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Megbízási szerződés
Mely létrejött eglelől a Markusovszky Egyetemi oktatókőrház
székhely: 9700 Szombathely, Markusovszky L.u. 5.
képviseli: Dr. Nagy Lajos főigazgató
adószám: 1 581 3860-2-1 8
törzskönyvi azonosító száma: 81 3860
bankszámlászám : Magyar Ál lamki ncstá r, 1 OO47 oo 4-oo333 1 66-oooooooo
mint Megbízó
másrészról a T-Systems Magyarország Zrt.

Címe: 1 1 17 Budapest, BudaÍoki út 56.
Képviseli: Aszódi Gábor üzIetág igazgató és BaIkó János projekt és szolgáltatás igazgató
Cégiegyzékszám: Cg. 01 -1 0-0 44852
Adószám : 12928099-2-44
Számlaszám:
mint Megbízott között alulírott helyen és napon az alábbi Íeltételekkel'

Preambulum:

Jelen szerzodés a Megbízó által meghirdetett KEMoTEnÁplÁs GRAVIMETRlKUs
RENDSZER szÁLLíTÁsA, ÜZEMBE HELYEzÉse, ta HAV| SUPPoRT TEVÉKENYSÉG
BETosíTÁsÁVAL tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre' Megbízó a
nevezett eljáráson ll. részajánlatával elnyerte a Megbízott által meghatározott szolgáltatásra
vonatkozó eljárást, melyre a Íelek a jelen szerződést kötik.

1.

Aszerződés tárgya:

1.'1. KEMoTERÁPlÁs GRAVIMETRlKus RENDSZER szÁllírÁsA, ÜZEMBE HELYEZÉSE, 18
HAV| sUPPoRT TEVÉKENYSÉGBlzTosíTÁsÁvnl lI. rész Rendszerillesztés tárgyban.
1.2 A szerződés műszaki-szakmai tartalmát az l' sz' melléklet tarIalmazza.

1'3 Megbízott jelen szerzódés aláírásával a KEMoTEnÁplÁs GRAV|METR|KUS RENDSZER
SZÁLLíTÁSA, ÜZEMBE HELYEZÉSE, 18 HAVI SUPPoRT TEVÉKENYSÉGBlzTosÍrÁsÁvnl
tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumai, il|etve a Íeltett kérdésekreadott
válaszokban rögzített valamennyi Íeladat és követelmény maradéktalan teljesítéséta Megbízó
á|tal elfogadott''Ajánlat'' szerint vállalja.
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A teljesítés helye:

. 2.2
3

9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5

Teljesítésihatáridő:

l.

ll'
4.

részteljesítés''Szerződéskötéstől

számított

maximum 60. nap.

részteljesítés:18 hónap

Teljesítés az
lntézményoldali rendszerillesztés - beteg adatbázis HL7
lntézményoldali rendszerillesztés - labor eredmények HL7
lntézményoldali rendszerillesztés - diagnózis HL7

t.

részteljesítésesetén:
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4.1. A teljesítésa szerződés 2. pontjában meghatározott teljesítésihelyen töfténik.
4.2. A Megbízott a teljesítési határidő elott 5 nappal köteles a készre-jelentést megtenni.

4.3'

A jelzett

teljesítési határidőt követő 3 munkanapon belÜl Megbízó képviseloje útján köteles az átadásátvételi eljárás időpontját kitúzni, és az átadás-átvételi eljárásokat legkósőbb 8 napon belÜl
lefolytatni. Az átadás_átvételi eliárás a teliesítésihatárido idótartamába nem számít bele.
A munka akkor tekinthetó teljesítettnek, ha az Megbízott készre jelentette, és a Megbízó
igazolta és átvette a Kbt. 135' s (1) bek szerint.
Megbízónak joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozó
határidóket megjelölni.

