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anÁsvnrul|szuRzónus

I. A Sznnzóopsr röró tr'nlpr

a továbbiakban: Fél, illetve együttesen: Felek

Eötvös Loránd Tudományegyetem - a továbbiakban: Vevő
Székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3,

Törvényes képviselő: Dr. Scheuer Gyula kancellár
Nyilvántartási szám: FIB0798 (intézményi azonosító)
Adószám: 1 53087 44-2-4|
Számlav ezető bank: Magyar Ál lamkincstár
Számlaszám: 1 003 2000-0 l 42620I -00000000

Ajogok érvényesítéséért és a kötelezettségek teljesítéséért felelős szervezeti egység:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Kancellária
Székhely: 1056 Budapest, Szerb u,2I-23.
Képviseletében eljár: Dr. Scheuer Gyula kancellár
Kapcsolattartó:

Név: dr. Sándor Endre Márton
Cím: 1056 Budapest, Szerb u. 2I-23,
Telefon: +36 l4116720
E-mail : sandor.endre.marlon(@kancellaria.elte.hu

Unicam Magyarors zőg Kft.- a továbbiakban: Eladó
Székhely: l l44 Budapest, Kőszeg Utca29,
Törvényes képviselő: Dn Száraz Sándor cégvezető
Cégegyzék szám: 0 l -09-265080
Adószám: 10853940-2-42
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.
Számlaszám: I 0402283 -50526652-657 7 l 009
Kapcsolattartó:

Név:Dr, Száraz Sándor
Cím: 1115 Budapest, Benedikt Ottó u. 3.

Telefon: +36 I 2Z1 5536
E-mai1 : unicamí@unicarn.hu

II. PRrantsuluN4

II.1. A Vevő, rnint ajánlatkérő az ,,BLTE részére K+F eszközök beszerzése VEKOP
projektekben-2020" tárgyű,2020.04.15. napján megkezdett, a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) megjelölt uniós eljárásrendben, a Kbt. Második
része aIapján, nyílt eljárás szabáIyai alapján közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen
Szerződés megkötésére a fenti kőzbeszerzési eljárás 2020.09.1B, napján kihirdetett eredménye
alapján kerül sor. A Felek megáIlapítják, hogy a lefolytatottközbeszerzési eljárás 4. részének
nyertese azEladő.

II.2. Felek a Szerződést a közbeszerzési eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentumokban
foglaltak szerint kötik meg. Felek közbeszerzési dokumentumok alatt a Kbt.3. § 2l. ponda
szerinti fogalmat értik. Ezen dokumentulnok a Szerződés elválaszthatatlan, szerves részét
képezik fi,iggetlenül attól, hogy fizikai érlelemben a Szerződés rnellékletét alkotják-e.
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III. A Sznnzóons tÁRcvao l rolrrsírÉs Helyn

ilI.l, A jelen Szerződés értelmében az Eladő köteles a Vevő részére, a jelen Szerződés 2. számú
mellékletét képező Közbeszerzési Dokumenturnokban (az abban szereplő Műszaki leírásban)
részletesen megjelölt eszközök 2 db. polarizációs szűrővel, kamerával és képernyővel ellátott
sztereomikroszkóp beszerzése, (a továbbiakban: Aru) beszerzésére és szállítására a jelen
Szerződés 1. számú mellékletét képező Ajánlati Felhívásbarr és a jelen Szerzódés 3. számű
mel lékletét képező Aj án latban foglaltaknak megfele lően.

A szerződés tárgyának további je|lemzőil:

1. Többledótállás váIIaIása: 12

2. Két helyzetű fényút állítás : IGEN

3. Az ajánIat olyan képalkotó- és mérőszoftvert tartalmaz é|ettudományi mikroszkópos
alkalmazásokhoz, amellyel a digitális kamera számítőgép nélkül is használható mérésre: IGEN

Nettó ajánlati ár - a 2 db mikroszkóra mindösszesen (HLIF) : 9 887 006

IILI. A Szerződés tárgya szerinti Árunak meg kell felelnie a műszaki leírásban fog|altaknak,
valarnint az Eladő Ajárrlatában rőgzített leírásnak, jellemzőknek és hatályos rninőségi
bizonyítványoknak. Az Árunak - amennyiben éftelmezlrető - CE jelöléssel vagy forgalomba
hozatali engedéllyel vagy gyátői megfelelőségi nyilatkozattalkell rendelkeznie.

III.3. Arnennyiben arra Vevő igérryt taft és a, Áru jellege indokolja a Szerződés tárgyát képezi
továbbá az Aru beüzernelése,használatának betanítása a kezelőszenélyzet, tervezetten 1-3 fó
részére. Az izembe helyezés - a, Áru jelIegéhez mérlen - magában foglalja: az Áru
leszállítását beszerelését; rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe
helyezését, az ehhez szükséges anyagok, berendezések biztosításával; az érvényes forgalomba
hozatali engedély bemutatását az ilzenbe helyezési/próbaüzemi jegyzőkönyvek felvételét; és

hatósági engedélyek beszerzését (szükség esetétr); a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő
jegyzőkönyv felvéte|ét; megfelelőséget igazolő mérésijegyzőkönyv felvételét (adott esetben).
A szállítás és üzembe helyezés magában foglalja továbbá a műszaki leírásbarr foglalt
jellemzők és feladatok teljesítését.

