
IKFATÓSZÁM: 9-26/2019

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos S. őr 2.
Adószám: 12650932-2-51
Cégjegvzékszám: 01 .-iO-044590
Bankszámlaszám: 10300002-20127949-00003285
Képviseli: Rinai .\tnla vezérigazgató
mint Vevő (a továbbiakban :„Vevő”
egyrészről,

valamint

a GAMMA Műszaki Zrt.
székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 9.
cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-042523
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a következő szerződést kötik (a továbbiakban együttesen: „Felek”):

I. Előzmények

1.! Vevó. mint ajánlatkérő az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben 2018. november 19. napján
közzétett összefoglaló tájékoztatás alapján és az ajánlanételre felhívott gazdasági szereplők részére 201$.
november 29. napján az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közvetlenül megküldött eljárást
megindító felhívással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIH. törvény (továbbiakban: „Kbt.”)
Harmadik Része szerinti, nemzeti eljárásrendben lefolytatott, hirdetmény közzététele nélküli nyílt
közbeszerzési eljárást indított „Adásvételi szerződés erdőtűzoltáshoz használható bevetés!
mházat beszerzése tárgvában”tár%vban.

2.! A fenti közbeszerzési eljárás eredményeként a 2. eljárási rész (Erdűt;ko//dsho kömű rJdőruhác,t
hesvrv vonatkozásában Eladó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2019. február 13. napján
megkúldott, az eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága szerint.

3.! A fentiekre tekintettel a jelen szerződés 1. sz. alapdokumentumát képezi a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás (adott esetben módosított) közbeszerzési dokumentumai, 2. sz.
alapdokumentumát az Eladó, mint nyertes aiánlattevő ajánlata (jelen szerződéshez meHékelve
elektronikus formátumban’.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján az Eladó teljesitésre a közbeszerzési eljárás
felhívásában, a közbeszerzési dokumentumokban, az ajánlatában és a közbeszerzési eljárás során
keletkezett dokumentumokban (kiegészítő tájékoztatások, stb.) foglaltakra figyelemmel kötelesek.

Szerződő Felek rögzítik, hogy annak okán, hogy a szerződést a közbeszerzési szabályok megtartásával
kőtik meg egymással, a teljes megáüapodásukat nem kizárólag a szerződés szövege tartalmazza, A
közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni. mint amelyek a szerződés
elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, kúlönós tekintettel az alábbi
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dokumentumokra és azok hierarchiájára:
- Kiegészítő tájékoztatás kérés(ek)re adott ajánlatkérői válasz(ok;
— Az eljárást megindító felhívás;
— Egyéb közbeszerzési dokumentumok;
— Eladó nyertes ajánlata a Kbt. 1. (:1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel.

4.7 A 3.7 pontban meghatározott dokumentumok a szerződés teljesítése során megfelelően irányadóak
a fenti sorrendben azzal, hogy a jelen szerződés és annak alapdokumentumaiban foglaltak között
fennálló esetleges etlentmondások esetében elsősorban a jelen szerződésben foglaltak az iránvadóak.

II. A szerződés tárgya

1.! A jelen szerződés tárgyát képezi a szerződés alapdokumentumaiban meghatározott termékek Vevő
részére történő leszállítása jelen szerződésben foglaltak szerint.

2.7 Eladó a szerződés tárgyának teljesítésére a jelen szerződésben, illetve a szerződés
alapdokumentumaiban foglaltak szerint köteles. .\ termékekkel szemben elvárt minőségi krirériumokat

közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás mellett az Eladó ajánlatának részét képező
termékieírás. és árajánlat tartalmazza.

3.7 Vevő a szerződés alapján a szerződés tárgyát képező termékek tekintetében vállal kötelezettséget
jelen szerződés időtartama alatt az Eladó ajánlatának részét képező árajánlatban rögzített egységáron.

4.7 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a jelen szerződés alapján átruházza a Vevőre,
illetőleg leszállítja és átadja a Vevő részére a szerződés alapdokumentumaihan meghatározott
termékeket az Ott meghatározottak szerint, a Vevő pedig köteles értük a vételárat a jelen szerződés VIII.
pontjában részlerezett feltételek szerint megftzeuii.

