
ADAS-VfTELI KERETSZERZoDTS

Amely ldtrejOtt egyr6szr<jl a Szabolcs-SzatmAr-Bereg Megyei Foiigydszs6g

sz6khely: 4400 Ny(regyh6za, Bocskai u.4. sz6m,

ad6szima: 153N7 48-2-41,
k6pviseli: Dr. Zsiros Zsolt f6iiry€sz, mint Vev6 - a tovdbbiakban: Vev6 ,

m6srdszr<jl a RENOME-PRINT Kereskedclmi 6s Szolg6ltat6 Kft

sz6khely: 4400 Nyiregyh6za, Szent Istv6n 6t 4, sz1m,

Cg. szdma: 15-09-065490,
ad6sz6ma: 1.17 66223 -2-L 5,
kdpviseli: Szrics Mihrily Tibor iigyvezeto igazgat6, mint Elad6 - a tovabbiakban Elad6 -

kdzott a mai napon az al6bbi felt6telekkel:

I. Az ADAS.VETELI KERETSZERZ6DT'S TARGYA

1.1. Felek meg6llapitjdk, hogy Vev<j 2015. m6rcius 19. napjdn ktizbeszerz6si elj6r6st inditott ,'.4

sztbolcs-sptmir-Bereg Megyei Ffliigltdsuig fiszire nyomtatf lestikek is kipalkotti

egtsigek beszerzise" tirgy6ban. Az eljrlrris nyertese a Elad6, mint ajrlnlattev6 lett. Felek a jelen

uA,e"-uet"ti keretszerz6ddit a kdzbeszerz€si elj6rriLsban a Vev6, mint aj:imlatk6r6 aj6nlaftdteli

felhivdsa 6s dokumentdci6ja, valamint Elad6, mint nyertes ajAnlattev6 ajiinlat6nak tartalma

szerint kdtik meg.

1.2. Jelen adds-v6reli keretszerzodds t6rgya a Legf6bb Ugy6szs6g nev6ben eljir6 Szabolcs-Szatm6r-

Bereg Megyei Fciiigydszsdg r1szdri ,,Nyomtatd festdkek is kipatkotti egtsdgek besze,rzise" 6s

folyamatoi sz6llit6sa a kdzbeszerz6si dokument6ci6ban 6s az Aj6nlatban meghat6rozott

felidtelek szerint. Az Aj6nlat l. sz6mir melldkletkdnt jelen szerz<idds elvilaszthatatlan r6sz6t

kdpezi.

1.3. Elad6 ajanlata larialmazza a term6klistet, az egyes termdkek tartalmat, jellemzoit, miiszaki

kovetelm€nyeit.

Vevo fenntartja annak a jog6t, hogy az egycdi megrendel6sekkel a term6kek term6klist6j6t, az

abban l6v6 termdkek eves ireghat.irozott megrendelhet<i mennyis6gdt btivitse, illetve, hogy az

egyes termdkcsoportok, term6kik tartalm6nak, mtiszaki ktivetelm6nyeinek m6dosit6s6t k6rje.

Elad6 Vevtivel szemben semmilyen ig6nyt nem drvdnyesithel azon Lz alapon' hogy a Vevr!

megendel6sei nem meritik t; a t".me[et listSjrit, illetve nem 6rik el az Ajdnlat szerint

meghat6rozott megrendelhet6 mennyisdget.

1.4. Elad6 kdteles a szillitdst megfelel6 szakdrtelemmel 6s koriiltekintdssel elliitni, dsszhangban a

tev6kenys6g6reVonatkoz6'-minttenkorhat6lyosjogszabdlyokbanfoglaltakkal,.tovSbb6a
tev6kenys6! v6gz6s6vel kapcsolatban 6ltaldnosan elismert szok6sokkal 6s norm6kkal.
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2. AZ ADAS-VETELI KERETSZERZoDES IDOTARTAMA

2.1. A Felek a jelen szerz<iddst hat6rozott id6tartamra kdtik, jelen szerzriddsben meghat6rozott

szol96ltat6st Elad6 a jelen szerz<idds al5ir6s6t6l kezdodo 48 h6napon bcliil adott megrendeldsck
eset6ben, illetve a kcretosszcg kimeriil6s6ig teljesiti.

