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mint Megrendel6 (a tovdbbiakban: Meqrenclel6),

mdsr6sz16l

mint Szdllit6 (a tovdbbiakban: Sz6llit6; Megrendel6 6r; Sz6llito a tovdbbiaklcanr egyUttesen:
Felek)

k6zott az al{bbi helyen, id6ben 6s felt6telek mellett:

El6zm6ny

Megrendel6 a jelen szerz6d6s megkdt6se celjrib6l a kozbeszerz6sekr6l :;zolo 2015. evi
CXL|ll. tdrv6ny (a tovdbbiakban: Kbt.) Harmadik r6sz:e szerinti hirdetm6nnyel indulo nyilt
kozbeszerz6si elj6r6st folytatott le "BNM 2021. 6vi tavaszi vet6mag beszerz6se"
elnevez6ssel, amelynek eredm6nyek6nt a 2. r6sz vonatkozds6ban a Sz6llitdt hirdette ki
nyertesk6nt, amelyre tekintettel a Felek - a szerzod6s megval6sit6s6val kaprssolslss jogaik,
kdtelezetts6geik rdgzft6se celjdb6l - a jelen szez6d6st lkotik meg.

A k6vetkezo megdllapoddsokat 6s nyilatkozatokat rlgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerz6d6s elv6laszthatatlan r6sz6t kbpezo dokumentumok, 6s amely'ek egyUttesen
olvasand6k 6s 6rtelmezend6k, nevezetesen:

- a szerz6d6 felek kozott letrejOtt jelen szerz6des;
- az eljdr6st megindito felhivds;
- a mrjszaki leirds;
- a Sz6llito 6ltal tett nyertes ajiinlat (adott esetben hi6nyp6tl5sa) (a

tov5bbiakban egyUttesen: szerz6d6s)

Az elobb emlltett dokumentumok egym6st kieg6szltik, 6s kdlcs6ndsen magyarSzzdk.
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Szekhely:
T'elefon:
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2943 Bitbolna, IKR park, hrsz.: 890.
+ 36-34-569-024
+36-34-569-049
23198942-2-11
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1.1 A szenz6oEs rAncyn
BNI\/I 2021. 6vi tavaszi vet6mag beszez6se t - 2. r6sz

Beszerzend6 vet6maqok mennyis6q:

Hibrid megnevez6se Szi.iks69es
vet6mag

mennyis6g
(zs6k)

Kiszerel6s;
e.mag/zs6l<

Egys696r
(nett6

FUzsik)

Osszir
(ne,t15 51;

LG 30.369 480 50 33 800 16 224 000

Sz6llit6 vdllalja, hogy az elj6r6st megindito felhivdrsban, mrjszaki leir6sban 6s a Szdllit6
ajdnlatdban meghat6rozott mtiszaki paramtltereknek megfelelcr vet6magokat
(tovdbbiakban: vet6mag), az el6frt mennyis6gbern 6s min6s6gben a tt4egrendelO anat
megadott clmre lesz5llitja, a Megrendel6 pe<lig k6teles dtvenni 6s a v6tel6rat
megfizetni.

SzSllit6 kdtelezetts6get viillal arra, hogy az filtalla szdllitando vetomagok a teljesit6s
id6pontjdban megfelelnek a Megrendel6 6ltal az elj6r6st megindito felhivdsban,
valamint a vonatkoz6 jogszabdlyokban foglalt kdvetelm6nyeknek. A sz6llitando
vet6magoknak (azok el6dllit6s6nak, szavatossdg6nak, csomagoldsinark, sz6llitdsdnak
6s forgalmaz6s6nak) meg kell felelniuk a .jogszabiilyi kovetelmenyeknek:.

A leszdllltdsra kerUl6 6s a Sz6llit6 kiz6r6lagors tulajdon6t k6pez6 -per, teher 6s
ig6nymentes, valamint GMO-, k6rokozo- 6s kdrtev6mentes- 6nlnak me13 kell felelnie az
adott fai vet6magj6ra vonatkoz6 6rv6nyben l6v6 (es a leszdllit:lskor hat6lyos)
Vet6magt6rv6ny el6ir6sainak es egyeb a vet6magelo6llit6st 6s kereskedelmet
szablly zo re ndel kez6sekne k:

- a szSnt6f6ldi ndv6nyfajok vet6magvainak e|55llit5s6r6l 6ri forgalornba hozatal6rol
sz6lo 48l2OO4 (lV.21) FVM rendelet, valaminrt

- a zdldseg szaporit6anyagok el6allitris6r6l 6s tbrgalomba hc,zatal1r6l szolo
5012004. (lV.22.) FVM rendeletben rneghatSnozott jogszabSlyi el6irrdsoknak,

mely alapjdn a mennyis6get 6s a min6s6gert a SzSllito a les;zdllit6s el6tt a
vet6magmin6sit6 okm5nyokkal (saj6t jog0 min6s[t6s, NEE]lH 6ltal kiadott
vet6magmin6sit6 bizonyitvdny, vizsgSlati ertesit6) igazolja.