4'4. A

4'5.

sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei az Megbízottat terhelik, amennyiben ez a
Megbízott érdekkörében ÍelmerÜlő okra vezethető vissza'
Az átadás átvételi-eljárás lezárásaként átadás-átvételi jegyzókönyv készül, mely a 4'3. és 4.4.
pontban elÓírtak eredményességét(vagy eredménytelenségét)tarLalmazzák. Megbízó
eredményes átadás-átvételijegyzőkönyvet csak a 4.3. és 4.4. pontok maradéktalan teljesítését
követően állít ki az áladás-átvételi eljárás lezárásának napján. Az eredményes átadás-átvételi
jegyzókönyv a teljesítésigazolását is taftalmazza.
Kapcsolattafiásra kijelölt személyek
Megbízó részéről:Gelencsér Mária
elérhetosége: gelencser.ntaria @ markusovszky.hu
Ízott részéro l : Szocs Viktor
elérhetosége: szocs3.viktor@ partner.t-systems.hu

M egb

kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó korÜlményekról
haladóktalanul írásban értesíteniegymást és kezdeményezni a szÜkséges intózkedést.
SzemélyÜkről tör'ténő változásról a Felek egymást értesítik.
4.6. Az Megbízottként szerződő Íélteljesítésében_ a 4.7 pont szerinti kivétellel - köteles
közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a Megbízó által meghirdetett
KEMoTERÁP|ÁS GRAV|METR|KUS RENDSZER SZÁLLíTÁSA, ÜZEMBE HELYEZÉSE, 18
HAVI SUPPoRT TEVÉKENYSÉGBIZToSíTÁSÁVAL tárgyÚ közbeszerzési eljárásban rószt
Vett aZ Megbízott alkalmasságának igazolásában' Az Megbízott köteles a Megbízónak a
teljesítés során minden olyan _ akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni
kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet a nevezett ajánlatában nem nevezett meg
és a bejelentéssel egyÜtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az állala igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. $ - valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban azt
Megbízó elóírta, a Kbt. 63' $ - szerinti kizárő okok hatálya alatt.
4.7. Az Megbízott fél a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a 65. $
(9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a
teljesítésbebevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve
az álalakulás, egyesÜlés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Megbízó e
szervezet vagy szakember nélkül Vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is
megÍelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott alkalmassági kÖvetelmény
tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánla|kéró szűkítette az eljárásban részt Megbízó
gazdasági szereplók számá1, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon
megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az Megbízott Íéla
közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138.

A

4.8. A

$ (2) bek).

Megbízó nem korlátozhat1a azMegbízott jogosultságát alvállalkozó bevonására, csak akkor, ha
az eljárás során a Kbt. 65. $ (10) bekezdése szerinti lehetőséggel élt. Az Megbízott legkésőbb a
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Szerződés megkötésének idopontjában köteles a Megbízónak valamennyi olyan alvállalkozót
bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesítésében,és - ha a megelőző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyÜtt nyilatkozni arról
is, hogy az állala igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizárő okok hatálya alatt. Az
Megbízott a szerződés teljesítésénekidótartama alatt köteles a Megbízó nek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybevenni kívánt alvállalkoző nem áll kizáró okok hatálya
alatt.

4'9. A 4.6 pont szerintiteljesítésikötelezettséget teljesítheti az Megbízottként szerződő félvagy a nem
természetes személy alvállalkoző jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul,

szétválik, más jogi személlyel egyesÜl Vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon
jogutódlással megszű nik.
4.1o A Megbízottkén|szerződő fél vagy Íelek személye csak az alábbi esetekben változhat meg (Kbt.
13e.$):

a) ha a Kbt. 141.

