
Glzn: 263/2016.

ADASVETELI KERETMEGALLAPODAS

Amely l6trejott egyrdszr6l a Pest Megyei F6iigy6szs6g
szdkhely: 1064. Budapest, Vcinismarty u34lA
ad6szdma: 1.5300 1 48-2-41
k6pviseli: dr. Szab6 Ferenc, mint megrendel6 - a tov6bbiakban: Vev6 - ,

mdsr6szr6l a

Xcopy Kereskedelmi 6s Szolgiltat6 Kft.
sz6khely: 1103 Budapest Gy<imr6i ft 86.

Cg. szdma: 0l-09 -26931,5

ad6 szdrna: IO9 007 5 O -2 - 42
k6pviseli: Rdv6sz G6bor - iigyvezetb mint nyertes ajhnlattev6 - tov6bbiakban Elad6 -, egyiittesen:
Felek krizott, alulirott helyen 6s id6ben, az alitbbi feltdtelekkel:

1. El6zm6ny

1.1. Vev6, mint ajrinlatk6rd a kdzbeszerzlsekr6l sz6l6 2011. 6vi CVffi. tdrvdny (tov5bbiakban: Kbt.)
alapj6n nemzeti nyilt keretmegdllapod6sos kcizbeszerz6si elj6r6st inditott ,,Irodai paplrdru,
iro daszerek is/vagy tonere k beszerzise " t6rgyrlban.

1.2. Vev6 a keretmeg6llapod6sos klzbeszerzdsi elj6r6s els6 szakaszhban, az eljar6s eredm6nyekdnt
Elad6val, mint az eljdrds 2. r6sztetjesit6s6nek - Tonerek szilllitdsa - nyertes ajdnlattev|jevel az

aj6nlatt6teli felhiv6sban 6s dokument6ci6ban 6s az ajilnlatban rogzitett feltdtelek szerint koti
jelen keretmeg6llapod6st.

1.3. Szerzddl Felek rdgzftik, hogy a keretmegiillapod6sos eljdr{s miisodik rdsze, a Kbt. 110. $ (3)
bekezd6s a) pontja alapj6n keriil lefolytat6sra, kcizvetlen megrendel6s ritj6n (tovribbiakban:

Megrendel1s)

1.4. Elad6 tudomisul veszi, hogy szerz6d6s 1.1. pontjrlban megnevezetltirgytt keretmegdllapodiisos
klzbeszerzds elj6rds m6sodik rdszek6nt lefolytatott megrendel6sek minden esetben jelen

keretmeg6llapodds r€sz6t k€pezik.

1..4. Elad6 tudom6sul veszi tov6bb6, hogy a jelen keretmeg6llapod6s olyan el6ir6sokat tartalmaz,
amelyek kdtelez6 tartalmi elemei az eljilris m6sodik szakaszhnak eredm6nyek6nt kotend6
megrendel6seknek.

1.5. Felek jelen ad6svdteli keretmeg6llapod6st a kdzbeszerz6si elj6r6sban a Vev6, mint aj6nlatk6r6
aj6nlatt6teli felhiv6sa 6s dokumentdci6ja (2. szdmil melldklet), valamint az Elad5, mint a(z) 2,

rdszteljesftdsben nyertes aj6nlattev6 aj6nlat6nak (3. szdmil mell1klet) a tartalma szerint kotik
meg.
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2. A keretmegrillapodds trirgya

2.1.. A keretmegdllapod6s tfirgya az Elad6 k6zbeszerz1si elj6rds sor6n tett ajdnlatdban (a
tov6bbiakban: Ajdnlat) foglaltak szerint a Legfdbb tigy6szs6g nev6ben eljrir6 Pest Megyei
F6iigy6szs6g r6sz6re - az elj6r6s m6sodik szakasz6nak eredmdnyek6nt megki.ildcitt
megrendel6sek alapjdn - Tonerek folyamatos eladdsa 6s sz6llit6sa a kdzbeszerzdsi
dokumentdci6ban 6s az Ajdnlatban meghatdrozon felt6telek szerint.

