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ndel6 (a tov6bbiakban: Mesrende16),

mint it6 (a tovdbbiakban: Sz6llit6; Megrendelo es Szdllit6 a tovdbbiakban egyUttesen:
Felek)

kOzdtt al6bbi helyen, id6ben es I'elt6telek mellett:

6 a jelen szerz6d6s megk6t6se c6lj6b6l a kdzbeszez6sekr6l sz6lo 2015. 6vi
cxlilt.
KOz

ty (a tov6bbiakban: lftt.) Harmadik r6sze szerinti hirdetm6nnyel indul6 nyilti eljArdst folytatott le "BNM 2021. 6vi tavaszi vet6mag beszerz6se"
el rl, amelynek eredm6nyek6nt a 5. r6sz vonatkoz5s6ban a Szdllit6t hirdette ki

, amelyre tekintettel a Frelek - a szezbd6s megvalosltds6val kapcsolatos jogaik,
k r6gzit6se celjdbr5l - a jelen szez6d6st kotik meg.

meg6llapoddsokat 6s nyilatkozatokat 0gy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
amelyek egyUttesenelv6laszthatatlan r6sz6t kdpez6 dokumentumok, 6s

olvasa 6s 6rtelmezend6k, nevelzetesen:
- a szerz6d6 felek kozdtt letrej6tt jelen szerz6des;
- az eljdrrSst megindit6 felhivds;
- a mtjszaki leirds;
- a 3z6llito 6ltal tertt nyertes aj6nlat (adott esetben hirinypotlSsa) (a

toviibbiakban egytitbsen: szerz6d6s)

em lltett dokumentu mok egym6st kieg6szitik, 6s k6lcs6n6se n magy arazzak.
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1.1 A szERz6DEs rAncve
BNlyl 2021. 6vi tavaszi vetSmag beszerz6se - S. r6sz

BeszerzendS vet6maqok mennyis6g

Vet6mag ("fant5zia")
megnevez6se

Sziiks6ges
vet6mag

mennyis6g
(tonna)

!/et6mag
kiszerel6:i
zsik/kg

Egys6gSr
(nett6
FUkg)

0ssz6r
(nett6 Ft)

IKR Z6ldit6 Duo 11,5 25 541 6 221 500

Sziillito v5llalja, hogy az eljdrr6st megindit6 felhivilsban, mr.jszaki lelrdsban 6s a Szallito
aj6nlat6ban meghatdrozott mrjszaki param5tereknek megfelel6 vet6magokat
(tovdbbiakban: vet6mag), az el6irt menrryis6gben 6s min6s6gben a lr{egrendelO attat
megadott cimre leszSllitja, a MegrenrJel6 pe,Cig koteles dtvenni 6J a v6tel6rat
megfizetni.

Sz6llito kdtelezettseget vdllal arra, hogy' az Altala szdllitando vet6margok a teljesites
id6pontjdban megfelelnek a Megrenderl6 dltal az elj5r6st megindit6 felhivlsban,
valamint a vonatkoz6 jogszab6lyokban foglalt kdvetelm6nyeknek. A szSllftando
vet6magoknak (azok el6rillit6sdnak, szavatoss6gdnak, csomagol5s6nerk, sz6llltdsdnak
6s forgalmazds6nak) meg kell felelniuk a jogszabiilyi kOveterm6nyeknek.

A lesz6llitSsra kerUlo 6s a Szdlllt6 ki;zdr6lagos tulajdon6t kepezo -per, teher 6s
ig6nymentes, valamint GMO-, k6rokozo- 6s kdrte'u6mentes- 6runak meg kell felelnie az
adott tal vet6magj6ra vonatkoz6 6rvdnyben l6v6 (es a leszdllitiiskor hatdlyos)
Vet6magtdrv6ny el6ir6sainak 6s egye!b a vret5magel66llit6st 6s kereskedelmet
szabAlyzo re nde I kez6sekne k:

- a sz6nt6foldi ndvenyfajok vet6magr,'ainak el66llitSsdrol 6s forgalomba hozataldrol
szolo 4812004 (|V.21) FVM rendelet, valamint

- a z6lds6g szaporit6anyagok el6iillltiisdr6l 6s forgalomba hozatal6rol szol6
5012004. (lV.22.) FVM rendeletben rneghatdrozott jogszabSlyi el6lr6soknak,

mely alapjiln a mennyis6get es a rnin6s6get a 5z6llito a les:z6llltds el6tt a
vet6magmin6sit6 okmdnyokkal (saj6t jog0 min6sit6s, NEBIH dltal kiadott
vetSmagmin6sit6 bizonyitv6ny, vizsg6lati erteslt6) igazolp.

A leszdllitdst megelSz6en az adott fajta pontos mennyiseget (femz6rszdmonk6nti
bont6sban) a 5z6llito el6zetesen ir6sban kdzli a lVlegrendel6vel.

