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Eldzmenyek 
1.1 Megrendelo a kozbeszerzesekro1 szolo 201 5. evi CXLIII. ttirveny 1 13 §-a szerinti 

nyilt eljarast folytatott le, amelynek nyerteseijl Vallalkozbt hirdette ki. 

1.2 Vallalkozo a jelen szerzodes alairasaval kijelenti, hogy a szerzodeskotest megelozo 
kozbeszerzesi eljarasban az ajanlattevok rendelkezesere bocsatott 
dokumentumokat, a Megrendelo kovetelmenyeit megismerte, azok tartalmat 
elfogadta, minden az ajanlattetelhez szijkseges 8s rendelkezesre all0 informaciot 
megkapott, a szerzodes rendelkezeseit mindezekre is tekintettel magara nezve 
kdtelezonek elfogadja. 

? 

1.3 A projekt a Gazdasagfejlesztesi 6s Innovacios Operativ Program kereteben, az 
Europai Unio altal biztositott forrasbol kerul finanszirozasra, ebbol adodoan mind a 
jelen szerzodes megkotese, mind annak teljesitese s o r h  a a 2014-2020 
programozasi idoszakban az egyes europai unios alapokbol szarmaz6 tamogatasok 
felhasznalasanak rendjerol 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (tovBbbiakban: 
Rendelet) szabalyozasait alkalmazni kell. 

1.4 A kazbeszerzesi eljaras dokumentacioiban es az ajanlatban meghatarozott 
muszaki, szakmai tartalom egymast kolcsonosen kiegesziti 8s magyarazza. 
Amennyiben a kozbeszerzesi eljaras dokumentaci6i, tovabbh az ajhnlatban 
meghatarozott muszaki, szakmai tartalom elterest, ellentmondast tartalmaznak, 
akkor minden esetben a Megrendelo szamara kedvezobb megoldas az iranyado. 

1.5 Megrendelo kijelenti, hogy a szerzodes megkotese elott minden, az altalaban 
elvarhato mertekben altala felismerheto lenyeges korulmenyrol thjekoztatta 
Vallalkozot. 



2. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az eljárást megindító felhívás, a
közbeszerzési eljárás során az ajánlattevók rendelkezésére bocsátott, és a jelen
szerződés részét képezó dokumentáció, műszaki leírás, a közbeszerzési eljárással
kapcsolatos egyéb okiratok, valamint a jelen szerződéshez kapcsolódó mellékletek
tartalma szerinti,,Kompozit késztermékek komplex, mechanikus megrnunkálását
végző, egyedi gyártasú berendezés teryezését és gyártását".

Felek, a teljesítési igazolásra és számlázásra vonatkozó és az egyéb szerzódéses
határidőket, a Vállalkozói Díj összegének és teljes körűségének meghatározását és
szerződésszerú minőségben való teljesitést ezennel külön is a jelen Szerződés
lényeges elemének minősítik.

A vállalkozó jelen szeződés aláírásával kijelenti, hogy munkavállalói, illetve egyéb
közreműködői a vállalkozás elvégzéséhez szükséges szakképzettséggel és
gyakorlattal rendelkeznek..

Megrendelő jogai és kötelezettségei

Amennyiben Vállalkozónak a közbeszerzési eljárás során keletkezett
dokumentációkban nem szereplő, de a teljesítéshez szükséges információra van
szüksége, köteles az információ igényéről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni,
Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó által ésszerűen kért, a szerzódésszerű
teljesítéshez szükséges minden információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást
ésszerű határidőben, de legfeljebb 5 munkanapon belülVállalkozó rendelkezésére
bocsátja.

Megrendelő biáosítja a munkavégzéshez szükséges körülmények, az emberi és
technikai eröforrások (különösen, de nem kizárólagosan Megrendelő telephelyeire
történő belépés és munkavégzés, információkhoz, adatbázisokhoz,
számítógépekhez, hálózati kapcsolatokhoz, Megrendelő egyéb infrastruktúrájához
valőhazzáférés)szükséges mértékű rendelkezésre állását. Atámogatás mértékéről
és módjáról a felek a szerződés megkötését követően haladéktalanul kölcsönösen,
írásban egyeztetnek, Az egyeztetés arra irányul, hogy Megrendelő a Vállalkozó
szerződésszerű teljesítését elősegítse. Megrendelő köteles a szerződés
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket saját hatás- és felelősségi körében
megtenni. Megrendeló haladéktalanul közölVállalkozóvalminden olyan körülményt,
amely a jelen szerzódés teljesítését, eredményót, illetve a teljesítési határidőket
érdemben érinti vagy befolyásolja.