2.2. Elad6 aj6nlata tartalmazza a term6Hist6t - az egyes term6kek tartalm6val, jellemz6ivel, miiszaki
kcivetelmdnyeivel 6s egys6g6raival egyi.itt - amely jelen szerz6d6s elv6laszthatatlan reszdt
ktpezl (1. szdmil melldklet)

2.3. A keretmeg6llapod6s keretjellege folytrin Vev6t, mint aj6nlatk6r6t rendel6si kotelezettsdg nem
terheli, ilyen alapon Elad6, mint aj6nlattev6 megtdrit6si ig6nnyel nem 6lhet a Vev6vel szemben.

2.4. Elad6 Vev6vel szemben semmilyen igdnyt nem drv6nyesithet azon az alapon, hogy a Vev6
megrendel6sei nem meritik ki a term6kek listdji{t, illetve nem 6rik el a krizbeszerzlsi eljdrds
dokument6ci6j 6ban me ghatdr ozott 6ves felhaszn6l6si mennyis6get.

2.5. Vev6 fenntartja annak jogit, hogy megrendel6sdvel sziiksdg esetdn a termdklistht es az abban
l6v6 termdkek 6ves meghatirozott megrendelhetd mennyis6g6t b6vitse, illetve, hogy az egyes
termdkcsoportok, termdkek tartalmilt" miiszaki krivetelmdnyeit az Elad6 el6zetes
hozzdj 6rul6s dval m6dositsa.

2.6. Vev6 fenntartja a jogot tov6bb6, hogy az Elad6 Sltal becsatolt term6kkatal6gusban szerepl6
egydb term6kb6l is rendelhet, mely esetben Elad6nak ugyanazon kedvezm6nyt kell biztositania
a Vev6nek, mint amit Aj6nlatfban hasonl6 term6kk0r esetdn adott.

2.7. Elad6 koteles az ad6svdtelt ds a hozzh kapcsol6d6 sz|llitirst megfelel6 szakdrtelemmel ds koriil-
tekint6ssel ell6tni, cisszhangban a tevdkenys6gdre vonatkoz6, mindenkor hatdlyos jogszab6lyok-
ban foglaltakkal, tovdbb6 a tev6kenys6g v6gz6s6vel kapcsolatban i4ltal6nosan elismert szok6-
sokkal6s norm6kkal.

3. A keretmegdllapod6s id6tartama

3.1. Felek jelen keretmegdllapod6st hathrozott iddtartamra kdtik.

3.2. A keretmeg6llapod6s annak aliirdsa napj6n l6p hat6lyba, 36 h6nap iddtartamig, illefve a

keretmeg6llapod6s 2. r€szteljesftdsben meghatdrozott becsiilt 6rt6kek6nt meghat6rozott nett6
(17 .93O.920,00 Ft) keretosszeg kimeriil6sdig.

4. A teljesit6s helye:

1. Pest Megyei F6iigydszs6 g 1064 . Budapest, Vdrdsmarty u. 341 A

Term6kek megrendel6 se (keretmegdllapoddsos elj drds mdsodik rdsze)

Vev6 jelen ad6sv6teli keretmeg6llapodds alapj6n, annak hat6lya alatt, folyamatosan ktiltin-
kiilon, irdsban rendeli meg Elad6t6l a konkr6t termdkeket (tovr4bbiakban: Termdkek), jelen szer-
z6dds 4. szdmfi melldklet szerinti megrendel6 (tov6bbiakban: Megrendelf) segitsdgdvel.

3.

5.1.

b. i \L,\
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52. Yev6 az ir6sban 6tadott, vagy elektronikusan megktilddtt megrendel6ben r6szletesen ismerteti
Elad6val a lesz6llitand6

- termdkek pontos tfpusait,
- azok mennyisdgdt,
- a teljesttds pontos helydt
- a teljesftds idejdt.

5.3. Elad6 a megrendel6 kdzhezv6tel6t6l sz6mitott 1 munkanapon beltil kdteles a megrendeldst ir6s-
ban 6s elektronikusan is visszaigazolni. A visszaigazol6snak tartalmaznia kell a sz6llit6s napjrit
is.

6. Az Elad6 kiitelezetts6gei

6.1. EladS kcjtelezi mag6t, hogy az ajflnlattdteli dokumentdci6ban 6s a nyertes ajdnlatdban
megaj6nlott, a jelen szerz6d6s l. szdmil melldkletdben 6s a term6kkatal6gus6ban felsorolt,
valamint a konkrdt megrendeldsekben el6irt 6s kiz6r6lagos tulajdon6ban rill6 termdkeket a

keretmeg6llapod6s hat6lya alatt folyamatosan, a k6rt teljesitdsi helyre 6s az ajilnlatdban vdllalt
hatitrid6 alatt a Vev6 tulajdon6ba adja.