A lesz6llitdst megelozoen az adott fajta pontos mennyiseg6t (femzdrszdmonk6nti
bont6sban) a 5z6llit6 el6zetesen irdsban kozli a lVlegrendel6veil.

Amennyiben a Sz6llito sajSt jog0 min6slt6sti vet6rnagt6telt ajSnl fel leszSllit6sra, igy az
adott f6mz6roltat6 6s min6sit6 tdrsasdgra vonatkoz6 NEBII-l nyilv6ntart6s
hatSlyossdgSra vonatkoz6 30 napnSl nenn 169ebbi hatosdgi ellenjegyzrissel/ki6llitdssal
ell5tott irdsos igazolSst az adott t6tel lesz6llit6sdt megel6z6en megkUlcli a Megrendel6
r6sz6re. Sz6llit6nak igazolnia kell, hogy az 6rintrett vetomagtdltel 202Ct.6vi term6sb6l
szArmazik.

Sz6llit6 jelen szerz6des al6lrdsdval nyilatkozik arr6l, hogy az 6rintertt ndvenyfajtdk
vet6magt6telei nem tartalmaznak olyan term6sz:etes szervezetet, illetve nem 5llnak
olyan term6szetes szervezetb6l, amelyben a g6rrdllom6ny g6ntechnok5giai m6doslt5s
6ltal v6ltozott meg, ide6rtve ennek a szer\tezetnelr a m6dositds kovetkezt6ben kialakult
tulajdons6got tov6bbviv6 utodait is. Amennyiben jelen szez6d6s 6rvtinyess6ge alatt
hat6lyos torvenyi rendelkez6s jelenik meg GMO vizsgdlat k6telezos6g6r'e vonatkozoan,
0gy a vizsgdlat kdltsege a teljes id6szak sordn a {izdllltot terheli. Sz6llit6 a Megrendelo
sajdt telep6n torten6 t6rol6sa eset6n k6telers ir6sban megadni azon t6telek
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f6mzArsz{m6t, mennyis6get 6s zs6k db sz6m6t, amelyek specidlis - pld. biotermeszt6s- alapjdul szolg6lnak (esetleges term6n'/g6zosftds, min(is6gv6delem, stb.
szempontjdb6l).

3.t

3.1 .

3.2.

2.1 reuesirEs HELyE

2.1. A vet6magok szSllitdsdnak cime', ,2943 Bdbolna, M6sz6ros u. '1./Bdbolna, Tdrkdny
i lletve Tata-Di6spuszta t6rs6ge.

Tel.lesirEst HATARtD6

szerzSdo felek rogzltik, hogy a sz6llitiisi v6ghat6rid6: 2021. j0lius 31 .

Szerz6d6 felek megdllapodnak, hogy a Megrendel6 a megrendel6sel,lre el6sz6llftdst
elfogad. 5z6llitiisi hat6rid6 a megrerndel6st6l sz6mitott 8 nap.

SzSllit6si hatdrid6n belOl Sz6llit6 3 munkanappal a sz6llitdst megek5z6en 6rtesit6st
kuldeni k6teles a Megrendel6 r6sz6re.

4.1 TeuesirEsperrEreler

4.1. A szerz6d6skdt6st kovet6en a felek kotelesek egyeztetni a leszdllitdsok tervezett
telephelyi 6rt6kmegoszt6sa tekintet6ben.

Mennyis6gi 6tv6tel:
A Szdllit6 6s a Megrendel6 k6pviseldinek jelenl6t6ben a vetomagminosit6 okm6nyok
szerint f6mzArszdmonk6nti zs6k db, sz6ml6l6ssal, illetve indokolt esetben
kontrollm6rlegel6ssel, valamint c6gszerU a16fr6sukkal ell6tott Mregrendel6 dltal
rendszeresitett szdllftojegy, illetve dtadds-6tveteli jegyzokdnyv felv6tele mellett a
tdrolds helyen tortenik.

Min6segi 6tv6tel:
A 5z6llito a lesz6llit6s el6tt a vet6magmin6sito okmdnyok szerint iga:rolja a teljeslt6s
helyen a felek kepvisel6inek jelenlet6ben. Az eredeti vetomagmin6sito okmdny a
szdmla mellekletet k6pezi. A lesz6llitando vetOmagkdrszletnek 6s c;somagol6sdnak
6pnek, eg6szs6gesnek az 6ru fajtitj1ra jellemz6 6llag0nak (szln, szag,
k6rtev6mentess6g a lSthat6 helyeken pld. zsdkvarratn6l, stb.) kell hennie. Min6s6gi
kifogds eset6n Megrendelo az 6rut nem veszi 5t.

