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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)
egyrészről
Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.

Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Képviseli: Grédics Szilárd igazgató
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár
Számlaszáma: 10035003-01743661-00000000

Számlázási cím: 3304 Eger, Sánc u. 6.
Adószáma: 15323864-2-10
mint megrendelő
másrészről
Név: INFODIGIT Kft.
Cím: 4034 Debrecen Keresztesi u. 67..
Képviseli: Szab ó Péter
Levelezési cím: 4034 Debrecen Keresztesi u. 67.
Számlavezető pénzintézete: Unicredit Bank Zrt.
Számlaszáma: 10918001-00000003-54730000
Számlázási cím: 4034 Debrecen Keresztesi u. 67.
Adószáma: 12717284-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 12717284-7219-113-09
Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Cégbíróság
Cégjegyzék száma: 09-09-012503.
mint szállító
együttesen Szerződő Felek
között, az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM
Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) 251. § (2) bekezdése szerint közvetlenül megküldött ajánlattételi
felhívással kérte fel az ajánlattevőket az ajánlattételre. A szállító, mint ajánlattevő az
eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az
ajánlattételi felhívás szerinti bírálati szempont került kiválasztásra, és megrendelő a
szállítót hirdette ki az eljárás (részajánlat) nyerteseként.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 99. §-a rendelkezései alapján a
fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá

1.

A szerződés tárgya

1.1.

Az Ajánlat-kiírási dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) található műszaki leírásnak megfelelő és a szállító ajánlatában meghatározott alábbi termékek (a
továbbiakban: Termék vagy Termékek) szállítása, továbbá jelen szerződés teljesítésé-

1.2.

1.3.

hez szükséges valamennyi szerződéses kötelezettség, így különösen a garanciális feladatok teljesítése.
A szállítandó termékek:
– 1db spektív,
– 1 db okulár tokkal (20-60X),
– 1 db állvány,
– 1 db fotó adapter,
– 10 db háló és feszítő,
– 5 db parti madarak megfogásához és jelöléséhez szükséges varsa,
– 1 db digitális mérleg,
– 1 db digitális tolómérő,
– 1 db denevér detektor,
– 2 db kameracsapda,
– 1 db webkamera,
– 1 db camscope,
– 5 cs kábel, akkumulátorok,
– 50 db kisemlős-csapda,
– 1 db elektromos halászgép (+anód, katód, szák, kesztyű stb.),
– 1 db gumicsónak,
– 1 db csónakmotor,
– 4 db mellcsizma,
– 3 db lepkeháló,
– 1 db generátor,
– az alábbi izzók, foglalatok, kábelek:
• 3 db 160W HMLI higanygőzlámpa (kevertfényű izzó),
• 5 db 125W HGLI higanygőzlámpa (higanygőz izzó),
• 2 db MX-REX M-125W előtét higanygőz izzókhoz,
• 2 db 50 m-es hosszabbító kábel dobon,
– 1 db lámpázó állvány,
– 3 db vödörcsapda,
– 1 db binokuláris mikroszkóp beépített kamerával,
– 1 db gödörfúró (kézi, kis átmérőjű),
– 1 db gödörfúró (gépi, nagy átmérőjű),
– 100 db talajcsapda,
– 1 db mobil kutató állomás,
– 1 db napcellás töltőszett,
– 2 db PDA Magellan Mobile Mapper 6, SD kártyák, adattárolók,
− 1 db notebook.
A fenti Termékekre vonatkozó részletes műszaki leírás jelen szerződés 1. sz. mellékletét képezi.

2.

A szerződés hatályba lépése, a szerződés teljesítési időpontja, átadás-átvétel

2.1.
2.2.

Jelen szerződés aláírásának napján lép hatályba.
A szállítónak jelen szerződés tárgyát képező Termékeket 2012. október 31-ig le kell
szállítania.
A szállító előteljesítésre jogosult. Szállítónak a szállítás napját előre kell jeleznie szállítási helyszínenként, melynek időpontjáról, valamint az üzembe helyezésről a megrendelő képviselőjével egyeztetnie kell.

2.3.

2.4.

