. (közbeszerzési ajánlatában tett vállalása szerint)
- vállalja, hogy a szerződésszerű teljesítés befejezési dátumától …..
hónapig (figyelemmel ajánlatában tett vállalásra) biztosított az
adott rész szerinti valamennyi termék utánszállítási lehetősége
VI.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. A jelen szerződés az aláírás napjától a szerződés maradéktalan teljesítéséig tartó
határozott időre jön létre.
A szerződés szerződésszerűen megszűnik azon a napon, amikor az Eladó az ajánlatában
rögzített eszközöket leszállította, sikeresen összeszerelte, majd az összeszerelést követően
a göngyölegek elszállítása megtörtént.
2. Vevő a Kbt. 143. § (3) alapján jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, illetve
az Eladó teljesítésének felajánlásáig a szerződéstől elállni - 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 nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltételeknek, vagy
- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltételeknek.
3. Vevő a 15 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a jelen szerződéstől elállni, és 15
% mértékű meghiúsulási kötbért követelni. A kötbér alapja a teljes ellenérték nettó
összege.
Vevő az Eladónak a fenti bekezdésekben részletezett súlyos szerződésszegése esetén
jogosult a jelen szerződést felmondani, illetve az Eladó teljesítésének felajánlásáig a
szerződéstől elállni, és az Eladótól 15 % mértékű meghiúsulási kötbért követelni, A
kötbér alapja a teljes ellenérték nettó összege.
4. A Vevő a szerződést 15 (tizenöt) napos felmondási határidővel, a Kbt. 143. §-nak
megfelelően 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;
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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.
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.
Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -,
ha
a) 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
VII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.
Eladó a jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot,
más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag a jelen szerződés
teljesítéséhez használhatja fel. A Felek titoktartási kötelezettsége a szerződés teljesítését
követően is fennmarad.
2.
Amennyiben a kormányzati ellenőrzésre jogosult szervek a szerződés bármely
részével, vagy teljesítésével kapcsolatban információt igényelnek, úgy ezt a felek e szervek
részére teljesíteni kötelesek és egyikük sem hivatkozhat üzleti titokra, vagy más bizalmassági
szabályra. Ilyen esetekben az üzleti titok sérelméből eredően egyik fél sem támaszthat
kártérítési igényt a másik féllel szemben.
3.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére vonatkozó belső előírásokat
megtartották, jelen megállapodás érvényességéhez egyéb hozzájárulásra, vagy nyilatkozatra
nincs szükségük. Minden olyan változásról, amely a jelen esetleges szerződés módosítását
igénylik, haladéktalanul értesítik egymást. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés
módosítására kizárólag a Kbt. 141. § foglalt rendelkezések figyelembevétele alapján van
lehetőség. A szerződés módosítása kizárólag írásban történhet.
4.
Jelen szerződést bármelyik fél a másik fél lényeges szerződésszegése esetén
mondhatja fel, ha a másik fél írásbeli felszólítás ellenére sem orvosolja a hibás teljesítést.
Vevő részéről jelentős szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Vevő az Eladónak az
indokolt utasítások és lényeges információk kiadásával indokolatlanul késedelembe esik, és
ezzel az Eladó teljesítését veszélyezteti. Felek lényeges (súlyos) szerződésszegésének
minősül továbbá, ha a kézhez vett elektronikus levél olvasását (illetőleg az olvasási
visszaigazolást) szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul mulasztja el a kapcsolattartásra
kijelölt személy. E tény a kézbesítési visszaigazolást követő telefonos egyeztetéssel
ellenőrizhető.
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5.
Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során tett nyilatkozatai a másik fél
tudomásszerzésével hatályosának. A Felek abban állapodnak meg, hogy tudomásul vett
nyilatkozatnak tekintik az e-mail-ben, illetve faxon elküldött nyilatkozatot is, feltéve, hogy a
címzett a levél kézhezvételének tényét, és tartalmának megismerését (ha mellékletek vannak,
azokét is) szintén e-mailben a küldő félnek visszaigazolta, illetve a fax-visszaigazolás a küldő
fél részére visszaérkezett.
6.
A Felek adataiban történő változást, a Felek nem tekintik szerződésmódosításnak,
azokat bármely fél a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával egyoldalúan és
joghatályosan közölheti.
7.
Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a Kbt. és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek
feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján
megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részükre a jogszabály
szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
8.
Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama
lejáratáig az Eladónak lehetővé kell tenni a Vevő, az Állami Számvevőszék, az Európai
Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt belső
ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény szerinti
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény szerinti bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy
meghatalmazott képviselőinek a szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a
szolgáltatások megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését
vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását.
9.
Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni. A szerződés által nem érintett egyéb kérdésben a mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezések, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
előírásai az irányadók.
10.
A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a jelen szerződésre érvényes formai
kényszer megtartása mellett lehetséges.
A jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, amelyből 3 példány a Vevőt, míg 2 példány az
Eladót illeti meg. A szerződést a Felek áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt,
jóváhagyólag írták alá.
Keltezés, Aláírások
Melléklet: Kereskedelmi árajánlat
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