Amennyiben a Sz6ll[to saj6t jogri min6sitdsri vet6rnagt6telt aj6nl fel leszdllit6sra, rigy az
adott f6mzdroltat6 6s mintisit6 t6rsasdgra vonatkoz6 NEBII-l nyilvdntartds
hatSlyossdg6ra vonatkozo 30 napndl nern r6gebbi hatosdgi ellenjegyzrissel/ki6llitdssal
elldtott ir5sos igazol6st az adott t6tel les;rSllitdsdt megel6z6en megktilcli a Megrendel6
r6sz6re, Sz6llltonak igazolnia kell, hogy az 6rintett vet6magt6tel 2020. 6vi term6sb6l
szArmazik.

SzSllito jelen szerz6des al6irdsdval nyilatkozik arr6l, hogy az 6rintett n6venyfajtdk
vet6magt6telei nem tartalmaznak olyan term6sz:etes szervezetet, illetve nem 6llnak
olyan term6szetes szervezetb6l, amelyben a g6n6llom5ny g6ntechnol,5giai modoslt6s
6ltal vdltozott meg, ide6rtve ennek a szervezetneli a modosit5s kdvetke,zt6ben kialakult
tulajdons6got tov6bbviv6 ut6dait is. Amernnyiben jelen szez6d6s 6rvr3nyess6ge alatt
hat6lyos t0rvenyi rendelkez6s jelenik megl GMO vizsg6lat kotelezos6g6r'e vonatkozoan,
Ugy a vizsg5lat k6ltsege a teljes id6szak sor6n a tiziilllt6t terheli. SzSllit6 a Megrendel6
saj6t telepen t6rteno t6rol6sa eset6n kotelers irdsban megadni azon t6telek
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"3.1

i3.1 .

l,lmzArszAmdt, mennyiseg6t tis zs6k db r;z6mdt, iamelyek speci6lis - phC. biotermeszt6s- alapj6ul szo196lnak (esetleges term6nyrgdzositds, min6s6gv6delem, stb.
s;zempontj6bol),

2.1 .I-ELJESITES 
HELYE

2.1. A vet6magok szSllit6sdnak cime: 294'3 B6bolna, M6szdros u. 1./B;Abolna, Tdrkdny
illetve Tata-Diospuszta t6rs6ge.

.3.2.

l'euesirEst HATARID6

$zerz6d5 felek rogzltik, hogy a sz6llit6si veghatdrid6: 2021. jrilius 31 .

$zerzodo felek meg6llapodnaLk, hogy a [vlegrenderl6 a megrendel6sek:re elosz6llit6st
erlfogad. Sz6llit6si hat6rido o ffi€grefldelest6l szdmltott 8 nap.

Szdllit6si hatdrid6n belUl Sziillit6 3 murrkanapp,al a sz6llitSst megel6z6en 6rteslt6st
kuldeni kdteles a Megrendel6 r6sz6re.

,4.1 l-euesirEsFELTErELEl

'4.1. |t szerzodeskdtest kdvet6en a felek k,Otelesek egyeztetni a lesz6llit6sok tervezett
telephelyi 6rt6kmegosztdsa tekintet6ben.

Itilennyis6gi 6tv6tel:
It Sz6llito 6s a Megrendel6 kepvisel6inerk jelenldt6ben a vetomagmin6sit6 okmdnyok
szerint f6mz{rsz1monk6nti zsAk db, szdmlSlSssal, illetve inclokolt esetben
kontrollm6rlegel6ssel, valamrint c6gszelrrl al6irdsukkal elldtott Mr:grendelo 6ltal
r,endszeresitett szdllitojegy, illetve Stacl6s-6tv6teli jegyzokonyv felv6tele mellett a
tiirol6s hely6n tdrt6nik.

ttlin6segi 6tv6tel:
A 5z6llito a lesz5llitds el6tt er vet6magmin6sit6 okmdnyok szerint iga;rolja a teljesit6s
helyen a felek kepvisel6inek jelenl6t6ben. Az eredeti vet6magmintisito okmdny a
sz5mla mell6klet6t kepezi. t\ leszSllltarrd6 vet(imagk6szletnek 6s c;somagoldsSnak
6pnek, eg6szs6gesnek aiz 6ru fa;lti46ra jellemz6 dllagOnak (szln, szag,
k6rtev6mentess6g a ldthato helyeken p,ld, zs6kvarratnAl, stb.) kell kannie. Minos6gi
kifogds eset6n Megrendelo az:lrut nem veszi 5t.

