
Gezn: 2ffi-r &016.

ADASVETELI KERETMEGALLAPODAS

Amely ldtrejott egyrdszrdl a Pest Megyei F6iigy6szs6g
szdkhely: 1.064. Budapest, Vcircismarty u 34/ A
adSszdma: 15 3OO1, 48 -2- 41
k6pviseli: dr. Szab6 Ferenc f6iigydsz, mint megrendel6 - a tov6bbiakban: Vev6 - ,

m6srdszr6l a

APIS Logistic Kft.
sz6khely: 1044. Budapest, Oradna u.5.
Cg. szdma: 0l-09 -907 448
ad6szdma: 1.45 1.7 987 -2-4I
k6pviseli: XAU ANNA mint nyertes aj6nlattev6 - tovr{bbiakban Elad6 -, egyiittesen: Felek kcizcitt,

alulirott helyen 6s id6ben, azalfibbi felt6telekkel:

l.
1.1.

1.3.

1.2.

Elad6 tudom6sul veszi, hogy szerz6dds 1.1.

kiizbeszerzfs elj6ri{s m6sodik rlszeklnt
keretmeg6llapod6s r€szdt kdpezik.

I.4. Elad5 tudomdsul veszi tovi{bb6, hogy a jelen keretmeg6llapod6s olyan el6ir6sokat tartalmaz,

amelyek kotelez6 tartalmi elemei az eljhrls m6sodik szakaszilnak eredm6nyekdnt kotend6

megrendel6seknek.

1.5. Felek jelen ad6sv6teli keretmeg6llapod6st a krizbeszerz6si elj6r6sban a Vev6, mint aj6nlatk6r6
ajdnlattlteli felhiv6sa 6s dokument6ci6ja (2. szdmil mell6klet), valamint az Elad6, mint a(z) 1.

rdszteljesitdsben nyertes aj6nlattev6 ajinlathnak (3. szdmil mellLklet) a tartalma szerint kotik
meg.

El6zm6ny

Vev6, mint aj6nlatk6r6 akbzbeszerzdsekr6l sz6l6 2011.6vi CVIII. tbrv6ny (tov6bbiakban: Kbt.)
alapjdn nemzeti nyilt keretmeg6llapod6sos kcizbeszerzdsi eljdr6st inditott ,,Irodai papfrdru,
ir o d a s ze r e k d s/v agy t o n e r e k b e s ze rzi s e " t6t gy 6ban.

Vev6 a keretmeg6llapod6sos kozbeszerzdsi eljrir6s els6 szakaszhban, az elj6r6s eredmdnyekdnt
Elad6val, mint az elj6r6s 1. r6szteljesit6s6nek - ,,Irodai Papirhrt, irodaszerek szfilitdsa" -
nyertes aj6nlattev6jdvel az ajfinlattlteli felhiv6sban 6s dokument6ci6ban 6s az aj6nlatban

rlgzitett feltdtelek szerint koti jelen keretmegi{llapodrist.

Szerz6d6 Felek rrigzitik, hogy a keretmegdllapoddsos eljdr6s mi4sodik rdsze, a Kbt. 110. $ (3)

bekezd6s a) pontja alapj6n keriil lefolytat6sra, kozvetlen megrendelds ritjr{n (tovdbbiakban:

Megrendelds)

r.4. pontj6ban me gnevezett t6rgyir keretmeg6llapod6sos
lefolytatott megrendel6sek minden esetben jelen
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2. A keretmegrillapodds tfrgya

2.1,. A keretmegdllapod6s tdrgya az Elad6 kdzbeszerzdsi elj6r6s sor6n tett ajdnlatilban (a
tov6bbiakban: Ajdnlat) foglaltak szerint a Legf6bb tigy6szs6g nevdben eljfr6 Pest Megyei
Fdiigydszsdg r€sz|re - az elj6r6s m6sodik szakasz6nak eredmdnyekdnt megkiildott
megrendel6sek alapj6n - Irodai papirilru, 6s irodaszerek folyamatos elad6sa 6s szilllitisa a
kozbeszerzlsi dokument6ci6ban 6s az Ajdnlatban meghatdrozott felt6telek szerint.