A szerz<ldds a Felek riltali aliiiriisSnak napjdn l6p hatilyba.

3. A TELJESiTfS nrr-vr
3.1. A teljesit6s hclye: Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei F6iigydszsdg 4400 Nyiregyhiza, Bocskai u.

4. sz6lm

4. NYOMTAT6 FESTEKEK fS TfPIT-XOT6 NCYSOGNX MEGRENDELESE

4.1. Vev<i a nyomtat6 fest6keket 6s k6palkot6 egys6geket a jelen adfsv6teli kerct-megiillapodils
alapjdn, annak hatdlya alatt folyamatosan kiilon-kiiltin, ir6sban rcndeli meg az Elad6t6l.

4.2. Yevo az ir6sban megkiildcitt vagy 6tadott megrendel6sben r6szletesen ismcrteti Elad6val a

lesz6llitand6 nyomlatd festikek is kipalkotd egysigek
- t[pusdt
- azok mennyisdgit,
- a teljes[tis pontos helydt,
- a telies{tis idejdt.

4.3. Elad6 a megrendel6s kdzhezvdteldtol sz6mitott 1 munkanapon beliil kciteles a megrendelest
ir6sban visszaigazolni. A visszaigazol6snak tartalmaznia kell a sz6llitds napjSt.

4.4. Vev6 fenntartja annak jogdt, hogy a termdklist6t b<ivitse vagy sziikitse, illewe egyes termdkek

tartalmdt m6dositsa.

4.5. Vev6 lenntartja a jogot tov6bbd, hogy az Elad6 6ltal becsatolt termdkkatal6gusban szereplo
egydb termdkbtil is rendelhet, mely esetben Elad6nak ugyanazon kedvezmdnyt meg kell adni
Vevonek, amit Ajdnlatdban a hason16 termdkkorre biztositott.

4.6. Felek a keretszerzdddst netto 24.900.000,- Ft + aFA keretosszegre kdtik, azonban Vevo ncm
k<iteles a kerelosszeg teljcs kimerit6s6re.

4.7 . Elad6 semmilyen jogcimen nem drvdnyesithct ig6nyt a Vev6vel szemben abban az esetbcn, ha a

miiszaki leirdsban meghat6rozott mennyisdgeken tflmenoen nem kertjl sor a nyomtat6 fcstdkek
6s kdpalkot6 egys6gek megrendel6sdrc Elad6t6l.

5. ELADOKOTELEZETTSICGEI

5.1. Eladti kdtelezi mag6t, hogy az aji{nlatt6teli dokumcnt6ci6ban 6s a nycrtcs ajilnlatdban

megajrinlott, a jelen szerz<idds 1. sz6mri melldkletdben, ds a termdkkatal6gus6ban felsorolt
nyomtar6 i'estdkeket 6s kipalkot6 egys6gcket a Vevonek a szerzodds hatalya alatt folyamatosan,

a Vev6 6ltal kdrt iitemezdsben 6s az ajiinlatilban v6llalt hatirido alatt leszrillitja.

5.2. Jelen szerzodds elv6laszthatatlan rcsz|t kepezi az l. szAm(t melldklet, amely rdszletescn

tartalmazza a szerz6dds tirgyht kepezo nyomtat6 fbst6kek 6s k6palkot6 egysdgek (a

tov6bbiakban: termikek) v6rhat6 mennyis6g6t, specifikdci6j6t, valamint t6tclcs rirlistdj6t.
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5.3. Elad6 riltal lesz6llft6sra keriil6 termdkeknek meg kell felelnii.ik az l. szirmi rnell6klet szerinti
specifik6ci6nak, valamint azoknak a mtiszaki jellemzoknek/paramdtereknek, amelyek a

szerz6d6s hivatkozott mell6kletdhez esetlegesen csatolt leir6sokban szerepelnek.

5.4. Felek meg6llapodnak abban, hogy Elad6 a Vevo iltal megrendelt tcrrn6kek lesz6llittis6t a

megrendelds kdzhezvdteldttil szAmitott maximum 2 (aj6nlaftev<i 6ltal benyijtott ajdnlat6ban
v6llalt) munkanapon beliil kotelcs tcljcsitcni.