4.2. Atvetelkor kuldndsen az alilbbi jellemz6k, kizdro <lkot k6peznek a vet6rmag 6tv6telben:
6tnedvesedett, szennyezett raklapon szSllitott, s6rUlt, szakadt, s6rUlll clmk6jfi, vagy
cimke n6lkuli, rovark6rtev6vel, rdgcs6lok5rt6tellel szennyezett, dohos, nem fajt6ra
jellemz6 szag0, stb. zs6kos 6ru. Ha a MegrendelS az 5tad5s-6tv6telkor s6rUl6st, hib6t
vagy hidnyt 6szlel a s6rUlt vagy hibds dru 6tvetelet megtagadhatja. A s6rUl6s, hiba vagy
a hi6ny leir6s6t a felek k6telesek jegyz6kOnyvben rdgziteni. A jegyz6kdnyvben felvett
hidnyossdggal 6rintett mennyis6get a lSz6llit6 a teljesit6si hat6rid6n belUl kdteles
p6tolni, ellenkez6 esetben az 6rintett mennyis6g tekintet6ben a felerk a szez6d6st
meghirisultnak tekintik, 6s a 5z6llito a Megrendel(r r6sz6re a kotb6r fizet6sre kdtelezett.

4.3. A vetSmag rejtett (pld. feldolgozdsi, cs6v6z6si, az Aruban it f6mzArol6skor ki nem
mutatott k6rokoz6k, kdrtev6k jelenl6te, nem kell6 magnedvess6gn6l t6rt6n6 zsAkzAr1s,
GMO szemtartalom stb.) hibdi6rt a Sz,6llitot terrheli a felel6sseg. l\z ebb6l ered6
kdrok6rt a Megrendel6 nem vSllal felel6ss6get K6szlet Stvdltel6nek visszautasltdsa
eset6n a Felek 6szrev6teleiket jegyz6kdnyvben rogzitik.
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tL4. A Megrendel6 telephelyere torten6 lesizSllft6s eset6n Szdlllto a vetdmagt6teleket a faj
saj6tossdgainak megfelel6en egys6grakomdnyk6nt raklapokon rogzitertten adja 6t. A
gdngyoleg 6s raklap 6rt6k n6lkUl kerUl Stad6rs-6tv6telre, Sz6lllt6 r6sz6re torten6
visszaszolgSltat6sn6l ugyancsak dijmerntesen kertil 6tad6sra.

t1.5. A Megrendel6 a teljesites helyen torten6 6tad6s-6tv6telkor a
sz6llitolev6len/m6rlegjegyen a g6pkocsivezet6 <llvashat6 al6ir6sdn l<ivUl a vezet6i
enged6ly vagy szem6lyi igazolvdny sz:dnn6t 6s a rmenetlev6l sz6mdt is fel kell t0ntetni.
A sz6mldn feltUntetett teljesit6s id6pontja a lr6:szltellesftett mennyisrigre vonatkoz6
5tad6s-5tv6tel i jegyz6k6nyv felv6tel6nek napja.

4.6. Megrendel6 a leszdllit6skor az 6ru 6tv6tele irCej6n a Sz6llit6 6s a Megrendel6
k6pvisel6je a teteleket el6ir6soknak megfelel6en megmint6zza (MSZ-7145). A
t6telenk6nt kdzdsen vett 6ntapad6 ragaszt6szalaggal lezirt.3-3 mint6t mindket f6lnek
al6lr6sukkal hitelesltenie kell 6s a mintaveteli jegyz6kdnyvet a t6telerrk6nt vett 3 db
mint6hoz csatolni szuks6ges. A leve,tt t6telekberl t6telenk6nt 1 db minta a Sz6llit6
r6sz6re dtadSsra kerUl. Megrendel6 a lesz6llitdsndl a SzSllit6 az 1. p<>ntban foglaltak
alapj6n igazolt min6s6gi param6terek6rt a szerz6cl6s 6rv6nyess6gi idej€rn belUl bdrmely
id6szakban t6rten6 kit6rol6sn6l szavatrrssdgot vSllal.

4.7. A teljesit6s akkor tekintend6 befejezettnek, ha a szerz6d6s t6rgya ia fent nevezett
teljesltesi helyre marad6ktalanul leszdrllitdsra keriil, 6s annak tenyet a szerz6d6 felek
k6pvisel6i 5tad5s-6tveteli jegyz6kony'u felv6tel6vel (Megrendel6 telephely6re tort6n6
lesz6llit5s esetSn 5z6llitolev6llel), valamint ot Megrendel6 Sltal rendszeresitett
lesz6llit6si bizonylattal dokument5lt6kr. A leszSlliit6s eset6n tov6bbi felt6tel a kdz6s
mintav6telez6s 6s az errol k6szltett jegyzSkdnyv mindk6t f6l r6sz6r6l t0rt6n6 al6irdsa.
A Megrendel6, illetve a Sz6llito terlephely6re t6rt6n6 lesz6llitdrs eset6n az 6ru
tulajdonjoga a Megrendel6re azAru 6tv6te;l6vel sziill 5t.