5.7 Eladó a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi termék vonatkozásában vállalja, hogy az adott
termék megfelelő felhasználásához szükséges műszaki információkat teljes körűen, írásban a Vevő
rendelkezésére bocsátja.

III. A wljesitések helye

1.7 A teljesítés helye: 1106 l3udapest, Ezüstfa utca 8.

IV. A szerződés időtartama, teljesítés határideje

I.! Eladó a szerződés teljesítésére annak hatályba lépésétől számított legfeljebb 120 naptári napon
belül köteles azzal. hogy Vevő a fenti határidőhöz képest előteljesítést elfogad. I latáridőben teljesít az
Eladó. amennyiben az átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül kerül sor.

V. A teljesítéssel kapcsolatos kikötések

I.! Szetződésszerű teljesítésnek minősül az Eladó részéről, amennyiben a szerződés
alapdokumentumaiban megjelölt műszaki és minőségi feltételeknek megfelelő temiék a jelen szerződés
III. pontjában megjelölt helyre történő átadása a jelen szerződésben foglaltak szerint. határidőben
megtörtént és azt a Vevő erre feljogosított képviselője írásban igazolta, amelyet Vevő a sikeres átadás
tvételi eljárást követően köteles megtenni.

2.7 A leszáflitott termék átvétele nem jelenti az Eladó szerződésszegése esetén a Vevőt megillető igény
énényesítés lehetőségének elvesztését.
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3.! Az FJadó a jelen szerződés aláírásával kijelenti. ho2v a jelen szerződés keretében szállítandó termék
megfelel a szabványoknak, és a hatályos jogszabályokban foglahaknak. valamint a felek között létrejött
egyéb megállapodásoknak és kikötéseknek. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a fentiek vonatkozásában
a Ptk.ban foglalt szabályok szerint szavatossági és kárfelelősséggel tartozik.

4.! Felek a szerződés tárgyát képező termékek átadása során átvételi eljárás keretében ellenőrzik, hogy
a termék megfelel a Jelen szerződésben meghatározott műszaki és egyéb követelményeknek. Eladó az
átvételi eljárás keretében köteles bemutatni Vevő részére az adott termékre vonatkozó, gyártómű vagy
független tanúsitó által kiállított megfelelőségi dokumentációt és minőségi tanúsitvánvt. valamint (adott
esetben) műbizonylatot. A fenti dokumentumok bemutatása az átvételi eljárás sikeres lezárásnak a
feltéte]e.

5.7 A Vevő az átvételi eljárást követően:

— kiáhítja az átvételről szóló igazolást az Eladó részére, amennyiben az átvételi eljárás sikeres; Vagy
- elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy — véleménye szerint - mit kell

az Eladónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki lehessen állítani.

6/ Az átadás-átvételi eljárás akkor minősül sikeresnek, ha a leszállított termékek megfelelnek a jelen
szerződésben, és a szerződés alapdokumentumaiban meghatározott mennyiségi és minőségi
követelményeknek.

VI. Szerződéses ellenérték

1.7 A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott szállítási feladatok
teljesitéséért Eladót a szerződés alapdokumentumának minősülő ajánlatban rögzített nettó egységárak
alapján meghatározott vételár illeti meg.

Az Eladó ajánlata szerinti ellenérték összesen: nettó 11.718.000,- Ft + Áfa, azaz nettó tizenegymirnó
hétszázázennyolcezer forint + Afa.

2.7 A fentiek szerint meghatározott vételár magában foglalja a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban
felmerülő valamennyi költséget, ideértve a termékek gyártásával/beszerzésével és leszállitásával
kapcsolatos valamennyi költséget és díjat is. A nettó összegekre vonatkozó általános forgalmi adó
mértéke a mindenkori jogszabályoknak megfelelő mértékű.

3.7 .\ vételár e-ebekhen tartalmaz minden, az Eladó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséger.
így különösen:

a) a termék gyártási/beszerzési költségét;
b) a termékkel kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a szállítási

koltséget;
c) a szállítandó termékkel kapcsolatos kezdési, csomagolási, rakodási, továhhítási,

leszállítási. kicsomagolási, eflenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív költségeket:
d) a szállítandó termékkel kapcsolatos dokumentumok költségét:
e) garanciaidő alatti javítások költségét;

termékek átvételkori ellenőrzésének költségeit.

