ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
1. számú módosítása

A módosítások dőlt, félkövér betűtípussal és a háttér kiemelésével kerültek jelölésre.

a
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN
MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
mint Vevő
és

………………………………….
mint Eladó
között
„Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése”
tárgyában
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Adásvételi szerződés tervezet
amely létrejött egyrészről a Fővárosi Gázművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: …………..,
Cg.: ………………, Adószám: …………………., képviseli: ............................), mint Vevő (a továbbiakban:
Vevő),
másrészről az ............................( ............................, székhely: ............................,céget nyilvántartó
cégbíróság neve: ............................Cg.: ............................, adószám: ............................, képviseli:
............................) mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
a továbbiakban: Felek között - alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

A szerződés létrejöttének előzménye:
1.1. Felek rögzítik, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján, uniós
eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le
„Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése” tárgyában. Az ajánlattételi felhívás
megküldésének időpontja: 2017. szeptember 1.
1.2. Felek megállapítják továbbá, hogy az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban rögzített
feltételeket Eladó végleges ajánlatában elfogadta, illetve a közbeszerzési eljárás nyertese az Eladó.
1.3. A fenti közbeszerzési eljárás során Eladó végleges ajánlata került nyertes ajánlatként kihirdetésre,
így a Felek a közbeszerzési eljárás dokumentumaira figyelemmel adásvételi szerződést (a
továbbiakban: Szerződés) kötnek egymással az alábbi tartalom szerint.

2.

A szerződés tárgya:
2.1. A jelen szerződés az 1. számú mellékletben meghatározott informatikai eszközök és szoftverek
adásvétele tárgyban jött létre.
2.2. A jelen szerződés alapján Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú mellékletben
nevesített paraméterű, mennyiségű és egységárú termékek (továbbiakban: Termékek) eladását,
szállítását és beüzemelését, Vevő pedig vállalja azok megvásárlását és átvételét.
2.3. Eladó vállalja továbbá a Termékek beüzemelése során 1 fő IT szakember biztosítását az alábbiak
szerint:
- a szerződés tárgyát képező szoftverelemek telepítési tevékenységnek ideje alatt, maximum 10
mérnöknap időtartamban,
- a szerződés tárgyát képező eszközök és szoftverek maximálisan TIER4 biztonsági besorolású
gépterembe történő integrációjához kapcsolódóan, maximum 10 mérnöknap időtartamban.
2.4. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a …………………………(cégnév)
teljesíti.

3.

A teljesítés helye és határideje, a szerződés hatálya:
3.1. A szerződés teljesítési határideje:
A teljesítési határidő a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 2 hét, kivéve az Oracle
licenceket, amelyek esetében a szerződés mindkét fél általi aláírását követő 8 hét. Vevő előzetes
egyeztetés alapján előteljesítést elfogad.
Eladó a teljesítést munkanapokon 9.00-15.00 óra között (munkaidőben) teheti meg, a
szerződésben szereplő szakmai kapcsolattartóval történt előzetes egyeztetés után.
3.2. A teljesítés helye: Vevő alábbi székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
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3.3. A jelen szerződés a mindkét fél általi aláírással lép hatályba, és hatálya a 3.1. pont szerinti
feladatok szerződésszerű teljesítéséig tart, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek hatálya
természetüknél fogva ezen határozott időtartamon túlnyúlnak (pl. jótállás).

4.

A vételár:
4.1. Eladót a szerződésszerű teljesítésért vételár illeti meg, melynek teljes összege nettó ….,-Ft, azaz
nettó … ,- Ft. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó egyes termékek szállítását,
beüzemelését, és valamennyi kapcsolódó feladat teljes körű ellátását a 2. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a kiszállítás díját, a
behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget is (vám, adók, díjak,
illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót.
4.2. Eladó a vételáron felül más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további
költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
4.3. Eladó kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, amely a
szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és ezeket beépítette az általa
megadott ajánlati árba (vételárba).
A vételár tartalmazza a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és
ellenértéket, továbbá valamennyi jogátadás ellenértékét, ezért Eladó a vételáron felül más
jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését
semmilyen jogcímen nem igényelhet.
4.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Termékek egységárai kötöttek a szerződés időtartama
alatt, azok függetlenek bármilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamától, azok emelésére
semmilyen jogcímen sincs lehetőség.
4.5. A Kbt. 136.§ (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Felhasználó számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Felhasználót
haladéktalanul értesíti.
4.6. Vevő nem jogosult elszámolni a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaságtekintetében merülnek fel, és melyek a Vevő adóköteles jövedelmének csökkentésére
alkalmasak. Az általános fogalmi adó megfizetésére a mindenkor hatályos ÁFA Törvény
előírásainak megfelelően kerül sor.