,4.2. Atv6telkor ki.ildnosen az alAbliijellemz6k kizAro okot k6peznek a vet5mag 6tv6telben:
Stnedvesedett, szennyezett raklapon sz6llitott, s6rttlt, szakadt, s6r0lt cimk6jti, vagy
cimke n6lkUli, rovark6rtev6v,el, 169csSl6k6rt6tellel szennyezett, dohos, nem fajtdra
jellemz6 szag0, stb. zsdkos drru. Ha a Megrendelo az 5tad6s-Stv6telkor s6rUl6st, hibdt
vagy hi6nyt 6szlel a s6rUlt vagy hib6s 6ru 6tv6tel6t megtagadhatja. A s6rrUl6s, hiba vagy
a hidny leirdsdt a felek kdtelesek jegyz6kdnyvben r6gziteni. A jegyz6kdnyvben felvett
hiSnyossSggal 6rintett mennyit;6get a Szellito a teljeslt6si hatdrid6n belUl k6teles
p6tolni, ellenkez6 esetben az 6rintett mennyis6g tekintet6ben a felerk a szerz6d6st
meghi0sultnak tekintik, 6s a SzSllito a MegrendelO r6sz6re a k6tb6r fizet6sre kdtelezett.

,4.3. A vetSmag rejtett (pld. feldolgozdsi, csdvdzdsi, az Aruban a f1mzArol6skor ki nem

mutatott k6rokoz6k, k6rtev6k jelenl6te, nem kell6 magnedvess6gn6l t6rten6 zs1l<zdrAs,

GMO szemtartalom stb.) hill6iert a Sz:6lllt6t terheli a felel6ss6g. lU ebb6l ered6
kdrokert a Megrendel6 nem v5llal felel6ss6get K6szlet 6tv6tel6nek visszautasitdsa
eset6n a Felek 6szrev6teleiket jegyz6kdnyvben rdgzitik.

:3.3.
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,4.4. lt Megrendel6 telephely6re tort6n6 leszSllit6s eset6n Szdllito a vet5miagteteleket a faj
saj6toss6gainak megfelel6en egys6gral<rrmdnyk€:nt raklapokon rdgzitetten adja 6t. A
gldngyoleg 6s raklap 6rt6k n6lkul kentil 5tad5s-6tv6telre, 5z6llit6 r6sz6re t6rten6
v isszaszol gdltat6sn6l u gyancs;ak d ijmenltelsen keriil 5tad6sra.

,4.5. h Megrendel6 a terljeslt6s helyen t6rten6 6tadds-dtv6telkor a
sz6llitolevelen/m6rlegjegyen a g6pkocr;ivezet6 olvashat6 al6[r6s5n kivUl a vezet6i
ernged6ly vagy szemelyi igazolvdny sz6rnrdt 6s a menetlev6l sz6m6t is fel kell tOntetni.
lr szdml6n feltuntetett teljesit6s id6pontja a lrlszlteljesitett mennyis6gre vonatkoz6
drtadds-6tv6tel i jegyzok6nyv ferlv6tel6nek napja.

,1.6. Ntlegrendel6 a lesziillitdskor az dru iitv6tele idejen a Sz6llit6 6s a Megrendel6
kepviseldje a t6teleket el6irdsoknak megfelel6en megmintdzza (MSZ-7145). A
t6telenk6nt kozdsen vett ontarpad6 ragaszt6szalaggal lezdrt 3-3 mint5t mindk6t f6lnek
arldlrdsukkal hitelesltenie kell 6s a minterv6teli jegyz6kdnyvet a t6telenk6nt vett 3 db
mint6hoz csatolni szUks6ges. ,A levett t6telekb6l t6telenk6nt 1 db rninta a Szdllito
rrisz6re 6tad6sra kerOl. Megrendel6 a hesz6llitdsnSl a 5z6llito az 1. prcntban foglaltak
alapjin igazolt min6s6gi pararn6terek6rt er szerz6cl6s 6rv6nyess6gi idejdn belUl b6rmely
id6szakban torten6 kitdrol6sniil szavatos;s;6oot v6l lal.

,1.7. /r teljesites akkor tekintend6 befejezettnek, ha a szerzod|s tdrgya a fent nevezett
hljeslt6si helyre marad6ktalanul leszdllit6sra kerUl, 6s annak teny6t a szerz6d6 felek
k6pvisel6i 5tad6s-Stveteli jegyzokdnyv frelv6tel6v'el (Megrendel6 teleprhely6re t6rt6n5
leszSllltds eset6n 5z6lllt6lev6llel), valamint er Megrendel6 Sltal rendszeresitett
leszSllitdsi bizonylattal dokurnent6ltdk. l\ leszdllit6s eset6n tov6bbi 1'elt6tel a k6zos
nrintav6telez6s 6s az errol k6szitett jegy:z6k6nyv mindk6t t6l r6sz6rol tdrten6 al6ir6sa.
/r Megrendelo, illetve a 3:16llit6 telerphely6re t6rten6 lesz6llit6s eset6n az 6ru
tulajdonjoga a Megrendelore ev 6ru dtv6tel6vel sz6ll 5t.