2.2. Elad6 aj6nlata tartalmazza a term1lrJistdt - az egyes termdkek tartalm6val, jellemz6ivel, mtiszaki
k<ivetelmdnyeivel 6s egys6g6raival egytitt - amely jelen szerz6dds elv6laszthatatlan rlszdt
kdpezi. (1. szdmil melldklet)

2.3. A keretmeg6llapod6s keretjellege folytan Vev6t, mint aj6nlatkdr6t rendeldsi kotelezettsdg nem
terheli, ilyen alapon Elad6, mint aj6nlattevd megtdritdsi ig6nnyel nem 6lhet a Vev6vel szemben.

2.4. Elad6 Vev6vel szemben semmilyen igdnyt nem drvdnyesithet azon az alapon, hogy a Vev6
megrendeldsei nem meritik ki a term6kek list6j6t, illetve nem 6rik el a kozbeszerzdsi elj6r6s
dokument6ciSj 6ban meghatdr ozott 6ves felhaszn6l6si mennyis6get.

2.5. Vev6 fenntar{a annak joght, hogy megrendeldsdvel sziiksdg eset6n a term6klistht es az abban
l6v6 termdkek 6ves meghatfirozott megrendelhet6 mennyis6gdt b6vitse, illetve, hogy az egyes
termdkcsoportok, termdkek tartalmflt, miiszaki kdvetelmdnyeit az Elad6 el6zetes
hozz6j 6rul6s 6val m6 do s f tsa.

2.6. Vev6 fenntartla a jogot tov5bb6, hogy az Elad6 Sltal becsatolt termdkkatal6gusban szerepl6
egydb termdkbdl is rendelhet, mely esetben Elad6nak ugyanazon kedvezm6nyt kell biztositania
a Vev6nek, mint amit Ajrinlat6ban hasonl6 term6kkdr esetdn adott.

2.7. Elad6 kdteles az ad6svdtelt 6s a hozzL kapcsol6d6 szilllithst megfelel6 szakdrtelemmel 6s kdriil-
tekint6ssel ell6tni, cisszhangban a tevdkenys6gdre vonatkoz6, mindenkor hat6lyos jogszab6lyok-
ban foglaltakkal, tov6bbd a tev6kenysdg v6gzdsdvel kapcsolatban 6ltal6nosan elismert szok6-
sokkal6s normdkkal.

3.

3.1

3.2.

A keretmegrillapodris id6tartama

Felek jelen keretmeg6llapodfst hat6rozott id6tartamra kdtik.

A keretmeg6llapod6s annak al6irds6nak napjdn l6p hatfllyba,
keretmeg6llapodds 1. r6szteljesitdsben meghatdrozott becsiilt
(5.5 18.600,00 Ft) keretcisszeg kimeriil6sdig.

A teljesit6s helyei:

1. Budakornydki Jdr6si Ugydszsdg (1145 Budapest, Szuglf u
2. Pestvid6ki Nyomoz6 lJgydszsdg (1 145 Budapest, Szugl| u.

36 h6nap id6tartamig, illetve a
6rt6kek6nt meghatdrozott nett6

4.

r4.)
14.)

5. Term6kekmegrendel6se (keretmegdllapoddsos eljdrds mdsodik risze)

5.1. Vev6 jelen ad6sveteli keretmegdllapod6s alapj6n, annak hatrllya alatt, folyamatosan kiilon-
kiilrin, ir6sban rendeli meg Elad6t6l a konkr6t termdkeket (tovribbiakban: Termdkek), jelen szer-
zbdds 4. szdmil melldklet szerinti megrendel6 (tovSbbiakban: Megrendel6) segitsfg6vel.
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5.2. Vev6 az irfsban 6tadott, vagy elektronikusan megkiildott megrendel6ben rdszletesen ismerteti

Elad6val a leszdllitand6
- termdkek pontos tfpusait,
- azok mennyisdgdt,
- a teljes{tds pontos helydt
- a teljes[tds ideidt.