A szállító a leszállítandó Termékeket az adott Termékre vonatkozó előírások szerint
csomagolva szállítja le a megrendelőnek. A csomagoláson fel kell tüntetni a Termék
forgalmazójának nevét, címét, a gyártás évét, illetve a csomag tartalmát.
2.5. A leszállított Termék átadásának, illetőleg üzembe helyezésének minden részletre kiterjedően kell megtörténnie.
2.6. A Termékek, valamint azok magyar nyelvű használati utasítása és a garanciavállalási
nyilatkozatok átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat a megrendelő képviselője a szállítólevélre feljegyzi.
2.7. A szállított termékek minősége átvétele is a fentiekkel együtt történik meg.
2.8. A szállítólevélre fel kell jegyezni a Termékekben szemrevételezéssel megállapítható
károsodást, minőségi kifogást is. A hiba- és hiánymentes szállításra vonatkozó szállítólevél alapján a megrendelő képviselője teljesítési igazolást állít ki. A szállítólevél,
több tételben történő szállítás esetén szállítólevelek a teljesítési igazolás mellékleteit
képezik.
2.9. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján
jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek szállító általi kézhezvételétől számított 30 napon
belül a szállítónak saját költségére utánszállítást kell teljesítenie.
2.10. Amennyiben a szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös
megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére,
amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik.
2.11. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a Termék megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek
magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit a hibáért felelős fél viseli.
2.12. A Termék elvesztéséből vagy megrongálódásából, ill. bármely más okból eredő kárveszély viselése a szállítóról az átvételkor száll át.

3.

A teljesítés helye
Az ajánlatkérő székhelye (3304 Eger, Sánc u. 6.).

4.

Szerződéses ár

4.1.

A teljes szerződéses ár 6.572.700.- Ft + áfa, azaz hatmillió-ötszázhetvenkétezerhétszáz forint + áfa.
A szerződéses ár fix ár, a szerződés alatt nem módosítható. A fenti ellenérték teljes
egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő Termékek ellenértékét, továbbá a
szállítási költségeket, a fuvareszközről történő lerakás, az üzembe helyezés, valamint
garanciális kötelezettségek teljesítésének a költségeit is.
A fentieknek megfelelően az ár a szállító által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi szolgáltatás ellenértékét tartalmazza, így ezen túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

Fizetési feltételek

5.1.
5.2.
5.3.

Megrendelő előleget nem biztosít.
Szállító részszámla benyújtására nem jogosult.
A végszámlát a szállító csak a teljesítési igazolásnak a megrendelő 14.1. pontjában
meghatározott kapcsolattartója általi aláírását és a megrendelő kötelezettségvállalásra
jogosult személyének ellenjegyzését követően állíthat ki. A teljesítési igazolást köteles
a végszámlához mellékelni, nélküle a végszámla összege nem fizethető ki.
Ha a megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben,
úgy a megrendelő köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a szállítóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.
A teljesítési igazolás elfogadását megelőzően a szállító köteles nyilatkozni a megrendelőnek, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k), illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakember(ek) egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból. Ezzel egyidejűleg a szállító
kötelesfelhívni az alvállalkozóit és szakembereket, hogy ezen összegekről állítsák ki a
számláikat.
A teljesítésigazolás elfogadását követően a szállító haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg.
A számla összegét a Közreműködő Szervezet annak kézhezvételétől számított 45 napon belül átutalja a szállító jelen szerződésben szereplő számlaszámára.
A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit,
illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja.
Az alvállalkozóknak (szakembereknek) történő átutalást követően a szállító átadja a
fenti pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek, illetve
a támogatónak (Közreműködő Szervezetnek).
Amennyiben a Közreműködő Szervezet a fenti pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul megkapta, a szállító jogosult benyújtani az ellenszolgáltatás fennmaradó részére
vonatkozó számlái(ka)t, melynek ellenértékét a támogató (Közreműködő Szervezet)
15 napon belül átutalja a szállító számlaszámlájára, ha ő az alvállalkozókkal (szakemberekkel) szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette/teljesítették.
Ha a szállító az 5.8., illetőleg 5.9. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Közreműködő Szervezet őrzi, és az csak akkor illeti
meg a szállítót, ha igazolja, hogy az 5.8., illetőleg 5.9. pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember
nem jogosult a szállító által az 5.5. pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy
részére.
A szállítói kifizetésnek a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók.
A fentiek mellett a megrendelő kijelenti, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a
Közreműködő Szervezet jelen szerződésben szereplő határidőn belül nem tesz eleget,
hozzájárul ahhoz, hogy a szállító szerződésszerű teljesítése és az Art. 36/A. §-ban foglaltak betartása esetén azonnali beszedési megbízást nyújtson be a számlavezető pénz-

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

intézete által vezetett, s jelen szerződés meghatározott fizetési számlája terhére. Az
azonnali beszedési megbízáshoz csatolni kell jelen szerződést és jelen szerződés 5.3.
pontja szerinti teljesítési igazolást is. Megrendelő a fenti hozzájárulását, felhatalmazását jelen szerződés aláírásakor átadja a szállítónak.