Megrendelő jogosult Vállalkozó tevékenységét ellenórizni, de az ellenózés a
Váltalkozó szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja. Vállalkozó nem mentesül
a felelósség alól, ha Megrendelő azellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően
végezte el.

Megrendelő a szerződés teljesítését - a jelen szerződésben meghatározott módon
- köteles igazolni.

A megrendelő telephelyén végzett munkálatokhoz a megrendelő köteles a helyszínt
munkavégzésre alkalmas állapotban, határidőre a vállalkozó rendelkezésére
bocsátani - ennek megtörténtéig a vállalkozó a teljesítést megtagadhatja, illefue
nem vonatkoznak rá a késedelembe esés következményei.

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5



3.6 Megrendelő köteles a vállalkozó általteljesített árut szakszerűen, a vállalkozó által
biztosított gépkönyv, használati utasítás vagy egyéb dokumentum és a vonatkozó
magYar és nemzetközi szabvány szerint és rende]tetésének megfelelően
üzemeltetni és karbantartani, a javításokról és a karbantartásokról naplóivezetni,
ellenkező esetben a vállalkozó az esetleges meghibásodásokért felelősség nem
terheli. Megszűnik a garancia, ha a terméket az üzerneltető megbontja, vagy
szakszerűtlen ül használja.

4, Vállalkozó jogai és kötelezettségei

4.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározottaknak megfelelő termékeket
előállítani.

4.2 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az elvállalt munkát eredményesen
elvégzi. A szerződés tárgya valamennyiolyan tevékenységet magában foglal, áme$a jelen szerződésben meghatározott összteljesítmény megvalósításáhoi
szükséges.

4.3 A Felek megállapodása szerint az Vállalkozó köteles a munkákat
szerződésszerűen, ajánlata tartalmának megfelelően, teljes körűen, műszakilag és
minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar és Európai Unió-ban
hatályos jogszabályoknak és egyéb elóírásoknak, műszaki szabványoknak,
valamint a technika mai állásának megfelelően l. osztályú minőségben, határidőben
a szakvállalat gondosságával elvégezni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb
szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozo tite;éiett
kÖtelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban fbglalt
szavatossági és jótállási kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz,

4.4 Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoáatni a megbízót minden olyan
kÖrÜlményről, mely a megrendelés teljesítésének eredményét vagy kellő időben
történő befejezését akadályozná,

A vállalkozó köteles a munka gazdaságos és gyors, az ugyan azan a létesítményen
dolgozó többi vállalkozóval összehangolt munka Ólvégzéséhez szükséges
feltételeket megteremteni. l
Vállalkozó felelős az alkalmazottainak és a teljesítés során igénybe vett
kÖzreműködők (vagy Kbt. szerinti alvállalkozók) magatartásáért a 

-Megrendelő

telePhelYein, székhelyén. Vállalja, hogy betartja a Megréndeló telephelyeirÖ történó
beléPésre vonatkozó, a Megrendelő által vele Xozott biáonsági'szábatyokat és
korlátozásokat.

Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a Kbt. szerinti alvállalkozók és
szakemberek igénybevétele tekintetében a Kbt. 138, §-ában foglaltakat kell
alkalmazni. Amennyiben az alvállalkozók igénybLvételére vonatkozó
rendelkezéseket Vállalkozó a jelen szerzödés te§esítése során megsérti, azt a
szerződő felek olyan súlyos szerzödésszegésnek tekintik, améty alapján
Megrendelő kártérítés nélkül elállhat a jelen szerződéstől, illetve na áz eredeti
helYzet már nem állítható helyre, akkor a jelen szezödést azonnali hatállyal
fe lmond h atja ugyancsak kártérítés i, kárta lan ítási kötelezettség nélkü l.

Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett közremű[ödókért úgy felel,
mintha a teljesítést maga végezte volna, illetve a közreműködő személy (szervezet)

4.5

4.6

4,7

4.8

C-\i

í-



jogosulatlan igénybe vétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem
következett volna be.