5.3. Elad6 a megrendelijklzhezveteldt6l szfimitott 1 munkanapon beliil kdteles a megrendeldst ir6s-
ban 6s elektronikusan is visszaigazolni. A visszaigazol6snak tartalmaznia kell a szdllit6s napj6t
is.

6, Az Elad6 kiitelezetts6gei

6.1. Elad6 kotelezi mag6t, hogy az ajflnlafiercfi dokumentiici6ban 6s a nyertes aji4nlatdban

megajdnlott, a jelen szerz6dds l. szdmil mellLkletdben 6s a term6kkatal6gus6ban felsorolt,
valamint a konkr6t megrendeldsekben el6irt 6s kizar6lagos tulajdon6ban 6116 term6keket a

keretmeg6llapod6s hatilya alatt folyamatosan, a k6rt teljesit6si helyre 6s az ajdnlat6ban vSllalt
hat6rid6 alatt a Vev6 tulajdon6ba adja.

6.2. Jelen keretmeg6llapod6s elv6laszthatatlan r6sz6tk€pezi az I. szdmil mell1klet, amely rdszletesen

tartalmazza a keretmeg6llapodds tlrgydt k6pez6 term6kek vSrhat6 mennyis6g€t, specifik6ci6j6t,
valamint tdteles 6rlistdj6t.

6.3. Elad6 6ltal leszilllitSsra keriil6 term6keknek meg kell felelniiik az l. szdmil melldklet szerinti
specifik6ci6nak, valamint azoknak a miiszaki jellemz6knek/param6tereknek, amelyek a

szerz6d6s hivatkozott mell6kletdhez esetlegesen csatolt leirdsokban szerepelnek.

6.4. Elad6 a term6kek szd,llithsircrt a Vev6 fel6 dijazhs felszhmitirsira nem jogosult, a term6kek
vdtelfira a sztllitdsi kolts6geket mag6ban foglalja.

6.5. Elad6 a termdkeket becsomagolva, a sz6llit6s m6dj6nak megfelel6 csomagol6sban sziillftja le. A
csomagol6snak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog 6ps6gdt a fuvaroz6s 6s a tilrolds
id6tartama alatt meg6vja. Elad6nak a csomagol6son fel kell ttintetni a termdkek azonosit6s6hoz
sziiks6ges adatokat.

7. A Vevd kiitelezetts6gei

7.L A lesz6llitott term6kek fuvaroz6t6l tdrt6n6 6tvdtele 6s azok vetelfirfinak megfizet6se a Vev6
kotelezetts6ge. A term6kek fuvaroz6t6l tort6n6 Stvdtelekor a Vev6 kizhr6lag a csomagol6son

6szlelhet6 s6riil6sek 6s csomag/doboz hi6nyok esetdn koteles a fuvaroz6val szemben k6rig6nyt
bejelenteni.

7.2. A term6kek csomag/doboz szerinti mennyisdgi itvetelere a fixaroz6t6l tortdn6 ritv6telkor keri.il

sor, mig a t6teles mennyisdgi 6s mindsdgi 6tvdtele a term6k szavatoss6gi idej6n beltil a term6k

6tv6tel6vel egy id6ben kertil sorra, de legk6s6bb 3 munkanapon beliil

7.3. A mennyis6gi hi6nyokr6l 6s sdr0ldsekr6l a Vev6 jegyz6konyvet vesz fel, melyet haladdktalanul
kdteles az Elad6 rdszdre megkiildeni 3 munkanapon beliil. A megdllapitott hi6nyokat 6s s6riilt
term6keket Elad6 a jegyzdk<inyv kezhezveteletll szhmitott 5 munkanapon beliil saj6t k6lts6gdre

ut6nsz6llit6ssal kdteles p6tolni.