5. Átadás-átvételi eljárás
5.1. Vevő csak a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
követelményeknek megfelelő terméket köteles elfogadni. Eladó részteljesítése esetén a jelen
5. pontot a részteljesítés igazolására is alkalmazni kell.
5.2. Eladó köteles a szállítás pontos részleteiről a kiszállítás tervezett időpontja előtt legalább 1
munkanappal írásban értesíteni Vevőt. Vevő előszállítást elfogad.
5.3. Az átadás-átvételi eljárás elengedhetetlen feltétele, hogy az előre egyeztettet időpontban Eladó
és Vevő személyes képviselői jelen legyenek. A termékek leszállításakor Vevő képviseletében
eljáró személy szállítólevél aláírásával igazolja a mennyiségi teljesítést. A szállítólevél aláírást
követő 5 munkanapon belül Vevő arra jogosult képviselője (Jelen szerződés 11. pontjában
feltüntetett kapcsolattartók)

3

5.3.1.

az Eladó szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítését igazolja (szakmai
teljesítésigazolás), vagy

5.3.2.

amennyiben Vevő a nem szerződésszerű teljesítést állapítja meg (pl. hibás eszköz
került leszállításra), úgy az átadás-átvételt követően megfelelő határidő tűzésével, a
hiba, illetve hiányok közlésével Eladót a szerződésszerű teljesítésre szólítja fel.

5.4. A jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés esetleges elfogadása nem jelent –Vevő részéről lemondást a szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről
6.