6.2. Jelen keretmeg6llapod6s elv6laszthatatlan rdszdtkdpezi az l. szdmir melldklet, amely r6szletesen

tartalmazza a keretmeg6llapod6s thrgyhtkepezb termdkek v6rhat6 mennyisdgdt, specifik6ci6j6t,
valamint t6teles 6rlist6j6t.

6.3. Elad6 6ltal leszilllit6sra keriil6 term6keknek meg kell felelnii.ik az ^1. szdmil melldklet szerinti
specifikdci6nak, valamint azoknak a miiszaki jellemz6knek/param6tereknek, amelyek a

szerz6d6s hivatkozott melldklet6hez esetlegesen csatolt leir6sokban szerepelnek.

6.4. Elad6 a term6kek sz6llitds66rt a Vev6 feld dijazris felszflmithsSra nem jogosult, a term6kek
v1telfira a sz6llit6si kolts6geket mag6ban foglalja.

6.5. Elad6 a termdkeket becsomagolva, a sz6llit6s m6dj6nak megfelel6 csomagoliisban sz6llitja le. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog 6ps6g6t a fuvaroz6s 6s a t6rol6s
id6tartama alatt meg6vja. Elad6nak a csomagolSson fel kell ttintetni a termdkek azonosit6s6hoz
sziiks6ges adatokat.

7. A Vev6 kdtelezetts6gei

7.1,. A lesz6llitott termdkek fuvaroz6t6l tdrt6n6 6tvdtele 6s azok v6tel6r6nak megfizet6se a Vev6
kotelezetts6ge. A termdkek fuvaroz6t6l tortdn6 6tv6telekor a Vev6 kizhr6lag a csomagol6son
6szlelhet6 sdriildsek 6s csomag/doboz hiSnyok eset6n koteles a fuvaroz6val szemben k6rigdnyt
bejelenteni.

7.2. A termdkek csomag/doboz szerinti mennyisdgi 6w6tel6re a fuvaroz6t6l tdrtdn6 6tvdtelkor keriil
sor, mig a t6teles mennyis6gi 6s min6s6gi 6tvdtelre a term6kek szavatoss6gi idej6n beliil, a

t6nyleges felhaszn6l6sok alkalm6val kertil sor.

7.3. A mennyisdgi hi6nyokr6l ds s6rtil6sekr6l a Vev6 jegyz6konyvet vesz fel, melyet haladdktalanul
kciteles az Elad6 rlszdre megkiildeni. A meg6llapitott hi6nyokat 6s sdrtilt termdkeket Elad6 a

jegyz6konyv kezhezveteldt6l szSmitott 5 munkanapon beliil sajSt kolts6gdre ut6nszrillit6ssal
kcjteles p6tolni.

7.4. A lesz6llitott termdkeket a Vev6 sajAt k6lts6gdre 6s vesz6lydre a termdkek rendeltet6sdnek
me gfelel6 koriilmdnyek kiizdtt raktin ozza.
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7.5. A term6kek min6sdgi 6tv6tel6re a felhaszn6l6s ftiggv6nydben folyamatosan keriil sor.

7.6. A Vev6 kdteles az eszlelt min6sdgi hib6t annak felfedezdse ut6n
kozolni 6s egyben szavatossdgi ig6ny6t megjelolni.

7.7. Amennyiben Elad6 a Vev6 min6sdgi vagy mennyisdgi kifog6s6t
kozcisen helyszfni szemldt tartanak, melyr6l jegyzdkonyvet vesznek

az Eladdv al haladdktalanul

nem ismeri el, rigy a felek
fel.

8. Teljesit6s

8.1. Elad6 adott megrendeldst annak kezhezvdtelltll szhmitott I munkanapon beliil a megrendelds
visszaigazol6s6ban drtesiti 6s legfeljebb 2 munkanapon beliil (ajdnlattevf dltal vdllalt) az adoII
megrendeldst teljesiteni. A teljesitds napjSr6l Elad6 a Vev6t a visszaigazolSsban thjekoztatni
koteles.

8.2. Elad6 kdtelezettsdget v6,llal arra, hogy a jelen szerz6dds keret6ben lesz6llitott term6kek a
sz6llit6s napj6n drvdnyes szabv6nyoknak megfelel6, I. osrt6'lyfi min6sdgiiek, ijak, azok
tulajdonjog6t ds birtok6t Elad6 jogosultan adja 6t Vev6nek.