III.4. A teljesítés helye (szállítási cím): ELIE Eszaki Tömb, lll7 Pázmány Péter sétány 1/A.2

Iv. ASzpnzóoÉsIoónplIHarÁlyl
IV.1. Vevő kijelenti, Eladó pedig tudolnásul veszi, hogy Vevő tárnogatásra irányuló igénl (a

szerződés tárgyát érintő Támo gatási Szerződés módosítása iránti igényt) nyujtott be VEKOP-
2.3.3-15-2017-00018 azonosítószáműpályázati forrás keretében, amelynek okán a Kbt.53. §

(6) bekezdése alapján ún. feltételes közbeszerzési eljárást bonyolított le. Vevő kije|enti, Eladó
pedig tudomásul veszi, hogy a TáInogatási Szerződésmódosítás megkötése a Szerződés
haíályba lépésnek feltétele, amennyiben arra a közbeszerzési eljárás lezárásáig nem kerül sor.

IY2. Felek kijelentik, hogy aTámogatási Szerződés rnódosítására irányuló igény el nem fogadását,
illetve a Támogatási Szerződésrnódosítás aláírásának meghiúsulását olyan körülménynek
tekirrtik, amely körülrnények bármelyikének fennállása esetén a Szerződés nem lép hatályba,

IV.3. A Szerződés lratályba lépésének feltétele a Támogatási Szerzódés módosítása aláírásállak,
illetve amennyiben a szerződéskötés folyaInata e|őre láthatólag elhúzódna, a támogatói döntés
értesítésének bekövetkezte.

IV.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a 2"7212014. (XI. 5.) Korm, rendelet 106. § (2a) pont alkalmazása
esetén a Szerződés hatályba lépésének további feltétele a 27212014. (XI. 5.) Korm. rendelet

l Az értékelési szempontok körében az ajánlatban megadott adatokkal az szerződés aláírásakor kerül kiegészítésre.
2 A szerzódés aláírásakor kerül kitöltésre az adott résznek megfelelően.
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szerinti ellenőrző szervezet által kibocsátott támogató vagy feltétellel támogató tartalmű zárő
tanú sítvány kézhezv éíele.

N.5. Vevő a IV.3. és tV.4. pontban foglaltak alapján a később bekövetkező eseményt köv9tő 2
(kettő) munkanapon belül, soron kívül, írásban értesíti aYállalkozőt. Jelen Szerződés hatályba
lépésének napja a Yállalkoző jelen pont szerinti értesítésének a napja.

IV.6. Felek rögzítik, hogy a Szerződés annak mindkét Fél általi aláirása napján jön létre és a IV.5.
pont szerint lép hatályba. A Szerződés hatálya va|amint a teljesítési határideje: a Szerződés
hatályba lépésétől számított30 munkanap3 határozott időtaltam. Vevő azEladő előteljesítését
elfogadja.

V. VÉrnlÁn
V.l . A szerződésszerű teljesítés esetén a Vevő köteles a Beszerzés tárgya átvételére és nettó 9 887

006- Ft + ÁFA, azaz nettő kilencmillió nyolcszáznyolcvanhétezer hat forint + ÁF'A
összegű vételár Eladó részére törlénő megfizetésére. A részletes fizetési feltételeket a
Szerződés V. fej ezete tatl;a7mazza.

V.2. Felek rögzítik, hogy a je|en Szerződés ellenértéke a VEKOP 2.3.3-15-2017-00018 azonosító
számű ooMikroszkópok"4 elnevezésű projektből kerül a Vevő által megfizetésre, a tátnogatás
intenzitása: 100,000000 %o mértékű és a finanszirozás módja: utófinanszírozás.

V.3. A vételár tat1;almazza a Szerződés teljesítésével összefiiggő összes adót, váInot, illetéket,
engedélyezési díjat, szállitási költséget, a behozaíallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban
felmerüló összes költséget, a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket és azizeme helyezés
költségét, teljes mértékben, amelyeket az Eladó viseli, kivéve azokat a költségeket, amelyeket
valamely jogszabály kötelezőerr a Vevő terhére állapít rneg.

V,4. Vevő a Kbt. 135, § (6) bekezdése alapján a Szerzódésen alapu|ó ellenszo|gáltatásból eredő
taftozásával szemben csak az Eladó által elismeft, egynernű és lejárt követelését szánithatja
be.

V.5. Az ellenérték megfizetésére a Ptk., a Kbt., a 272l20l4.(XI.5.) Korm. rendelet, a 20lL évi
CXCV, törvény, a 36812011. (XII.3I.) Korm. rendelet továbbá valamennyi vonatkozó
j o gszab ály rendelkezés ei az k ány adő ak.

VI. FtzrcrÉst FELTÉTELEK

VI.l. Yevő az Eladő szerződésszerű teljesítése esetén köteles a jelen Szerződés V. pondában
megjelölt vételár Eladó részére történő rnegfizetésére. A Vevő a vételáraí a Szerződésben
meghatározott módon és taftalomma| való teljesítést követően, a hatályos számviteli
szabályoknak rnegfelelően kiállított számla kézhezvételétól szárnított hanninc (30) napon
belül, átutalással teljesiti az EIadó jelen Szerződésben, illetve az Eladő által benyújtott
számlán feltüntetett bankszámlájára a Ptk. 6:l30. § (1) és (2)bekezdésében foglaltak szerint.

