III. FEJEZET
SZERZŐDÉSTERVEZET

1

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
[tervezet]
amely létrejött egyrészről a Zsigmondy Vilmos Harkányi Gyógyfürdőkórház Nonprofit Kft.
(székhely: 7815 Harkány, Zsigmondy sétány 1., adószám: 22265324-2-02, képviseli: Dr. Péter
Iván Antal főigazgató), mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről a(z) […], (székhely: […]; cégjegyzékszám: Cg. […], adószám: […], bankszámlaszám:
[…], képviseli: […]) mint eladó (a továbbiakban: Eladó) (a továbbiakban együttesen: Szerződő
felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.
Előzmények
Vevő, mint ajánlatkérő 2018. február hónap […]. napján „Betegbiztonság növelését célzó RFID alapú
rendszer beszerzése és beüzemelése az EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosítószámú pályázat keretében”
tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második
Rész 81. § szerint meghirdetett, nyílt közbeszerzési eljárást indított. Vevő a közbeszerzés
tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban határozta meg.
Vevő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette,
a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 2018. év […] hó […]
napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Vevő hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott
döntése szerint a nyertes ajánlattevő az Eladó lett.
Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az eljárást megindító felhívásnak, a dokumentáció
részét képező feladatleírásnak, valamint az Eladó közbeszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:
1. A szerződés tárgya
1.1. Az Eladó vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező rendszert és tartozékait a Preambulumban
hivatkozott közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában és közbeszerzési
dokumentumában szereplő előírásoknak és a műszaki ismertetőben vállalt feltételeknek megfelelő
műszaki tartalommal leszállítja, valamint ellátja a jelen szerződésben, illetve mellékleteiben
meghatározott kapcsolódó szolgáltatásokat.
1.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkrétan megajánlott
eszköz vagy berendezés helyett (a termék gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása,
vagy időszakos beszerezhetetlenség miatt) azonos, vagy jobb jellemzőkkel bíró terméket szállíthat
az Eladó. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az eredeti eszköz vagy berendezés
szállításának az Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását az Eladó előzetesen igazolja
(tudomásra jutáskor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (termékismertetővel), hogy a
szállításra megajánlott áru jellemzői megfelelnek az ajánlatban meghatározottaknak. Felek
megállapodnak abban, hogy a vételár a fentiek következében nem változik.
2. Teljesítési határidő
2.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező terméket, illetve eszközöket
azok alkatrészeivel és tartozékaival (együttesen továbbiakban: termék) együtt legkésőbb a
szerződéskötést követő 4 hónapon belül Vevő részére leszállítja, valamint a kapcsolódó
szolgáltatásokat elvégzi.
2.2. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz
kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás - átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat
2

képviselőik útján cégszerű aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv
aláírásával száll át Vevőre.
2.3. Eladó jogosult a szerződés tárgyát képező terméket a jelen szerződés végteljesítési határidő
lejárta előtt, Vevő részére átadni (előszállításra jogosultság), mely esetben, ha az Eladó előszállítási
jogával élni kíván, úgy köteles a Vevőt a szerződésszerű teljesítés pontos időpontjáról azt
megelőzően legalább 5 nappal korábban írásban tájékoztatni. Amennyiben a fentieknek megfelelő
előzetes írásbeli tájékoztatás eddig az időpontig nem történik meg, Vevő jogosult az előszállítást
és így a termék átvételét megtagadni. Szerződő felek e körben rögzítik, hogy Eladó előteljesítése
esetén is az 5.2. pontban meghatározott fizetési határidő változatlan. Az Eladó eszközök szerelése
és beüzemelése során jelen szerződés mellékletét képező Műszaki leírásban foglaltaknak
megfelelően köteles eljárni.
2.4. Vevő a végteljesítésről teljesítési igazolást állít ki. Ha a Vevő 15 munkanapon belül nem állít
ki teljesítési igazolást, és nem is utasítja el a teljesített szolgáltatást, abban az esetben úgy
tekintendő, hogy ezen időszak utolsó napján kiállította az igazolást.