4.8. A Kbt. 138. S (3) bekezd6s6ben 1'oglaltaknak. megfelel6en sziillltr5 a szez6d6s
megkot6s6nek id6pontj6ban, majd - a k6s6bb brevont alv6llalkozOk t,ekintet6ben - a

szerz6d6s teljesit6s6nek id6tartama alatt k6treles el6zetesen a megrendel6nek
valamennyi olyan alv6llalkoz6t bejelenteni (a megnevez6sen till az el6rhet6s6g,
valamint a k6pviseletre jogosult melgjel6l6s6verl), amely r6szt ves:z a szerz6d6s
teljesit6s6ben. A sz6llito a szez6d6s teljesit,6s6nek id6tartama illatt k6teles a

megrendel6t t6jekoztatni az alv6llalko:z6k bejelentt6sben k6z6lt adatain,ak v6ltozdsd16l.
Sz6llito kijelenti, hogy a szez6d6s teljesitesehez: nem vesz ig6nybe el kdzbeszerz6si
elj6rdsban eloirtkizdro okok hat6lya alatt 5llo alvSlllalkoz6t.

VErelAn, FrzerEst reltEretex

A v6tel6r a Sz6llito aj6nlat6ban megadott egys6g6rak alapul'u6tel6vel kerUl

meghat6rozdsra. Az dsszesitett veteldr nett6: 16 224 000,- Ft. A vtitelSr magdban
foglalja a sz6llitdsi- 6s csomagoldsi k6ltsegeket, vdmk6lts6geket, v6mp6tl6kot 6s a

teljesit6shez szUks6ges 5z6llito olda16n keletkez6 valamennyi kolts6get. Amennyiben a
jelen szez6d6s megkot6sekor hatSlyos AFA szab6lyoz1s a szerzodr5s hat6lya alatt
v6ltozik, a hat6lyos szabAlyozls a jelen szerz6d6s AFA-ra vonatkoz6, rendelkez6seit
szerzodo felek minden kul6n nyilatkozata, szerzSd6s m6doslt6sa n6lktil modositj6k. A
szSffitdsonk6nti Srat a lesz6llitott mennyiseg 6s az allnlatban szerepl5 egysegdr
szorzata ad1a.

Szdllit6 sz5mla beny0jt6s6ra a lesz6llitott vet6magoknak a 2.1. pontban meghatdrozott

teljesitesi helyre tort6no leszdllitds6t kovetoen jogosult. MegrendelS terljesitesigazol6s
kidllit6sdval igazolja a szez6d6sszerrj teljesit6st. Szallit6 tudom'6sul veszi, 6s

elfogadja, hogy csak a teljesitesiEazolss dtvetelet kdvet6en 

^jogosult 

sz6mlSt

5.1

5.1

{
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5.3.

benyfjtani. A sz6mla melleklet6t kepezi a teljesit6st igazol6 a teljesit6r; hety6n ki6ilitott
6tad6s-6tvetelijegyzokdnyv, a Felek 6ltal kdidse,n kiSllitott mintav6teli legyz6t<onyv, az
eloir6-soknak megfelel6en kidllitott eredeti vet6magminosito okmdny/ofi Ai etszamotas
6s kifizet6s p6nzneme: HUF. Az egyszerre rerndelhet6 minimdlis nrennyis6g 3.900
e.mag.

Megrendel6 a vetelSrat az igazolt teljesit6st kdvet6en, megrendel6senl<6nt a t6nyleges
mennyis6g utdn kiSllitott szSmla ellen6ben, 30 nerpon beluibanki dtutaldssal teljesitiaz
ajdnlattevo Sltal megnevezett sz6mrdra a Kbt. 135. S (1), (5) es (6) bekezd6se 6s a
P_olg6ri T6rv6nykdnyvr6l szolo2013.6vi V. t6rveny(tovd'bbiakban: ptk.') 6:130. S (1) 6s(2) bekezd6s6nek vonatkoz6 rendelkez6sei szerint. Szdllit6 lehiv6sok teljesitest
kdvet6en megrendel6senk6nt 1 db szdmla ki6ilrtds6ra jogosult.

Aj6nlatke16 el6rleget nem biztosit.

Megrendel6 fi:zet6si k6sedelme eset6n a Sz6llito a Ptk. szerinti k6s;edelmi kamatot
jogosult felsziimitani. A kamat vetit6si alapja a kiegyenlitetlen sz6mla erteke. A
k6sedelmi karnat m6rt6ke 6ves szinten a Ptk. 6:155. g-6ban meghatdrozottakkal
megegyez5 mtirt6kii.