VI.2. Eladó a szerződésszerű teljesítéskor az V. pontban megje|ölt szerződéses ellenértéknek
rnegfe|elő rnértékű, l (egy) db végszámla benyújtására jogosult. Eladó a vevői
teljesítésigazolás kézhezvételét követő hét (7) munkanapon belül köteles a számlát kiállítani és
a vevő részére átadni,

VI.3. Eladó tudomásul veszi, hogy az áItala kibocsátandő számlának a mindenkor hatályos
jogszabályokban előírt fonnai és tartalrni követelményeknek meg kell felelnie. AzEladő által
kiál|ított számlát Vevő - a beérkezést követően - ellenőrzi. Amenrryiben a számla nem
tatlalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan rnellékletet, vagy bárrnilyen okból

3 A szerződés aláírásakor kerül kitöltésre,
a A pro.iekt azonosítók a szerződés aláírásakor kerülnek megadásra az adott résznek megfelelóen.
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kifolyólag nem megfelelő, akkor Vevó a számlát nem fogadja be, kifizetése iránt nem

intézkedik, a számlát javításra azBladő részére visszaküldi.

VI.4. Az V, pontban meghatározott vételár összege végleges, a Szerződés tat1iamára rögzített
ellenérték, a Szerződés hatálya alatt semmilyen okból nem emelhető - ide nem értve a Kbt.
14l. § rendelkezéseinek megfelelően módosított Szerzódést-, és amely l'artalmaz valamennyi,
a Szerződés teljesítésével összefiiggő díjat és költséget, AzBladő az V. pontban meghatározolt
vételáron felül többletdíjat nem követelhet, Vevó előleget és részszámlázási lehetőséget nern

biztosít.

VI.5. A Vevő részéről az I. pontban irí kapcsolattartó, illetve a VEKOP 2.3.3-15-2017-00018
azonosító számú ,,Míkros1kópok" elnevezéslf projekt tekintetében teljesítésigazolásra
jogosult személy vagy az Eladó részére a Vevő által megjelölt személy jogosult a teljesítés
igazo|ására.A Vevő köteles megvizsgálni az Áru és arnennyiben a teljesítést követő legfeljebb
15 (tizenöt) naptái nap alatt sem fedez fel olyan hibát, amely miatt a teljesítés ne lenne
elfogadható, köteles kiállítani a teljesítés igazolását a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján.

VI.6. A számla benyújtásának helye a teljesítés helye, miga szám|ázási cím a Vevő székhelye (l053
Budapest, Egyetem tér 1-3.). A számla teljesítésigazolással együtt nyujtható be.

A számlázással/számla benyújtásával kapcsolatos adatmódosulást Felek olyan adminisztratív
jellegű változtatásnak tekintik, amely a Kbt. 141, § (4) bekezdés a) pont szerinti
szerződésmódosítási oknak minősül, amelyről külön szerződésmódosítás csak a Felek külön
megállapodása esetén szükséges, míg a szerződésmódosításról szóló hirdetmény feladása a

Kbt. 141. § (7) bekezdése alapján nem szükséges.

vl.l. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén az Eladó jogosult a Ptk, 6:155 §-ban
meghatározott késedelmi kamat illetve behajtási költségátalány felszámítására.

VI.B. Eladó kifejezellen vállalja, hogy a Kbt. l36. § (l) bekezdésében íftaknak rnegfelelóen nem
fizet, il|etve számol e| a Szerződés teljesítéséve| összeftiggésben olyan köItségeket, amelyek a

Kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak.

VI.9. Eladó kifejezetlen vállalja továbbá, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevó szálnára megismerhetővé teszi és a Kbt. l43. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekró| a Vevőt haladéktalanul értesíti.

VI.10, A Kbt. 136. § (2)bekezdése alapjárr külföldi adóilletőségű Eladó köteles aSzerződéshezarra
vonatkozó rneghatalmazást csatolni, hogy az i|letősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyeftes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkiil.

VI.l1. Vevó a Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján a Szerzódésen alapuló ellenszo|gáltatásból eredő
taftozásával szemben csak az Eladó által elismeft, egynemű és lejárt követelését számíthatja
be.

VL12. Az ellenérték megfizetésére a Ptk., a Kbt., a 20lI. évi CXCV. törvény, a27212014. (XI.5.)
Korm. rendelet, a 36812011. (XIL31.) Korm. rendelet továbbá valamennyi vonatkozó
j ogszabály rendelkezés ei az irány adőak.

vII. A SznnzóoBs InrpzuÉNyl HATÁLyA

VII.I, A jelen Szerződés intézményi hatálya a Vevó oldalán kiterjed az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Szervezeti- és Működési Szabályzatában meghatározott va|alnennyi
ígazgatásí és szervezeti egységére, különös tekintettel a jelen Szerződéssel érintett szervezeti
egységre (azaz különösen az ELIE Természettudományi Kana).

5 A projekt azonosítók a szerződés aláírásakor kerülnek megadásra azadott résznek megfelelóen.
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VII.2, A Felek rögzitik, hogy a Vevő szervezeti egységei nern bírnak önálló jogi szernélyiséggel, csak
maga a Vevő, így az adoíí Áru vonatkozásában a Szerződést is a Vevő köti a Közbeszerzési
Szabályzatban és a Szerződéskötési Szabályzatban megielölt képviselői útján, de a jogok
érvényesítéséért és a kötelezettségek teljesítéséért a szervezeti egységek felelnek,

VII.3. Az E|adő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés Vevőt í1 azon * tekintettel
arra, hogy jogilag egy személynek minősülnek és elválaszthatatlanok - a Vevő jelen
Szerződésben megjelölt szervezeti egységeit is érteni kell.