3. Teljesítés helye
Szállítási cím, és a szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítésének helye: 7815 Harkány,
Zsigmondy sétány 1.
4. Szerződéses ár
4.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 1.1. pontjában
meghatározott termékek szállítását, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat az Eladó […],- HUF
+ ÁFA, azaz […] forint plusz ÁFA összegű vételár ellenében végzi. A Szerződő Felek rögzítik,
hogy az általános forgalmi adó tekintetében a mindenkori hatályos ÁFA törvény rendelkezéseit
alkalmazzák.
4.2. Az Eladó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely
a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az árba a szerződés
teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen:
a) a termék előállítási és/vagy beszerzési költségét;
b) a termékkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási
költséget;
c) a szállítandó termékkel kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, leszállítási,
kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket (a csomagolás a
Vevő tulajdonát képezi);
d) a szállítandó termékkel kapcsolatos dokumentumok költségét;
e) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított termék minden tételéhez, a
szerződésben meghatározott módon;
f) minden egyéb olyan szolgáltatást, amely a termék szállítása során az Eladó számára előre
láthatóan felmerül.
5. Fizetési feltételek
5.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt az Eladó egy rész- és egy
végszámla benyújtására jogosult, – a Megrendelő műszaki ellenőre által igazolt – teljesítést
követően az alábbiak szerint:
1. rész-számla:
Esedékessége: az általános forgalmi adó nélkül számított szerződéses érték 50 százalékát
elérő megvalósult teljesítés esetén.
Összege: a teljesítéssel arányos vállalkozói díj összege.
Végszámla:
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Esedékessége: a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően
Összege: a fennmaradó vállalkozási díj erejéig.
A Vevő a vételárat jelen Szerződés 9.9. pontja szerinti igazolt szerződésszerű végteljesítést
követően, a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
a számlák kézhezvételét vagy - ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott
körülmény fennáll - az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében,
a Eladó […] számú pénzforgalmi számlájára történő utalással, forintban (HUF) teljesíti.
5.2. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
5.3. A Vevő fizetési késedelme esetén az Eladó a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően jogosult a
Ptk. 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot követelni.
5.4. A számla ellenértéke a „Betegbiztonság növelését célzó fejlesztések a Zsigmondy Vilmos
Harkányi Gyógyfürdőkórházban” című és EFOP-2.2.18-17-2017-00038 azonosító számú
pályázatból, 100,000000%-ban európai uniós forrásból, utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre.
6. A Vevő jogai és kötelezettségei
6.1. Vevő köteles az Eladó hibátlan teljesítése érdekében együttműködni. Köteles az Eladó kijelölt
képviselőjét tájékoztatni a teljesítést befolyásoló tényezők, események alakulásáról. Vevő köteles
Eladó munkatársai részére a szerződés teljesítésekor biztosítani a helyszínre bejutás lehetőségét,
illetve kapcsolódó szolgáltatások teljesítésénél a szükséges munkaterület zavartalan biztosítását.
6.2. Vevő jogosult a terméket átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében
szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó terméknek minden vonatkozásban meg kell felelnie
a szerződés részét képező műszaki leírásnak, valamint Eladó szakmai ajánlatának. A Vevő
jogosult a szállítás időpontjában a terméket és tartozékait mennyiségi és működőképesség
vonatkozásában ellenőrizni. A Vevő a teljesítési igazolást mindaddig nem állítja ki, amíg a
mennyiségi ellenőrzést és a működőképesség minőségi ellenőrzését végre nem hajtotta.
6.3. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező berendezéseket rendeltetésszerűen használni a
gyártmányra és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati utasításnak megfelelően.
Vevő a használat során észlelt hibákról - a szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni
az Eladót.
7. Az Eladó jogai és kötelezettségei
7.1. Az Eladó köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve minden részfeladat
elvégzését, továbbá a teljesítésben mutatkozó esetleges hiányosságok kijavítását is.