4 Kbt 136. S (2) bekezd6se alapjdn Szdllito kdtelezettseget vdllal arra, hogy nem
fizethet, illetve szdmolhat el a szerzod6s teljesit6sevel osszefUgg6sben 

-olyan

kdltsegeket, arnelyek a 62. $ (1) bekezd6s k) pont ka)-kb) alpontja szeriiniifett6tetekhek
nem megfelelCr t6rsas6g tekintet6ben meriilnek t'el, 6s amelyek a Szllllit6 ad6koteles
jdvedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak; tov6bb6 a Szerz6d6s teljesit6s6nek teljes
id6tartama alallt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendel6 sz6mSra megismerhet6v6 teszi
6s a Kbt. 14:t, S (3) bekezd6se szerinti Ugyletekrol a Megrendel6t halad6ktalanul
6rteslti.

Az Afa tv. 142. $ (1) bekezdes i) pontja alapjdn a vet6mag ok szAmlilzdsakor alkalmazni
kell az 0n. fordltott adoz6sra vonatkoz6 rerndelkez,6seket.

A Kbt. 27lA. S szerint aj6nlatk6r6 kdteles fogadni 6s feldolgozni az olyan elektronikus
szdml6kat, amrelyek megfelelnek az EN 16931-1'.:2017 szAm1 eur6pai szabvSnynak 6s
azEur6pai Bizotts6g Sltal e szabvdnyhozaz Eur6pai Unio Hivatalos Lapj5ban kdzz6tett
szintaxislist6nak.

5.6.

5.7.

5.8,

5.9.

6./ Szenz6oEsr BrzrosiTo uellExrOrELEzETSEcEK

6.1. Sz6llitot - figyelemmel a Ptk.6:186. $ (1) bekezd6s6re - a szdllitdsi kdtelezetts6g
teljesites6nek k6sedelme vagy elmulasztdsa, b6rmely szerz6d6ses
kdtelezettsegenek figyelmen kivUl hagydsa, vag,/ a szerzodls 5z6llit<i 6rdekkdr6ben
bek6vetkezett okbol tdrten6 meghi0sul5sa a jelern sz6llitdsi szerz6d6s megszeg6s6t
jelenti, amineli kovetkezt6ben a jelen szerz6d5sben szabdlyozott k6tber 6sivagy
kSrt6rites fizetr5s6nek a kdtelezetts6ge terheli.

6.2. Amennyiben S:z6llit6 a meghat6rozott mennyis6gelt, a megadott hat6rid,5re, a megadott
min6s6gben nem, vagy csak r6szben szSllftja le Megrendel6 r6sz6re rjgy a SzSllit6
k6sedelembe es6se eset6n a nem teljesltett mennyis6g 6rteke 1o/o-;6nak megfelel6
6sszeg0 napi k6sedelmi kdtbert koteles fizetni, nnelynek m6rt6ke maximum 4 napt6ri
nap lehet. lt/s,grendel6 a k6tb6rmaximum el6rtlse eset6n elSllhat ia szerz6d6st6l,
i I let6leg azt azctnnali hatSllyal fel mondan i .jogosu lt.

6.3 K6sedelmes teljeslt6s eset6re kikdtdtt kotb6r megfizet6se nern mentesit a szerz6d6s
teljesit6se alol.
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6.4 Ha a teljesit6s a Szdllltonak felrohato vagy 6rdel<kdr6ben felmerult oklcol meghifsul, a

Sz6llito a teljes nett6 v6tel6r 20o/o-6nak megfelel6 osszegfi meghi0sul6si kdtber
fizet6s6re kdteles. A nem teljesltes eset6re kik0t6tt kdtber 6rv6nyesit6se a teljesit6s
kdvetel6s6t kiz6rja.

6.5. Megrendel6 a teljesit6st meghirisultnak llekinti, amennyiben az els6 s:r6llitdsra kikotdtt
hat6rid6t a szdllito 8 napot meghaladoan t0llepi.

6.6. A k0tb6r a szerzodbsszeg6s napjdn ersed6kesse v6lik. A kotber szSmit6sa sor6n
minden megkezdett nap teljes napnak sz6mit. F, kotb6r abban az esetben megilleti
Megrendel6t, ha k6ra nem merUlt fel. Megrendel6 a SzSllit6 szerz:6d6sszeg6s6vel
okozott kSrdnak megt6rftes6t az erre vonatkoz6 szab6lyok szerint akkor is kdvetelheti,
ha a k6tberigenyet nem 6rv6nyesitette.

7.1 Szenz6oEsFELMoNDAsA

7.1 Aszerzodbs a Felek r6sz6rol t6rt6n6 szez6d6ss:rerfi teljeslt6ssel megszfinik.

7.2. Megrendel6, illetve Sz6llit6 a szerz6d6st rendes felmondSssal nem jogosult
megszUntetni. A szez6d6s Megrendel6 6ltali I'elmonddsa eset6n a Sz6llit6 a mdr
teljesitett szolgdltat6s szerzod6sszerri p6nzbeli ellen6rtek6re jogosult.