VIII. TELJEsíTÉsoÁraoÁs-ÁTvÉTEL

VIII.1. A Szerződés teljesítése során Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének
rnegfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymás feladatainak teljesítését
kölcsönösen segítik és minden, a feladatok maradéktalan ellátásához szükséges információt
egymás számára biztosítanak.

VIII.2, Eladó köteles a Felek álta| előre egyeztetett idópontban az Árut a teljesítés helyére szálliíani,
gondoskodn i az Áru működésre képes állapotban való átadásáről,

VIII.3. Eladó köteles új, rendeltetésszerű használatra alkalrnas tennéket szállítani, használt (vagy akár
felújított) Áru nem száttithatő. Eladó az Atll szállításával egyidejűleg köteles az al,ra

vonatkozó rendeltetésszerű hasnlálathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt (így
különösen, de nem kizárólagosan a kezelési útmutatót, a forgalomba hozatalra vonatkozó
okrnányokat, valamint a műszaki leírást, a garanciára vonatkozó dokumentulnot, stb,) a Vevó
részére átadni, il|etve e|ektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást a Vevő által kijelölt személyek részére megadni.

VIII.4. Az Árunak a teljesítési helyre történó eljuttatása az Eladő felaclata. Az Eladó a leszállítandő
Árut a szállítás rnódjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le a
szükséges engedélyek, magyar (vagy angol) nyelvű áruleírások, egyéb szükséges
dokumentumok beszerzésével, valamint azoknak a Vevő részére töIténő átadásával.
Amennyiben Eladó ehhez fuvaroző alvállalkozást vesz igénybe, a fuvarozó tevékenységéért a
Vevő irányában az Eladót terlreli a fele|ősség.

VIII.S. Amennyiben Vevő - rajta kívülálló okok miatt - az EIadő által közőlt határidőben az árut
átvenni nem tudja, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul éftesíteni, meg|elö|ve az áru
átvéte|ére álta|a kért legkorábbi időpontot.

VIII.6. Felek az Aru szállitása kapcsán, a Felek által előre meghatározott időpontbarr a teljesítéskor
átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelyet a szállítólevélen vagy egy átadás_átvételi
dokumentumban rőgzitenek. Az átadás-áívételi dokumentumban fel kell tüntetni az átadott
konkrét Áru típusát, mennyiségét, gyártási számát (amennyiben rendelkezik azzal) és egyéb a
Felek által lényegesnek tarlott adatot. Az átadás-átvételkor tett nyilatkozatokat, továbbá a
hibákat, hiányokat és a pótlásukra megállapított határidőket az átadás-átvéíeli
dokumentumban (vagy a szállítólevélen) fel kell tüntetni, illetve egyéb jegyzőkönyvbe kell
foglalni,

VIII.7. Sikeftelen átvétel esetén azEladő köteles a hibák elhárítása utárt azÁru átadására új időpontot
javasolni, a megismételt átvétellel kapcsolatos minden költség azEladőt terheli. Ha az átvételt
a Vevő mirrőségi hiba, hiány miatt megtagadja, a kárveszé|y rnindaddig azEladőt terheli, amíg
a hibát, hiányosságot Eladó ki nem küszöböli.

VIII.8. Az EIadő a Szerződés 3. szárnú mellékletét képező Ajánlatában megjelölt, továbbá a
Szerzódés megkötésének időpontjában a Vevő részére a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint
bejelentett alvállalkozó igénybe vételére jogosult. Eladó a Szerződés megkötésének
időpontjában, majd - a később bevont a|vállalkozők tekintetében - a Szerződés teljesítésének
időtartarna a|att köteles előzetesen a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozőt bejelenteni,
amely részt vesz a Szerzódés teljesítésében, és - ha a megelőző kőzbeszerzési eljárásban az
adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni yagy az érintett
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alvállalkoző nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alváIlalkoző
nem ál l a megelőző közbeszerzési elj árásban előíft kizárő okok hatály a alatt,

VIII.9. AzEladő a Kbt. 138, § (2)bekezdése alapján a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásihan
részt vett szervezetet a Kbt, 65, § (7) szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak
megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe
venni, E szervezeíek bevonása akkor maradhat eI, vagy helyettük akkor vonható be más
(ideérlve az átalaktllás, egyesülés, szétváIás útján történt jogutódlás eseteit is), ha azEladő e

szewezet nélkiil yagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel - amennyiben a

közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok
alapján az ajánlatkérő szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az
eredeti szervezetekkel egyenértékű módon megfele| - azoknak az alkalmassági
követelményeknek, amelyeknek az Eladő a közbeszerzési eIjárásban az adott szervezettel
együtt felelt meg.

Vll1.10. AzEladő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:148.
§ (1) bekezdése alapján űgy feIeI az általa igénybe vett alvállalkozók, vagy bármely
közreműködő magatartásáért és szerződésszerű teljesítésééft, mintha maga járna el, míg a jelen
Szerzódés szerinti feladat teljesítését ellátó alkalmazottai tekintetében a Ptk. 6:540. § szerint
vállal kötelezettséget és felelősséget.