s

(4) bekezdés a) pontjában Íoglalt Íeltételeknek megÍelelo egyórtelmű
szerzódéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság Vagy a teljesítésbiztonsága
érdekébenilyen szerzódéses rendelkezés alapján a teljesítéshez Íinanszírozást nyÚjtó jogi
személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; Vagy
b) ha a szerződő Íélszemélyében bekövelkező jogutódlás a jogi személy átalakulásának,
egyesÜlésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más esetének
következménye,Vagy olyan részleges jogutódlás eredményekéntkövetkezik be, ahol egy
gazdasági egységként működo teljes Üzletág (a hozzá tarIozó szerzodésekkel, eszközökkel és
munkavállalókkal) - nem gazdasági társaság jogi személyesetén az adott tevékenységet ellátó
teljes szervezeti egység - áIruházásra kerÜl a jogutódra, Vagy az eredeti szerződő Íélre
vonatkozó fizetésképtelenségieljárás során kerül a szerződés álruházásra; ha a szerzodésbe
lépó jogutód nem átl a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizárő ok hatálya alatt, - az
Megbízottra irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. s e)-g) bekezdésének alkalmazásával megÍelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott alkalmassági követelményeknek, és a
jogutódlás nem e törvény alkalmazásának a megkerÜlését célozza.
Az Megbízott fél személye a fentebb Íoglalt eseteken kívÜl csak új közbeszerzési eljárás
eredményeként változhat. A jogviszony egyéb elemeinek vállozására a 141. $ rendelkezéseit
kell alkalmazni' Az ajánlatkérőként szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás nem
rányu hat e tö rvé ny alkalmazásának m eg ke rü ésére.
i

4.1 1.

5.

5.1.

5.2'
5.3.

l

l

Teljesítésa 18 hónap karbantartás-követési futamidő alatt:
Megbízott minden hónap 1O-ig állíthatja kia számlájáI a Megbízó teljesítésigazolását követóen.

Szerződés értéke:
l' rószteljesítés: Megbízó a szerződés szerint teljesítendő munkáért Megbízott részére
egymi llió-nég yszázhetvenkilencezerazaz'.
összesennettó 1.479.999.,-Ft + ÁFA
kitencszázki!encvenktlenc forint + ÁrR összeget fizet.
Az ajánlattétel, a szerzódés, az elszámolás és a kiÍizetés pénzneme Íorint.
Az ár tartalmaz minden, teljes körii teljesítéshez szükséges járulékos költséget: az Üzemelteto
képviselóinek betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat.
Az Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat avállalI ár
ellenében maradóktalanul megvalósítja, utólagos árvállozásra nincs lehetőség. Az ár tartalmaz
minden, a szerződés teljesítésévelkapcsolatban felmerüló járulékos költséget, amely a
rend e ltetéss zerú használat telj es kö rű m egvalós ításá hoz szÜ ksé g es.
A szerződés 13.B bekezdés szerinti Íelmondás esetén a nyertes ajánlattevó a szerzodés
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerzÓdésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

3t12

5.4. ll.

részteljesítés:Kommunikációs licensz karbantartás 18 hónapig Íolyamatosan teljesített

szolgáltatás.
Kommunikációs licensz karbantartás szolgáltatás havi dlja:
forint +

nettó

6000,-Ft +

ÁrR

azaz'' haIezer

ÁFA

5.5' A

szerződés 13.B bekezdés szerinti Íelmondás esetén a nyeftes ajánlattevő a szerzodés
megszűnése elótt már teljesített szolgáltatás szerzódésszerű pénzbeli ellenértékérejogosult.

6.

6.1. l'

FizetésiÍeltételek:
részteljesítés:egy végszámla bocsátható ki, mely benyújtásának feltétele a Megbízó által

kiáll ított teljesítésigazolás.

A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlál a Megbízó átutalással
egyenlíti ki a Kbt. 135. s (1) és (5)-(6) bekezdései szerint, figyelemmel az adőzás rendjéről