9. A v6teldr, teljesit6sigazol{s, fizet6si felt6telek

9.1. A v6tel6r az eryes megrendel6sek teljesit6sekor v6lik eseddkess6. Vev6 el6leget nem fizet.

9.2. Elad6 az egyes megrendel6sek v6tel6r6t a jelen keretmeg6llapod6s alapjbt kepezl kdzbeszerzdsi
elj6r6sban tett egysdg6rak alapulv6tel6vel, azok alapjdn 6s azok alkalmazdsdval 6llapitja meg.

9.3. Jelen keretmeg6llapodris alapjatkepezlkdzbeszerzdsi eljrlr6sban tett egysdgdrak36h6napig (az
ajdnlatban megajdnlatott drtartds mdrtdkig) ktitottek, azok az Elad6 rlsz5rll semmilyen esetben
nem m6dosithat6k.

9.4. Elad6 k6telezetts6get v6llal arra, hogy miiszaki-szakmai ajdnlata rlszeklnt benyrijtott
termdkkatal6gusban szerepl6, egydb termdkek lista6rib6l ugJanazon kedvezm6nyt biztosftja
Vev6nek, mint amit a benyrijtott ajhnlathban szerepl6, hasonl6 termdkkdne v6llalt.

9.5. Egyes megrendel6sek v6tel6ra magdba foglalja a megrendel6sben foglalt term6kek jelen
szerz6dds 4. pontj6ban meghat6rozott 6s megrendel6ben megjel<ilt teljesitdsi helyre tdrt6n6
kisz6llit6s6nak valamennyi koltsdgdt, tovSbbf minden olyan v6mot, ad6t, illetdket 6s egy6b
j6rul6kos kciltsdget, amely Elad6n6l felmeriil.

9.6. Elad6 az egyes megrendeldsek alapj6n lesz6llitott termdkek verclfuLt a megrendelt term6kek
hidnytalan 6s szerz6d6sszeriilesz6llit6s6nak teljesitdsigazol6s6t kcivet6en jogosult leszirmlilzni a

Vev6 feld.

9.7. Megrendel6 a teljesit6sigazolils kiad6s6t mindaddig megfagadhatja, amig a Sz6llit6 teljesit6s6vel
kapcsolatban b6rmilyen mennyis6gi vagy min6s6gi kifog6s fennSll.

9.8. Vev6 jogosult azElad6 6ltal benyrijtott sz6mlilval szemben 8 napon beliil kifog6ssal 6lni, Vev6
pedig a kifog6st6l szhmitott 8 napon beliil sz6ml6val egy tekintet al5 es6 okiratot 6llft ki.

9.9. Vev6 a leigazolt sz|mlfit - a polg6ri torv6nykcinyvrdl sz6l6 2013. evi V. torv6ny (tovdbbiakban:
Ptk.) 6:130.$ (1) bekezdds szerint - 30 napon beltil 6tutal6ssal egyenliti kr az Elad6 Sberbank-

n6l v ezetett I 4100 440 -19330660 -7 0000003 szdrmld sz5ml6i5ra.
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9.10. A szSmla abban az id6pontban tekintend6 kiegyenlitettnek, amikor a Vev6 szfimlavezet6 bankja
a Vev6 banksz6mlSj 6t akifrzetesre keriil6 vetelfir osszegdvel megterheli.

9.11. Elad6 thjdkoztatja a Vev6t, hogy a jelen keretmeg6llapod6s alapj6n a Vev6 6ltal teljesitend6
kifizetdsekre - tekintettel arra, hogy a szerz6d6s kozbeszenfsi elj5r6s alapj6n keriil megk6t6sre

- az ad6zhs rendjdr6l sz6lo 2003.6vi XCIL T<irvdny (a tovrlbbiakban: Art.) 36lA.$-dnak
rendelkez6sei alkalmazanddk.

9.12. Elad6 tiljdkoztatja tov5bb6 a Vev6t, hogy az Art.36lA. $-dban meghatdrozott kotelezetts6gek -
igy a t6jdkoztatdsi kotelezettseg - 6t is terhelhetik a Kbt. 6s a Ptk. szerinti esetleges
alv 6llalkoz6i ir6ny 6b an.