7.3. A MegrendelS a szerz5d6st felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaLltak szerint - a
szerz6d6st5l elSllhat, ha:

a,)felt6tlenUl szUks6ges a szerzSd6s olyan l6nyeges m6dosltdsa, amely eset6ben a
Kbt. 141. $ alapjdn Uj kdzbeszerz6si eljiir6st kell lefolytatni;

b) az aj6nlattev6 nem biztosftja a Kbrt. 138. $-ban foglaltak betart6sSt, vagy az
ajdnlattev6k6nt szerz6d6 f6l - Szdllito - szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dlSs
kovetkezett be, amely nem felel meg a Klct. 139. {i-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjdn a kOzbeszerz6s sz:ab6lyainak megszeg6se miatt
k6telezetts6gszeg6si eljdr5s indult vagy az Eur6pai Uni6 Bir6s6ga az EUMSZ 258.
cikke alapj6n inditott elj6rdsban kimondta, hogy az Europai Uniir jog6b6l ered6
valamely kotelezetts6g tekintet6ben kdltelezettsrSgszeg6s tort6nt, 6s a biros6g 6ltal
megSllapitott jogs6rtes miatt a szerz6d6s nem semmis.

- A Megrendel6 kdteles a szerz6d6st felmondani, vagy - a Ptk.-ba! foglaltak szerint -
attol el6llni, ha a szerz6d6s megkotesdt kdvet6en jut tudomds6ra, hogy a szerz6do f6l
tekintet6ben a kdzbeszerz|si eljdrds sordn kizAr6 ok Sllt fenn, 6s ez6d ki kellett volna
zArni a kdzbeszerz6si eljdr6sbol,

- A Megrendelo jogosult 6s egyben k6teles a s,zez6d,6st felmondani - ha szUks6ges
olyan hat6ridSvel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel ririntett feladata
ell6t6sdrol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Szitllit6ban k0zvetetten vagy kdzvel,lenUl 21o/o-ot meghalado tulajcloni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezet,
amely tekintet6ben fenn6ll a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k:") pont kb) alpontj6ban
meg hatdrozott felt6tel ;

b) a Szitllit6 kdzvetetten vagy kdzvetlenUl 25o/a-ot meghalado tulajdoni r6szesed6st
szerez valamely olyan jogi szem6lyben vagy szenr6lyes joga szerint jogk6pes
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szervezetben, amely tekintet6ben fenn6ll a Kllt.62.S (1) bekezcl6s k) pont kb)
alpontj6ban meghat6rozott felt6tel.

Ezekben az esetekben a SzSllito a Szerz6drSs megsztin6se el6tt mdr teljesitett
szo196ltatds szerz6d6sszertj p6nzbel i ellen6rt6kene jogosult.

7.4. MegrendelS a szerzSd6st6l egyoldal0 nyilatkozat5val el6llhat, ha a teljeslt6si hat6rid6
lejdrta el6tt nyilvdnval6vd v6lt, hogy Sz6llito a rnegrendelt vet6magok szSllit6st csak
olyan k6s6ssel tudja ell6tni, hogy a teljesit6s emiatt Megrendel6nek m6r nem 5ll
6rdek6ben, Megrendelo a szerzod6sszeg6sre vonatkozo szab1lyok szerint k6rterit6st
kdvetelhet.

7.5. Megrendel6 a szSllit6si szerzodest5l valo el6llSs6nak a jogdt gyakorolhatja abban
az esetben is, 5z6llit6 r6sz6r5l szerz6d6s,szeg6si eset mdsodik alkalommal
megism6tl6dik. Ez esetben Megrendelo az 6rdekmul6s megszfint6t nem koteles
igazolni.

8.1 EcvUrruUr6oEs,ecvEerelrEreler

8.1. Felek k6z6tt a jelen Szez6d6ses egyUttmrikod6ssel kapcsolatban br6rmif6le kozl6s,
tdjekoztatds, k6r6s, stb. (egytittesen: ertesites) csak lr6sban, rnagyar nyelven 6rv6nyes
6s hatSlyos a fenti szem6lyeknek cimezv'e.

Minden, Felek k6zdtti ertesit6st az alSbblak szerint kell kdzdltnek tekintetni:

- a kezbe 6s 5tv6teli elismerv6ny ellenelben t6rt6n6 6tad6s eset6n az ltadls
id6pontj6ban, az 6tv6tel megtagadSsa eset6n annak id6pontjdrban;

- ajdnlott, t6rtivev6nyes kdnyvelt kUldern6nyk6nt, illetve futdrrszolg6lat 0tj6n
tdrt6nS k6zbeslt6s eset6n a k6zbesit6s, az iltv6tel megtagaddsa eset6n a
sikertelen k6zbesit6s id6pontjdh'afl, ?rn€hhyiben pedig a clmzett a kuldem6nyt
nem veszi At (az ,,nem kereste" jelz6ssel 6rkezik vissza a Sz6llit6hoz) a
sikertelen k6zbesit6s napj6t6l sz6mitrrtt 5. napon kell at adott iratokat
k6zbesltettnek teki nteni :

- telefaxon, e-mail-en tdrten6 tovdbbit6s eset6n a telefax berendez6s vagy az
elektronikus levelez6rendszer dltal megje16lt sikeres elkUldes id6pontj6ban.