VII. Fizetési feltételek

EJ A Vevő előleget nem fizet. A Vevő a Kbt. 135. (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséért járó
vételár összegének megfizetésére az Eladó által a teljesítés Kbt. l35. (1) bekezdésében foglaltak
szerinti igazolását követően benyújtott számla alapján átutalással forintban — kerül sor a Ptk. 6:130.

(l)-(2) bekezdése szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
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2.7 A fentiek szerint benyújtott számJa összege megegyezik a szerződés reljesítéséért járó, az árazott
költségvetésben rögzített egységárak alapján megbatarozott teljes nettó vételár összegével.

3.! A szerződés és a kífizetések pénzneme a forint (FIUF).

4.7 A kjflzetés vonatkozásában irányadó jogszabályok többek között:
- 2015. évi CXLIII. tön’ény

- 2013. évi V. törvény
-2011. évi CXCV. tötvény

- 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről
- 2007. évi CXXVII. törvény

5./..\\evő a jogosult által elismert. egynemű, lejárt követelését beszámithatja bármely. az Ebdónak
fizetendő összegbe a Kbt. l35. (6) szakaszában foglaltak figyelembevételével.

6.7 Amennyiben a Vevő saját teljesítésével, azaz a vételár kiegvenlítésével késedelembe esik, ügy az
Eladó késedelmi kamatra lesz jogosult a Ptk. 6:48. és 6:155. szerint.

7.! A szerződés a Környezetvédelmi és Energiahatékonvsági Operatív Program (2014-202U) KEl lOP
1.6.0-15-2016-00020 azonosítószámú „1irdőtü’k oltkár, n!kíűmc;s gi/rhzm7t”k !s zksáHhió g!páirm,h’’k
re,dserhe d//i/dw” elnevezésű projekttel kapcsolatos. Eladó köteles Figyelembe venni az általános
forgalmi adóról szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit,

8.7 Szerződő Felek megállapodnak, hogy:
a) az Eladó nem fizet. illetve számol cl a szerződés teljesitésével összeakésben olyan költségeket,
melyek a Kbt. 62. ( 1) bekezdés k) pont ka:-kh) alpontjai szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság
tekírnetében merulnek Fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Eladó a szerződés teljesitésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. . (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
9.7 Az Eladó külföldi adóilletékessége esetében a Kht. 136. (2) hekezdésében foglaltak is iránvadóak.

VIII. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1.7 Amennyiben a jelen szerződés 1V. pontja szerinti szállítási határidő olyan okból telik cl
eredménytelenül (ideértve a hibás teljesitésből Fakadó késedelmet is), melyért Eladó Felelős, Eladó a
szerződés VI. pontja szerinti teljes nettó eflenérték I -a/naptári nap mértékű késedelmi kötbér
megfizetésére köteles.

Amennyiben a Fentiek alapján fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a 20 naptári nap késedelemnek
megfelelő késedelemi kötbér összegét, Vevő jogosulttá válik a szerződés azonnali hatállyal történő
felmondására, és a szerződés VI. pontja szerinti teljes nettó ellenérték 20 D h-ának megfelelő mértékű
megbiúsulási köthér követelésére.

2.7 Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért Eladó felelrs, Eladó
meghiúsulási kotbért köteles fizetni Vevő részére, ttelynek mértéke a szerződés VI. pontja szerinti teljes
nettó ellenérték 20 %-a.

3.7 A kötbér megfizetésére Eladó az erről szóló írásbeli értesítést követő 8 napon belül köteles.

1.7 Vevő az Eladó számlájába torténő beszámitásra a Kbt. 135.) (6) szakaszában foglaltak szerint
jogosult.

Amennyiben az Eladónak kötbérfizetési kotelezettsége merul fel, Vevő a kotbér összegével csokkenrve
fizeti lu az Eladó számláját. figvelemme] ugyanakkor a Kbt. 135. (6) bekezdésben foglaltakra.
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Kötbérőzetési kötelezettség esetén Eladó köteles külön nyilatkozatban is elismerni a Vevő követelését.
Amennyiben Eladó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését ogszerűdenül megtagadja, Vevő
jogosult érvényesíteni vele szemben minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket,
elmaradt hasznokat.