9.13. A Felek meg6llapodnak, hogy nem alkalmazhat6ak a kdsedelmes fizet6s szab6lyai,
jogkdvetkezm6nyei, ha Vev6 az Art.361,{. $-6ban el6irtaknak megfeleld felt6telek teljestil6se
hiriny6ban visszatartja a kifizet6st. Amennyiben Elad6 nem teljesiti hat6rid6ben a kifizetds
jogszabilly szerinti el6feltdteleit, a Yevb fizetdsi hatdrideje az Elad6 kdsedelmdnek idej6vel
meghosszabbodik.

9.14. Elad6 nem fizet, illetve szdmol el a jelen keretmeg6llapod6s teljesit6s6vel osszefi.igg6sben olyan
kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6
t6rsas6g tekintet6ben mertilnek fel, 6s amelyek a nyertes ajrinlattev6 ad6koteles jdvedelmdnek
csrikkent6s6re alkalmasak.

9.15. Elad6 kdteles a jelen keretmeg6llapod6s teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetdt a Vev6 szdmdra megismerhetlve tenni 6s a Kbt. 125. S $) bekezdls szerinti
i.i gy lete kr6 I az aj 6nlatkdr6t haladdktalan u I 6rte s ite n i.

10. A szerz6d6s meger6sit6se

10.1. Vev6 abban az esetben is jogosult 6rv6nyesiteni a szerzilddsszeg6sb6l fakad6 igdnyeit, ha a

teljesit6st elfogadta, illetve ateljesitdsigazolilst kiadta annak ellendre, hogy a szerz6ddsszegdsr6l
tudott vagy arr6l tudnia kellett volna, de igdnydt nem jelentette be halad6ktalanul.

10.2. Elad6 kotb6rfelel6ss6ggel tartozik, ha k6sedelmesen, hib6san teljesft, illetve ha a teljesitds
lehetetlenn6 v6lt (meghirisul6s).

10.3. Elad6 kdsedelmesen teljesit, ha az aj6nlatban v6llalt 2 munkanapos sz6llit6si (eljesit6si)
hat6rid6 eredm6nytelentil eltelt. K6sedelmes teljesitds esetdn a kotbdr alapja a kdsedelemmel
drintett megrendel6ben feltiintetett term6kek brutt6 v€tel6ra, m6rt6ke napi 1 Vo, maximum 15 7o.

A kdsedelmi kdtbdr a kdsedelem megsziin6sekor, illetve a kdtb6r maximum6nak eldr€sekor
esed6kes. Elad6 kriteles megtdriteni a Vev6nek a kdsedelemb6l ered6, kotb6rt meghalad6 k6r5t,
kivdve, ha bizonyitja, hogy a kdsedelem elh6rit6sa 6rdek6ben rigy j6rt el, ahogy az az adott
helyzetben Sltalflban elvSrhat6.

10.4. Amennyiben Elad6 kdsedelme meghaladja a 15 napt6ri napot, a megrendeldsben meghatilrozott
term6kek ad6sv6tele - amennyiben a Vev6 m6sk6pp nem rendeli - meghirisul 6s meghirisul6si
kritb6r v6lik eseddkessd. A meghirisul6si kotb6r 6rv6nyesit6se kiz6rja a k6sedelmi ktitbdr
kovetel6s6t. Meghirisul6s eset6n az Elad6 a nem teljesitett ad6sv6telre vonatkoz6 brutt6 vdtel6r
3}Vo-itnak megfelel6 meghirisul6si kotb6rt kcjteles a Megrendel6 r6sz6re frzetni.

10.5. Elad6 hibi{san teljesit, ha az Eladd 6ltal sz|llitott term€kek nem felelnek meg a teljesitdskor a

jogszabdlyban, a jelen keretmegiillapoddsban, vagy a megrendel6sben meghati4rozott
kovetelm6nyeknek.
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10.6. Hib6s teljesft6s esetdn a kdtbdr alapja 6s mdrtdke a hib6s teljesit6ssel 6rintett term6k(ek) UrutiO
v6tel6r6nak to%o-a. Hib6s teljesit6s eset6n a Vev6 kiz6r6lag a term6k(ek) kicser6l6s6t fogadja el.