IX. .lórÁllÁs
IX.l. AzEladő a szállítást követően a gyátlrőijótá||ásnak megfe|eló, de legalább 24 (huszonnégy)

hónap időszakra szó|ó teljes körű jótállást vállal valamennyi eszközre és szavatolja, hogy a
szállíton Aru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, va|amint mentes mindenfajta fejlesztési,
anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy
mulasztásával bármilyen más módon összefiiggő hibáktó|. A leszállított Aru esetében a
Szerződés időszaka alatti rneghibásodást az Eladő köte|es haladéktalalrul (a Vevő által
megjelölt határidőig) megjavítani, szükség esetén csereeszköz biztosításáva| is. A jótállási idő
alatt a garanciá|is javítás, illetve a csere egyetlen költsége|eme sem terhelhető a Vevóre, így
nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, szállítási költség.

IX.z. A Vevő köte|es írásban lraladéktalaltul értesíterrl az Eladőt a jótállás alapján érvényesíteni
kívánt bánnilyen igényéről. Ha az Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a

kötelezettségének, akkor a Yevő az Eladó költségére, kockázatára és felelósségére jogosu|t -
de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése érdekében.

IX.3. Az Eladó köteles a cserealkatrészek elérhetőségét és a szervizelést a jőtállás idejére biztosítja.

x. AsznnzőoÉsrnIzrosirómrllÉxKöTELEzETTsÉGEK
X.1. Vevő kötbéI,fizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel

olyan okból rnegvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, arnelyéft E|adó felelős. A kötbér
akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. Vevő a jelen Szerzódés X. pontjában
rögzítettek szerint: késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér követelésére jogosult.

X.2. Késedelem

X.2.1. A Vevő késedelernbe esik, ha

- a Szerződésben írt vételárat lratáridőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve

- a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz,hogy azEladő szerződésszerűen
teljesíteni tudjon.

X.2.2. A Vevő köteles megtéríteni az Eladónak a késedelemből eredő kárát kivéve,habizonyítja,
hogy a késedelrnet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem
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láthatő körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kát
elhárítsa.

X.2.3. Az Eladő késedelmesen teljesít:

- ha a jelen Szerzódésben és annak mellékleteiben megállapított teljesítési határidő a jelen

Szerződés szerinti Áru vonatko zásában eredménlelenül eltelt,

_ más esetekben, ha kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megielölt határidőn
belül) nem teljesíti.

X.2,4. Az Eladő köteles megtéríterri a Vevőnek a késelemból eredő kárát, kivéve, ha az Eladő
bizonyitja, hogy a késedelrnet el|enőrzési körén kívül eső, a szerződéskotés időpontjában előre
nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülménl elkerülje,vagy a

káft elhárítsa, Az Eladó jelen Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének felróható
késedelme esetén a Vevő késedelrni kötbérre jogosult. Vevő a késedelembe esés első napján -
figyelembe véve Vevő hivatali munkarendjét - köteles az E|adőt felszólítani a teljesítésre. A
felszólítás elmulasztása nem mentesíti Eladót a késedelem jogkövetkezményei alól. A
késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett minden naptári nap után a késedelernmel
érintett Áru nettó szerződéses ellenérlékének 0,5%o-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett
Áru nettó szerződéses ellenértékének 15Yo-a. A késedelmi kötbér maximális mértékének
elérését követő naptó| kezdódően Vevő a je|en Szerződés X.4.1. pontjában foglaltak szerint -
rnint sú|yos szerződésszegési okként - jogosult jelen Szerződéstől e|állni illetve je|en

szerződést felmondani. A szerződéstől való elállás illetve annak felmondása esetén vevő a
jelen Szerződés X.4. pontjában foglaltak szerint meghiúsulási kötbéne jogosult, amely
érvérryesítése esetén Vevő nem érvényesítheti a késedehni kötbért.

X.2.5, A Vevő a késedelmi kötbért jogosult számla kibocsátása útján érvényesíteni, illetve a Kbt, 135.

§ (6) bekezdése szerinti esetben váIasztása szerint azt azBladő számlájábabeszámitani,vagy a

fizetendő el lenértékból vi sszataftani.

X.2.6. A Vevő - fiiggetlenül attól, hogy az Eladó a késedelmét kimentette-e - követellreti a teljesítést
(a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól), vagy ha a késedelem
következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt elállhat a Szerződéstől
illetve felmondhatj a azt. Az E|adó késedelme a Vevő egyidejű késedelmétkizárja.

X.3. Hibás teljesítés

X.3,1. AzEIadő szavatosságot vállal azért,hogy az Áru megfelel a jogszabályokban, a Vevő Ajánlati
Felhívásában, a Közbeszerzési Dokumenturnokban (és az abban foglalt Műszaki |eírásban), az
Eladó Ajánlatában, a jelen Szerződésben (és mellékleteiben) meghatározott mirrőségi és egyéb
követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra továbbá a célzott hatás kiváltására
alkalmas.

X.3.2. Eladő az Áru tekintetében szavatosságot vállal, hogy az 1. és 2. számű mellékletekben
részletezetí leírásokkal mindenben megegyezik, és az érvényes szabványoknak maradéktalanul
megfelel, a, Aru új, mentes mindenfele teruezési, anyagbeli, kivitelezési hibától, valamint,
hogy azok tulajdonjogát az Eladő a Vevő a részére jogosultan adja át.

