Szűcs Norbert

Iktatószám: ELTE/8786/3/2021
SAP szám: 4600004174
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. RÉSZ

„ELTE_2021_112_PROJEKTOR BESZERZÉS PROJEKT FORRÁSBÓL”

amely létrejött egyrészről az Eötvös Loránd Tudományegyetem (székhely: 1053 Budapest, Egyetem
tér 1-3. Nyilvántartási szám: FI80798, Adószám: 15308744-2-41, Számlavezető bank: Magyar
Államkincstár, Számlaszám: 10032000-01426201-00000000, képviseli: Dr. Scheuer Gyula, kancellár),
mint vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről a Delta Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74. Cg.: 01-09882938, adószám: 13978774-2-41, képviseli: Szűcs Norbert),
a WOSS Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft. (székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út
98. Cg.: 01-09-368440, adószám: 12021927-2-42, képviseli: Czigány József),
a Kventa Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15., Cg.: 13-09-110592, adószám: 10329102-2-13,
képviseli: Németh Gábor Levente ügyvezető),
a Kermann Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48. Cg.: 01-10-140898, adószám:
27984026-2-41, képviseli: Kovács Zoltán Lajos),
az EXISTORE Kft. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47. Cg.: 06-09-019548, adószám:
24165309-2-06, képviseli: Kovács Roland),
a DOKUCENTRUM Irodai Rendszerek Kft. (székhely: 1163 Budapest, Veres Péter út 51. Cg.: 01-09874134 adószám: 13804828-2-42 képviseli: Jáki Péter),
az ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely:. 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7.
em. Cg.: 01-09-469442, adószám: 12147784-2-43, képviseli: Turcsi Zsolt),
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Vevő és Eladó külön említve: Fél, együtt
említve: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1.

A szerződés létrejöttének előzménye:

Felek rögzítik, hogy a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (a
továbbiakban: Beszerző) által EKR001422322019 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya
alá tartozó Érintett Szervezetek részére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) és a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján
„Megjelenítő eszközök beszerzése” (1. rész: Projektorok) tárgyban lefolytatott keretmegállapodás
megkötésére irányuló eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és Eladó között
keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: DKM01MESZ20
KM aláírásának dátuma: 2020. július 23.
KM időbeli hatálya: 2021. november 24.
KM keretmennyisége: nettó 45 175 db
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A
közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés és az együttműködési
megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a Delta Systems Kft. jelen szerződést –
meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja alá. A jelen szerződést aláíró
Eladó jogosult – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében a számlát kiállítani.
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A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak.
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe
veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a közbeszerzési dokumentáció
részét képező műszaki leírásban foglaltakat.

A szerződés tárgya:

2.

A jelen szerződés (a továbbiakban Szerződés) tárgya az „ELTE_2021_112_Projektor beszerzés
projekt forrásból”, amely a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig átruházza az 1. számú mellékletben nevesített
termékek tulajdonjogát.
A Szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a Delta Systems Kft. teljesíti.

A szerződés teljesítési határideje:

3.

A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a szerződés az EFOP-3.5.1-16-2017-00012 számú projekt
támogatási szerződésének elfogadott módosításakor lép hatályba.és a Felek szerződésszerű
teljesítéséig marad hatályban.
Eladó a Szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat a Szerződés aláírását
követő 60. napig köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.

4.

A teljesítés helye és módja:

4.1. A teljesítés helyei:
2. rész

Általános
elnevezés*

PROJELTE-12

Db

Szállítási cím

Átvevő

Görög Tamás
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2021 01M EFOP-N0830-PN5403/17
SEK IIG
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

+36 30 513 8281

*A cikkszámok az 1. sz. mellékletben szerepelnek.

4.2.

Eladó köteles Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani.

4.3.
Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű
használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást a Vevő által kijelölt személyek részére elvégezni.
Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni:
-

jótállás dokumentumai,

-

a telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció.

4.4.
Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az angol
nyelvű műszaki dokumentációt köteles Vevő rendelkezésére bocsátani. A telepítőkészlet és a műszaki
dokumentáció elektronikus formában is átadható
4.5.
Amennyiben a Szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a
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Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés
megküldése nem zárja ki a Szerződés késedelmes teljesítésre, illetve szerződésszegésre vonatkozó
rendelkezéseiben foglaltak alkalmazását.
4.6.
Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő
együttműködését a Szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve
az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét
kizárja.
4.7.
Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a KM és a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogosult alvállalkozót igénybe venni.
4.8.
Amennyiben a Szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik
szükségessé, akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben
foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
4.9.
Eladó felelősséget vállal, hogy a Szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség – jelen
szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Eladó irányába terheli.
4.10. Vevő előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. § (3)
bekezdésének alkalmazását.