7.4. A lesz6llitott termdkeket a Vev6 saj6t kolts6gdre 6s veszdly6re a termdkek rendeltetdsdnek
me gfelel6 koriilm6nyek kcizott rakt1rozza.
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7.5. A termdkek min6sdgi 6tv6telerc a felhasznfl5s ftiggvdnydben folyamatosan kertil sor. '|

7.6. A Vev6 ktiteles az eszlelt min6sdgi hib6t annak felfedezdse utin az Elad6val halad6ktalanul
krizrilni 6s egyben szavatoss6gi ig6ny6t megjelolni.

7.7. Amennyiben Elad6 a Vev6 min6s6gi vagy mennyisdgi kifogdsSt nem ismeri el, rigy a felek
kcizcisen helyszini szemldt tartanak, melyr6l jegyz<ikonyvet vesznek fel.

8. Teljesit6s

8.1. Elad6 adott megrendeldst annak kezhezveteldt6l sz6mitott I munkanapon beltil a megrendel6s
visszaigazol6s6ban drtesiti 6s legfeljebb 2 munkanapon beltil (ajdnlattev6 dltal vdllalQ az adott
megrendel6st teljesiteni. A teljesit6s napj6r6l Elad6 a Vev6t a visszaigazol6sban ti$lkoztatni
kriteles.

8.2. Elad6 kotelezetts6get villlal arra, hogy a jelen szerz6dds keret6ben lesz5llitott termdkek a
sz6llit6s napj6n 6rv6nyes szabv6nyoknak megfelelo, l. oszthlyri min6s6giiek, rijak, azok
tulajdonjogrlt 6s birtok6t Elad6 jogosultan adja 6t Vev6nek.

9. A v6tel6r, teljesit6sigazolfs, fizet6si felt6telek

9.1. A v6tel6r az egyes megrendeldsek teljesitdsekor v6lik esed6kess6. Vev6 eldleget nem fizet.

9.2. Elad6 az egyes megrendel6sek vetelfurirt a jelen keretmegiillapod6s alapjittkdpezl kozbeszerz6si
elj6r6sban tett egysdg6rak alapulvdtel6vel, azokalapjSn 6s azok alkalmazdsdval dllapitja meg.

9.3. Jelen keretmeg6llapod6s alapjdtkepezl kdzbeszerz5si elj6r6sban tett egys6g6rak 36 h6napig (az
ajdnlatban megajdnlatott drtartds mdrtdkig) kotdttek, azok az Elad6 rdszdr6l semmilyen esetben
nem m6dosfthat6k.

9.4. Elad6 kotelezettsdget v6llal ana, hogy miiszaki-szakmai ajdnlata rdszek6nt benyrijtott
termdkkatal6gusban szerepl6, egydb term6kek listarirrib6l ogyanazon kedvezmdnyt biaositja
Vev6nek, mint amit a benyrijtott ajhnlatilltan szerepld, hasonl6 term6kkorre v6llalt.

9.5. Egyes megrendeldsek v6tel6ra mag6ba foglalja a megrendel6sben foglalt termdkek jelen
szerz6d6s 4. pontj6ban meghat6rozott els megrendel6ben megjeldlt teljesitdsi helyre tcirt6n6
kisz6llft6s6nak valamennyi krilts6ge1 rcvibbf minden olyan v6mot, ad6t, illet€ket 6s egydb
j6rul6kos kcilts6get, amely Elad6ndl felmeriil.

9.6. Elad6 az egyes megrendel6sek alapj6n leszillitott term6kek verclilrilt a megrendelt term6kek
hi6nytalan 6s szerz6ddsszerilesz6llft6s6nak teljesft6sigazolilsht kdvet6en jogosult leszitml{zni a
Vev6 fel6.