X.3.3. AzEladő lribásan teljesít, ha a jelen Szerződésben meghatározott Áru nem felelmeg a X.3.1.-
X,3.2. pontokban meghatározott követehnényeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő
felszó|ításában meghatározott határidőn belül köteles biztosítani a hiba jellegétől ftiggően a

hiba kijavítását illetve a kicserélést. Amennyiben a hiba jellege (pl. az Aru
kicserélése/javíthatósága, a javítás módja, az éftékcsökkenés rnértéke) tekintetében a Vevő és

az Eladő között vita merül fel, az Eladó köteles a saját költségére rninőségvizsgáló szervek
szakvél emény ét beszer ezni.

X.3.4. Ha a hibás teljesítés miatta Vevő teljesítéslrez fűződő érdeke megszűnt - így különösen, de

nern kizárólagosan, ha az Aru nern cserélhető illetve nern javítható ki, az Eladó a kicserélést/
kijavítást nem vállalja, vagy az Árunak (annak egy részének, alkotórészének vagy
tartozékának) kicserelése/kijavítása rövid idő alatt értékcsökkenés és a Vevő érdekeirrek
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sérelme nélkül neln lehetséges a Vevő, mint a X.4.1. pontban rögzített súlyos
szerződésszegési okként e|állhat a Szerződéstől illetve felmondhatja azt.

X.3.5. Ahibás teljesítésre, a szavatosságra és a jótállásra egyebekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezései
irányadók.

X.4. Meghiúsulás

X.4.1. Yevő az alábbi súlyos szerződésszegési esetekben jogosult a Szerződést felmondani illetve
attól elállni és ezen esetekben meghiúsulási kötbért érvényesíteni:

- ha a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy az Eladő a jelen Szerződés szerinti feladata
teljesítését csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, lrogy a Vevőnek a
Ptk. 6:140. § (l) bekezdés szerint a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt
(Különösen, de nem kizárólagosan aX.3.4. pontban rögzítettek szerint);

- a késedeltni kötbér maximális rnértékének elérését követően (ide nem étive azt az esetet, ha
a Vevőnek a Szerződés teljesítésélrezfűződő érdeke nagyobb);

- amennyiben azEladőjelen Szerződés teljesítését jogos ok nélkül megtagadja, il|etve olyan
okból, arnelyért felelós, nem teljesít;

- ha a felmondásra, illetve elállásra azEladő (más) súlyos szerződésszegése adott okot - így
különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kijavítási illetve kicserélési
kötelezettségének ésszerű időn belül, sem tesz eleget (egyebekben súlyos szerzódésszegésnek
tekintik a Felek, ha a szerződésszegő magataftás következtében a szerzödés tárgyának
jelentős, meghatároző része nem teljesül).

X.4.2. A X.4.1. pont szerinti elállásl felmondás esetén az eláIláslfelmondás napja a Yevő által az
Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozat Eladó részére igazolt közlésének a napja. A
rneghiúsu|ási kötbér mértéke a Vevó jelen Szerződés X.4.1 . pontja szerinti felmondása illetve a
Szerződéstó| való elállása esetén a nettó szerződéses ellenérték 30oÁ-a.

XA.3. A Vevő a meghiúsulási kötbért jogosult számla kibocsátása útján is érvényesíteni, illetve a
Kbt. 135. § (6) bekezdése szerinti esetben váIasúása szerint azt az Eladó számlájába
beszárnítani, vagy a Vevő esetleges fizetési kötelezettsége esetén az flzetendő ellenéftékből
visszatartani,

X.4.4. Felmondás illetve elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Vevő többé nem
követelheti a Szerződés teljesítését az Eladőtől, Vevő nern jogosult a késedelmi kötbér mellett
a meghiúsulási kötbér egyidejű rnegfizetésének követelésére. A Vevő a kötbérek me|lett
érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. A Felek rögzítik, hogy bárrnely nem szerződésszerű
teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem éftelmezhetó joglemondásként
azon igényről, amelyeket a Vevő szerződésszegés esetén érvényesíthet.

X.5. Eladó tudolnásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a
szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokurnentá lni.

X.6. Vevó tájékoztatja Eladót, hogy a Kbt. I42. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles a
Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, ha az EIadő a szerződéses kötelezettségét súlyosan
megszegte és ez a szerződés felmondásálloz yagy e|álláshoz, káftérítés követeléséhez vagy a
szerződés alapján alkalrnazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint
ha az Eladó olyan magatartásáva|, amelyért fe|e|ős, részben vagy egészben a szerződés
lehetetlenülését okozta.

xI. vls MAIOR

XI.1. Felek merrtesülnek a Szerződésből
kapcsolatos felelősség a|ól, ha
következrnénye.

fakadó kötelezettségeik nem vagy részleges teljesítésével
a nem teljesítés ellenállhatatlan erők (vis major)
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XI.2. Vis majornak minősül egy esemény, amely nem vezethető vissza az Eladő vagy Vevő saját

hibájára vagy gondatlanságára és nem láthatő előre. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az
akaratukon kívül álló, egyik Félnek sern felróható eseményeket, amelyek a Szerződés hatályba
lépését követően álltak elő, illetve amelyek a Szerződés hatályba lépését megelózően álltak eló

- és amelyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését vagy további teljesítését - de
következményeit a Felek nem láthatták előre. Ilyen események különösen, de nem

kizárólagosan pl.: természetilidőjárási katasztrófák, tűz, árvíz, járvány, háborus és egyéb
polgári/politikai konfliktus, továbbá amit a Felek közösen annak állapítanak meg, stb.

XL3. A vis major álta| érintett fél koteles a másik felet a vis major helyzet bekövetkezéséről, illetve
rnegszűnéséről 5 (öt) munkanapon belül értesíteni.

xu. A SznnzóoÉs tvIónosírÁsa

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés kizárőlag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek megfelelóen
írásban módosítható.