Fizetési, számlázási feltételek:
6.1. Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására a jelen szerződés 5. pontjában
szabályozott, szerződésszerű (hiba- ás hiánymentes) Vevő általi teljesítés elismerését követően –
kizárólag a jelen 6. pontban rögzítettek szerint jogosult. Eladó előlegre a teljes nettó szerződéses
ellenérték legfeljebb 30%-áig jogosult. A számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint
(HUF).
Eladó a teljesített szerződéses feladatok vonatkozásában, a tényleges részszállításnak megfelelően
egy db részszámla és egy db végszámla benyújtására jogosult. A végszámla kiállítására kizárólag
az Oracle licencek átruházását követően kerülhet sor.
6.2. Vevő a szerződésszerű teljesítés elismerése esetén a teljesítéstől, vagy az erről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesítési igazolást állít ki és küld meg – postai
úton, elektronikusan (e-mailben) vagy faxon – az Eladó részére, és Eladó ezt köteles a számlához
csatolni.
6.3. A számlán csak a jelen szerződés hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
6.4. Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a teljesítésigazolás birtokában jogosult (és egyben
köteles) haladéktalanul, de legkésőbb a teljesítésigazolás kézhezvételét követő 5 (azaz öt) napon
belül a számláját kiállítani, a Vevő nevére és címére.
6.5. Eladó tudomásul veszi és elfogadja, hogy – a számla és az ellenszolgáltatás beazonosíthatósága
érdekében – a számla elválaszthatatlan mellékleteként köteles a számlához csatolni a mindkét fél
által aláírt szállítólevelet és a Megrendelő által kiállított szakmai teljesítésigazolást.
6.6. Eladó a benyújtásra kerülő számlán – és annak mellékletein - minden esetben köteles feltüntetni
Vevő azonosítóját, amellyel Vevő a szerződés tárgyát képező termékek leszállítását, teljesítését
megrendelte. A számlán feltüntetendő még a „közbeszerzés alá tartozó teljesítés” megjegyzés is.
6.7. Az Eladó által kiállított számlát Vevő – a beérkezést követően – ellenőrzi. Amennyiben a Vevő a
számlát, vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, Eladó az erről szóló írásbeli
értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új számlát kiállítani.
A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Vevő és Eladó egyeztetni
köteles. Amennyiben a kifogás jogszerű, a jelen alpont szerinti esetben a Vevő fizetési késedelme
kizárt.
6.8. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy Vevő a számla kifizetését nem tudja teljesíteni és a számlát
jogosult Eladónak visszaküldeni az alábbi alaki és/vagy tartalmi hiányosság(ok) esetében is:
• ha a számla nem tartalmazza bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, vagy
• a számla nem megfelelően került benyújtásra (azaz a számla nem a Vevő által megadott
postafiókra – hanem pl. a Vevő más címére - került megküldésre), vagy
• a számlán nem, vagy tévesen került feltüntetésre a Vevő azonosítója.
Ebben az esetben Eladó új, a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően
kiállított - és/vagy mellékletekkel felszerelt – számlát kell, hogy benyújtson, a Vevő erről szóló
írásbeli értesítését követően. Vevő fizetési késedelme ezen esetekben is kizárt.
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6.9. Vevő a számlát a ténylegesen – hiba és hiánymentesen – leszállított, teljesítési igazolással elismert
termékek tekintetében, a kézhezvételtől (e-számla esetében a Vevő előírt e-mail címére
érkezésének napjától) számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Ptk. 6:130. § (1)(2) bekezdései, illetve a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, az Art. 36/A. § előírásai mellett.
6.10.
A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Eladót a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat
illeti meg.
6.11.
Eladó a teljesítésről kiállított a Kbt. 135. §-a szerinti számlájának kifizetése az Art. 36/A §
hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához - ha az Eladó nem szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban - minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által
kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi
nemleges (együttes) adóigazolását. Amennyiben ez elmarad, vagy köztartozása van az Eladónak,
a Vevő megtagadhatja a számla kiegyenlítését.
A digitális aláírással hitelesített adóigazolást faxon/postai úton a Vevő pénzügyi osztályára kell
küldeni.
Amennyiben ez elmarad, vagy köztartozása van az Eladónak, a Vevő megtagadhatja a számla
kiegyenlítését.
A Felek ezennel kijelentik, hogy a Szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti
tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában.
Felek az ellenszolgáltatás teljesítése során alkalmazzák a Kbt. 135. § (1) valamint (5)-(6)
bekezdéseiben foglaltakat., A Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel Felek rögzítik,
hogy Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Felek rögzítik, hogy a Kbt. 136.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a 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
6.12.
Az Eladó a számlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul
írásban értesíteni.
6.13.
A számla alapján fizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, ha az Eladó által kiállított
számla maradéktalanul megfelel a jogszabályok és a jelen szerződés szerinti valamennyi
követelménynek.
6.14.

Az ÁFA mértékére a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

7. A szerződés felmondása

7.1. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
7.2. Felek megállapodnak - a Kbt. 143.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -, hogy Vevő
jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - , ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-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) alpontjában meghatározott feltétel;
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b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-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.
7.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés fentiek szerinti felmondása esetén az Eladó a szerződés
megszűnése előtt már szerződésszerűen teljesített szállítás díjára arányos mértékben jogosult.
7.4. Felek rögzítik, hogy a Szerződés Vevő részéről történő felmondása a szerződésszegéshez fűződő
egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza
7.5. Jelen szerződést Vevő – az Eladó előzetes értesítése mellett – jogosult azonnali hatályú
felmondással megszüntetni, ha erre az Eladó súlyos szerződésszegése okot szolgáltat, különösen,
ha
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Eladó ellen jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, vagy végelszámolását rendelik el;
Eladó bármilyen módon súlyosan megtéveszti Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez
közvetlen vagy közvetett módon káros hatással lehet a szerződéses kötelezettségek
teljesítésére;
Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
Eladó együttműködési kötelezettségét tartósan elmulasztja, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, mely sérti Felhasználó gazdasági, szakmai érdekeit.
titoktartási kötelezettségét bármelyik Fél megszegi;
Eladó félbehagyja a munkákat, a Vevő indokolt utasításának nem tesz eleget,
az Eladó megszegi a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre, illetve alvállalkozókra és
teljesítési segédekre vonatkozó szerződéses vagy jogszabályi előírásokat, vagy olyan személy
vagy szervezet kerül bevonásra a teljesítésbe, amellyel szemben összeférhetetlenség vagy
kizáró ok áll fenn.