,[.8. /r Kbt. 138. S (3) bekezddselben foglaltaknakl megfelel6en szdllito a szerz6d6s
nregkdt6s6nek id6pontjdban, majd - a l.r6s6bb bevont alvdllalkoz6k tekinteteben - a

szerzSd6s teljesitesenek id6tartama erlatt kdteles el6zetesen a megrendel6nek
valamennyi olyan alvSllalkoz:ot bejelerrlleni (a megnevez6sen t0l az el6rhet6s6g,
valamint a k6pviseletre jogosult megjel6l6s6vell), amely r6szt vesz a szerz6d6s
teljesit6s6ben. A sz5llito a szerz6d6s teljesit6s6nek idotartama ralatt kdteles a

megrendel6t tdjekoztatni az alvi6llalkoz6k, bejelentesben koz6lt adatainak vdltoz6s6rol.
Szdllit6 kijelenti, hogy a szenz6d6s teljesit6sehez: nem vesz ig6nybe a kdzbeszez6si
eljdrdsban elt5irtkiz1r6 okok hatiilya alatt 6llo alv6llalkoz6t.

VErelAn, FrzerEsr FELTETELEK

A v6tel6r a 5z6llito aj6nrlat6ban megadott egys6gdrak alapul'v6tel6vel kerUl
meghat5rozAsra. Az osszesiltett veteldr 6 221 500,- Ft + Ala. A vtiteldr magdban
foglalja a sz6llit6si- 6s csomagol5si k6ltsegekel,, v6mk6lts6geket, v6mpotl6kot 6s a

teljesit6shez szUks6ges Szdllito oldal5n keletkez6 valamennyi kdlts6get. Amennyiben a
jelen szerz6d6s megkdt6sekor hat5lyos AFA szabdlyozAs a szerzod'es hatdlya alatt
vdltozik, a hat6lyos szab6lyo;z6s a jelen szerzodl6s AFA-ra vonatkozir rendelkez6seit
szerz6dd felek minden kUlon nyilatkozate\ szerzodls m6dosit5sa n6lkUl m6dositjdk. A
szSllitdsonk6nti Srat a leszdLllitott mennyiseg es az aj1nlatban szerepl6 egysegdr
szozata adja.

5.2. 3z6llito sz6mla benyrijtds6ra a leszSllitott vet6magoknak ia 2.1. pontban

meghatdrozott teljesitdsi hely're torteno leszdllitdis6t k6vetoen jogosult, Megrendelo
teljesitesigazolSs ki6llit6s6val igazolja a szezod6sszerfi teljesit6st. Sz6llito tudom6sul
veszi, es elfogadja, hogy csak a teljesft6sigazolAs 6tv6tel6t kdvet6en jogosult sz6ml6t

li.t

{t.1

fur

li.2.



5.3.

benyUjtani. A szdmla mell6klert6t kepezi a teljesiklst igazolo a teljesit6s; hely6n ki6llitott
6tad6s-6tvetelijegyz6k6nyv, a Fu'lek dltal k6zdsen kiSllitott mintav6teli jegyz6k6nyv, az
el5frdsoknak megfelel6en kidllitott eredr-.1li vet6magmin6sitS okmdny/ok Az elszdmolds
es kifizetes p6nzneme: HUF. ,Az regyszerre rendelhet6 minim6lis mennyis6g 2.000 kg.

Megrendel6 a vetel6ral az igevcllt teljesitrSst kdvet6en, megrendel6senk6nt a t6nyleges
mennyis6g ut6n kiSllitott sz6ntla ellen6ben, 30 napon belUl banki 6tutalSssal teljesiti az
ajdnlattev6 Sltal megnevezett sz1ml{ra ia Kbt. 135. S (1), (5) es (6) bekezd6se 6s a
Polgdri Torv6nykdnyvr6l szol6 21013.6v[ V. tdrveny(tovdbbiakban: Ptk.) 6:130. $ (1) es
(2) bekezd6s6nek vonatkoz6 rendelkez6sei szerint. SzSllito lehiv6sok teljesit6st
k6vet6en megrendel6senk6nt 1 clb sz6rrla ki6llitdrsdra jogosult.

Ajdnlatke16 el6leget nem biztosit.

Megrendel6 fizet6si k6sedelrne eset6n a Sz6llit6 a Ptk. szerinti k6sedelmi kamatot
jogosult felszdrmitani. A kannat vetit6si alapja a kiegyenlitetlen sz6mla erteke. A
k6sedelmi karnat mert6ke 6rveri szinterr a Ptk. 6:155. $-6ban me1;hat6rozottakkal
megegyez6 mrirtekri.

A Kbt. 136. S (2) bekezd6se alapjdn S;z5llito k6telezetts6get v6llal arra, hogy nem
fizethet, illetve szdmolhat el a szenr5d6s tr:ljesit6s6vel Osszefugg6sben olyan
kdltsegeket, arnelyek a 62. $ tll) lbekezdes k) pont ka)-kb) alpontja szerintifelt6teleknek
nem megfelelti t6rsasdg tekintert6ben merUlnek l'el, 6s amelyek a Sziillito adokdteles
j6vedelm6nek csokkent6s6re alkalmasal<; tov6bbd a Szez6d6s teljesites6nek teljes
id6tartama alatt tulajdonosi s:zerl<ezet6t il Megrerrdel6 szdmdra megismerhet6v6 teszi
es a Kbt. 143. S (3) bekezd6sie szerinti Ugyletekr6l a Megrendel6l, halad6ktalanul
erteslti.