szóló 2003. éviXCll. tv. 36/A. $, a közbeszerzésekről szőló2015. évi CVLlll. tv. elóírásaira.
A fizetési határidő a Kötelezo egószségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXl.ll' törvény
9/A. $ alapján az egészségügyi szolgáltatók Íizetósi határideje 60 (hatvan) nap.
A szerződés , az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint.
ll. részteljesítések:
Havonta egy számla bocsátható ki 18 hónapig, me|y benyújtásának Íeltétele a Megbízó által
kiáll ított teljes ítésigazolás.
A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat a Megbízó átutalással
egyenlíti ki a Kbt. 135. s (1) és (5)-(6) bekezdései szerint, Íigyelemmel az adőzás rendjéről
szóló 2003. évi XCll. tv. 36/A. $, a közbeszerzésekrol szőlő2015. évi CVL|ll' tv. előírásaira.
A fizetési határidó a Kötelezó egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXlll. törvény
9/A. $ alapján az egészségÜgyi szolgáltatók Íizetési határideje 60 (hatvan) nap.
A szerződés , az elszámolás és a kiÍizetés pénzneme forint.

6'2. A Megbízó

6.3'

hibájából eredo fizetési késedelem esetén az Megbízott a Ptk' 6:48 $ szerinti
kamat számlázására jogosu lt.
Megbízott a számlákat 2 példányban állítja ki Megbízó nevére és címére.
A kiállított számlának Megbízó igazolását a teljesítésrőltartalmaznia kell.
Az Megbízott által a Megbízó nevére kiállított számláinak azalábbiakat is kelltartalmaznia:
késedel

mi

o A

szerződés tárgya: KEMoTERÁP|ÁS GRAV|METR|KUS RENDSZER
SZÁLLíTÁSA, ÜzeMge HELYEZÉSE, 18 HAV| SUPPoRT TEVÉKENYSÉG

.
.

BlZTOSíTÁSÁVAL Rendszerillesztés rész

A teljesítésideje

Megbízó teljesítésigazolása
Íizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésévelösszefüggósben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. s (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti Íeltételeknek
nem megfelelo társaság tekintetében merÜlnek fel, és amelyek az Megbízott adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; Megbízott a szerződés teljesítésénekteljes
időtar1ama alatt tulajdonosi szerkezetéI a Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
143. s (3) bekezdése szerinti ÜgyletekrÓl a Megbízó t haladéktalanul értesíti.A kÜlföldi
adóilletőségű Megbízott köteles a szerzódéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy
az illetósége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenÜl beszerezhet az
Megbízottra vonatkozó adatokat azországok közöttijogsegély igénybevételenélkÜl (Kbt. 136. s
(2) bekezdés).

6.4' Megbízó nem

7. Titokvédelmi rendeIkezések:
7.1. Felek kijelentik, hogy szerzódésÜk

nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minosül.
szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerzŐdéssel szabályozott
kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a
másik Íélelozetes hozzá1árulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy

7.2. A
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tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáÍérhetővé,és abból adódóan kÜlön
üzleti elony szerzésérenem törekednek.
7'3. Aszerződő Íelek a 1elen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig egymás üzleti és

maximalizálására törekednek.
7'4 Felekjelen szerzodés összes részletét,illetve az azzal kapcsolatosan tudomásukra jutott összes
inÍormációt, kÜlönösen a pénzÜgyi feltételekre vonatkozó adatokat Üzleti titoknak tekintik és
gondoskodnak annak megórzéséről. Mindez vonatkozik az alvállalkozókra is. Felek jogosultak a
erkölcsi előnyének kölcsönös

szerződés teljesítésébenközreműködo alkalmazottaikkal és esetleges alvállakozóikkal a
szerződés teljesítéséhezszÜkséges mér1ékiga szükséges információkat megismertetni a
vonatkozó titoktartási kötelezettség betartásával. Felek vállalják, hogy a szerzodés teljesítése
során a másik Íélszervezetével, mrjködésével kapcsolatos, bittokukba jutott semmilyen
inÍormációt nem hoznak nyilvánosságra - kivéve a jogszabályi előírásokon alapuló
adatszolgáltatási kötelezettséget -, azokkal kapcsolatban ugyanolyan gondosságot
alkalmaznak, mint saját bizalmas információik megvédéseés megtartása érdekében.Felek