5.5. Elad6 a termdkek szallftes.idrt a Vevo feld dijazris felsz6mftdsdra nem jogosult, a termdkek

v6tel6ra a sz6llitdsi k6lts6geket mag5ban fbglalja.

5.6. Elad6 a termdkeket becsomagolva, a szillit6s m6dj6nak megfelelo csomagol6sban szillitja le. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog 6ps6g6t a fuvarozds 6s a t6rol6s

idotartama alatt meg6vja. Elad6nak a csomagol6son l'el kcll ttintetni az iru 6s a megrendel6s

azonosit6s6hoz szi.iks6ges adatokat.

6. A VEVO KOTELEZETTSIIGEI

6.1. A lesz6llitott termdkek fuvaroz6t6l t6rtdn6 riwdtele a Vevo kotelezettsdge. A termdkck
fuvaroz6t6l tttrtdn6 etvdtclckor a Vevo kizdr6lag a csomagol6son dszlelhettl sdriil6sek ds

csomag/doboz hiilnyok eset6n kotelcs a fuvaroz6val szemben k6rigdnyt bejelenteni.

6.2. A termdkek csomag/doboz szerinti mennyisdgi iitviteldre a fuvaroz6t6l ttirtdn6 6w6telkor keriil
sor, mig a t6teles mennyisdgi ds minosdgi aw6telre a term6kek szavatoss6gi idejdn belill, a

t6nyleges t'elhaszn6l6sok alkalm6val keriil sor.

6.3. A mennyisdgi hi6nyokr6l 6s sdri.ildsekr<il a Vev6 jegyz6kOnyvet vesz fel, amelyet halad6ktalanul

kotcles Elad6 r6sz6re megkiildeni. A megrillapitott hidnyokat 6s sdriilt term€kcket Elad6 a

jegyz6kdnyv kdzhezvdtel6tol szimitott 5 napon beldl saj:it kitlts6g6re ut6nszellit6ssal kiiteles

p6tolni.

6.4. A leszillitott term€keket Vev6 a saj6t kdltsigdrc is vesz6ly6re a term6kek rendeltetes6nek

megfelelo kdriilmdnyek kozdtt ruktdl ozza.

6.5. A term6kek min<isdgi eftdtel6re a felhaszn6l6s liiggvdnydben folyamatosan keri.il sor.

6.6. Vev6 koreles az dszlelt minosegi hib6t annak felfedezdse uten az Elad6val halad6ktalanul

krizrilni 6s egyben szavatossfgi i96nyit megjelolni.

6.7. Amennyiben Elad6 a vev6 min<isdgi vagy mennyis6gi kifogrls't nem ismeri el, rigy a felek

ktizrisen helyszini szemldt tartanak, melyr6l jegyz6ktinyvet vesmek fel.

7. Tf,LJESiTES

7.1. Elad6 az adott megrendel6st annak kdzhezvdteldtrjl szamitott maximum 2 napon beliil kdteles

teljesiteni. A teljesitds napjer6l a Vev6t a visszaigazol6sban t6jdkoztatni kdteles.

7.2. Elad6 kdtelezetts6get v6llal arra, hogy a jelen szerz6dds keretdben lesz6llitott termdkek a

sz6llit6s napjrim drvdnyes szabv6nyoknak megfele16, I. oszt5lyri minos6giiek, irjak, azot<

tulajdonjog6t Elad6 jogosultan adja 6t Vevonek

s. AVfTELAR
8.1. A v6tel6r az egyes megrcndeldsek tcljesit6sekor v6lik esed6kess6. Vevo eloleget nem hzet
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8.2. Az 6r magiiban foglalja a term6keknek a Vev6 riltal megjelOlt teUesitdsi helyre val6 sziillit5sa
valamennyi kdlts6g6t, tov6bb6 minden olyan v6mot, ad6t, illeteket 6s egydb j6ruldkos koltseget,

amely Elad6nSl felmeriil.

8.3. A jelen szerz<iddsben meghat6rozott 6r a szerz6dds hat6lya alatt kotott, az az Elad6 rdszdrol

semmilyen esetben nem m6dosithat6. Elad6 kdtelezettsdget v6llal arra, hogy miiszaki-szakmai
aj6nlata rdszekdnt benyrijtott termdkkatal6gusban szerepl6, egy6b termdkek lista6rab6l

ugyanazon kedvezmdnyt biztosftja Vevonek, mint amit az AlinlatSban szerepl6 hasonl6

term6kkorre v6llalt.