6.

A felek jogai és kötelességei

6.1.
6.2.

A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni.
Ha a szerződés teljesítése során bármikor a szállító olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a teljesítést, a megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden következményét a szállító viseli.
Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.
Szállító jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat a megrendelő részére.
Amennyiben ajánlatában jelezte, a szállító jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az
alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért.
Megrendelő csak a szállítóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem.
Szállító az ajánlatában megnevezett alvállalkozó(k) személyét csak a megrendelő
egyetértésével, továbbá a közbeszerzésekről szóló módosított Kbt. 303. § (1) bekezdésében és a 304. § (3) bekezdésében foglalt korlátozásokkal változtathatja meg.
Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal a leszállításra kerülő
Termék használhatóságára, illetve arra, hogy az megfelel a vonatkozó hatósági előírásoknak. Szállító szavatol azért, hogy a Termékek alkalmasak rendeltetésszerű használatra és harmadik személynek nincs olyan joga a szerződés tárgyára, amely a megrendelőt használatában korlátozná, vagy akadályozná.
A szállító azon leszállított Termékekre, melyeknél a Dokumentációban jótállási időt
határozott meg a megrendelő, az ott szereplő időtartamú jótállást köteles vállalni.
A jótállás időtartama az elfogadott (hiba- és hiánymentes) szállítástól veszi kezdetét.
A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén a szállító köteles a megrendelő értesítésétől számított 48 órán belül a Termék javítását megkezdeni, és azt további 48 órán
belül befejezni. Amennyiben a szállító a Termék javítását ezen határidőn belül nem
tudja megjavítani, biztosít a javítás időtartamára csereterméket.
A javítások elkészülte után – amennyiben a szállító a Terméket elszállította – a szállító
köteles leszállítani megrendelő számára az eredeti Terméket, és csak ezt követően jogosult a korábban átadott cseretermék visszaszállítására.
Amennyiben a Termékek a rendeltetésszerű használat mellett oly módon hibásodnak
meg, hogy azok nem javíthatók, új Terméket köteles a szállító a megrendelő részére
átadni.
Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben
maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.
A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha
– a szállító bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett,
– az üzemeltetés nem rendeltetésszerűen történik,
– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye,

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
6.11.

6.12.

6.13.

6.14.
6.15.

a garanciális javítást nem a szállító, illetőleg alvállalkozója végzi el, kivéve, ha a
szállító, illetőleg alvállalkozója mulasztása miatt a javítást harmadik féllel kell elvégeztetni a vállalkozó költségén.
A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem.
6.16. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére
információt, kivéve, ha arra a Kbt. felhatalmazást ad.
6.17. A szállító a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a
tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon
hasznosítja.
–

7.
7.1.

Szerződésszegés

Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja.
7.2. Amennyiben a vállalkozó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel
tartozik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az
gazdálkodó szervezettől az adott esetben elvárható.
7.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a
szerződésszegést a vállalkozó, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére
jogosult szerv intézkedése okozza.
7.4. Szállító jelen szerződésben rögzített szállítási kötelezettségének késedelmes teljesítése
esetén a késedelem minden napja után 20.000.- Ft, azaz húszezer forint kötbér megfizetésére köteles.
7.5. Amennyiben a megrendelő a Termék átadás-átvételi eljárása során mennyiségi hiányt
vagy minőségi hibát észlelt, a hiányosság pótlásáig, illetve a hibák kijavításáig hibás
teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési kötbér napi mértéke megegyezik a késedelmi kötbérével.
7.6. A szállító nem teljesítése (pl. a szerződés teljesítésének a szállítónak felróható lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének a szállító általi megtagadása, a szállító jogutód nélküli megszűnése) esetére a nettó szerződéses ár 10%ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg a megrendelőt.
7.7. Amennyiben a Támogatási szerződést a megrendelő a szállítónak felróható okból szegi meg, és emiatt kára keletkezik (pl. támogatás vagy annak egy része visszavonása), a
szállító a Ptk. 355. § (4) bekezdése alapján köteles megtéríteni az esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatai összegét.
7.8. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a szállítóval szemben
érvényesítse.
7.9. Amennyiben kötbér felszámítására sor kerül, a kötbér összege kiszámlázásra kerül.
7.10. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről,
mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik.