A Felek meg6llapodnak abban, hogy jelen Szez6d6s keret6berr az egym6ssal
tdvbesz6l6n, telefaxon, tdviratban, e-mailben v€rgy egyeb modon kozolt 6rtesit6seiket
2 munkanapon belUl kdnyvelt postai vagy ft[6rrallszem6ly,esen eljuttatott
kUldem6nyk6nt ut6lag meger6sltik. Arrennyiben az ut6lagos megerdslt6sre b6rmely
okb6l nem kerul sor, fgy k6tseg eset6rr az 6rtesit6s 6rv6nyess6g6re 6s
hat5lyossdg1ra az 6rtesit6st Sz6llito f6l nem hirratkozhat m6sik f6llel szemben. Felek
meg5llapodnak, hogy a jelen Szerz6d6s m6doslt6sdval, megszUntet6s6vel
kapcsolatos 6rteslt6sek, dokumentumok csak r5s kizArolag nyomatatott form5ban, a
F6l/Felek k6pvisel6inek al6ir6sdval ellStva 6rv6nyesek 6s hat6lyosak.

Felek a Szerz6des teljesltes6nek id6tartam6ra az al5bbi szem6ly,eket jeldlik ki a
folyamatos kapcsolattart6sra :

Kapcsolattartok a Megrendel6 r6sz6r6l:

N6v: B6sze Ldszlo, Vida Ldszlir
cim: 2943 BAbdna, Mdszdros u. 1.

telefonsz6m: 341569-200
e-mail: menesbirtok@babolnamenes.hu
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bosze. laszlo@babolnamenes. hu
vida. laszlo@babolnamenes. hu

Kapcsolattart6 a 3z6llito r6sz6rol:

N6v:
cim:
telefonsz6m:
e-mail:

SzUts Tamds G6bor
2943 BAbolna, lKlR park, hrsz.: 890.
+36-30/552-0171
szuts(Okrcglar.lru

Ha a Felek m5s kapcsolattartot je[6lnek ki, kotelesek err6l irdsban egymdst
halad6ktalanul, de legk6s6bb a v5ltozds bek6vratkezes6t6l szdmltott 72 (hetvenkett6)
ordn belUl lr6sban tdj6koztatni.

8.3. Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen szerz6des hatiil'ydnak tartalma alatt
6s azt kovet6en bizalmasan, uzleti titokk6nt ke;relik a szerz6d6s teljr-Asiffse kapcsdn
tudom6sukra jutott informdciot, t6nyeket vagy adatokat, azokat harmadik szem6lynek
semmilyen formdban nem adjik tovdbb. A fenti informdci6, t6nyek, 'valamint adatok - a
mSsik fel Sltal el6zetesen adott kifejezett ir6sbelihozzdj{rul6s nelkUl -kizdrolag a jelen
szez6d6s teljesitesere haszndlhat6k fel.

8.4. Szerzodo felek magukra n6zve kotelez6nek fogadi6k el, hotly a Kbt. 6s az
6llamhAztart6sr6l sz6lo torv6ny szerinti illetekers ellenozo szervezetek feladat- es
hatdskdrUknek megfelel6en a kdzbeszerzesi elj5r6sokat 6s az azol< allapjSn megk6tdtt
szerz6d6sek teljesit6s6t rendszeresen ellen6rizhetik, 6s hogy r6szUlrre a jogszab6ly
szerinti informdcio megad6sa Uzletititokra va16 hivatkozdssal nem tagadhato meg.

8.5. Ezerz6do felek megSllapodnak abban, hogy amennyiben a szezod6s teljesit6se sor6n
jogszab6lyvSltoz6s vagy az ellenoz6 hatos6g el6ir6sa miatt a sze,rzCrd6s m6doslt6sa
v5lik szuks6gess6, rigy jelen szerz6d6st lk6lcs6ncrsen egyuttmfikddve m6dositj6k.

8.6. Szerz6d6 felek jelen jogUgyletb6l ered6 k:ovetel6seik engedm6nyezirs6t kizArjAk.

8.7. Felek megSllapodnak abban, hogy b6rmely jogvitdt, amely a jelen Szerz6d6sb6l vagy
azzal }sszefUgg6sben, annak megszegds6vel, megszrjn6s6vel, 6rv6n'yess6g6vel vagy
6rtelmez6s6vel kapcsolatban keletkezik, tdrgyal6sok titjdn p16b6lj5k rendezik.
Amennyiben e tdrgyal6sok nem vezetnek eredm6nyre minimum 2l) (h0sz) munkanap
es 3 (h6rom) t6rgyalSsi fordul6 alatt, a Felek ez,t jegyzok6nyvben rdgzltik, 6s a jelen
szerz6d6sbol szArmaz6 jogvitdik elbir6liis6ra aliivetik magukat - er pert6rgy erteket6l
fUgg6en - aldvetik magukat a KomSromi Jdr6sbirr5sdg illetve a Tatabdnyai T6rv6nysz6k
kiz616lagos illet6kesseg6nek.