egymás elozetes írásos beleegyezése nélkÜl nem használhatnak Íel semmilyen, a szerződéssel
összefüggésben hozzájuk kerÜlt dokumentumot, vagy információt, kivéve, ha azt a szerződés
végrehajtásának céljára kív ánják használn i.
7'5. Az Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítéssorán kÜlönös figyelmet Íordít az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szőló 2o11. évi CXll. törvény'
valamint az egészségügyi és hozzé4uk kapcsolódó személyes adatok kezeléséról és védelméről

szőló 1997' évi XLV|l. törvényben foglalt adatkezelési, adattovábbítási és adatvédelmi
rendelkezések betartására és megvalósítására. Az Megbízott kijelenti, hogy a
betegnyilvántartásban szereplő személyazonosító- és egészségÜgyi adatokba kizárólag a
szerződés teljesítéséhezszÜkséges mértékbentekint be (pl. a leszállított termékek Üzembehelyezése során szükséges mértékig).Ennek során az Megbízott az adatokba kizárőlag a
Íeladat ellátása érdekébenelengedhetetlenÜl szÜkséges mértékben és körben jogosult
betekinteni. Az Megbízott köte|ezettsége vállal arra, hogy a kezelésébe lévő adatokat

nyilvánosságra nem hozza, azt harmadik félnek át nem adja. A szerződő Íelek kijelentik, hogy a
szerződésben vállalt tevékenységek elvégzése során az Megbízott részéreszemélyazonosítóés egészségÜgyi adat nem kerülhet átadásra.
7.6' Felek kötelesek minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottaik és
esetleges alvállalkozóik a titoktartás és adatvédelem tárgyában a jelen szabályozás szerint
járjanak el.

7'7' Az Megbízott kötelezettsége vállal arra, hogy amennyiben rendszerhiba, rendkíVÜli esemény, stb.
miatt személyazonosító- és egészségÜgyi adat kerÜl a birtokába, Úgy azokat haladéktalanul,
nem reprodukálható módon, a leheto legrövidebb időn belül megsemmisíti. Amennyiben
bizonyíthatóan az Megbízott miatt az Megbízott birtokába kerÜlt adat nyilvánosságra kerÜl, úgy
a jelen szerződés
az Megbízott köteles ennek kapcsán felmerÜlt, valamennyi kár megtérítésére
rendelkezései szerint' A felek egymás Üzleti titkainak megtartására kötelezettséget vállalnak,
továbbá kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés teljesítésekapcsán tudomásukra jutott,
titoknak minosített információkat megtartják. Jelen rendelkezés vonatkozásában üzleti titoknak
minosül a Ptk. szerinti adat. Ez a rendelkezés a jelen szerzodés megszűnte esetén is hatályban
marad.

7.8' Az fentiekben ismefietett, elkövetett bűncselekményekértaz elkövetó büntetőjogi felelősséggel is
tafiozhat. Törvényes megkeresés alapján az Megbízott minden, a bűncselekmény

elkövetésének gyanúja alá eso Íelhasználó adatait, valamint naplózott forgalmi adatait a
hatályos jogszabályi rendelkezések értelmóben köteles lehet a nyomozóhatóságnak
kiszolgáltatni'

8.

8.1.

Megbízott kötelezettségei:

Amennyiben bizonyos tevékenységek elvégzésecsak munkaszÜneti napokon lehetséges, azt
Megbízott minden esetben az Megbízőval egyeztetni köteles.
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8.2'

Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott munkaterÜleten más Megbízottak
is dolgozhatnak, így tevékenységÜket kötelesek összehango|ni.

9.