7.6. Eladó köteles a neki felróhatóan bekövetkező szerződésszegésből eredő károk megtérítésére, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (továbbiakban: Ptk.) foglalt kártérítés
általános szabályai szerint.
8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
8.1.

Eladót jelen adásvételi szerződés 3. számú mellékletének (ÁSZF) IX.2. pontjában foglaltak szerinti
kötbérfizetési kötelezettség terheli.

8.2.

A kötbér alapja (továbbiakban: vetítési alap) a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan
teljesített termék(ek) nettó ellenértéke.

8.3.

A Vevő kijelenti, hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségeken túl a jogszabályok vagy a
szerződés szerint rendelkezésre álló minden egyéb jogorvoslati jogát és kártérítési igényét
kifejezetten fenntartja. Ennek megfelelően a Vevő jogosult a jelen pontban foglalt szerződést
biztosító mellékkötelezettségeken túlmenően - többek között - a szerződésben meghatározott
feltételek szerint a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, az Eladóval szembeni kártérítési
igényeit érvényesíteni. A Vevő jogosult továbbá valamennyi elismert kötbérigényét az adott
teljesítés szerinti ellenértékbe, illetve az ellenszolgáltatásba beszámítani.
Vevő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti Vevő egyéb igényeinek elvesztését, illetve nem
zárja ki Vevő kötbéren felüli kárának érvényesítését. Ennek megfelelően Vevő a kötbért meghaladó
kárát is érvényesítheti Eladóval szemben. Vevő ezen igényét írásban köteles közölni Eladóval, külön
megjelölve annak jogalapját és összegét.

8.4.

Ha az Eladó kötbér fizetésére köteles, erről a Vevő az Eladót a kötbérigénnyel összefüggő
elszámolással egyidejűleg értesíti, amelyben megjelöli a kötbér összegét és a kötbér fizetése
alapjául szolgáló eseményeket.

8.5.

Vevő az elismert kötbért a szerződés alapján az Eladónak járó ellenértékbe jogosult beszámítani,
azaz a Vevő a kötbér összegével csökkentett ellenértéket jogosult megfizetni az Eladó részére. Ha
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a beszámításra nincs jogszabályi lehetőség, vagy az ellenérték megfizetésére a teljesítések alapján
a kötbér fizetésére okot adó szerződésszegés időpontjától számított 30 napon belül nem kerül sor,
úgy a Vevő a kötbér összegéről az Eladónak bizonylatot állít ki, aki a kötbért 30 napon belül köteles
megfizetni Vevő részére, a Vevő által megadott pénzforgalmi számlára történő átutalás útján.
A kötbérmaximum elérése esetén Vevőt megilleti az azonnali hatályú felmondás vagy elállás joga.
Hibás, illetve késedelmes teljesítés esetén Vevő a szerződésszerű teljesítésre írásban ésszerű
póthatáridőt tűz. A póthatáridő tűzése nem mentesíti Eladót a szerződésszegés esetére kikötött
szankciók alól, azok az eredeti határidők figyelembe vételével alkalmazandók. Amennyiben a
póthatáridő tűzése a feladat jellegéből adódóan nem alkalmazható, az adott feladatot részlegesen
meghiúsultnak kell tekinteni, és a nem teljesítésre vonatkozó szankciókat ennek megfelelően kell
alkalmazni.