A Kbt. 27lA. S szerint aj6nlatken5 koteles fogadni 6s feldolgozni az olyan elektronikus
szdmlSkat, amelyek megfelelnet< az EN 16931-1:2Q17 sz1mu eur6pai rszabv6nynak 6s
az Europai Bizotts6g 6ltal e sz:ab'u6nyh oz az Europai Unio Hivatalos Lapjdban kdzz6tett
szintaxislistdnerk.

5.6.

5.7.

5.5.

5.8.

5./ $zenz6oEsT BlzTosiTo MELLEKKOTELEZElSEGEK

6.1. Siz6llitot - figyelemmel a Ptk,.6:186. S (1) bekerzd6s6re - a szfllitdsi kdtelezetts6g
teljesit6s6nek k6sedelme vagy elmulerszt6sa, bdrmely szerz6d6ses
k6telezetts6gdrnek figyelmen kivUl hagyilsa, vagy a szerzod6s Sz6tlitS 6rdekkdr6ben
brek6vetkezett okbol tdrt6n6 rmelghitisulSsa a jelen sz6llit6si szerz5d6s megszeg6s6t
jelenti, aminel< kdvetkeztdben a jelen szerz6d6sben szabSlyozott kdtber 6s/vagy
kdrterltes fizet6s6nek a kdtelezeltts6ge terheli.

li.2. Amennyiben Sz6llito a meghartdrrozott me,nnyis6get, a megadott hat6rid6re, a megadott
nnin6s6gben nem, vagy csak rdrszben s:zSllitja ler Megrendel6 r6sz6re, fgy a Sz6llit6
k6sedelembe es6se eset6n a nem teljelsitett mennyis6g 6rt6ke 1o/o-6nak megfelel6
osszeg0 napi k6sedelmi kotb6rt kdteles fizetni, rnelynek m6rt6ke ma>rimum 4 napt6ri
rrap lehet. Mclgrendel6 a kr)tbtirmaximum el6r6se eset6n elSllhat a szerz6d6st6l,
illet6leg azl az<tnnali hat6llyal felmondani jogosult.

(3.3 l(6sedelmes terljesit6s eset6rr: kiikotott kdtb6r mergfizet6se nem menterslt a szez6d6s
traljeslt6se al6l.

13.4 l-ia a teljesltes a Szdllitonak felr6hato vagy 6rdekrk6r6ben felmerUlt oktfl meghi0sul, a
Siz6llito a teljes netto v6telAr 20o/o-6nak megfelelo Osszegti meghi0sul6si k6tb6r



7.t

7.1

fizet6s6re k6teles. A nem teljesltes eset6re kikotott kdtb6r 6rv6nyesit6se a teljesit6s
kovetel6s6tkizarja.

6.5. Megrendel6 a teljesltest meghiusultnak Lekinti, amennyiben az els5 sz:6llitdsra kikotdtt
hatdrid6t a szSlllt6 8 napot meghaladoan tf llepi.

6.6. l\ kotb6r a szerz6d6sszeg6s napjdn esed6kesse v6lik. A kdtber sz6mitdsa sordn
rninden megkezdett nap teljes napnak szdmlt. A, k6tber abban az esetben megilleti
l/legrendel6t, ha Kdra nem merUlt fel. Megrendelo a 5z6llito szerz,6d6sszeg6s6vel
okozott k5r6nak megt6rlt6s6t az erre vonatkoz6 szab6lyok szerint akkrcr is kdvetelheti,
ha a k6tb6rig6nyet nem 6rv6rryesitette.

7.2.

lizenz6oEs reumonoAsl

l\ szerz6d6s a Felek r6sz6r6l tdrt6n6 szerz6d6ssz:erti teljesit6ssel megsztinik.

lulegrendel6, illetve Szdllitd a szerz6d6st rendes felmond6ssal nem jogosult
rnegszUntetni. A szez6d6s Megrendeld 5ltali felmonddsa eset6n a Sz6llito a m6r
teljesitett szolg6ltat6s szerz6d6sszerti p6nzbeli ellen6rtek6re jogosult.