A szerződést biztosító mellékkötelezettség:

Teljesítésibiztosíték
9.1.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésszerŰ teljesítésikötelezettségei
biztosítására teljesítésibiztosítékot nyújt a szerzodés szerinti, általános forgalmi adó nólkÜl

9.1 .

számított ellenszolgáltatás 5 "/"-ának megÍelelő összegben, a szerzŐdésszerű teljesítésvégéig.
A teljesítésibiztosítékot az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáI követóen
(eredményes átadás-átvételijegyzokönyv) 10 napon belÜl szolgáltatja vissza azMegbíző'
9.1.2. Megbízolt a teljesítésibiztosítékotszerzódéskötéskor köteles rendelkezésre bocsátani és azt a
Kbt. 134. $ (4) bekezdése szerint meghatározott mértékben fenntartani a teljesítés időtailama
alatt.

a Kbt. 134. s (6) bekezdéséneka) pontja alapján töfténo választása szerint a
biztosíték teljesíthető: az ajánlattevőként szerződő Íélválasztása szerint nyújthatóak
óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkéróként szerzodo félÍizetésiszámlé4ára történő
beÍizetésével,átutalásával, pénzÜgyi intézményVagy biztosító által vállalt garancia vagy
készÍizelő kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készÍizető
kezességvállalást tartalmazó _ kötelezvénnyel. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a
teljesítésibiztosíték összegét a Íenti módok valamelyikén a szerződéses jogviszony te|jes

9.1.3. Megbízottnak

idótartama alatt Íen ntartja.

9.1'4.

A Megbízó a

teljesítésibiztosítéknaka jótállási biztosíték mértékénekmegÍeleló

Íelhasználására jogosult abban az esetben is, ha az MegbízoiI az áladás-átvételi eljárás
lezárásáI követően, a jótállási kötelezettség kezdetekor nem nyújtja Megbízó részérea
megfelelo mértékűjótállási biztosítékot.

9.1.5. Amennyiben bankgarancia/biztosítási/banki szerződés alapján

kiállított

készÍizető

kezességet tarlalmaző - kötelezvény formájában nyújtják' a biztosítéknak feltétlen és
visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az

alapjogviszony vizsgálata nélkÜli Íizetési kötelezettségre az alábbi minimális tarlalommal:
- hivatkozás akozbeszerzési eljárásra,
- azt, hogy a biztosítékaz Megbízott szerzódésben foglalt kötelezettségei kiÍogástalan
teljesítésénekbiztosítékáulszolgál,

-

9'1

.6.

a Megbízó , mint KedvezményezettlJogosult megjelölését,
a vállalt Íizetési összeget (a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó
nélkÜl számított 5 %-ának megÍelelő összeg),
az érvényességiidejét,
nyilatkozatot, hogy Íeltételnélküli és visszavonhatatlan,

nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésérekiÍogás és vita
nélkÜl a vállalt fizetési összeghatárig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a
Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen'
Amennyiben biztosítási szerződés alapján kiállított _ készÍizelő kezességvállalást tartalmazó kötelezvény Íormájában nyújtják, ugyancsak tartalmaznia kell a 9.1.5. pontban meghatározott
adatokat.

9'1.3. pontban foglalt egyik biztosítéki Íormáról a másikra áttérhet, a
biztosítéknak azonban a szerződésben Íoglalt összegnek és időtartamnak megÍelelően

9.1.7. Az Megbízott

a

Íolyamatosan rendelkezésre kell állnia.

9.2. Kötbérek

Késedelmi kötbér
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9.2.1 Megbízott részéről olyan okból tör1énő késedelmes teljesítése esetén, amelyért Íelelos, a
Megbízónak kötbérfizetési kötelezettséggel tar1ozik. Késedelmi kötbér: az érintett szolgáltatás
nettó ellenértékének0,5 %/késedelmes naptári nap, maximuma 20 naptári nap'

9.2'2' A késedelmi kötbér az esedékes számla illetve a teljesítési biztosítékértékébólis
érvényesíthetó.Megbízó a köLbérigényétaz adott számlába beszámíthatja. lgénybe vétele
esetén a számla kiegyenlítése a kötbérrel csökkentett mértékű,illetve a teljesítési biztosítékot
biztosító bankgarancia igénybe vétele a Megbízó részéről a bankgarancia Íeletti egyoldalú
rendelkezési joggal tö11énhet'