8.

Vis maior

8.1.

Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni,
beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat:
– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen
ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó
– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris
hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a robbanásveszélyes
nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben,
– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború,
– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a tervező alkalmazottaira terjed ki
– természeti katasztrófa.
Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) értesíteni a
másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a felek előzetesen egyeztetnek.
Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a szállító köteles
törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető.

8.2.

8.3.

9.

Szerződésmódosítás
A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 303. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján írásban lehet módosítani. Nem minősül a szerződés módosításának a
felek nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

10.

Érvényesség, részleges érvénytelenség
Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg.

11.

A szerződés megszűnése

11.1. Jelen szerződés megszűnik jelen szerződésben foglalt feladatok hiánytalan és hibátlan
teljesítésével.
11.2. A szerződés közös megegyezéssel bármikor megszüntethető.
11.3. Megrendelő jogosult jelen vállalkozási szerződést minden indokolási kötelezettség
nélkül legkevesebb 8 napos felmondási határidővel felmondani. A felmondási idő
kezdő napja a felmondás kézbesítését követő első nap. Kézbesítési vélelem esetén a

11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

12.

másodszori sikertelen kézbesítés napjától számított ötödik napon kell a nyilatkozatot
kézbesíttetnek tekinteni.
A közös megegyezésen, jelen szerződés 11.3. pontjában szereplő rendes felmondás,
illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést
azonnali hatállyal egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha
– a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem
teljesítette, s erre a másik fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el;
– a szállító ellen csődeljárás indult és a vonatkozó jogszabályok alapján tartott tárgyaláson a hitelezőktől nem kap előzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére;
– bírósági döntés szerint a csődeljárás során a hitelezőkkel nem jön létre egyezség;
– a szállító az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását
kéri a vonatkozó jogszabályok alapján;
– a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja;
– a szállító végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza.
Bármelyik fél által történő felmondás esetén a fizetések a felmondási idő lejártáig,
illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért teljesítendők,
s a felek egymással elszámolnak.
Megrendelő a szerződéstől a Ptk. 395. § (3) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezte
esetében elállhat.
A szállító kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő
megszűnése esetén a megrendelő által rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket,
bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés megszűnésének napján a
megrendelő részére visszaszolgáltatja, amennyiben erre a megrendelő igényt tart.

Alkalmazandó jog
Jelen szerződést a Magyar Köztársaság jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni:
− a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
− a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény.

13.

Eljárás jogvita esetén
Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton
kísérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem kerül
sor, úgy a Felek a jogvita eldöntésére az Egri Városi Bíróság, illetve a Heves Megyei
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

14.

Képviselet

14.1. Megrendelő kapcsolattartója, aki a teljesítési igazolás kiállítására jogosult:
Név: Dudás György
E-mail: dudasgy@bnpi.hu
Tel: +36-36-411-581

Telefax: +36-36-412-791
14.2. Szállító képviselője/képviselői:
Név: Szabó Péter
E-mail: szabo.peter@infodigit.hu
Tel: 06/20/978-5459
Telefax: 06/52/532-989

15.

Egyéb

15.1. Jelen szerződés általános egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre.
15.2. Jelen szerződés a megrendelő „Vizes élőhelyek rekonstrukciója a BNPI működési területén: A Dél – Borsodi tájegység tájrehabilitációja II. ütem” tárgyú [KEOP3.1.2/2F/09-2010-0027] tárgyú projektjéhez kapcsolódik.
15.3. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel
együtt kezelendők:
– Ajánlattételi felhívás,
– Ajánlat-kiírási Dokumentáció,
– Szállító ajánlata.
15.4. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk
közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak.
15.5. Szerződő felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat
alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal is jogosult
ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű
felhasználását.
15.6. Jelen szerződés 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A
szerződés 3 (három) db eredeti példánya a megrendelőt és 2 (kettő) eredeti példánya
pedig a szállítót illeti meg.
15.7. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag
aláírták.

Mellékletek: 1 db
1. számú melléklet: A szállításra kerülő eszközök műszaki leírása

Eger, 2012. február 17.

……………………………………..
Megrendelő

…………………………………………
Szállító