l\ Megrendel6 a szerz6d6sl, felmondhertja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerz6d6st6l el6llhat, ha:

a) felt6tlenUl sz0ks6ges a szez6d6s olyan l6nyegles modosltdsa, amely eset6ben a

lftt. 141. $ alapjdn uj k6zbes:zerz6si eljdrdst kell lefolytatni;

t:t) az aj6nlattev6 nem biztositja a Kbrt. 138. $-ban foglaltak betart6sdt, vagy az
ajSnlattev6k6nt szerz6d6 f6l - Sz6llito - szem6ly6ben 6rv6nyesen olyan jogut6dl5s

kovetkezett be, amely nem felel meg a Klct. 139. {i-ban foglaltaknak; vagy

o) az EUMSZ 258. cikke alapj6n a k0zbeszerz6s szabSlyainak megszeg6se miatt
kotelezetts6gszegesi elj6rds indult vagy az Europai Unio Bir6sAga az EUMSZ 258.
gikke alapj6n inditott eljdrdsban kimondta, hogy az Europai Uniir jog6b6l ered6
valamely kotelezettseg tekintet6ben kotelezetts6gszeg6s t6rtent, 6s a bir6s6g Sltal

rneg6llapltott jogsert6s miatt it szerz6d6s nem semmis.

- A Megrendel6 koteles a szerz6dest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -

attol eldllni, ha a szerz6d6s rnegk6t6s6t k6vet6err jut tudomdsdra, hogty a szerzodo f6l
lrekintet6ben a kdzbeszerz6si elj6rds sordn kiz6r'o ok Sllt fenn, 6s ez6rt ki kellett volna
zzlrni a kdzbeszerz6si eljdr6slcol.

- A Megrendel6 jogosult 6s egyben koteles a szerzod6st felmondani - ha szUks6ges
plyan hat6rid6vel, amely Lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel ,Srintett feladata
ellStds5rol gondoskodni tudjon -, ha

a) a 3z6llitoban kdzvetetten vagy k6zveitlenUl 2|o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st
$zerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szem€rlyes joga szerint jogl,tepes szervezet,
amely tekintet6ben fenn5ll a Kbt. 62. S (1) bekezd6s k) pont kb) alpontjiiban
rneghatdrozott felt6tel ;

b) a Szfullito kozvetetten vagy kdzvetle,nUl 21ol>-ot meghalad6 tulajcloni r6szesed6st
t;zerez valamely olyan jogi szem6lyben vag'/ szem6lyes joga sizerint jogk6pes

szervezetben, amely tekintert6ben fennr6ll a Klbt.62. S (1) bekezd6s k) pont kb)

ial pontjd ban meghat6rozott feltetel.

7.3.
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Uzekben az esetekben a i3z5llit6 a lSzerz6drSs megszfin6se el6tt m5r teljesitett
r;zolgSltatds szerz6d6sszert i p6nzbeli el lein6rt6k6ne jogosult.

7.4. lMegrendelo a szerzod6stol ergyoldal0 nyilatkozat6val elSllhat, ha a teljesitesi hat6rido
lejdrta el6tt nyilv6nvalov6 v6lt, hogy Sz6llit6 a megrendelt vetomagok szdllit6st csak
olyan k6s6ssel tudja elldtni, hogy a teljesit6s emiatt Megrendel6nek mdr nem 6ll
tirdek6ben, Megrendell a sz:.erz6d6ssze,g6sre vonatkozo szabAlyok szerint kdrt6ritest
l<6vetelhet.

7.5. lMegrendel6 a szdllitdsi szerz6dest6l valo elSllSsdnak a jogdt gyakorolhatja abban
az esetben is, Sz6llit6 rbsz6rol szerz6d6sszeg6si eset mdsodik alkalommal
rnegism6tl6dik. Ez esetben Megrendelo az 9ndekm0l6s megszrint6t nem kdteles
igazolni.

8.1 IEcvUTTMUKOoES,EGvEBFELTETELEK

8.1. Felek kdzdtt a jelen Szerz6d6ses egylittmfikddessel kapcsolatban bdrmif6le k6zl6s,
tdj6koztat6s, k6r6s, stb. (egyUttesen: ertesltes) cr;ak irdsban, magyar nyelven 6rv6nyes
6s hatSlyos a fenti szem6lyelinek cimezl'e.

Minden, Felek k6zdtti ertesitdlst az allbbiak szerint kell k6z6ltnek tekintetni:

- a k6zbe 6s 6tv6teli elismerv6ny ellen6ben t6rt6n6 6tad6s eset6n az 6tad6s
id6pontj6ban, az 5tv6tel megtagad6sa eset6n annak id6pontjdban;

- ajdnlott, t6rtivev6ny'es kOnyvelt kUldern6nyk6nt, illetve futiirszolg6lat 0tjdn
tdrten6 k6zbesit6s eset6n a kezbesit1s, az 6tv6tel megtagad6sa eset6n a
sikertelen kSzbesit6s id6pontj6ban, amennyiben pedig a cfmzett a kUldem6nyt
nem veszi At (az ,,nem kereste" jelz6ssel 6rkezik vissza a Sz6llit6hoz) a

sikertelen k6zbesitrSs napjdt6l szdmltott 5. napon kell az adott iratokat
k6zbesitettnek tekinten i ;

- telefaxon, e-mail-en torten6 tol'6bbitds eset6n a telefax bererndez6s vagy az
elektronikus levelezr5rendszer Sltal megjelolt sikeres elkuld6s id6pontj6ban.