8.4. Elad6 az eseri megrendel6sek alapj6n lesz6llitott termdkek ellen6rt6k6t a megrendelt term6kek

hiiinytalan ds szerz6ddsszerii lesz6llitris6nak igazol6siit kdvet6en jogosult lesziml|zni Vevti fel6.

8.5. Vev6 a teljesitdsigazol:is kiad6s6t mindaddig meglagadhatja, amig Elad6 teljesitos6vel

kapcsolatban brlrmilyen mennyis6gi vagy min6s6gi kifogSs fenruill.

8.6. Vev6 a leigazolt szimlit a szhmla kdzhezvdteldt6l szimitott 30 napon beltil 6tutal6ssal egyenliti

ki Elad6 Szabolcs Takar6kszrivetkezctn6l vczetett 6U800109-11079666 sz6mi szitml6j6ra.

8.7 . A szamla abban az id6pontban tekintend6 kiegyenlitettnek, amikor a Vev<i sz6mlavezeto bankja

a Vev<j banksziml6jet a kifizetdsre keri.il6 v6te161 0sszegdvel megterheli.

8.8. Kdsedelmes fizetds eset6n Vevo a Polgari Torvdnykdnyvr6l sz6l6 2013, V. toru6ny 6:48. $

bekezddse szerinti k6sedelmi kamat fizet6s6re kdteles.

9. A SZERZoDEST NTZTOSiTO MELLfKKOTELEZETTSEGEK

9.1. Elad6 kotbdrfelel6ss6ggel tartozik, ha kdsedclmesen, hib6san teljesit, illetve ha a teljesites

lehetetlenn6 vflt (meghirisulSs).

9.2. K€sedelmes teljesir6s esetdn a kdtbdr m6rt6ke a k6sedelemmel 6rintett term6kek brutt6

clfen6rtdk6t alapul v6ve 0,5 o/olnap, maximum 2O Vt,.

9.3. Hib6s teljesit6s eser6n a kotbdr m6rt6ke a hib6s teljesit6ssel drintett term6kek brutt6 ellendrt€kdt

alapul v6ve l0 %. Hib6s teljesit6s esetdn a Vevci kiz6r6lag a term6k(ek) kicserdldsdt fogadja el.

9.4. Lchctetleniil6s (meghirisul6s) eset6n a k(itb6r m'rt'ke 1.2 %. A kotb6r alapj a az ein:€rt termdkek

brutt(i ellen6rt6ke.

9.5. A k0tb6r megfizetdse nem drinti a Vevo azon jog5t, hogy a szerzoddsszegdssel okozott ds a

kdtbdr <isszegdvel nem fedezett kdrdnak megtdrit6sdt kovetelje Elad6t6l.

g.6. Elad6 a jelen szerz<idds alapjrin lesz6llitiisra keriil6 term6keke az idevonatkoz6
jogszab6lyokban el6i* szavatoss6got vrillal.

g.7. Amennyiben a sz^vatossfgi id6tartam alatt a termdkek valamelyike tekintetdben meg6llapittist

nyer, hogy a jelen szerz6d6sben meghat6rozott min6sdgi kdvetelm6nyeknek nem felel meg,

Elad6 ktiteles a Vevrj 6ltal kiildittt bejelentds alapjiin a termdket a sajit k0ltsdg6re 5 napon beliil

kicser€lni. A kicserdlt termdk tekintet6ben a szavatossagi id6tartam a csere idopontj6t6l rijra

kezd6dik.