5./ Vevő a kntbérigényt meghaladó kárt is érvényesítheti az Eladóval szemben.

67 Eladó a szerződés teljesítésének napjától számítva a jogszabályban meghatározott kötelező vagy a
iivártó által biztosított jótállási időtartam lejártáig, de minden esetben legalább 12 hónapig helytáflni
köteles arra vonatkozóan, hogy az általa leszállitott termékek maradéktalanul megfelelnek a jelen
szerződésben, valamint a vonatkozó jogszabáhukban és szabványokban foglaltaknak.

7.! A hibásan teljesített termékek esetében a Vevő köteles a hibát írásban jelezni az Eladó irányába, aki
a hiba kíjavitását köteles haladéktalanul, de legkésőbb a hiba bejelentésétöl számított 2 napon belül
megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül. de legkésőbb a bejelentésről számitott 5 napon belül
be fejezni.

87 Amennyiben a hiba jellegéből adódóan a hiba kijavitására nincs lehetőség, azt az Eladó határidőn
belül nem végzi cl, vagy a hiba kijavítása az Eladónak aránvtalan érdeksérelmet eredményezne, az Eladó
a hibás termék kicserélésére köteles. Eladó a Fenti cseretermék szállítására haladéktalanul, de legkésőbb
a hiba bejelentésétől számított 10 napon belül köteles.

9.! .\mennnhen a hiba bejelcntésétől számított 10 napon belül sem a fentiek szerinti kijavitásra sem
kicserélésre nem kerül sor, Úgy a Vevő választása szerint:
a) azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést; vagy
b) a hibát az Eladó költségére harmadik személlyel kíjavítratja.

10 / \ \ C\ ő jonÍHi loRlinlk i ikorlian t1 Lbckbcn 1 Ptk keHeL’zq ito.agi ;ogok g ikorli.in
vonatkozó szabályai az irányadóak.

IX. Az Eladó jogai. kötelezettségei

I.! Az Eladó köteles a szerződést a szakvállalat gondosságával teljesíteni, beleértve a Vevő által a
közbeszerzési eljárásban meghatározott műszaki és minőségi Feltételeknek megfelelő termékek
kiválasztását. a teljesítés helyére történő szállítását, valamint minden egyéb szerződéses feladata
elvégzését.

2.! Az Eladó köteles átadás-átvételi eljárás során feltárt hibákat és hiányosságokat a lehető
leggyorsabban és a saját költségén - helvrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek
jogában áll más személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő Vagy ezzel járó
költségeket az Eladó koteles megtéríteni a \‘evőnek. illetve jogosult a szerződésszegés következményeit
alkalmazni.

3.! Az Eladó köteles mentesíteni a Vevőt harmadik személy minden olyan esetI eges igénye alól, amely
szahadalmak. védjegvek, szerzői jogok vagy más szellemi alkotáshoz Fűződő jog használatából ered.

47 Eladó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik. hov valamennyi Olyan alválialkozóját bejelentette a
Vevő Felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a megelőző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg a bejelentéssel egvutt benyújtotta az arra
vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya
alatt. Az Eladó a jelen szerződés teljesitésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden további, a
teljesitésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a hejelentéssel egyűtt nyilatkozni arról
is. hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A szerződés
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teljesírésébe az Eladó oldalán részt vevő személyekre egyebekben a Kbt, 138. ‚ valamint a Ptk.
vonatkozó szabályai az irányadóak.

5./ Eladó nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI, tötvény 3.. (1) bekezdése
alapján átlátható szervezetnek minősül. Eladó vállalja, hogy változás esetén Vevő részére haladéktalan
tájékoztatást ad. Tudomásul veszi, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat esetén Vevő a szerződést
felmondja,vatv ha annak teljesítésére még nem került sor — akkor attól eláU.

X. A Vevő jogai. kötelezettségei

17 Vevő képviselője köteles a szerződés tárgyát képező termékek megérkezésének idöpontjában az
átvételre megjelenni és az átadás-átvéteh eljárást, valamint a minőségvizsgálatot mielőbb megkezdeni és
befejezni,\ termékek elhelyezésére az áradás-án’éteh eljárás keretében kerül sor a jelen szerződésben
meghatározottak szerint.