7.2. Az Eladó köteles betartani a Vevő által adott utasításokat. Ha az Eladó úgy ítéli meg, hogy az
utasítás meghaladja a szerződés terjedelmét, köteles erről a Vevőt tájékoztatni az utasítás
kézhezvételének napjától számított 3 napon belül. Az utasítások végrehajtását nem lehet
megtagadni ezen értesítésre hivatkozással. Ha a Vevő szakszerűtlen utasítást ad, erre az Eladó
köteles őt figyelmeztetni. Az Eladó a Vevő utasítása szerint jogosult megtagadni a munkavégzést,
ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy élet- és vagyonbiztonság
veszélyeztetésére vezetne.
7.3. A Vevő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy jogosult mindenkor ellenőrizni,
megvizsgálni, valamint ellenőrizni a szerződés keretében teljesítendő szolgáltatás (szállítás)
előrehaladását.
7.4. Az Eladó a teljesítéshez a közbeszerzési eljárás során, az alkalmasságának igazolásában részt
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vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni,
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha az Eladó e
szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. Eladóra a közbeszerzési
eljárás során bemutatott szervezetek és szakemberek bevonására tekintetében egyébiránt a Kbt.
138 § (4) bekezdése alkalmazandó.
Eladó a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna;
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül
nem következett volna be. Ha az Eladó a jelen 7. fejezet rendelkezéseit megszegi, a Vevő jogosult
a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
7.5. Eladó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a
Eladó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes
körűen megtéríti.
7.6. Az Eladó köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot és a
tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és titokban tartani. Nem hozhat
nyilvánosságra, és nem közölhet a szerződésről, annak tartamáról semmilyen adatot a Vevő
előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
7.7. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés
eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából
eredő kárért az Eladó felelősséggel tartozik.
7.8. Eladó haladéktalanul közöl Vevővel minden olyan körülményt, amely jelen szerződés
teljesítését érdemben érinti vagy befolyásolja. Eladó köteles a szerződés teljesítésének teljes
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé tenni és Vevőt
haladéktalanul értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyleteiről.
7.9. Eladó - amennyiben külföldi adóilletőségű – 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.
8. A szolgáltatás minősége
8.1. A teljesített szolgáltatásoknak minden vonatkozásban követniük kell a szerződésben
meghatározott műszaki leírást és minden szempontból meg kell felelniük a szerződésben szereplő
műszaki és egyéb követelménynek.
8.2. Eladó a 13.1. pontban meghatározott jótállás időtartamára térítésmentesen évente …
mérnöknapot biztosít Vevő részére oly módon, hogy az adott évben nem felhasznált napok a
szerződés időtartama alatt felhasználhatók.
8.3. Eladó online módon biztosít kapcsolatot a saját informatikai rendszere felé az esetlegesen
felmerülő hibák gyorsabb detektálása és javítása céljából.1
9. Szállítás, ellenőrzés és átvétel
9.1. Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatást a teljesítés helyén kellő időben teljesítse
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Nyertes Ajánlattevő vállalásától függően törlésre kerül.
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(leszállítsa) annak érdekében, hogy a Vevő megkezdhesse annak átvételét.
9.2. A Vevő a szállításkor mennyiségi és a működőképesség minőségi ellenőrzést végez.
Mennyiségi és a működőképességi minőségi ellenőrzés az alábbiakra terjed ki:
- a leszállított termék és tartozékai darab- illetve tételszámának ellenőrzése,
- a szállított termék használathoz szükséges dokumentáció meglétének vizsgálata, illetve a
termék dokumentációnak való megfelelőségi kontrollja,
- gyártó vagy Eladó általi nyilatkozat, mely tartalmazza a hatályos szabványoknak és
előírásoknak való megfelelőséget (érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem stb.).
9.3. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles magyar nyelven Vevő képviselője részére átadni
minden olyan dokumentumot – beleértve a gyártó által kiadott nyilatkozatot vagy dokumentumot
–, mely a szállított termék egyenértékűségének megállapításához, használatához, kezeléséhez és
működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges.