4.9 Vállalkozó a jelen szerződésből származó jogait, illetve kötelezettségeit nem
engedményezheti, vagy ruházhatja át harmadik személyre Megrendelö
hozz$árulása nélkül.

5. A szerzódés hatálya, a teljesítés helye, módja

5.1 A szerződést a felek határozott idöre kötik, A szerződés mindkét fél által történt
kölcsönös aláírás napján lép hatályba és az abban foglaltakat a 2ü7 ,a5.25-ig kell
telj esíten i az alábbiak szeri nti időpontokba n.

t= a szeuődés hatálybalépésének időpontja.

Vállalkozó előteljesítésre - Megrendelővel történő elözetes egyeáetés alapján _
jogosult,

A teljesítési határidő akkor tekintendő megtartottnak, ha a fenti határidő lejártáig a
hozzá tartozó átadás-átvételi eljárás lezárására és a teljesítési jegyzókönyv felek
általi aláírására sor kerül.

5,2 A teljesítés helye: megrendelő székhelye.

5.3 A teljesítés módja:

5.3.1 A termékek átvétele, próbaüzem 
*

A Szerződés keretében átadott termékeknek meg kellfelelniük a műszaki leírásban
előírtaknak, amelyeket Vállalkozó - jelen szerzódés mellékletét képező _ nyertes
ajánlatában, és a jelen szerződés 5.1 pontjában részletezettek szerintiütemezésben
köteles átadni illefue teljesiteni.

Az átadás-átvételi eljárások során a felek közösen megvizsgálják a terméket, hogy
azaszerződésben foglaltaknak megfelelő minóségben és mennyiségben készült el,
illetve működik - ennek során próbaüzemben működtetik a berendezést.
A felek a vállalkozó székhelyén történő próbaüzem (átadás-átvétel) időtartamát 4
óra üzemidóben, míg a megrendelő székhelyén történő próbaüzem (végleges
átadás-átvétel) időtartamát24 óra - három műszak - üzemidőben határozzák meg

Az elkészült gépek vállalkozó telephelyén
történő átadása. próbaüzem.
Az elkészült termékek teljes körű átadása,

róbaüzem sikerek

t +160 Nap.,..



5.3.2

5.3.3

5.3,4

5.4

5.4.1

5.4.2

5.4.3

Megrendelő a próbaüzem során esetlegesen észlelt minőségi hibát annak
felfedezése után, de legkésőbb az átvételtől számított 2 munkanapon belül közli
Vállalkozóval írásban a minőségi hiba megjelölésével,

A hiba minősítése azalábbiak szerint történhet:

a) Lényeges hiba,.az átvételi eljárás során felmerüló rendellenesség, amely a
rendszer egészének tesáelését vagy használatba vételét lehetet]enné teszi;

b) Hiba: olyan hiányosság vagy pontatlanság vagy téves rendszerműködés,
amely nem tartozik a Lényeges hiba kategóriájába.

A termékek minőségi áfuételéről illefue a próbaüzemről Felek 2 példányban
minőségi átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

A jegyzőkönyvben a Felek rögzítik:

. az átadás időpontját;

. az észle]t hibákat (adott esetben);

. jelenlévó képviselők nevét, észrevételeit (adoit esetben).

A slkeres Minőségi átvételi eljárás feltétele, hogy Vállalkozó a Minőségi átvételi
jegyzőkönyv felvételétőlszámított 5 munkanapon belüljavítja az adott Termékre
vonatkozóan esetlegesen feltárt Lényeges hibákat, a javítás tényét jelenti
Megrendelőnek és a Terméket ismételten átvételre felajánlja. Amennyiben
Megrendelő Lényeges hiba kijavítását nem fogadja el, vagy újabb Lényeges
hibát állapít meg úgy Vállalkozó ennek a hibá(k)nak a kijavítását az elvárható
legrövidebb időn belül köteles megkezdeni, és a Terméket átvételre felajánlani.

A feltárt és nem Lényeges hibák javítását Vállalkozó köteles a Megrendeló
írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 15 munkanapon belül elvégezni,
azonban ez nem előfeltétele a Minőségi átvételieljárás sikeres lezárásának, így
a teljesítési igazolás kiállításának sem, Amennyiben a jelen pont szerint feltárt
hibák Vállalkozó általijavításának időszaka túlmutat a Szeződés hatáíyán, úgy
e hibákat vállalkozó köteles a Jótállási kötelezettségeinek kgretében javítani.