9.8. Elad6 az iltala lesz6llitott terrn6kekre 6 h6napj6t6ll6st v6llal.

g.g. Elad6 k6relezettsdget vellal arra, hogy b6rmely termdknek a j6t6llSsi idti alatti hib6ja, illet6leg

meghib6sod6sa esetdn a vev6 jelzdsdt6l sz6mitott 5 napon bel0l a termdket kicserdlni.
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rO. AFELEKKEPVISf,LETE

10.1. Felek meg6llapodnak, hogy a keretszerz6ddssel, a megrendeldsekkel, azok teljesitdsevel,
illetcileg a szerz<id6s esetleges m6dositris6val kapcsolatban a feleket az al bbi szemdlyek
k6pviselik:

Vev<i rdsz6r<il: Havasi G6born6 Hajdu Erika

Elad6 rdszdrtil: Sziics MihSly Tibor

10.2. Felek ktitelesek egyiiftmiikddni a szerz6dds teljesftdse drdekdben.

10.3. A szerzodo felek jelen szerzridds teljesitdse sor6n minden ldnyeges ktiriilmdnyrol kdtelesek
egym6st halad6ktalanul irdsban t6j6koztatni.

rr. A szERZODfs MoDosirAsa, nrcsz0Nfsr
11.1. A Felek csak a Kbt. 132. $-ban foglaltaknak megfelel<ien m6dosfthatjrik jelen szerzcjddst.

11.2. Jelen szerz6dds megsz[inik, ha

a) az abban meghat6rozott id6tartam eltelt,

b) jelen szerz6d6s 4.6. pontjAban meghaterozott keretdsszeg kimertil,

c) valamelyik 161 a szerzcid6st felmondja,

d) b6rmelyik fdl megsziinik, kiv6ve, hajogut6dja van.

11.3. Felek a jelen keretszerzoddst a mrisik fdlhez intdzett egyoldalf, ir6sbeli nyilatkozattal, azonnali
hatrillyal abban az esetben mondhatjrik fel, ha a mrisik f6l a jelen szerzod6sb6l ered<i valamely
kdtelezetts6gdt ism6tclten vagy srilyosan megszegi.

11.4. Felek sirlyos szerz6ddsszeg6snek tekintik k0l6ntisen, ha Elad6

- kdsedelem esetdn a kitr.izdtt p6thataridore sem teljesit,

- hib66 teljesitds esetdn a termdket a szerzod6sben meghat6rozott idtitartamon beliil nem

cser6li ki,

- a szerz6d's hat6lya alatt Elad6 legal6bb k6t esetben hib6san teljesit.

11.5. Felmond6s esetdn a szerz6dds azon a napon sziinik meg, amikor a felmond6sr6l a mrisik f6l
tudomAst szerez.

11.6. Ajelen szerzrjd6s megsziindse esetdn Felek kdtelesek teljes kdriien elsz6molni egym6ssal.

12. EGYf,B RENDELKEZI'SEK

12.1. Amennyiben a jelen szerz6d6s egyes kik0tdsei drvdnytelenek, vagy drvdnytelennek
min<isiilndnek, ezen drvdnytelensdg nem drinti a szerzodds egdszdt. A szerzodds

drvdnytelensdggel nem drintett rendelkezdsei drvdnyben maradnak 6s kikdnyszerithet<ik, az

drv6nytelen rendelkez6s helyett a rendelkez6shez legkrizelebb 6116 hat6lyos, a Felek kozotti
jogviszonyra vonatkoz6 szabdlyt kell alkalmazni, kivdve ha az lrv€nytelen vagy annak

min6sitett rendelkez6sek ndlkiil a i szerzoddst a Felek egyaltalin nem k6tiitt6k volna meg.
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12,2, Felek a jelen szerz6ddsb6l ered6 esetleges vitiikat megkis6rlik bdkds riton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredm6nyre, rigy osszeghatrirt6l fiigg6en kikotik a Pesti K<izponti
Kernleti Ttirvinyszek, illet6leg a F6v6rosi T0rv6nysz1kkizAr6lagos illet6kess6g6t.

12.3. Jelen szillitrisi szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Polg6ri Ttirv6nykd'nyv 6s az
egy6b, idevonatkoz6 jogszab6lyok rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

Felek a jelen szdllitdsi szerzSddst elolvasds ds eg)iittes 1rtelmeztist kdvetden, mint akaratukkal
mindenben megegtez6t helybenhagblag aldirtdk.

A szerz<idds melldkletei:

- 1. sz6mf mell6klet: I termdkek mennyisdge, specifikdci6ja ds a tdteles drlista

Nyiregyhr4za, 2015. riprilis h6 24. napjrin

Sziics Mih6ly Tibor iiryvezet6
RENOME.PRINT KFT

Ellenjegyz6:

2Utz-
Havasi Gdbom6
gazdar'igi vezeti5
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