A Felek meg6llapodnak erbban, hog:/ jelen Szerzod6s keret6ben az egym6ssal
t6vbesz6l5n, telefaxon, tdviratban, e-mailben vagy egy6b m6don kdzdlt 6rteslt6seiket
2 munkanapon belUl k6nyvelt postai vagy fut5rral/szem6lyesen eljuttatott
kUldemenykent utolag megerositik. Anrennyiben az utolagos megertislt6sre bdrmely
okbol nem kerUl sor, fgy kets6g eset6n az ertesit6s 6rv6nyess6g6re 6s
hat6lyoss5g1ra az 6rtesites,t Szdllito f6l nem hivatkozhat mdsik f6llel szemben. Felek
meg6llapodnak, hogy a jelen Sz:erz6d6s m6dosit5s6val, mregszUntet6s6vel
kapcsolatos 6rtesit6sek, dokumentumok csak 6s kizAr6lag nyomatatott form6ban, a

Fel/Felek k6pvisel5inek al6ir6s6val ellStva 6rv6rryesek 6s hat6lyosak.

Felek a Szerzod6s teljesit,6s6nek id6tartamdra az alSbbi szem6lyeket jeldlik ki a

folyamatos kapcsolatta rt6sra :

Kapcsolattartok a Meg rendel o r6sz6rol:

8,2,

N6v:
cim:
telefonsz6m:
e-mail:

B6sze L5szlo. Vida L6szlti
2943 BAbolna, M6sz6ros u. 1.

34/569-200
menesbirlqk(@babol name nes. hu
boszer. laszlo@ba.0gl n,ame nes. h u

vida. laszlo@babolnamenes. hu

tu
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Kapcsolattarto a Sz6lllto r6sz6r6l:

N6v:
c(m:
telefonsz5m:
e-mail:

SzUts Tam6s G5bor
2943 B6bolna. lFlR oark. hrsz.: 890.
+36-30i552-0171
szutst@ikragr,ar.lnu

Ha a Felek m6s kapcsolattart6t jel6lnek k:i, kOtelesek err6l ir6sban egymdst
halad6ktalanul, de legkes6bb a vSltozdrs bekovetkezes6t6l sz6mitott 72 (hetvenkett6)
6rdn belUl ir6sban t6jekoztatni.

8.3. Szerz6do felek megSllapodnak abban, hogy a jeken szerz6des hat6lySnak tartalma alatt
6s azt kovet6en bizalmasan, Uzleti titolrkent ke;zelik a szezodls teljeslt6se kapcsdn
tudomSsukra jutott informSciot, t6nyeket vagy arCatokat, azokat harmadik szem6lynek
semmilyen form6ban nem adj5k tovdbb. A fenti informSci6, t6nyek, valamint adatok - a

mSsik fel 5ltal el6zetesen adott kifejezett ir6sbelihozzljArul6s n6lkUl -kizArolag a jelen
szerz6d6s teljesit6s6re haszndlhat6k fel.

8.4. Szerz6d6 felek magukra n6zve k6telez6nek fogadjdk el, hogy a Kbt. 6s az

6llamhAztart6sr6l szolo tdrv6ny szerinti illetekes ellen6rz6 szervezetek feladat- es
hatdskdrUknek megfelel6en a k6zbeszerz6si eljdrrdsokat 6s az azok alapj6n megkot6tt
szerz6d6sek teljesites6t rendszeresen ,ellen6rizlhetik, 6s hogy r6szUkre a jogszabSly

szerinti inform6ci6 megaddsa Uzletititokra valo hivatkoz6ssal nem tagadhato meg.

8.5. Szerz6d6 felek meg6llapodnak abban, hogy amernnyiben a szerzodls teljesltese sor6n
jogszabSlyv6ltozds vagy az ellen6rzo hiltos6g elSlr6sa miatt a szerz6d6s modosft6sa
v6lik szUks6gess6, 0gy jelen szerz6d6st k6lcsdnOsen egyUttmtik6dve m6dositj6k.

8.6. Szerz5d6 felek jelen jog0gyletb6l ered6 k6vetel6sieik engedm6nyez6s6t kizlrjAk.

8.7. Felek megdllapodnak abban, hogy bdrnrely jogvit6t, amely a jelen Szerz6d6sb6l vagy

azzal 1sszefUgg6sben, annak megszegds6vel, nregsztin6s6vel, 6rv6nyess6g6vel vagy
6rtelmez6s6vel kapcsolatban keletke:zik, tdrgyaldsok 0tj6n pr6b6ljdk rendezik.
Amennyiben e tSrgyaldsok nem vezetnek erednr6nyre minimum 20 (htisz) munkanap
es 3 (hdrom) tSrgyal6si fordulo alatt, a Felek e:zt jegyz6k6nyvben r6gz[tik, 6s a jelen

szerz6d6sbol szdrmazo jogvit6ik elbirdl6s6ra al6vetik magukat - a peftSrgy erteket6l
fUgg6en - al6vetik magukat a Komdromi J6rdsbirosdg illetve a Tatabdnyai Torv6nysz6k
kiz6rolagos illetekess6g6nek.