A sikeres átadásnak a jelen szerződés 5.1 pontjában foglalt határidőn belül,
vagy annak utolsó napján kell megtörténnie.

A teliesítés igazolása

Megrendelő köteles Vállalkozó teljesítésének elismeréséról a Mennyiségi-,
Lényeges hibát nem tartalmazó Minőségi-átvételi eljárások eredményét
tartalmazó jegyzőkönyv és az oktatás elvégzéséről szóló jegyzőkönyvek felek
általi aláírását követő 5 munkanapon belüla teljesítési igazolást kiadni.

Amennyiben a teljesítési igazolás kiadására Megrendelőnek felróhatóan
késedelmesen került sor, a határidő lejártának napja és a teljesítési igazolás
kiadásának napja között eltelt idő fizetési késedelemnek minősül.

A teljesítési igazolás alapján Vállalkozó jogosult a vonatkgzó (rész)számlá4át
kiállítani és Megrendelő részére benyújtani,

,|,)-.i]v' L,Jf.J, l
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5.4.4 A Megrendeló által átvett Termékek tekintetében a kárveszély átszállásának
időpontja a Teljesítési lgazolás kiállításának időpontja.

5.4.5 A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes résáeljesítésekhez tartozó
feladatok maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a Megrendelő (a
továbbiakban: ,,Te§esítésigazolás"}. Az egyes részteljesítésekhez tartozó
feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen Szerződésben meghatározott
egyéb feltételek teljesítese - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik
részszám lájá nak, illetve végszám lájá nak benyújtásá ra.

5.4.6 A Szerződés a 1. és 2. résáeljesítése tekintetében klzárólag abban az esetben
minösü] maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen
teljesÜlnek' 

o ,urrr"ljesítés vonatkozásában a jeten szerződés 5.3.1 - 5.g.4
pontjában foglaltak telje sültek;-

azt Megrendelő eífogadta, és a részteljesítés tekintetében
ki ál l ította a Te lje síté sig azo l ást.

5.4,7 A Vállalkoző az egyes részteljesítésekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban
elvégzendö munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a
Megrendelőnek egy Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges
alátámasztó dokumentummal együtt,

5.4.8 A Megrendelő a Vállalkozó általelkészített és átadottTeljesítésigazolás-tervezet
ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült
munkarészeknek megfelelően - állapítja meg az adott résáeljesítés
teljesítésekor kifizetendő összeget.

5.4.9 A Megrendelő az adott résáeljesítéshez tartozó Vállalkozói teljesítés
elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról' legkésóbb a
Teljesítésigazolás Vállalkozó által átadott tervezetének kézhezvételétől
számított 15 (tizenöt) napon belül írásban köteles nyilatkozni a szabályszerűen
aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135.

§ (1)-(2) bekezdésének megfelelően.

6. Ellenérték, fizetési feltételek

6,1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szeződés
teljesítéséért a nettó ajánlati árnak megfelelő összeg, azaz nettó 54.779.252,- Ft.
+ 27o/o AFA, azaz 69,569.650,-Ft vételár illeti meg, amelynek kifizetése az alábbi
ütemezés szerint történik meg.



Számla Megnevezés Termékek Teljesítés
értéke

Előlegszá
mla

előleg Nettó vállalkozási
dii 2a %-a

1. rész-
számla

l.
résáeljesítés

Az elkészült gépek vállalkozó
telephelyén történó átadása,

próbaüzem.

Nettó vállalkozási
díj 50 %-a

2. rész-
számla

(végszáml
a).

ll.
résáeljesítés

Az elkészült termékek teljes
körű átadása, próbaüzem
sikerek lefolytatása

Nettó vállalkozási
díj 50 %-a

Megrendelő tartalékkeretet nem köt ki,

6.2 Megrendeló a Kbt. 135, § (8) bekezdése valamint a 272t2a14. (Xl. 5.) Korm.
rendelet 115 §-a értelmében legfeljebb az AFA nélkül számított teljes
ellenszolgáltatás 2ao/o-ának megíelelő összegű mértékű előleget biztosít,
amelynek kifizetése legkorábban a szerződés mindkét fél által történő aláírását
követő 3 naptári napon belül az előlegszámla hiánytalan benyújtása
alapján - megtörténik.