9.7 , Megrendel6 a teljesftdsigazolils kiad6s6t rnindaddig megtagadhatj a, amig a Sz6llit6 teljesit6sdvel
kapcsolatban b6rmilyen mennyis6gi vagy min6sdgi kifog6s fenn6ll.

9.8. Vev6 jogosult az Elad6 Sltal benyfjtott szhmlfval szemben 8 napon beliil kifogrissal 6lni, Vev6
pedig a kifog6st6l szitmitotl8 napon beliil sz6ml6val egy tekintet all es6 okiratot 6llit ki.

9.9. Vev6 a leigazolt szimlfit - a polg6ri tdrvenykOnyvr6l sz6l6 2013.6vi V. torvdny (tovdbbiakban:
Ptk.) 6:130.$ (1) bekezdds szerint - 30 napon beliil 6tutal6ssal egyenlfti l<t az Elad6 Sberbank
Magyarorsz69Zrt.-n€l vezetett 14100000-20521449-01000000 sz6mi sz6ml6jdra.
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9.10. A szemla abban az id6pontban tekintendd kiegyenliteftnek, amikor a Vev6 szhmlavezet6 bankja
a Vev6 banksz6mlSj 6t akifizetesre keriil6 vdteldr dsszegdvel megterheli.

9.11. Elad6 thjekoztatja a Vev6t, hogy a jelen keretmeg6llapodris alapjan a Vev6 r{ltal teljesitend6
kifizet6sekre - tekinteffel arra, hogy a szerzldeskdzbeszerzdsi elj6r5s alapj6n keriil megkotdsre

- az ad6zbs rendjdr6l sz6l6 2003.6vi XCII. trirvdny (a tovSbbiakban: Art.) 36lA.$-6nak
rendelkez6sei alkalmazand6k.

9.1,2. Elad6 thjdkortatja tov6bb5 a Vevdt, hogy az Art,361A. $-6ban meghatdrozott kdtelezetts6gek -
igy a tij€koztat6si kotelezettsdg - 6t is terhelhetik a Kbt. 6s a Ptk. szerinti esetleges

alv6llalkozdi ir6ny6ban.

9.13. A Felek meg6llapodnak, hogy nem alkalmazhat6ak a k6sedelmes fizet€s szabillyai,
jogkovetkezm6nyei, ha Vev6 az Art.3614. $-6ban eldfrtaknak megfelel6 feltdtelek teljestildse
hi6ny6ban visszatartja a kifizet6st. Amennyiben Elad6 nem teljesiti hat6rid6ben a kifizetds
jogszab6ly szerinti el6feltdteleit, a Vevd fizetdsi hat5rideje az Elad6 kdsedelm6nek idejdvel
meghosszabbodik.

9.14. Elad6 nem fizet, illetve sz6mol el a jelen keretmeg6llapod6s teljesit6sdvel osszefiiggdsben olyan
kdlts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti feltdteleknek nem megfeleld
t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s amelyek a nyertes aj6nlattev6 ad6kdteles jiivedelmdnek

csokkentdsdre alkalmasak.

9.15. Elad6 kdteles a jelen keretmeg6llapod6s teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetdt a Vev6 szfimhra megismerhet6vd tenni ds a Kbt. 125. $ (5) bekezdds szerinti
iigy letekr6l az aj 6nlatk6r6t haladdktalanul drtesiteni.

10. A szerzfid6s meger6sit6se

10.1. Vev6 abban az esetben is jogosult 6rv6nyesiteni a szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 igd;nyeiI, ha a

teljesitdst elfogadta, illetve a teljesitdsigazolilst kiadta annak ellen6re, hogy a szerufiddsszeg6sr6l

tudott vagy arr6l tudnia kellett volna, de ig6nydt nemjelentette be halad6ktalanul.

1O.2. Elad6 kcitbdrfelel6ss6ggel tartozik, ha k6sedelmesen, hib6san teljesit, illetve ha a teljesit6s
lehetetlenn6 vdlt (meghirisul6s).