9. Titoktartás, adatvédelem
9.1. Felek rögzítik, hogy az Eladó a Szerződés teljesítése során bármely személyes adathoz vagy
bizalmas információhoz való hozzáférés esetén a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jár el.
Eladó teljes körű felelősséggel tartozik ezen adatok jogszabályi előírások szerinti kezeléséért, az
ezen kötelezettségének megszegéséből eredő kárigények vonatkozásában Eladó köteles Vevővel
szemben, illetve a Vevő helyett harmadik személyekkel szemben helytállni.
9.2. Minden olyan üzleti információt vagy más adatot, amelyet a Szerződés teljesítése során az egyik
Fél a másiktól kap, vagy amelyet ők vagy nevükben bárki a Szerződéssel vagy az ebben
foglaltakkal kapcsolatban közölt, vagy amelyekhez a Felek a Szerződés teljesítése során
hozzájutottak, és amelyek nem tartoznak a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá, bizalmasan, üzleti titokként kell kezelni, és a Felek kötelesek az üzleti titok
titokban tartásához szükséges minden elvárható biztonsági intézkedést megtenni. Ezen adatokat
a másik Fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában egyik Fél sem hozza nyilvánosságra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomására. Az Eladó a birtokába került információkat kizárólag
jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
9.3. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik Felet ért bizonyított
kárt, az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni.
9.4. A jelen pontban meghatározott - a bizalmas információk kezelésére vonatkozó - kötelezettségek
a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is fennmaradnak.
9.5. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Szerződés előkészítése, teljesítése vagy megszüntetése
érdekében rendelkezésre bocsátott dokumentumokról másolatot nem készíthetnek, a felesleges
munkapéldányokat kötelesek megsemmisíteni, továbbá az átvett dokumentumokat a teljesítés
után másik Félnek kötelesek visszaadni.
9.6. Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség a Vevő által jóváhagyott, teljesítésben
közreműködő személy(ek)re is kiterjed, amelyről Eladó köteles tájékoztatni a közreműködő(ke)t.
A tájékoztatás elmulasztásából eredő következményekért Eladó, mint saját magatartásáért
köteles helytállni.
9.7. Felek kijelentik, hogy a titoktartási kötelezettség határozatlan ideig terheli őket.
9.8. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő jogosult a jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve attól elállni, amennyiben az Eladó a teljesítést
még nem kezdte meg. A felmondás, illetve az elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség
megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.
10.Kapcsolattartás
10.1.

A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: …………………………………..
Kapcsolattartó telefon száma:…………………………
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Kapcsolattartó telefax száma:………………………….
Kapcsolattartó e-mail címe: ……………..…………….

10.2.

Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó
Kapcsolattartó
Kapcsolattartó
Kapcsolattartó

neve: …………………………………..
telefon száma:…………………………
telefax száma:…………………………
e-mail címe: ……………………..……

10.3.
Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról
haladéktalanul írásban kötelesek értesíteni egymást, azonban ezen értesítés nem minősül
szerződésmódosításnak.
10.4.
Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint
levélben, e-mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor
tekinthető közöltnek, amikor a kézbesítés megtörténik. A kézbesítés időpontjának személyes
kézbesítés esetén a címzett Fél általi személyes átvétel időpontját, telefax esetében a sikeres
küldést igazoló adási jelentésben szereplő időpontot, ajánlott postai küldeménynél legkésőbb a
levél sikertelen kézbesítését követő postai visszafordításának a napját, míg e-mailes értesítés
esetén a címzett Fél szerverére történő megérkezés időpontját kell figyelembe venni. A szerződés
teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által
elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. Felek rögzítik továbbá, hogy a szerződés
teljesítésének időtartama alatt a kapcsolattartás magyar nyelven történik, amelyhez a szaktolmács
biztosítása a Eladó feladata és költsége.
11. Szerződés módosítása
11.1.
A
Szerződés
csak
a
közbeszerzésekről
szóló
2015.
évi
CXLIII.
szerződésmódosításra irányadó rendelkezései (Kbt. 141. §) szerint módosítható.