10.7. Felek meg6llapodnak, hogy a kdsedelmes, hibi4s teljesit6s, vagy meghirisul6s ok6n fenn6ll6
kdtb6r kciveteldsdt Yev6 az eseddkessdgkor fizetend6 v6tel6r dsszegbdl jogosult levonni,
tov6bb6 kovetelheti felmeriilt egy6b k6rai megt6rit6s6t is.

10.8. Amennyiben Elad6 kdtbdr fizetdsdre kriteles, a kotbdr dsszeg6r6l - av6tel6rral szemben -Vev6
szhmlilt 6llit ki. A kcitb6rre vonatkoz6 szhmla fizetdsi hatarideje, amennyiben a Vev6 plnzigyi
besz6mit6ssal nem 6l: a sz6mla k6zhezv6tel6t6l szimitott 30 nap.

10.9. A kdtbdrt akkor is meg kell frzetni, ha Vev6 k6ra nem mertilt fel. Vev6 a k<itbdren feliil
kcivetelheti k6ra megtdrit6sdt, 6s drvdnyesftheti a szerzld6sszegdsb6l ered6 ery6b jogait is.

I 0. I 0.Vev6 kdsedelmesen teljesit, ha

a) a szerzfiddsszerti teljesitds ellendben az Elad6nak jar6 vdtel6rat a szhmlfiban megjeldlt
esed6kess6g id6pontj6t kovet6 30 napon beltil nem vagy csak r6szben fizeti meg, vagy

b) a szerzilddsszertien felaj6nlott teljesit6st nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
int6zked6seket, nyilatkozatokat, amelyek sziiksdgesek ahhoz, hogy Elad6 szerz6ddsszeriien
teljesiteni tudjon.

l0.l LA Vev6 koteles megtdrfteni Elad6nak a kdsedelemb6l ered6 k6r6t, kivdve, ha bizonyitja, hogy a
k6sedelem elh6rit6sa 6rdek6ben rtgy jdrt el, ahogy azazadott helyzetben 6ital6banelv6rhat6.

10.12.Vev6 k6sedelmes fizet6se esetdn a Ptk. 6:155. $ (1) 6s (2) bekezd6se szerinti kdsedelmi kamat
fizet€slre koteles Elad6 ftsz|re.

11. Szavatossr{g, j6t6lkis

1 l.l Elad6 az egy megrendel6sek alapjirn lesz6llit6sra keriil6 termdkekre az idevonatkoz6
jogszab6lyokban el6frt szavatoss6got v6llal.

11.2. Amennyiben a szavatoss6gi id6tartam alatt a termdkek valamelyike tekintetdben meg6llapitast
nyer, hogy a jelen szerz6ddsben meghatdrozott min6s6gi kdvetelm6nyeknek nem felel meg,
Elad6 kriteles a Vev6 6ltal ktildritt bejelent6s alapjfun a term6ket a saj6t koltsdg6re 5 napon beliil
kicserdlni. A kicserdlt termdk tekintetdben a szavatoss6gi id6tartam a csere id6pontj6t6l rijra
kezd6dik.

11.3. Elad6 az flltala leszdllitott term6kekre 6 hdnap jdt6ll6st v6llal.

1L.4. Elad6 kotelezettseget v6llal arra, hogy bdrmely term6knek a j6t6llesi id6 alatti hibfja, illet6leg
meghib6sod6sa eset6n Vev6 jelzdset6l szhmitott 5 napon beliil a termdket kicserdlni.

12. A szerz6d6s megszfin6se 6s m6dositrisa

12.1,. A jelen keretmeg6llapod6s megsziinik:

a) a hathr ozott id6 lejilrtin al,

b) a keretcisszeg kimertil6s6vel,

c) valamelyik f6l felmond6s6val,

d) kdzds me ge gye z6sse I tortdn6 me gsztintetdsse l.

e) b6rmelyik fel jogut6d n6lktili megsziindsdvel

(



Y2.2 A keretmegSllapod6s megsziindse nem drinti a megrendeldsben mir elviillalt kdtelezettsdgek
teljesit6s6t.

1,2.3. A keretmegi{llapod6st b6rmely fdl indokl6s n6lktil, a mdsik f6llel fr6sban kcizcilt felmond6ssal
megsziintetheti. A felmond6si id6 kdt h6nap.

tZ.4 Elad6 jogosult jelen keretmeg6llapod6st azonnali hat6llyal felmondani, amennyiben a Vev6
srilyos szerzfiddsszeg6st kdvet el, igy ktildnosen, ha valamely eseddkes fizetesi kotelezetts6gdvel
neki felr6hat6an 90 napot meghalad6 k6sedelembe esik.