10.3. Elad6 kdsedelmesen teljesit, ha az aj6nlatban v6llalt 2 munkanapos szdllit6si (teljesit6si)
hatririd6 eredmdnyteleniil eltelt. Kdsedelmes teljesitds esetdn a kotbdr alapja a kdsedelemmel
drintett megrendel6ben felflintetett term6kek brutt6 vdtelfira, mdrt6ke napi 1 o/0, maximum 15 o%.

A k6sedelmi kotbdr a kdsedelem megsztin6sekor, illetve a kdtb6r maximum6nak el6r6sekor
esed6kes. Elad6 kdteles megt6riteni a Vevdnek a k6sedelemb6l ered6, kdtbdrt meghalad6 k6r6t,
kivdve, ha bizonyitja, hogy a k6sedelem elhdritilsa 6rdek6ben 6gy j6rt el, ahogy az az adott
helyzetben 6ltal6ban elv6rhat6.

1,0.4. Amennyiben Elad6 kdsedelme meghaladja a L5 napt6ri napot, a megrendel6sben meghati{rozott

termdkek adi{svdtele - amennyiben a Vev6 mr4sk6pp nem rendeli - meghirisul 6s meghirisuldsi

kritb6r v6lik esed6kess6. A meghirisul6si kritb6r 6rv6nyesit6se l,tz6rja a kdsedelmi ktitbdr
kcivetel6s6t. Meghirisulds eset6n azElad5 a nem teljesitett adi4svdtelre vonatkoz6 brutt6 vltelilr
30%-6nak megfele16 meghifsul6si kotbdrt koteles a Megrendel6 rdszdre fizetn|

10.5. Elad6 hib6san teljesit, ha az Blad6 6ltal szSllitott termdkek nem felelnek meg a teljesitdskor a

jogszab6lyban, a jelen keretmeg6llapod6sban, vagy a megrendeldsben meghatiirozott
kovetelm6nyeknek.
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1,0.6. Hibds teljesitds eset6n a kritbdr alapja 6s mdrtdke a hib6s teljesitdssel drintett term6k(ek) bruitd
v6tel6r6nak loVo-a. Hibds teljesft€s eset6n a Vev6 ktzfu6laga term6k(ek) kicser6l6s6t fogadja el.

10.7. Felek meg6llapodnak, hogy a kdsedelmes, hib6s teljesit6s, vagy meghirisulils okdn fenn6ll6
kotb6r kdveteldsdt Vev6 az esed6kess6gkor fizetend6 vdtel6r risszegbdl jogosult levonni,
tovdbb6 kovetelheti felmeri.ilt egydb k6rai megt6ritds6t is.

10.8. Amennyiben Elad6 kdtbdr fizet6s6re koteles, a kdtbdr 6sszegdr6l - a v€telSnal szemben -Vev6
szhmlilt 6llit ki. A kotbdrre vonatkoz6 szhmla fizet6si hat6rideje, amennyiben a Vev6 plnziJ'gyi
besz6mitSssal nem 6l: aszfumlakdzhezvdteldt6l sz6mitott 30 nap.

10.9. A kotbdrt akkor is meg kell fizetni, ha Vev6 kSra nem meriilt fel. Vev6 a k<itbdren feliil
kdvetelheti k6ra megt6ritdsdt, 6s drv€nyesitheti a szerz6ddsszeg6sb6l ered6 egy6bjogait is.

10. l0.Vev6 kdsedelmesen tefesit, ha

a) a szerzfiddsszerii teljesit6s ellendben az Elad6nak j6r6 v6telarat a szitmlilban megjelolt
eseddkessdg id6pontj6t ktivet6 30 napon beliil nem vagy csak r6szben fizeti meg, vagy

b) a szerz&ddsszeriien felajSnlott teljesitdst nem fogadja el, vagy elmulasztja azokat az
intdzkeddseket, nyilatkozatokat, amelyek sziiksdgesek ahhoz, hogy Elad6 szerz6d6sszeriien
teljesiteni tudjon.