6.3 A jogosulatlanul igénybe vett vagy felhasznált Előleg esetén a Vállalkozó köteles
a folyósított Előleg összegét részben vagy egészben * az Élőleg folyósításától
számított, a Ptk. szerinti, szerződő hatóságnak nem minősüló vállalkozással kötött
szerződésére irányadó késedelmi kamattal együtt- visszafizetni, A kamatszámítás
kezdő napja az Előleg folyósításának napja,

Az Elóleg az első (1) részszámla összegéből kerül levonásra, elszámolásra,

Az ellenérték megfizetésére a (rész)számlák Megrendelőnek történó átadását
követő 30 napon belül kerül sor átutalással, a Vállalkozó <oBERBANK Ag,
Magyarországi fióktelep> Banknál vezetett (18400010-03493466-10100014;
számú bankszárnlájára, a Kbt. 135. § (4) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130 § (1) -(3) bekezdésében, valamint a Rendeletben foglaltak illetve ar adőzás renojerot
szóló 2003. évi XCll. törvény (Art.) 36iA. § rendelkezéseínek figyelembevéteÉvel.

A Vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggö,
aual járó költséget, járulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerzödts
teljesítése során létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhásználási díjat is). A
Vállalkozó a Vállalkozási díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Me§rendelő
felé semmilyen más jogcírnen nem jogosult költségei elszámolni, A Vállalkozói díj
tételezését és műszaki tartalmát a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletéi
kéPezó árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a Vállalkozóidíjfix, rögzített díj,
az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükségeó munka-
és anyagkÖltséget tartalmazza, annak mértéket Szeződő Felek csak a támogatást
nyújtó előzetes hozzfiárulását követően jogosultak módosíta ni.

6.4

6,5

6.6
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6.7 A szerződés pénzügyi fedezete részben *A JPH Trading Kft, kapacitásbóvítő
beruházása egyedi gyártású berendezések beszerzése révén" megnevezésű
(Kódszám: GINOP-1 .2.2-15-2016-a2a21\ pályázat útján elnyert európai uniós
támogatás biáosítja, utófinanszírozás keretében a közreműködő szervezet által a
G|NOP-1 .2.2-15 azonosító számú konstrukcióban" A támogatás intenzitása,.7a9/o
, A pénzUgyi elszámolás részletes szabályai megtalálhatóak a közreműködö
szervezet http:llgazdasagfejlesáes. gov.hu/ weboldalán),

6.8 Vállalkozó köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi
elóírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalni ezeknek a
kötelezettségeknek a teljesítését.

6.9 Számlák benyújtására Vállalkozó jogosulttá válik a szerződés tárgyát képezó
termékek átadása, szolgáltatások teljesítése és az erről szóló teljesitésigazolás
kézhezvételét követően az 5.4 pontban foglaltaknak megfelelően. A számla
mértéke vonatkozásában a teljesítésigazolásban szereplő termékekre és
szolgáltatásokra az Vállalkozó ajánlatban szereplő árai az irányadóak.

6.10 Szerzódésszerű teljesítés esetén a Vállalkozó a teljesítési igazolásokkal
összhangban köteles a vonatkozó számláját kiállítani és a teljesítési igazolás
kézhezvételétől számított 8 napon belül 1 eredeti és 2 másolati példányban
benyújtani.

6.11 A számlához a teljesítésigazolást és a Kbt.-ben meghatározott egyéb iratokat
mellékelni kell, A nem megfelelően kiállított vagy a jelen Szerződésben elóítt
mellékletekkel nem rendelkező számlát a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi
vállalkozónak. Ebben az esetben az érintett számla szerinti fizetési határidő a
számlát, illetve az azokhoz csatolt dokumentumokat érintő hiánypótlás és javítás
időtartamával meghosszabbodik, A benyújtott számlának meg kell felelnie az
általános forgalmi adóról szóló 2007 , évi CXXVll. törvény ,169. 

§-a, a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény. (Sztv.) 167. §-ának (1), (3) bekezdésében, valamint a
számla, egyszerűsitett számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, va]amint a
számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus
formában megőrzött számlák adóhatósági szóló 23Da14. (Vl. 3O,) NGM rendelet
szerinti, a jelen szerződés esetében releváns tartalmi és formai követelményeknek.