9.4. Az Eladó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető
leggyorsabban és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a
Vevőnek jogában áll más személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy
ezzel járó költségeket a Vevő levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló
kifizetésből, illetve jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
9.5. A Vevő a nem megfelelő minőségű szállítandó termék vagy tartozék átvételét elutasítja. Az
elutasított eszközöket külön jellel kell ellátni. Az elutasított eszközöket el kell távolítani a szállítás
helyéről – ha a Vevő ezt kéri – a Vevő által kijelölt időn belül, és ha ez nem történik meg, az
Eladó költségére és kockázatára kerülnek eltávolításra.
9.6. A funkcionális teszt során, ha valamely funkció nem megfelelően működik, vagy a Vevő
működésével összefüggésben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhárítása az Eladó
feladata. Az Eladó javaslatot tehet a folyamat megváltoztatására, de Vevő dönt arról, hogy a
javaslatot elfogadja-e, vagy a rendszert kell módosítani a folyamatnak megfelelően.
9.7. Eladó köteles az üzempróba során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban
és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll
más személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket
a Vevő levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve
jogosult a szerződésszegés következményeit alkalmazni.
9.8. Szerződődő Felek átadás-átvételi eljárást a sikeres üzempróba lezárását követően tartanak.
Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet akkor köteles aláírni és a teljesítési igazolást kiadni, ha az
üzempróba során az átadott termék hibátlanul funkcionál. A szállított termék tulajdonjogának
átszállása, az átadás-átvétel időpontjában történik, s Vevő attól kezdve szedi annak hasznait, viseli
terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást kötelezni nem lehet.
9.9. A rendeltetésszerű használatot és az alapvető funkcionálást nem befolyásoló apróbb hibák
esetén Vevő is köteles aláírni a jegyzőkönyvet, kiadni a teljesítési igazolást és a terméket átvenni.
Szerződő felek egyezően adják elő, hogy ebben az esetben a hibákat a jegyzőkönyvben tételesen
rögzítik, és Eladó köteles a kijavításukat a teljesítés igazolás kiadását követő 15 napig végrehajtani.
Amennyiben az Eladó az előírt határidőig a rögzített hibákat nem javítja ki, a Vevő jogosult a
vételár arányos részének a hibajavítás időpontjáig történő visszatartására.
9.10. Az átvételt követően az Eladó köteles szétszedni és eltávolítani az ideiglenes szerkezeteket
valamint a szerződés teljesítéséhez a továbbiakban már nem szükséges anyagokat. Köteles
továbbá eltávolítani minden szemetet vagy akadályt, és az átvétel helyét a szerződésben
előírtaknak megfelelően helyreállítani.
10. Szerződésszegés
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10.1. Amennyiben a Szerződő Felek egyike szerződésszegést követ el, a szerződésszegés folytán
kárt szenvedett fél kártérítésre és/vagy kötbérre és/vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult.
10.2. A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali
hatállyal felmondhatja a szerződést, ha
a) az Eladó szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely kötelezettségét nem
teljesíti;
b) az Eladó ésszerű időn belül nem teljesíti a Vevő arra vonatkozó felszólítását, hogy tegyen
maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott kötelezettsége kifogástalan és időben
pontos teljesítésének,
c) az Eladó megtagadja a Vevő által adott utasítások végrehajtását;
d) az Eladó a Vevő jóváhagyása nélkül engedményezi a szerződésből eredő követelését, vagy
Eladó a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül és a Kbt. 138. § rendelkezéseibe ütközően vesz
igénybe alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt a szerződés teljesítéséhez,
e) a Vevő fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben,
felfüggeszti gazdasági tevékenységét;
f) Eladó a teljesítési határidőhöz képest több mint 15 napos késedelembe esik, mely
késedelem esetében meghiúsulási kötbért Vevő nem érvényesíthet.