2.7 Vevő köteles az Eladót haladéktalanul értesíteni bármely általa felismert, illetve tudomására jutott
hibáról vagy kifogásról.

3.7 A Vevő köteles ellátni az Eladót valamennyi olyan, a Vevő rendelkezésére álló információval, amely
az Eladó feladatainak elvégzéséhez szükséges. A Vevő köteles továbbá az információkat — ide nem
értve azon Lnformációkat, melyek átadását jogszabály kizárja — vagy utasításokat olyan hatándőben
megadni az Eladónak, hogy az lehetővé tegye az Eladó szerződésszerú teljesítését. Az Eladó nem felel
azért a kárért, ami annak folytán következett be, hogy a Vevő az Eladó által kért, a szerződésszerű
teljesitéshez szükséges és a Vevő rendelkezésére álló információt vagy utasítást indokolatlanul
késedelmesen adta meg, vagy megadását indokolatlanul megtagadta.

Xl. Szerződő felek épvjői

1.! Vevő által kapcsolattartásra és teljesitési igazolásra jogosult személy(ek) és elérhetősége:

Kapcsolattartó neve, beosztása: Jeney Zsolt általános vezérigazgató-helyettes
Cím: 1087 Budapest. Asztalos Sándor út 2.
E-mail cim: jev.zsols@:hfl]herohu
Telefon: ±36 I 334 2967
Telefax: +36 1 313 7221

2.! Eladó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) és elérhetősége:

Kapcsolattartó neve, becsztása: Dedek Balázs kereskedelmi igazgató
Cím: 1097 Budapest, Illatos út 9.
E-mail cím: amma?i)gammatech.hu
Telefon: ±36 I 205 5771
Telefax: +36 I 205 5778

3.7 Felek kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet a szerződésben megadott
kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá bármilyen más, jelen
szerződésben megjelölt adatának megváltozásától.

XII. Felelösséállalás. kán’eszéln’iselés

1.7 Az Eladó teljes kárfelelősséggel tartozik minden olyan kárért - annak hitelt érdemlő igazolása alapján
- amelyet jelen szerződés teljesítésével összefüggésben, akár az Eladó maga. akár alkalmazottja, illetve a
teljesítésbe bevont közreműködó matratartása, mulasztása. illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége
következményeként a \‘evónek okozott.
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2.! Egyik Fél sem követ cl szerződésszegést. ha kötelezettségei teljesítését vis malor akadályozza meg.
amely a szerződés aláirásának időpontja után kovetkezett be.

3.7 „Vis major” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi zavargások,
hadüzenettel indított vaiy anélkiili háborúk, blokádok, zendúlés, lázadás, tömeges migrációs hullám,
járványok. földcsuszamlások. Főldrengések. viharok. viflámcsapások, áradások, zavargások,
robbantások, valamint egyéb hasonlá, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén
kívül merülnek Fel. és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszhbölni.

4.7 Ha az egyik Fél „vis major” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében. hogy az akadályoztatás hatásait elhádtva minimális késedelemmel teljesíteni tudja
szerződéses kötelezettségeit.

5.! Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vís major körülmények Fordultak elő, amelyek kihathatnak
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a körülmények jellegét,
Feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Vevő írásban másképp nem rendelkezett, az kIadónak
folytatnia kell a szerződés szerinú kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban
ésszerűen meRvalósítható.

XIII. A szerződés megszűntetése

1.7 :\ szerződést rendes felmondás útján egyik Fél sem jogosult megszuntetül.

2.7 A jelen szerződés azonnali hatályú megsziintetésére kizárólag a másik Fél súlyos szerződésszegésére
hivatkozással, rendkívüli felmondás útján van lehetőség.