Amennyiben a kötbér a Íenti módon nem egyenlítheto ki, azt az Megbízott - Megbízó
felszólításától számított - 10 munkanapon belÜl történo átutalással köteles rendezni.
9'2.3. Siker1elen átadás-átvételi eljárás esetén a kötbétÍizetési kötelezettség kezdeti időpontja a
készre jelentés (teljesítésiidőpont), amennyiben ez a teljesítési határidőnél korábbi, úgy a
teljesítésihatáridó időpontja.
g'2.4' A kötbér a Ptk. 6:186 $ (1) bek megÍelelóen akkor fizetendő, ha a kötelezett. Íelelős a
szerződésszegését1.
9.2.5. Megbízó jogosult a szerződéstol elállni, ha az Megbízott olyan okból, amelyért felelős, 20
naptári nap késedelembe esik.

Meghiúsulási kötbér
9.2.6. Ha a teljesítós Megbízottnak - Megbízott a jelen szerzódésben foglalt szerződésszegésére

alapított - elállása miatt, akár más olyan okból, melyért Megbízott Íelelős, meghiúsul, Megbízott a
jelen szerzodés nettó ajánlati ár 30 "/"-ának megÍeleló összegtÍ meghiúsulási kötbér Íizetésére
köteles.

1

0.

Megbízó kötelezettségei:

10'1. Megbízó Íolyamatos munkavégzésre alkalmas munkaterületet szolgáltat, a Megbízott jelzésétől
számított 3 munkanapon belÜl.
1o'2. Megbízott számára bármilyen felhasználói jellegű koordinációs tevékenységeta Megbízó
biztosítja.

'10.3. Megbízó biztosítja az átadás-átvétel, illetve zavartalan próbaÜzem

lebonyolításának

feltételeit.

11.

Káresetek,kártérítés:

Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a leheto legrövidebb idon belÜl (maximum 24 óra)
akárokoző, Megbízó és Megbízott jelenlétében jegyzőkönyvet kell Íelvenni.

Amennyiben Megbízott nincs jelen, úgy a jegyzokönyv átvételétköveto

24 őrán

belÜl

(munkaszÜneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni.

Ennek elmulasztása esetén a jegyzokönyvben

Íoglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát.
Megbízottnak a káresemény kivizsgálásához a késóbbiekben joga van.
A kötbér kifizetése nem érinti a Megbízó azon iogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és
a kötbér összegével nem íedezett kárának megtérítésétkövetelje. Az Megbízottnak
rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartama alatt, legalább a szerződés nettó értékének
megÍelető, a teljesítéssorán az érdekkőrében felmerülő nem megfelelő teljesítés
vonatkozó fe!elősségbiztosítássaI
következtében keletkező károk megtérítésére

12.

12'1'

A tulajdonjog és a kárveszély:

A jelen szerzódés

keretében szállított termékek tulajdonjoga
pénzÜgyiteljesítésévelegy idoben száll ál a Megbízóra.

a

szerződés ellenéftékének

13.A Szerződéstől elállás:
13.A.1. Megbízó jogosult a szerzódéstől elállni, ha a Megbízott neki

Íelróható okból oly méftékű
késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbérrel, és hibás teljesítésselérintett kötbérrel érintett

1/12

idoszak eléri a 20 naptári napot.
1

3.B Szerződés felmondása:

Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szÜkséges olyan
határidovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzodéssel érintett Íeladata ellátásáról gondoskodni

13.8.1.

A

tudjon -, ha

a) az Megbízottban közvetetten vagy közvetlenÜl 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely

tekintetében Íennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározotl valamely feltétel;
b) az Megbízott közvetetten vagy közvetlenÜl 25"/"-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében Íennáll a Kbt. 62. $ (1) bekezdés k) pontjában meghatározot|valamely feltétel.
13.B.2.Megbízó a szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult, ha ÍelÜgyeleti szervének
döntése Vagy jogszabályi rendelkezés alapján sorra kerÜlő működési szervezetének
átalakítására tekintettel a szerződés teljesítéselényeges, jogos gazdasági érdekét séftené,
vagy lehetetlenné tenné.
13.B'3.Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális - közbeszerzési
eljárásba is bevonásra kerÜlhet, ezér1 Megbízó a következo bontó Íeltételt köti ki:
Megbízó szerzódéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:1 16. $ (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben
a beszerzés Iárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben Vagy összevont
közbeszerzési eljárás keretében keretmegállapodás vagy szerződés kerÜl megkötésre, a
központosított vagy összevont kőzbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania.
Felek rögzítik, hogy ebbol Megbízónak semmilyen hátrányos következménye nem származhal..