10.3. Vevő a szerződést felmondhatja vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől
elállhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdésében meghatározott esetek bármelyike fennáll. A Vevő
az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal
felmondja a szerződést, ha az Eladó tulajdoni helyzetében vagy tulajdoni viszonyaiban
bármely, a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott körülmény bekövetkezik.
10.4. Az Eladó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Vevő nem fizeti meg az Eladó
részére a Vevő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely összeget az adásvételi
szerződésben meghatározott határidőig, feltéve, hogy az Eladó által tűzött legalább 30 napos
póthatáridő is eredménytelenül eltelt, továbbá Vevő sorozatosan és súlyosan megszegi a
szerződésből eredő lényeges kötelezettségeit, és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére sem
orvosolja.
10.5. Az Eladónak a Vevő esetleges kárát meg kell térítenie és lehetőség szerint mentesítenie kell
a Vevőt, illetve annak vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral
szemben, amely az Eladó tevékenységéből vagy mulasztásából ered jelen szerződés teljesítése
során.
10.6. Egyoldalú felmondás esetén a felmondási idő kezdő napja a felmondó fél tértivevényes
értesítő levelének a másik fél általi kézhezvétele. A Posta általi második eredménytelen kézbesítési
kísérlet esetén a levél kézbesítettnek tekinthető.
11. Kapcsolattartás
11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen
együttműködve járnak el, ennek érdekében Eladó folyamatosan tájékoztatni köteles a Vevőt a
teljesítés menetéről. A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek
egymást írásban értesíteni.
11.2. Vevő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Az Eladó által kapcsolattartásra feljogosított személy:
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Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
11.3. Szerződő felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett
képviselőiket, hogy a teljesítés során hozott döntéseknél a feleket teljes jogkörrel képviseljék.
Ezen képviselők jogosultak, illetve kötelesek megtenni mindazon műszaki intézkedéseket,
nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik és a jelen szerződésben, s a
szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. Szerződő felek képviselőinek a jelen
szerződésben biztosított jogkörének korlátozása a másik féllel szemben csak írásbeli közléstől
kezdve hatályos. A képviselők személyében történő változást a felek egymással azonnal, írásban
közlik. Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételéről visszaigazolást kíván kapni a másik féltől
(címzettől) ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, ha valamely
határidő számítása a nyilatkozat átvételétől kezdődik, a nyilatkozatot megtevő félnek a
nyilatkozatában kérnie kell a címzettől az átvétel visszaigazolását.
11.4. Vevő részéről a szállítások ellenőrzésére, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására
feljogosított személy:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Az Eladó részéről a szállítások ellenőrzésére, és az átadás-átvételi eljárás lebonyolítására
feljogosított személy:
Név:
Telefon:
Fax:
E-mail:
11.5. A Szerződő Felek jelen szerződésben meghatalmazzák az előző pontban megnevezett
képviselőiket, hogy a szállítások ellenőrzése, illetőleg az átadás-átvételi eljárás lebonyolítása során
a Szerződő Feleket teljes jogkörrel képviseljék. A megjelölt képviselők jogosultak, illetve kötelesek
megtenni mindazon műszaki intézkedést és nyilatkozatot – ideértve a szállítólevél, illetőleg az
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását –, amelyek szállítások ellenőrzése, illetőleg az átadás-átvételi
eljárás lebonyolítása során szükségessé válnak.
12. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
12.1. Ha Eladó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést, és ezzel, a végteljesítési
határidőn túl késedelmesen teljesít, a Vevőt késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér napi
mértéke a szerződés szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás (vételár)
1/365-öd része/nap szerinti napi díj 100%-a. A késedelmi kötbér a késedelembeesés napjától
esedékes. A késedelmi kötbér maximális összege a szerződés szerinti – általános forgalmi adó
nélkül számított – ellenszolgáltatás 15 %-a.