5. A fizetendő ellenérték:
5.1.
Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletben
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
5.2.
Eladót megillető vételár teljes összege: 456 000,- Ft + ÁFA, azaz négyszázötvenhatezer forint
+ ÁFA.
5.3.
A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Vevő
általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1% + Áfa. A központosított
közbeszerzési díj számítása, megfizetése a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-ában
meghatározottak szerint történik.
5.4.
Eladót a Szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy
szolgáltatás a Szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A Szerződésben
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem
emelhetők.
6.

Fizetési feltételek:

6.1.
A termékek ellenértékének Vevő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt.
135. § (1) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt
kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az Eladó köteles a számlákat a teljesítés
elismerésétől számított 7 napon belül munkaszámonként kiállítani (számlázási cím: 1053 Budapest,
Egyetem tér 1-3.), majd a teljesítés helyére eljuttatni. A számlákhoz az aláírt teljesítésigazolást
mellékelni kell.
6.2.

Az Eladó a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

6.3.
A számlán csak a KM és a Szerződés hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén a Kbt. 135. § (4) bekezdésében, valamint a Ptk.
6:130. § (1) bekezdésében előírtak az irányadók.
6.4.

Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2. pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.

3

6.5.
Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155. (1) bekezdésben meghatározott mértékű
késedelmi kamatot fizet az Eladónak.
6.6. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem
megengedett, kivéve az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói
előlegfizetés esetét.
6.7. Eladó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
6.8. A közbeszerzési eljárás 2. része az alábbi európai uniós támogatásból valósul meg:
Projekt azonosítója: EFOP-3.5.1-16-2017-00012
Projekt neve: Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-magyarországi peremvidéken
A támogatás intenzitása: 100 %
A finanszírozás módja: utófinanszírozás

7.

Átadás-átvételre vonatkozó előírások

7.1.
Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles Eladólevelet átadni Vevő képviselője részére. Az
Eladólevélen fel kell tüntetni a Szerződés számát. Az átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni az
átadott termékek azonosítását szolgáló adatokat (pl.: megnevezés, gyártási szám, típusszám,
modellszám, dátum és időpont, stb.).

8.

Teljesítésigazolás

8.1.
Eladó a Szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a Szerződés 1. számú
mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult.
8.2.
Vevő a sikeres átadás-átvételt követő 15 napon belül munkaszámonként írja alá a
teljesítésigazolást.
8.3.
Vevő a teljesítésigazolás aláírását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás
kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a Szerződésben meghatározott dokumentumokat
le nem szállítja, át nem adja.

9.

Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság

9.1.
Eladó a Szerződés keretében leszállított termékekre a KM-ben és az ajánlatában
meghatározottak szerinti jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja.
A jótállás időtartama:
2. rész: projektor 36 hónap jótállás, izzó 12 hónap vagy 1000 óra jótállás, amelyik előbb teljesül.
9.2.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Eladó viseli.

9.3.
Eladó szavatolja, hogy a Szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék
teljesítésére – a Szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult és/vagy jogosított. Eladó
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szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek
a Szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás).
Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót a Szerződés megszűnését követően is terheli.
Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a kártérítési
igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a Szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.
9.4.
Amennyiben harmadik személy Eladó felelősségi körébe eső jogsértésből következően
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb
jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást elfogadni. Eladó
jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb
harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles megtéríteni
Vevő minden olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt
érik.

10.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

10.1. Amennyiben a Szerződésben meghatározott határidőig Eladónak felróható okból a Szerződés
1. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve dokumentumok átadás-átvétele nem fejeződik
be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem, hibás teljesítés vagy
meghiúsulás) függően – késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
10.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a
késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
10.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített
mennyiség nettó értéke. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdésének alkalmazását Felek kifejezetten kizárják,
akként, hogy Vevő a szavatossági igény (pl. termék kijavításának kérése, kicserélése) érvényesítésére
kitűzött határidő eredménytelen eltelte esetén hibás teljesítés miatti kötbérigényét is érvényesítheti..
10.4. A Szerződés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért Eladó felelős, Eladó
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a Szerződés nettó értékének 25 %-a. A
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt a
Szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő a Szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése
miatt eláll.
10.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak
egy kötbér alkalmazható.
10.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető díjba
beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt.
szabályainak beartásával.
10.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére,
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
10.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

11.

Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

11.1.

A Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.
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11.2. Felek a Szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira is.
11.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
a)

Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,

b)

a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot,

c)

jelen szerződés 10.4. pontjában szabályozott esetben,

d)
Eladó valamely – az a)-c) pontban nem nevesített – Szerződésben meghatározott
kötelezettségének szerződésszerű teljesítését saját érdekkörében felmerült okból elmulasztja és azt
Vevő erre vonatkozó felszólítása ellenére, Vevő által megadott határidőre sem teljesíti.
11.4. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő
megszűnését határozta el.
11.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a Szerződést Vevőhöz intézett írásbeli
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a
Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban
megadott határidőig nem tesz eleget.
11.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik Felet. A Szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
11.7.

Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti.

11.8. Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a
Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

11.9. Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel,
amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a)
Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b)
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. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
12.

Titoktartás

12.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a Szerződés lényeges tartalmáról.
12.2. Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra jutott
információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem hozhatják,
illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik Fél sem
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
12.3. Amennyiben a Szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg.
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12.4. Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek harmadik
félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy a Szerződésben való
közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.
12.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő jogosult
– választása szerint - a Szerződéstől elállni vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
13. A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Tomcsányi Roland
Kapcsolattartó telefonszáma: +36-(1)-483-8000 / 3706 mellék
Kapcsolattartó e-mail címe: tomcsanyi.roland@iig.elte.hu
14. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Lukács-Dornfeld Csilla
Kapcsolattartó telefon száma: +36-1-437-5200
Kapcsolattartó e-mail címe: kefsystems@delta.hu
15.

Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

15.1. Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a Szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti.
15.2. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés keretében
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek
egymást írásban tájékoztatni.
15.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül nem
tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
15.4.

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók.

15.5. A Szerződés, annak mellékletei, a KM, valamint a közbeszerzési eljárás dokumentumai Felek
megegyezését teljes egészében tartalmazzák. Felek a Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit
magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
15.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a Szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy
a követeléseitől el fog állni. A Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő
lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
15.7. A Szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.
15.8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos
ellentmondás esetén a KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország
mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ben meghatározottakkal ellentétes
rendelkezéseket nem tartalmazhat. Ellenkező esetben a KM-mel ellentétes szerződéses rendelkezés
helyébe automatikusan, minden egyéb jogcselekmény (különösen szerződésmódosítás) nélkül a KM
vonatkozó rendelkezése lép.
15.9. Ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely kikötés,
feltétel vagy más rendelkezés a Szerződés részét képezi és a Szerződés szövegszerűen a kötelező
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tartalmi elemeket nem tartalmazza, akkor az adott rendelkezés minden egyéb jogcselekmény
(különösen szerződésmódosítás) nélkül a Szerződés részét képezi.
A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a KM, továbbá az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista
2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
A Szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal
mindenben megegyezőt elektronikusan jóváhagyólag írják alá.
Kelt: Budapest, 2021. augusztus 9.

Kelt: Budapest, 2021. augusztus

Digitálisan aláírta: Dr.
Dr. Rikker
Rikker Emília Irén
Dátum: 2021.08.10 17:44:14
Emília ……………………
Irén
+02'00'

……………………

dr. Scheuer Gyula, kancellár helyett eljárva

Szűcs Norbert

dr. Rikker Emília

ügyvezető

Vevő részéről

Eladó részéről
a közös ajánlattevők meghatalmazása
alapján

A Szerződés szerinti díj kifizetésére a 2. részben az EFOP-3.5.1-16-2017-00012. számú projekt
költségvetése nyújt fedezetet.
Budapest, 2021. augusztus 9.
Pénzügyi ellenjegyző:
Rozgonyi
Miklós
Gergely

Digitálisan aláírta:
Rozgonyi Miklós
Gergely
Dátum: 2021.08.09
19:13:04 +02'00'

…………………………………
Rozgonyi Miklós, gazdasági főigazgató
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1. számú melléklet
Termék és árlista

Általános
elnevezés

PROJELTE12

Cikkszám

MESZ1_PROJEKTOR4B_00

Termék
név

Mennyiség
(db)

Nettó
egységár

OPTOMA
W330UST

2

228 000 Ft
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Termék
összesített ára

456 000 Ft