XIII. ASznnzőnnsnrBcszűNÉsn

XIII.1. A Szerződés megszűnik:

ahatározolt idő leteltével és a szerződésszerű teljesítéssel,

a szerzódésszerű telj esítéssel,

a teljesítés lehetetlenné válásával,

ha a Vevő az EIadő X.4,1. pontban megjelölt súlyos szerződésszegése estén eláll a
Szerződéstől, illetve felmondja azt,

ha az E|adő a Vevő súlyos szerződésszegése esetén a XIII.2. pont szerint eláIl a

Szerzódéstól, il letve felmondja azt,

a Kbt. 143. § szerinti feltételek esetén a Vevő általi felmondással/elállással,

vis maior esetén,

ha az Eladó ellen felszámolási eljárás vagy csődeljárás indul, vagy az Eladő
elhatározza végelszárnolását, illetve ha az Eladó jogutód nélkül megszűnik. A
csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 11. §

(2) bekezdés h) pontja alapján az adóssal kötött szerzódéstől nern lehet elállni, vagy
azt nem lehet felmondani aífa hivatkozással, hogy az adós csődeljárást
kezdeményezettvagy afizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes
fizetési haladék előtt keletkezett tartozásait, így az Eladő ellen indult csődeljárás
miatti jelen Szerződés megszűnési eset alól kivételt jelent a Cstv. hivatkozott l l . § (2)
bekezdésében (l1. § (2) bekezdés h) pont) foglaltak.

XIIL2. Amennyiben a Vevő a jelen Szerzódésben válla|t lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi
és azt nem orvosolja azEladó felszólításánakkézhezvételétől számitoít l0 napon - illetve a

Felek közös rnegegyezése alapján megállapított ésszerű határidőn - belül, Eladó jogosult a

Szerződéstöl elállni illetve a Szerződést felrnondani a Vevőhöz intézett írásbeli nyilaíkozaítal,
arne|y esetben a felmondás/elállás napja a nyilatkozat Vevő részére igazolt közlésérrek a napja.

XIII.3. Vevő a Szerződést felrnondhatj a, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a Szerződéstől elállhat,
ha:

a) feltétlenül szi,ikséges a Szerződés olyan lérryeges lnódosítása, amely esetében a Kbt. 14l. §

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
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b) azEladő 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 áiutt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Etlrőpai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke
alapján indított eljárásban kirnondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapítottjogsértés
miatt a szerződés nem semmis.

XIII.4. Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy azEladő tekintetében aközbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezéítkikellett volnazárniaközbeszerzési eljárásból.

XIII.S. A Vevő jogosult és egyben köteles a Szerzódést felmondani - lra szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáró| gondoskodni tudjon - ha
az Eladőban közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt,62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpondában meghatározott feltétel,
vagy az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25 oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

XIII.6. A Vevő a jelen Szerződésben, a Kbt.-ben és a Ptk.-ban ír1 esetekben jogosult elállni a jelen
Szerződéstő| illetve felrnondani jelen Szerződést.

XIII.7. A Felek titoktaftással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen
Szerződés bánnilyen okból törlénő megszűnését követően is fenntnaradnak, és kötelező
érvényűek a Felekre.

XIII.8. A jelen Szerződés bánni|yen okbó| történő megszűrrése (meghiúsulása) esetén a Felek
kötelesek lraladéktalanul e|szárnolrri egymással a jelen Szerződésberr foglaltak illetve a Ptk,
irányadó szab áIy aí szerint.

XIV. Z^RÓRENDELKEZÉSEK

XIV,l. A Felek a jelen Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti
titokként kötelesek kezelni, figyelemmel a Kbt. vonatkozó rendelkezéseiben is írtakra,

XN.1.1. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Felek rnirrősített adatokba nyerrrek

betekintést, vagy azok birtokába jutnak, kötelesek az infonnációs önrendelkezési jogról és az
információszabadságrőI szőlő 20Il. évi CXII. törvényberr foglaltaknak megfelelően eljárni.

XIV.1.2. A Felek kötelezik magukat arra, hogy védik és őrzik a jelen a jelen Szerződés teljesítése során
tudornásukra jutott adatokat, inforrnációkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést
megtesznek annak érdekéberr, hogy azok megfeleló védelmét biztosítsák. Így különösen
gondoskodnak arról, lrogy alkalmazottaik, illetve mindazok, akik a jelen Szerzódés teljesítése
kapcsán bizalrnas adathoz hozzáférhetnek, betaftsák az adatvédelmi jogszabályok előírásait,
illetve, hogy ezen adatokhoz csak azok férhessenek hozzá, akik jogosultak azok
megismerésére és felhasználására, A Felek szavatolják, hogy minden alkalmazottjuk, egyéb
segítőjük, akik rnunkaköri vagy szerződéses kötelezettségük teljesítése során az adatokhoz,
információkhoz, dokumentumokhoz hozzá kell jussanak, vagy egyébként hozzáférhetnek,
megfelelő titoktaftási nyilatkozatot tesznek, rnielótt a jelen SzerződésseI kapcsolatos
tevékenységüket rnegkezdenék, illetve az adatvédelmet megfelelően biztosítják, végreltajtják
az adatvédelemhez szükséges védelmi, biztonsági intézkedéseket.