12.5. Vev6 a jelen keretmegSllapodist azonnali hat6llyal felmondhada, ha

a) Elad6 vagyoni helyzet6nek roml6sa vesz6lyezteti a keretmeg6llapod6s teljesit6s6t ((gy
ktilcindsen, ha Elad6val szemben cs6d-, felszdmol6si-, vdgelszdmoldsi elj6r6s indul), vagy

b) a Elad6 srilyos szerzfiddsszegdst kovet el.

12.6. Elad6 sirlyos szerz6d6sszeg6s6nek min6stil kiil6n0sen, ha a keretmeg6llapod6s id6tartama alatt

a) Elad6 k6sedelmes teljesitdse folytiin a kdtbdr legal6bb kdt alkalommal el6ri a maxim6lis
m6rtdket;

b) Vev6 legal6bb hrirom alkalommal jogosulttS v6lik a hib6s teljesitdsi kdtb6rre.

t2.7. Yevljogosult a jelen keretmeg6llapod6st - annak azonnali hat6llyal val6 megsziintet6se helyett

- olyan, kdt h6napn6l nem kds6bbi id6pontra felmondani, amely alatt a megrendeldsek
ritvdtel6r6l megfelel6en gondoskodni tud.

1"2.8. Jelen keretmegSllapodSs megsziin6se esetdn a Felek kdtelesek teljes kdrtien elszdmolni
egymi{ssal.

12.9. Jelen keretmeg6llapod6s csak ir6sban, a Felek kdzos megegyez1s€vel, krzSr6lag a Kbt.-ben
foglaltaknak megfelel6en m6dosithat6.

13. A felek k6pviselete

13.1. Felek meg6llapodnak, hogy a keretmeg6llapod6ssal, a megrendeldsekkel, azok teljesit6sdvel,
illet6leg a szerz6dds esetleges m6dositas6val kapcsolatban a feleket az alflbbi szemdlyek
kdpviselik:

Vev6 r6szdr6l: a szerz6ddssel kapcsolatban - dr. Szab6 Ferenc fdi.igydsz

a szdmlflz6ssal kapcsolatban - Balogh J6zsefn6 gazdashgi osztillyv ezetb

a megrendeldsekkel kapcsolatban - T6thn6 fekete Brigitta tisztvisel6

- Biiki Kriszti6n irnok

Elad6 rdszdr6l: a szerz6ddssel 6s teljesitdssel kapcsolatban - Hoffmann R6bert

a szirmlilzitssal kapcsolatban - Obranovics Agnes

13 .2. F elek kote lesek e gytittmtikd dni a szerzfidds telj es it6 se drdekdben.

13.3. A szerz6d6 felek jelen szerz6d6s teljesitdse sor6n minden ldnyeges kciriilm6nyr6l kotelesek
e gy mi4s t h al ad 6 kt al anul ir6sb an t6j lkoztatni.

13.4. A Felek a kapcsolattart6k szemdlydben bekcivetkezett v6ltozdsr6l ir6sban ktitelesek a mr4sik felet
6rtesiteni, ezen lrtesitds nem mindsiil a keretmeg6llapod6s m6dositds6nak.



14. Egy6brendelkez6sek

14.1. Felek a jelen keretmeg6llapodSsb6l ered6 esetleges vitAikat megkis6rlik b6k6s riton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredmdnyre, fgy osszeghatfrt6l fiigg6en a Pesti Kiizponti Keriileti
Bir6sdg, illet6leg a F6vdrosi Tdrvdnyszdkkizhr6lagos illet6kessdgdt kotik ki.

14.2. Felek a jelen keretmeg6llapod6st mint szerz6ddses akaratukkal mindenben megegyez1t
j6v6hagy6lag frt6k al6 azzal,hogy az itt nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben a Kbt. ds a Ptk.
vonatkoz6 rendelkez6seit tekintik az ir 6ny ad6nak.

A szerz6d6s melldkletei:

- 1. sz{mri mell6klet: Termdklista
- 2. szSmf melldklet: Ajdnlati felhtvds ds dokumentdci|
- 3. szdmf melldklet: Elad6 nyertes ajcinlata
- 4. szdmri melldklet: Megrendeld

Budapest, 2o16. janu6, |i... ;'
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