6-12 A fizetés megtörténtének idópontja az a nap, amikor a Megrendelő számláját a
számlavezető bank a kifizetésre kerüló összeggel megterheli.

6.13 Vállalkozónak a Megrendelő késedelmes fizetése esetén - kívéve, ha a fizetési
késedelem Vállalkozónak róható fel- jogában áll a Polgári Törvénykönyvrőlszóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk,) 6:155. §-a szerinti késedelmi kamatot
felszámítani.

6.14 Amennyiben Vállalkozó a kifizetés időpontjában nem szerepel a
köáartozásmentes adózói adatbázisban, akkor Vállalkozónak az Art, 36/A. § (6)

bekezdés alapján a Megrendelő részére be kell mutatni, át kell adnivagy meg kell
küldeni a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi,
nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást is.



6.15 Megrendelő a Kbt, 132. § (1) bekezdése alapján szerződéses feltételként előírja a
következőket:

. vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k}

pontia szerinti feltételeknek nem megfelelő ársaság tekintetében
merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;

. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3} bekezdés
szeri nti ü gyletekről az ajá n latké rőt haladékta l a n u l értesíti,

7. Jőtáfiás, szavatosság

7.1 Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott termékekre 24 (huszonnégy)
hónap jótállást vállal, amely az átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) felek általi
aláírásától kezdődik,

7.2 Vállalkozó jótáll azért, hogy rendeltetésszerű használat esetén az általa átadott
termékek a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően, rendeltetésszerűen
működnek. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más
szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavitására,
Vállalkozó nem felel az eszközök olyan meghibásodásáért, amely
Megrendelőnek vagy általa megbízott harmadik személynek az eszközön
végrehajtott átalakításí, a rendeltetésszerű használatba ütköző tevékenységből,
illetve az eszköz használatával kapcsolatos rendelkezések megsértéséből ered.

7.3 Pc. érintett eszköz tekíntetében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba
beazonosításától számított azon idővel, amíg a Megrendelő a hiba miatt az
eszköá nem használhatta a szerződésben foglaltaknak megfelelően
rendeltetésszerűen,

7.4 Megrendelőnek kötelezettsége, hogy a jótállás ídótartama alatt tudomására jutott
hibát, és az ezzel kapcsolatos minden körülményt, a hibá beazonosítására
alkalmas módon Vállalkozóval haladéktalanul közöljön, Vállalkozó köteles a
hibabejelentést elektronikus úton is lehetővé tenni.

7,5 Vállalkozó a jótállási kötelezettsége alapján köteles a jótállási idő alatt felmerült
hibát díjmentesen kijavítani.

7.6 Vállalkozó a vállalt jótállási idő alatt a jelen szerződés műszaki mellékletében
meghatározott, vagy egyéb a teljesítés során Megrendelő által meghatározott
magyarországi helyszinen, a bejelentéstöl számított 72 órán belül- amennyiben
a bejelentés nem munkanapra esik, úgy a soron következö elsó munkanapon -
köteles javításba venni.

7.7 Amennyiben az Vállalkozó a jótállás keretében meghatározott kötelezettségét
nem teljesíti Megrendelő jogosult Vállalkozó értesítésével Vállalkozó terhére a
munkát mással elvégeztetni.

7.8 Vállalkozó jótállási kötelezettsége kiterjed arra is, hogy az általa a teljesítés
keretében átadott termékek per, igény és tehermentesek,'valamint mindazon



8.

8,1

jogokkal rendelkezik, amelyek a termékek, jogszerű igénybevételét lehetővé
teszik, a jelen szerződés mellékletét képező műszaki leírásban megjetölt
szabványoknak, jogszabályi és a vonatkozó hatósági előírásoknak megfeláinek.
Ezen kötelezettségek megszegésével okozott kárért az Üaltalt<ozo
kárfelelősséggel tartozik.

kötbér. kártérítés

AryennYiben a Vállalkozó a jelen szeződésben foqlalt, aiánlatában vál|alt és
akként meqhatárg?ott teliesítési . határidőket olvan okból, ámelvért fele|ós
elmulasztja. úgy a Megrendelő joqosult a Vállalkozóvalszemben késedeimüöibért

esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkoiö Díi 05 o/o-a

naPonta. azzal. hogy a Vállalkozóval szemben érvényesített Késedeirni Kötbér

felmondhatia a szerződést.

késedelmi kötbér ie]en szerződés szerinti meofizetése nem úentesíti a
V4llalKQzól a ielen Szerződés keretében vállalt bármelvik koteFiettséoérr,ek
tetiesitese alOl. n iovanoa a

i kötbért meohaladó mértékű ioazolt kárának -

8.2

többletköltséoek - meqtérítésére vonatkozó kötelezettséoe alól. A Mégrendeló
§zQr4ődésszeqéssel neki okozott kár meqtérítését akkor is követelhátija
kötbérigénvét nem érvénvesítette,

8.3

9.