8.8. A kUlf6ldi adoillet6segU nyertes aj6nlattev6 k6teles a szerzodlshez arra vonatkoz6
meghatalmaz6st csatolni, hogy az illet6s6ger szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar
ad6hatos6g k6zvetlenul beszerezhet a nyertes aj6nlattev6re vonatkoz6 adatokat az
orszSgok koz6tti jogseg6ly igenybevetele nelkUl.)

8.9. Az aj6nlatkero szerzodo fel a ,,z6ld k6zbeszez6sre" vonatkoz6
kdtelezetts6gv6llalSs6nak teljeslt6se 6rdek6ben el6irja, a Meglrendel6vel torten6
kommunik6ci6ban, 6s az egyes feladatok elv6gz6se sordn az elektronikus utat kell
el6nyben r6szesltenie a V6llalkoz6nak. A szerzerd6s teljeslt6se sordn a dokument6l6s
elektronikus adathordoz6kon tdrt6nik, 6s csak ia felek 6ltal elfogerdott utols6 verzi6k
kerlrlnek kinyomtat6sra. A teljesit6s sor6n csak azok a dokunnentumok kerulnek
kinyomtat6sra, amelyek nyomtatott vSltozatdt a Tdmogat6 k,5ri, ill. a VSllalkoz6 6s a

Megrendel6 dokument6l6si rendje mininrdlisan el6irja, vagy a szerz,5drSs teljesit6sehez
felt6tlenUl elengedhetetlen 6s azok is csak a minimdlirsan szUks6ges
peldSnyszdmban. Az A4-es m6retrj dokumenturmok legalSbb 80o/-6nak nyomtatds6t
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ketoldalaskent kell v6gezni. A projekt megrendel6n6l lev6 dokument6cir5j6ba kerut6 44-
es m6ret( dokumentumok, csak 0jrahasznositott papiron adhat6 6t a villlalkozo
r6sz6r6l. A papirtakar6kossdg 6rdek6ben a ny'omtatok alapbedllit6sa a k6toldatas
nyomtatds (amennyiben a keszUl6k tudja), kornyezetbar6t szerkeszt6si elveket
alkalmaz (minimSlis marg6, minimSlis feh6r hely, kisebb bettjm6ret, term6szetesen az
olvashatosSg szem elott tart6s6val), elektronikusan kommunik6l, anrikor lehets6ges. A
haszndlt lapokat szelekt6ltan gytljti, a toneneket, tintapatronol<at Ujratolteti. Az
utaz6sokat csdkkent6se erdek6ben etsOOtegesen elektronikus 0ton llommunik6l.

A szezSd6s teljesit6se sor6n a fentiek be nem t,art6sa szerz6d6sszeg6snek min6sUl.
B6rmelyik6nek be nem tart6sa eset6n megrendel6 6lhet a szerztrd6s teljesit6s6nek
elfogad6s6nak megtagad6sSval is.

8.10. 5z6llito aj6nlatdban az ellenszolgSltatison, illetve a jelen s:zerz6d6sben m6s
pontokban nem r6gzitett, de 6rt6kel6si szemponlinak min6sUl6 megajdrnldson kivUl az
al6bbi ert6kel6si szempontra az alilbbi megajdnl5st tette, melynek nregfelel6en koteles
teljesiteni:

aiitir

='lfi4ff
::SZ€fIlr

vet6mag ll./KUK 370 6

Amennyiben lSz6llito nem az ert6kel6si szempontnak min6sUl6 megaj6nl6snak
megfelel6en vdgzi a teljesit6st, akkor az 6rtekelesi szempontnak min6s;Ul6 megaj6nlSs
megs6rt6se eset6n Szdllito a megrendel6s neltt6 6rt6k6nek 21%-iinak megfelel6
dsszegU meghirisul6si kotb6r fizet6s6re k6teles.

A szerzbdo felek a jelen Addsv6teli Szerz6d6rit elolvastdk, meg€rftett6k, annak
rendelkez6seit egyez6en 6rtelmezt6k 6s azt, mint val6s Ugyleti akarartukrkal mindenben
megegyez6t, j6vdhagy6lag, c6gszerfien irtdk al6.

Jelen Szerz6d6s 10 szimozott oldalb6l, n6gy (4) eredeti p6ld6nyban k6szUlt, melyb6l

k6t pelddny illeti meg a Megrendel6t, k6t peld6ny pedig a Sz6llitot.

B6bolna, 2021.marcius..l /.

k6pviselet6ben:
Ha6l Gdbor

igazgato
Mergrendel6

IKR Agr6r Kereskedelmi 6s Szolg6ltat6
Kft.

k6pviselet6llen:
Nagy Lajos
tigyvezet6

5z6llit6

{
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