10.1 1.A Vev6 kciteles megt6rfteni Elad6nak a k6sedelembdl ered6 k6r6t, kiv6ve, ha bizonyitja, hogy a
k6sedelem elh6rft6sa 6rdek6ben :6gy jSrt el, ahogy azazadott helyzetben 6ltal6ban elv6rhat6.

10.12.Vev6 kdsedelmes fizet6se esetdn aPtk.6:155.$ (1) 6s (2) bekezddse szerinti k6sedelmi kamat
fizetdsdre kciteles Elad6 r€sz6re.

11. Szavatossfg,j6tdll6s

1l.l Elad6 az egy megrendeldsek alapjirr leszilllithsra keriil6 termdkekre az idevonatkoz6
jogszab6lyokban el6irt szavatoss6got v6llal.

11.2. Amennyiben a szavatossdgi id6tartam alatt a term6kek valamelyike tekintetdben meg6llapit6st
nyer, hogy a jelen szerzdddsben meghat6rozott min6s6gi kovetelm6nyeknek nem felel meg,
Elad6 kdteles a Vev6 6ltal kiilddtt bejelentds alapjSn a termdket a saj6t kdlts6g6re 5 napon beliil
kicserdlni. A kicserdlt termdk tekintetdben a szavatossitgi idhtartam a csere id6pontj6t6l fjra
kezd6dik.

11,.3 . Elad6 az illtala leszilllitott term1kekre 6 h6nap j6t61l6st v6llal.

11.4. Elad6 kritelezettsdget v6llal arra, hogy b6rmely term6knek a j6t6ll6si id6 alatti hibija, illet6leg
meghibrisod6sa esetdn Vev6 jelz6sdt6l sz6mitott 5 napon beliil a term6ket kicserdlni.

12. A szerz6d6s megsziin6se 6s m6dosit6sa

12.1. A jelen keretmeg6llapod6s megsziinik:

a) ahatirozott id6 lejhrtitval,

b) a keretrisszeg kimeri.il6s6vel,

c) valamelyik f6l felmond6s6val,

d) kdzos megegyezdssel tdrt6n6 megsziintet6ssel.

e) b6rmelyik f6l jogut6d ndlkiili megsziitt6s6vel
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I2.2 A keretmegrillapodris megsziindse nem drinti a megrendeldsben mdr elv6llalt ktitelezettsdgek

teljesit6s6t.

12.3. A keretmeg6llapod6st br4rmely f6l indoklSs n6lkiil, a m6sik fdllel irdsban kcjzdlt felmond6ssal
megsziintetheti. A felmond6si id6 k6t h6nap.

12.4 Elad6 jogosult jelen keretmeg6llapod6st azonnali hatilllyal felmondani, amennyiben a Vev6
srilyos szerz6ddsszeg6st kdvet el, igy kiilondsen, ha valamely eseddkes fizetdsi kotelezettsdgdvel

neki felrd,hat6an 90 napot meghalad6 k6sedelembe esik.

12.5. Yev6 a jelen keretmegdllapod6st azonnalihatilllyal felmondhatja, ha

a) Elad6 vagyoni helyzet6nek roml6sa veszllyezteti a keretmeg6llapodds teljesftdsdt ((gy

ktildnrisen, ha Elad6val szemben cs6d-, felszi{mol6si-, vdgelsz|mol6si elj6r6s indul), vagy

b) a Elad6 srilyos szerzbddsszegdst kdvet el.

12.6. Elad6 srilyos szerzdddsszeg6sdnek min6siil kiil6n6sen, ha a keretmeg6llapod6s id6tartama alaft

a) Elad6 kdsedelmes teljesit6se folyt6n a kdtbdr legal6bb kdt alkalommal el6ri a maxim6lis
m6rt6ket;

b) Vev6 legalSbb hSrom alkalommal jogosultt6 v6lik a hib6s teljesit6si k0tb6rre.