9.1

9.2

9.3

s?erződésszeoésbő|,9redő. a vaoyonukban bekövetkezhető károk, toúábbá
elmaradt vaovoni előnyök lehetőséqéről. amely tájékoztatási á Vála|koá
tudomásul vesz.

Szerződés módosítása és megszüntetése

A ielen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meq.

f.elmondhatia. Súlvos szerződésszeoésnek minősul. ha a Méoiendelö a
Szerződéstől azért állel, mert a teljesítési határidő leiárta előtt nvilvánvalóvá vát.
hqgy az Vállalkozó a terméket csak olyan számottevő késéssel tudja leszáiÍÍtani.
hoqv a teliesítés emiati a Megrendelőnek már nem áll érdekében,

9.4 Vállalkozó részéről súlyos szerződésszeqésnek minösül. különö'sen.

ban meghatározott esetekben és módon módosítható.
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felróható késedelme meghaladja a 45 napot;

fizetésképtelenségét jogerős határozat állapítja meg
és/vagy a Megrendeló írásos engedélye nélkül
megá lla podásból eredó kötelezettségeit, vagy

szerzódésből származó lényeges kötelezettségének
megtagadja, vagy

szerződ éses kötelezettségeinek teljesítését j ogsé rtő
Vagy

vagy csődbe megy
átruházza a jelen

teljesítését ok nélkül

módon megszakítja,

e. titoktartási kötelezettségét megszegi.

9.5 Megrendeló részéről súlyos szerződésszegésnek minősül az elismert, nem vitatott
szállítói díjkövetelések tekintetében az esedékesség napjától számított 30 naptári
napot meghaladó fizetési késedelem.

í0.,,Vis maior,,

10.1 Felekkel szemben nem alkalmazhatóak a szerződésszegés jogkövetkezményei,
amennyiben a kötelezettségek teljesítését vis maior esemény akadályozza meg.

10.2 A Szerzódés teljesítése során ,,vis maior"- nak csak a Felek általelháríthatatlan, a
teljesítést jelentős mértékben gátló vagy akadályozó külső ok minősül,

10.3 Vis maior esemény bekövetkezésekor, az érintett fél írásban azonnal értesíteni
köteles a másik felet és amennyiben ésszerűen lehetséges, mindent megtenni
kötelezettségei teljesítésének érdekében.

10.4 Ha vis maior esemény következtében valamely fél nem tudja a szerződés szerinti
kötelezettségeit teljesíteni, és e körülmények 60 napig fennállnak, a Felek
kötelesek egyeáetést kezdeni a teljesítés további folfiatásáról vagy a Szerződés
megszüntetéséről.

10.5 Feleknek jogában áll a Szerződés nem teljesített részétől elátlii a hátrányos jogi
következmények nélkül oly módon, hogy erről egymást értesítik,

10.6 ASzerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.

{1. Kapcsolattartás, vitás kérdések rendezése

11,1 Felek vállalják, hogy a Szerződés keretében vagy Szerződéssel kapcsolatban
felmerült, minden nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlenül, tárgyalások
útján rendezik. Amennyiben ez - a tárgyalások megkezdéstól számított 30 napon
belül - nem jár eredménnyel, úgy Felek jogvitájuk elbírálására a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi lll. törvény (a továbbiakban Pp.) általános
hatásköri és i lletékesség i sza bá lyai alkalmazását köti k ki.

11.2 Felek kötelesek egymást kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatni minden,
a Szerződés megkötése után felmerüló és Felektől független blyan körülményről,
mely a Szerződés teljesítését akadály ozza.

a.

b.

d.