törvény

12. Vegyes és záró rendelkezések
12.1.
Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő nem korlátozza Eladó jogosultságát alvállalkozó
bevonására. Eladóa szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen Vevőnek valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni 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.
12.2.
A közbeszerzési eljárás során az Eladó által bemutatott valamely szervezet bevonásától
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe
véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek
minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új
szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az eljárásban
bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető.
12.3.
Felek rögzítik, hogy az Eladó személye a Kbt. rendelkezései alapján csak az alábbi
esetekben változhat meg:
a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő egyértelmű
szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a teljesítés biztonsága
érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez finanszírozást nyújtó jogi
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; vagy
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b) ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének következménye, vagy
olyan részleges jogutódlás eredményeként következik be, ahol egy gazdasági egységként működő
teljes üzletág (a hozzá tartozó szerződésekkel, gépekkel és munkavállalókkal) - nem gazdasági
társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység - átruházásra
kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó fizetésképtelenségi eljárás során kerül
a szerződés átruházásra; ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban
alkalmazott kizáró ok hatálya alatt, - az ajánlattevőre irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. §
(2)-(4) bekezdésének alkalmazásával - megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott
alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerülését
célozza.
12.4.
Az Eladó tájékoztatási kötelezettsége
Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul – de legkésőbb az arról való tudomásszerzéstől számított 24
(huszonnégy) órán belül – írásban értesíteni minden olyan tudomására jutó körülményről, amely
a Szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben az Eladó köteles
megjelölni a késedelem tényét, valamint – legjobb tudomása szerint – annak várható időtartamát
és okait. Az Eladó ilyen esetben a késedelem elhárításának vagy csökkentésének lehetséges
módjairól is javaslatot tesz a Vevő számára.
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Vevőtt haladéktalanul értesíti.
12.5. A Felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a Felek azon jogát, hogy bármelyik Fél jelen
Szerződést megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban foglalt
igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és ellenszolgáltatás között feltűnő
értékaránytalanság lenne. Felek a szerződés értelmezésére és alkalmazására kikötik a magyar
jogot és a magyar joghatóságot. Amennyiben vita merülne fel a jelen szerződés teljesítésével
kapcsolatban vagy ezekből eredően, a Feleknek 30 napon belül kísérletet kell tennie a békés
megegyezésre.
12.6. Nyilvánosság
Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-ának
(5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – a törvény 5.§ (3)-(4) bekezdése szerinti
ellenőrzési feladataival összefüggésben – a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet 5. és 6. §-a szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrizheti az
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek
vagyonát érintő szerződéseket a Vevőnél, a Vevő nevében vagy képviseletében eljáró természetes
személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik illetve amelyek a
Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 41.§ (6) bekezdése
értelmében, továbbá az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a)
bekezdése, illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja
szerint az Eladó képviselője úgy nyilatkozik, hogy az Eladó átlátható szervezetnek minősül.
Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő nem köthet vele érvényesen visszterhes szerződést, illetve a
létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben az Eladó nyilatkozata
ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti feltétel
ellenőrzése céljából, a jelen szerződésből eredő követelések elévüléséig az Eladó átláthatóságával
összefüggő adatokat kezelni. Az Eladó – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban
foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles a Vevőt tájékoztatni.
12.7.

ÁSZF
A csatolt Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
Az ÁSZF, és a szerződés egyedi részének tartalma között mutatkozó esetleges ellentmondás
esetén a szerződés egyedi részének rendelkezései az irányadók. Eladó kijelenti, hogy megismerte
és jelen szerződés aláírásával elfogadja az ÁSZF-et. Az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát Vevő
fenntartja, a módosított ÁSZF automatikusan jelen jogviszony részévé válik.
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13. A szerződés tartalmának értelmezése:
13.1.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent
hivatkozott az alábbi melléklet:
- az ajánlattételi felhívás és valamennyi melléklete
- a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum
- nyertes ajánlattevő ajánlata
1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás
2. számú melléklet: Ártáblázat
3. számú melléklet: ÁSZF
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt „…” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: ……………, 20…………….

………………………………………
FŐGÁZ Zrt.
képviseli: …………….
Vevő

………………………………………
……………………………
képviseli: …………………
Eladó
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