12.7. Yevljogosult a jelen keretmeg6llapodiist - annak azonnali hatrillyal val6 megsziintetdse helyett

- olyan, kdt h6napn6l nem k6s6bbi id6pontra felmondani, amely alatt a megrendeldsek
6tv6tel6r6l megfelel6en gondoskodni tud.

L2.8. Jelen keretmeg6llapod6s megsziindse eset6n a Felek kdtelesek teljes kOrtien elszdmolni

egymdssal.

1,2.9. Jelen keretmeg6llapodds csak ir6sban, a Felek kcizds megegyezdslvel, k'rzdr6lag a Kbt.-ben
foglaltaknak megfelel6en m6dosithat6.

13. A felek k6pviselete

13.1. Felek meg6llapodnak, hogy a keretmegdllapod6ssal, a megrendeldsekkel, azok teljesit6sdvel,

illet6leg a szerz6d6s esetleges m6dosit6s5val kapcsolatban a feleket az alilbbi szem6lyek

k6pviselik:

Vev6 r6szdr6l: a szerz6ddssel kapcsolatban - dr. Szab6 Ferenc ffijgydsz

a sz6ml6z6ssal kapcsolatban - Balogh J6zsefnd gazdasdgi osztillyvezetf

a megrendeldsekkel kapcsolatban - T6thn6 Fekete Brigitta irodavezet6

- Biiki Kriszti6n irnok

Elad6 r6szdr6l: a szerz6d6ssel kapcsolatban - K6di Anna iigyvezet6

a szilmllzdssal kapcsolatban - Devay Andrea penzi.jgyi vezett

a megrendel6sekkel kapcsolatban - Somogyi P6l kiemelt partner

kapcsolattart6

- Magony L1szl6nd tigyf6lszolg6latos

L3.2. Felek kdtelesek egyi.ittmtikddni a szerzbdds teljesitdse 6rdek6ben.

13.3. A szerz6d6 felek jelen szerzldds teljesit6se sor6n minden ldnyeges koriilmdnyr6l k<itelesek

e gy m6s t h al ad 6ktalanul ir6sb an tdj lkoztatni.

13.4. AFelek a kapcsolattart6k szemdly6ben bekcivetkezett v6ltozdsr6l iri{sban kotelesek a miisik felet
6rtesiteni, ezen lrtesites nem min6siil a keretmeg6llapod6s m6dosit6s6nak

',f .Af



14. Egy6brendelkez6sek

14.1. Felek a jelen keretmeg6llapodisb6l ered6 esetleges vitSikat megkis6rlik b6k6s irton rendezni.
Amennyiben ez nem vezetne eredm6nyre, irgy dsszeghatdrt6l fiigg6en a Pesti Kozponti Keriileti
Bfr6s6g, illetdleg a F6v6rosi Torvdnysz6k kizSr6lagos illet6kess6g6t k6tik ki.

1,4.2. Felek a jelen keretmeg6llapod6st mint szerz6d6ses akaratukkal mindenben megegyezlt
j6v6hagy6lag irtdk al6 azzal,hogy az itt nem szab{lyozott k6rd6sek tekintetdben a Kbt. 6s a Ptk.
vonatkoz6 rendelkez6seit tekintik az fu6nvad6nak.

A szerz6d6s melldkletei:

- 1. szfmti mell6klet: Termdklista
- 2. szfimri mell6klet: Ajdnlatifelh{vds ,!s dokumentdci6
- 3. sz6mf mell6klet: EIad6 nyertes ajdnlata
- 4. szimir mell6klet: MegrendelS

Budapest, 2016. febru6r,93. |'

l"W [w-il
or. sruuffFer"n"

f60effisz
veri6

Kridi Anna
tjgyvezetb

elad6

Ellenjegyz6:

A% D:
Balogh J6zsefnd
gazdas 6gi o s rt6ly v e zetb
Budapest, 201,6. februdr Q^.."