14.
14.1.

Vis Maior
A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik Íélsem Íelelős, illetve vétkes a jelen

szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért'amelyet vis
maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében

ÍelmerÜlő kár1.

14'2. Yis maior alatt ér1endő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési
jogán és érdekkörén kívÜl esik, elóre nem látható, elkerÜlhetetlen, és amely megakadályozza az
érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.
14'3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses paftnert
haladéktalanul (rövid úton is) ér1esíteni,és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán
bekövetkezo késedelem, illetve hibás teljesítéspótlólagos kikÜszöbölésére.
14.4' A felek nem tekintik vis maior esetónek bármely Íélátalakulását, Íelszámolását, illetve
Íizetésképtelenségét.
15.

A szerződés hatálybalépése:
Amennyiben a szerzodéskötésre korábban kerülsor, mint a 32ol2o15. (X. 30.) Korm. rendelet 13.
$ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti zárő Lanúéílványkiállftásának napja, úgy a jelen
szerzódés a32ol2o15. (X.30.) Korm. rendelet 13. s (1)bekezdés a) vagy b) pontja szerinlizáró
tanúsítvány kiállításának napját követő napon lép hatályba, kivéve a 32ol2o15. (X. 30.) Korm.
rendelet 13. s (3) bekezdésében Íoglaltak Íennállását, amely esetén a jelen szerződés mindkét
Fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a szerződéskötésre a 32ol2o15. (X. 30.)
Korm. rendelet 13. $ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány kiállításának napját
követoen kerül sor, úgy a szerzódés 2018. május 01-én lép hatályba, és 18 hónap, határozott
időtartamra marad érvényben.

16.

A szerződés módosítása
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A szerzódést a szerződő Íelek csak a Kbt.

17.

141 . $-ának

megfelelóen írásban módosíthatják.

Zárórendelkezések:

17.1. A felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes'Egyetlen,
egy alkalommal elóforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem
értékelhetó akként, hogy ez a jövőben eloforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is
joglemondást jelentene
17.2' Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénlelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb
azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvénybenmaradnak, és az
érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a Íelek olyan rendelkezésekkel pótolják'
amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak. Amennyiben az erre irányuló tárgyalások
nem vezetnek eredményre, bármelyik Íélkérheti a bírőságtől az érvénytelenVagy
végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tar'talmának megál|apítását.
17.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Íelek által egymásnak kÜldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levél, Íax, e-mail) kell tör1énnie. A faxon kÜldött sürgős értesítéseketajánlott
levélben, vagy e-mailben is meg kell ismételni. Az ajánlott irat átvételére a2oo4. évi CXL. tv' 79
$ vonatkozik.

17.4' A szerzódésből eredő jogvitákat a Íelek bókés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. A
tárgyalás alapja az a1ánlattételi Íelhívás és ajánlattételi dokumentáció, az a1ánlat, valamint a
szerzodés.
17'5. Amennyiben a vitás kérdésa Íenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös
megegyezéssel, illetve mediátori közremÚködéssel próbáInak egyezségre jutni. Ezek
eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a
Szombathelyi Törvényszék (mint állandó bíróságok) illetékességétkötik ki.
17.6' A jelen szerzódés nem, Vagy nem kielégítőenszabályozott kérdéseitekintetébena2013. évi V.
törvény (Ptk') és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó szabályai az iányadők'
17 '7. A szerződés elválaszthatatlan részétképezi:
Budapest, 2018. 04. 25.

Keltezés: Szombathely, 2o18. 04. 25'
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