3.! A jelen szerződés Fenti pontjának alkalmazásában súlyos szerződésszegésnek minősúl:

• Eladó részéről, amennyiben:

olyan súlyos mulasztást Vagy szakttai hibát követ cl, mely a szerződés megvalósulását kizárja
vagy veszélyezteti,
az Eladó a Vevő által megadott ésszerű határidőn beRtI ismételten nem tesz eleget a Felhivásnak,
hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
az Eladó fizetésképtelenné válik Felszámolási, végelszámolási eljárás indul vele szemben,
Felfüggeszű gazdasági tevékenységét, beszünteti kiüzetéseit;

- jogerős elmarasztaló határozatot hoznakaz Eladó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés
vagy bűncselekmény miatt;

- a fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a jelen szerződésben meghatározott maximális
mértéket;
ha a szerződés megkötését követően jut Vevő tudomására, hogy az Eladó tekintetében a
kozbeszerzési eljárás során kizáró ok állt Fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

• Vevő részéről, amennyiben nem fizeti meg az Eladó részére a Vevő által kiállított igazolás
értelmében esedékes bármely összeget a szerződésben meghatározott határidőig, feltéve, hogy az
Eladó által tűzött legalább 30 napos póthatáridő is eredménytelenül eltelt.

4.7 Vevő jogosult továbbá a szerződés azonnali hatályú Felmondására. ha:
a) Feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. . alapján
új közbeszerzési eljárást kell leFolytatni;
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b) az Eladó nem biztosítja a Kbt 138. ban foglaltak betartását, Vagy az Eladó személyében
érvénvesen olyan jogutódlás következett be, amely nem Felel meg a Kbt. 139. C-ban Foglaltaknak
vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötclezettségszegési
eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUI\ISZ 258. cikke alapján indított eljárásban
kimondta, hogy az Európai Unió jogáhól eredő valamely kötelezettség tekintetében
kötelezeitségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

57 A Vevő a szerződést Felmondja - ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi. hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

az Eladó társaságában közvetetten Vagy közvetlenül 23o-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. (1) bekezdés kh,) aipontjában meghatározott feltétel,
h) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
Fennáll a Kbt. 62. (l) bekezdés kh,) alpontjában meghatározott Feltétel.

Fenn esetekben az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű
pénzbeh ellenértékére jogosult.

XIV. Eéb megállapodások

I.! Minden. a szerződés megkötése után Felmerült vagy beállott. a szerződés teljesítését befolyásoló
lényeges körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni.

27 Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a szerződés felek általi módosítására kizárólag a Kbt. 141.
-áhan foglaltaknak megfelelően van lehetőség.

3.! Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. tönénv
5. (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék —az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 5. . (3)—(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben ellenőrizheti az
államháztartás alrendszereiből űnanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó
vagyont érintő szerződéseket a Vevőnél, a Vevő nevében vagy képviseletében eljáró természetes
személynél és jogi személynél. valamint azoknál a szerződő feleknél, akik. illetve amelyek a szerződés
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közremúködőknél.

4.! Á szerződéssel kapcsolatban felmerulő vitás kérdések rendezését a Felek elsődlegesen közvetlen
tárgyalások ótján kívánják rendezni. Ennek 30 napos sikertelensége esetén a Felek jogvitájuk eldöntése
végett ci po(gcin perrciidüirtűsni/ s$/ó 2016. éri CXXX. tön’éuy (1)7.) szabályai szerint illetékességgel és
hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhatnak.

5.! Á szerződésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a P4nlöncuyköímnJIszóJolOI3. ézi I íön’ény
a (Ptk.), a kö.b rr7crLii só/6 1015. éri CXIJJL /irn’ény (Kbt.) valamint a szerződéses jogviszonnyal
összefüggő hatályos jogszabályok az irányadóak.

67 .\ jelen szerződés annak mindkét Fél általi aláírásával lép hatályba.

.! Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
I. számú mellékier. Műszaki leírás (ci köbssrercíd ehirJr ‚m1c-aki khisaj
2. számú melléklet: Eladó ajánlata (árciblázal ér ;mlrczki kirás,)

Jelen szerződés elválaszthatatlan meflékletét képezi továbbá — fizikai csatolás nélkül is a közbeszerzési
eljárás teljes iratanyaia, íiy külonösen az eljárást megindító felhívás és az egyéb közbeszerzési
dokumentumok, valamint az Eladó nyertes ajánlata.
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Szerződő Felek a jelen szerződési, amely 3 eredeti példányban készült és 9 oldali tartalmaz, mint
akarawkkal mindenben evezőt. a létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írták alá.

BM HEROS Javí? ‘ióizd1gákató és
Kereskedelmi Zrt.
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képviseletében:

Rajnai :\tüia vezérigazgató
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