XIV.1.3. Nem minősül üzleti titoknak az államt költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat,

valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozata|át külön törvény
közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan
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adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási
folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, íovábbá a know-how-ra
vonatkozó adatok<hoz - való hozzáférést, amelyek megismerése azizleti tevékenység végzése
szempontjáből arán5rtalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadáIyozza még a
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

XIV.I.4. Eladó tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszék és a közbeszerzési szerződések
teljesítését/módosítását ellenőrző hatóságok (pl.: Közbeszerzési Hatóság, közbeszerzések
felügyeletérét felelős miniszter, EUTAF, stb.) vizsgálhatják az államháztartás alrendszereiból
flnanszírozott (köz)beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő
(közbeszerzési) szerződéseket a Vevónél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve
arnelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés te|jesítésében közreműködó
valamennyi gazdálko dő szerv ezetné|.

XIV.1.5. AzEladő tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást,
illetve a nyilvánosságrahozatalt a Vevő az úzleti titokra hivatkozással sem tagadhatja neg az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságről szólő 20Il. évi CXII. töruény
26. § (l) bekezdésében, 32. § rendelkezéseiben, 33. § (1) bekezdésében és az l, mellékletének
III.4. pontjában írtak alapján.

XIV.1.6. E|adó kifejezelten hozzájáru|,lrogy a Vevő a jelen Szerződést valamint ezek rnellékleteit a
VEKOP-2.3.3-15-2017-00018 azonosító szdmú ,,Míkrosxkópok'Ú elnevezésű projekttel
kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségének teljesítése, illetve az elszámolás során bemutassa,
szükség esetén azáItala benyújtandó iratokhoz csatolja.

XIV.1.7. A Felek felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a XIV.1. pontban körülífi
ad atkeze l és i, tito ktaft ás i köte lezettsé gü k me gsze gé sébő | származik,

XIV.2. Az Eladő az á|larrlháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 3681201l. (X[. 3l.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdésének megfelelóen jelen Szerződés aláirásával egyidejűleg
nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szőlő 201l.évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének
l . pontja szerinti átláthatő szervezetnek minősül.

XIV,3. A szerződő Felek a jelen Szerződésből fakadó vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg
rendezni.

XIV.4. A Felek megállapodnak, hogy tárgyalásaikró| minden esetben jegyzőkönyvet vesznek fel,
arnelyet képviselőik aláírnak.

XIV.5. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következó mellékletek:

|, számú melléklet: Ajánlattételi felhívás
2. szálnú melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok (Műszaki leírás)
3. számu melléklet: Aj ánlat
4, számú rnelléklet: Vevő képviselőinek aláírási jogát igazoló iratok
5. szálnű melléklet: Eladó képviselőjének aláírási círnpéldánya, yagy a cégnyilvánosságról, a

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szőlő 2006. évi V. törvény szerinti aláirás-mintája
6. számű melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata

Az Eladó Cégegyzékbe bejegyzett, hatályos adatairól a Vevő a www.e-cegjegyzek.hu
webolda|on találhatő adatok megtekintésével győződött rneg. A jelerr Szerződés rnellékletei a
Szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, a jelen Szerzódés csak annak mellékleteivel együtt
érvényes és érlelmezhető. Abban az esetben, ha a Szerzódés tárgyának részletes leírását
taftalmaző melléklet a jelen Szerződésben szabályozott kérdésberl a Szerződéssel ellentétes
rerrdelkezést tallallnaz, az értellnezés során a Szerződésberr írtak a rnelléklet tartalmát
megelőzik.

XIV.6. A Felek kötelesek egymással együttműködni és egymást a jelen Szerződést érintó kérdésekről
a lehető leghamarabb tájékoztatl"li.

6 A projekt azonosítók a szerződés aláírásakor kerülnek rnegadásra az adott résznek megfelelően.
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XtV.7. A jelen Szerződés szerint szükséges va|amennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy
elektronikus úton közö|ve) kötelesek megtenni. A szerzódésszegéssel, illetve ajelen Szerződés
megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok kizárőlag postai úton kézbesíthetők. A jelen
Szerződéssel kapcsolatos írásbeli rryilatkozatok akkor is szabályszerűen közöltnek
tekintendők, ha a címzeít az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen
esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés
eredménytelen megkíséI,|éséről szóló postai jelentés napja.

XIV.B. A Felek titoktarlással, jogvitákkal és közlésekkel kapcsolatos jogai és kötelezettségei a jelen
Szerződés bármilyen okból törlénó megszűtrését követően is fennmaradnak, és kötelező
érvényűek a Felekre.

XIV.9. A jelen Szerződésben nem szabályozoít kérdésekben a Kbt., Ptk., valamint az egyéb
kapcsolódó j ogszabályok rendelkezései irányadóak.

A szerződő Felek a jelen Szerződést annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal
m i nd enben me ge gy ezőt, az alulir oIí lre lyen é s i dőben j ó v áhagy őlag irj ák alá,

Kelt: Budap est, 2020 ..,:'( ,t . . 91 Kelt: Budap est, 2O2O. . . . !!9:. .! A.
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kancellár
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Dn Száraz Sándor
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Eladó részéről

A Szerződés szerinti díj kifizetésére a VEKOP-2.3.3-15-2017-00018 azonosító szdmú
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Rozgonyi Miklós

gazdasági főigazgaíő

7 A projekt azonosítók a szerződés aláírásakor kerü|nek megadásra azadott résznek megfelelóen.
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