Meg rendelö részéről joq nvi latkozat tételére iogosu lt:

Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

szakmai kapcsolattartó:

Név:
Cím:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

Név:
Cím:

Janicsek Tamás ügyvezető
1 125 Budapest, Tarpatak u. 1 1,
+36-26-362-224 +36 30 951 70 91
+36-26_362-225 + 36 30 42 432 72
ian icsek.t@ iphtrad ing. h u

Vállalkozó részéről iognvilatkozat tételére joqosult:

Név: Dr, Jankovits Richárd ügyvezető
Cím: H-9027 Győr, lpari Park Juharfa út 20.
Telefon: +36 96 520-589 +36 (30) 288-3205
Telefax: +36 96 419-537
E-mail: iankovits.richardíöiankovitshidraulika.hu
Sza kmai kapcsolatta rtó :

Pintér Sándor műsz. lg,
1125 Budapest, Tarpatak u. 11,
+36-26_362-224 +36 30 951 7a 91
+36-26-362-225
pinter. s@iphtradinq. h u

Molnár János projektmérnök
H-9a27 Győr, lpari Park Juharfa út 20.

Telefon: +36 96 520-582 +36 30 498-8312
Telefax: +36 96 419-537
E-mail: molnar,janos@iankovitshidraulika,hu
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í 2, Egyéb rendelkezések:

12.1 Megrendelő köteles a szerződéstől elállni, vagy aá felmondani a Kbt. 143. § (1)
bekezdésében meghatározott esetekben, különösen a Kbt. 143.§ (3) bekezdése
alapján 90 napos határidővel, ha

a) Vállalkozó gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül Z5o/o-ot
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet , amely nem felel meg a Kbt, 62.
§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek,

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely nem fele] meg a Kbt.62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek,

12,2 A külföldiadóilletöségű nyertes ajánlattevó köteles aszerződéshez arra vonatkozó
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat
az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül, (A nyertes ajánlattevötől
függően)

12.3 Az Vállalkozó írásban köteles értesíteni a Megrendelőt a szerződést érintő összes
alvállalkozői szerződésről. Az alvállalkozókra vonatkozó órtesítés nem mentesíti
Vállalkozót felelőssége és a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól. A
jelen szerződés alapján történő alvállalkozói teljesítésekért, szállításokért az
Vállalkozó úgy felel, mintha aztmaga az Vállalkozó teljesítette, szállította volna,

12,4 szerzódés teljesítése során új alvállalkozó bevonására csak Kbt. 138,§ (2}- (4)
bekezdése szerintiesetekben kerülhet sor. Az alvállalkozók személyében változás
csak az Vállalkozó írásbeli egyetértése esetén történhet.

12.5 Amennyiben a Megrendelő az alvállalkozók valamelyike ellen alapos kifogást
emel, a Vállalkozó köteles helyette - a Megrendeló által elfogadott - más
alvállalkozót biztosítani, a kbt, vonatkozó rendelkezéseinek.figyelembe vétele
mellett.

12.6 Az alvállalkozó nem fogadhat el, és nem igazolhat vissza megrendelést, továbbá
számla kiállítására nem jogosult.

13.Zárő rendelkezések

13.1 A Szerződés alapján, illetve teljesítésével kapcsolatos és erre vonatkozó minden
lényeges nyilatkozatot a Felek minden esetben írásban kötelesek megtenni
egymás felé. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók részére küldött külön írásbeli
értesítéssel kell bármely szerződésszegéssel kapcsolatos nyilatkozatot,
felszólítást megtenni (ide tartozik a Szerzódést biztositó mellékkötelezettségek -
kötbér - érvényesítése, és a kártérítési igény bejelentésére vonatkozó
nyilatkozatok is),

13,2 A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben a Magyarország hatályos
jogszabályai azirányadóak. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk.,
valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályak az irányadók.
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13.3 Felek a Szeaődést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. A Szerződés 5 darab eredeti, egymással
teljes egészében megegyező példányban készült, amelyekből 3 példány a
Megrendelőt 2 példány pedig az Vállalkozót illet meg,

§I'H ?X/$*";'*§ §li

Mellékletek:

1. sz. melléklet Közbeszerzési Dokumentumok
2. sz. melléklet: Vállalkozó nyertes ajánlata

§ Junkovits ilidroulikq klt,
(lpori Fork}, luhallo u 20,

Richárd ügyvezető Tamás ügyvezetó
2016, november 21.2016, november 21.