A garanciális követési időszakban késedelmes hibajavítás esetén Vevő jogosult a késedelmes
napokra a teljes szerződéses érték 1/365-öd része/nap szerinti napi díj rendelkezésre állás túllépés
esetén 100%-át, Kritikus hiba késedelmes javítása esetén 80%-át, Súlyos hiba késedelmes javítása
esetén 50%-át, Egyéb hiba késedelmes javítása esetén 20%-át kötbérként kiszámlázni Eladó felé.
12.2. Amennyiben Eladó késedelme a szerződésben kikötött véghatáridőhöz képest eléri a 15
napot, a Vevő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani, és a munkát más vállalkozóval befejeztetni. Eladó ebben az esetben
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meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, melynek mértéke: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül
számított díj 15 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén Eladót késedelmi kötbér nem
terheli.
12.3. A Vevő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem
az Eladó hibájából ered. Amennyiben Vevő az Eladó által ésszerűen kért, a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő felek
által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja az Eladó rendelkezésére, és a késedelmes
teljesítés kizárólag Vevő ebbéli Eladó által el nem hárítható mulasztásából ered, abban az esetben
kötbérigény nem érvényesíthető. Eladót továbbá nem terheli kötbérfizetési kötelezettség, ha
kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg. Vis maior alatt értendők különösen elemi
csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások, földcsuszamlások, földrengések, viharok,
villámcsapások, áradások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek
mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak
kiküszöbölni.
12.4. Amennyiben a Szerződés – 12.2. pontban leírt eseten kívül – bármely olyan okból, amelyért
Eladó felelős meghiúsul, Eladó köteles a szerződés szerinti – általános forgalmi adó nélkül
számított – ellenszolgáltatás 15 %-ának megfelelő összegű kötbér megfizetésére. A kötbér vetítési
alapja a szerződés teljesítésének arányában megfelelően csökken.
12.5. Vevő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Vevő egyéb – hibás teljesítéshez kötődő igényeinek elvesztését.
13. Jótállás, szavatosság
13.1. Eladó a leszállított hardver eszközökre (a szerver és a szünetmentes kivételével), ezek
berendezéseire és tartozékaira az átadás-átvételi eljárás lezárását követő … hónap, üzemóra
korlátozás nélküli, teljeskörű jótállást vállal. A szavatossági jog a mindenkor hatályos Ptk. előírásai
szerint alakul.
13.2. Eladó a szerver és a szünetmentes vonatkozásában az átadás-átvételi eljárás lezárását követő
… hónap, üzemóra korlátozás nélküli, teljeskörű jótállást vállal. A szavatossági jog a mindenkor
hatályos Ptk. előírásai szerint alakul.
13.3. Eladó a leszállított (nem dobozos) szoftver elemekre az átadás-átvételi eljárás lezárását
követő … hónap, üzemóra korlátozás nélküli, teljeskörű jótállást vállal. A szavatossági jog a
mindenkor hatályos Ptk. előírásai szerint alakul.
13.4. Az Eladó köteles saját költségén az esetleges hibákat a lehető leghamarabb helyrehozni,
illetve kijavítani. Az Eladó köteles az ajánlatában vállalt jótállás időtartama alatt a kritikus hibát 2
munkanap alatt, a súlyos hibát 4 munkanap alatt, az egyéb hibákat 10 munkanap alatt kijavítani. A
kicserélt vagy kijavított szolgáltatás tekintetében újra kezdődik a jótállási idő azon a napon,
amikor a Vevő számára kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Ha a szerződés
részleges átvételről rendelkezik, a jótállási időt a szállítandó áruknak csak a csere vagy kijavítás
által érintett részére vonatkozóan kell meghosszabbítani.
13.5. Ha meghibásodás történik a jótállási idő alatt, a Vevő köteles felszólítást küldeni az
Eladónak. Ha az Eladó nem javítja ki a hibát az előírt határidőre, a Vevő jogosult arra, hogy saját
maga javítsa ki a hibát, vagy, hogy valaki mást bízzon meg a munka elvégzésére az Eladó
kockázatára és költségére.
14. Vitás ügyek rendezése
Minden jelen szerződésből eredő vitás kérdést a Szerződő Felek elsősorban közös megegyezéssel
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