8.8. A kulfoldi adoillet6segri nyertes aj6nlaltevo k6teles a szerzodlshez arra vonatkozo
meghatalm azAst csatolni, hogy az illetosege szerinti ad6hatos6gt6l a magyar
adohatos6g kdzvetlenUl beszerezhet a nyertes aj6nlattev6re vonatkoz6 adatokat az

orszdgok k6zdtti jogseg6ly ig6nybev6teler nelkUl.)

8.9 Az ajdnlatker6 szeuodo fel a ,,::old kdzbeszez6sre" vonatkozo
k6telezettsegv6llal6s6nak teljesit6se 6rdek6bern el6irja, a Megrendel6vel tdrten6
kommunik6ci6ban, 6s az egyes feladatok elv6gz6se sordn az elektronikus utat kell

el6nyben r6szesitenie a V6llalkoz6nak. A szerz6d6s teljeslt6se sor6n a dokumentdlSs

elektronikus adathordoz6kon tdrt6nik, 6s csak a felek dltal elfogadott utols6 verziok
kertrlnek kinyomtatSsra. A teljesit6s s;ordn cs;ak azok a dokumentumok kerUlnek

kinyomtatdsra, amelyek nyomtatott v6ltozatdt a T6mogat6 k6ri, ill. a V6llalkoz6 6s a
Megrendel6 dokument6lSsi rendje mininr6lisan e,l6irja, vagy a szerz6d6s teljesit6s6hez
felt6tlenUl elengedhetetlen 6s itzok is csak a minim6lisan szUks6ges

p6ld5nyszdmban. Az A4-es m6retrj dokumenturmok legal6bb 8O%-dnak nyomtatds6t

ketoldalask6nt kell v6gezni. A projekt megrendel6n6l l6v6 dokumentSci6i6ba kerul6 ,A4-

es m6retrj dokumentumok, csak fjrahasznositott papiron adhato 6t a vflllalkozo
r6sz6r5l. A papirtakar6kossdg 6rdek6ben a nyomtat6k alapbe6llitdsa a ketoldalas

8/10 oldal K6



nyomtat6s (amennyiben a keszUlek tudja), kornyezetbar6t szerkeszt6si elveket
alkalmaz (minimdlis marg6, minim6lis feh6r hely, kisebb betrim6ret, term6szetesen az
olvashat6s6g szem el6tt tart6s6val), elektronikusan kommunik6l, amikor lehets6ges. A
haszndlt lapokat szelektdltan gytijti, a toneneket, tintapatronokat 0jratdlteti. Az
utazdsokat csdkkent6se 6rdek6ben els6dlegesen elektronikus rjton kommunikSl.

A szez6des teljesitese soren a fentiek be nem Lart6sa szez6d6sszeg6snek min6sUl.
B5rmelyik6nek be nem tart6sa eset6n lnegrendel5 elhet a szerzod6s teljesit6s6nek
elfogadds6nak megtagad6s6val is.

8.10. Sz6llito aj6nlatSban az ellenszolgSltatdson, illetve a jelen szerz6d6sben mds
pontokban nem rdgzitett, de 6rtekelesi szemponlinak min6sUl5 megaj6nlSson kivul az
alSbbi ert6kel6si szempontra az alSbbi megajdnl6st tette, melynek megfelel6en k6teles
teljesiteni:

Amennyiben 5z6lllto nem az ert6kel6si szempontnak min6sU16 megajdnl6snak
megfeleloen v6gzi a teljesitest, akkor az ertekelesi szempontnak min6sU16 megajdnl6s
megs6rt6se eset6n Sz6llit6 a megrenrJel6s netto 6rt6k6nek 20o/o-5nak megfelel6
osszegU meghi0sul6si kotber fizet6s6re kOteles.

A szeuodo felek a jelen AdSsveteli SzerzSd6st elolvastSk, meg6rtett6k, annak
rendelkez6seit egyez6en 6rtelmezt6k 6s azt, mint val6s Ugyleti akaratukkal mindenben
megegyez6t, jov6hagy6lag, c6gszerfien irtik al6.

Jelen Szerz6d6s 10 sz6mozott oldalb6l, n6gy (4) eredeti p6ld6nyban k6szi,ilt, melyb6l

k6t pelddny illeti meg a Megrendel6t, k6t pelddny pedig a SzSllitot.

Bdbolnra, 2021. m6rcius. / l.
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P6nz[rgyileg ellenjegyzem :

laoa&r...fi2r-..
Zavadil Erika

gazdasSgi vezet6
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