l;

F.i",

rjí

aL-

lIrr1 r:

auÁsvnrnrr sznnzÓoEs
(FT-1062/3. sz. szerződés)

3.

részrevonatkozóan

mely létrejött egyrészről a

*

XIII. Ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.)
(1139 Budapest, Szegedi űt17.)
Képviseli: Dr. Hertzka Péter főigazgatő föorvos

Adószám : 22182827 -2-4I
Számla sz.: OTP l17 84009-2060
-

a továbbiakban: Vevő

1

098-00000000

-

másrészről a

ARGUS OPTIK Kft.

(182 Budapestn

Képviseli: Máté Istvín igyvezető
Cégtregyzékszám:

0

1

-09-66 1 68

Lászlófalva u 5.)

1

Cégbíróság: Budapesti Cégbíróság
Adószám: 1227 5425 -2-43
Statisztikai számjel: 1227 5425 -2829 -|1 3 -0 1
Számlaszám : Erste Bank Hungary Nyrt. 1 1 600006-0000000

0-0

55

527

7

7

- a továbbiakban: Eladó- a továbbiakban együttesen: Szeruődő felek -

között

az alábbí feltételek szerint:

preambulum

Az

Ajarlatkérő aközbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) l22lA. § alapjan
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljrárást bonyolított le a FT-1062/)ilII.
Ker./2015 ,rUltrahang diagnosztikai készülékek beszerzése" megnevezésű projekt
keretében különféle gyarílagúj ultrahang diagnosáikai késztilékek beszerzésére.

A teljesítésmagában foglalja, a gyárllag új késztiték(ek)leszállíását, üzembe helyezését,5
napospróbatizemmeglartásátvalamintakezelőszeméIyzetbeárutását.

h

t9_

Eladó, aki

az

Ajanlati

Dokumentációban meghatínozoít termékek
nagy tapasztalatíal rendelkező, elismert szakcég, részt vetl az
eljárásban, és a benyújtott qánlatokat megvizsgáIő szakértői bizottság javaslata alaplán az
Ajánlatkérő döntése szerint ezen ellárást a szetződés mellékletében specifikrált áíu(k)
tekintetében me gnyerte.
gyartásában/forgaLmazásában

A fentiek

I.1

alapjan felek az alábbi szerződést kötik:

Szenődés tárwaz

1.1. A

szerződés trárgya a Vevő áItaIközzétett a2015. augusztus 25.-i keltezésű Ajanlati
Dokumentációban meghatározott, és a jelen szerződés 1. szátmű mellékletében
megnevezett és specifikált diagnosáikai készülék(ek)- a továbbiakban: ráru(k)
adásvétele, 3. rész - Ultrahang pachyméter szemészeti vizsgálatokhoz - 1 db - ra
vonatkozóan valamint a jelen szerződésben részletezett kapcsolódó szolgáltaüísok
nyújtasa.

-

A

teljesítés magában foglalja, a gyértlag t$ készülék(ek) leszállítását, iizembe
helyezését,az 5 napos próbaiizem meglaríását és a kezelő személyzet betanítását.

1.2. AzEladő által

száILítandó áru(k)nak meg kell felelniiik a 1. szátmű melléklet szerinti
specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a
szerződés hivatkozott mellékleteihez csatolt prospektusokban/leírásokban,
orvosszakmai kérdőívben szerepelnek.

2.1

szerződéses érték:

2.1.

A Vevő

által a szerződés ellenértékekéntaz Eladónak fizetendő összeg nettó
2.220.000,- HUF + ÁFA azaz nettő Kettőmilliő-kettőszázhúszezer- Ht]F + ÁFA,
mely DDP Vevő székhelye (INCOTERMS 2010) paritás szerint tartalmazza az aru(k),
valamint

a

jelen szerződésben későbbiekben szereplő egyéb szolgáltatások ellenértékét.

Ezen összegen felül Eladót semmilyenjogcímen dijazás nem illeti meg.

A tételes árakat a jelen szerződés

1. számú melléklete tartalmazza.

Az Eladő által megadott

szerződéses arak az Eladő számára a szerzőilés időtartama
alatt kötöttnek tekintendők és ezen időtartamon beliil semmilyen körülmények között
sem változtathatóak meg.

A

szerződés ellenértékea jelen szeruődés 3. pontjában foglaltak szerirrt kerül kifizetésre.

3./

Fizetési mód. kötbér:

3.1.

Vevő a szerződés ellenértékét,az riru(k)nak a jelen szerződés 4.2. pontlehan rögzítettek
szerinti maradékíalan és szetződésszerű leszáIlítasát va]amint tizembe helyezését és az
5 napos próbaiizemet követő jegyzőkönyvi áúadását követően, azBladő áLtalktállított, a
Vevő általi befogadásra alkalmas szátmla, valamint Vevő általkIallított teljesítésigazolás
alapján, annak kézhezvételétőIszámított 30 napon beliJl az Eladónak a Erste Bank
Hungary Nyrt.-nél vezetett,11600006-00000000-05552777 számú számlájara történő
átutalással fizeti meg a Kbt. 130. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben megadottak szerint.

Az

elszátmolás HUF-ban történik.

áItaI a szeruődés 4.2. pontláhan
rögzítettek maradéktalan teljesítésétkövetően, a Kbt. 130. § (1) (5) és (6) bekezdéseiben

Vevő a leszáIlíásra kerülő gép ellenértékét,Eladó

foglaltak alapján, az ijzembe helyezést, valamint az 5 napos próbaiizemet követően
kiadott teljesítésigazolás alapjan Eladó ákal ktállított szátrcia kézhezvételétőlszámított
30 napos áfutalással egyenlíti ki a Ptk 6:130 § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint.
Eladó egy darab végszámla benyujüísara jogosult.

Vevő tájékozatla azEladőt, hogy a szeruődés és ennek teljesítése esetén akifizetés az
adőzás rendjéről szőlő 2003. évi XCil. törvény 36lA. §-a hatálya alá esik.

A

fizetés abban az időpontban szátmit teljesítettnek, amikor
számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.

Vevő bankja Vevő

Vevő rögzíti,hogy az Eladó teljesítése akkor szerződésszei,s"ha aleszállitott termékek
ellenértékérőIa szétmviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlát Vevőnek
átadja, vagy megkiildi. Ennek megfelelően a jelen szerződésben napokban
megltatérozott fizetési határidő aszámlakézhezvételét követő naptól szálmitandő.

Vevő, fizetési késedelem esetén, a szerződés időtartama aíatt, a szerződés tervezet 3.1.
pontjában megadottak szerint, a Ptk 6: 155. § (1) - Q)bekezdéseiben foglaltak alapján
kiszámított mértékűkésedelni kamat megfizetésérelesz köteles.
3.2.

A

Eladó a jelen szerződésben rőgzíteítkötelezettségek késedelmes, hibás vagy nem

teljesítéseesetén az alábbi mértékűkötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Vevőnek:

Minden rész tekintetében:

Kósedelmi kötbér: Eladó, a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeinek, neki

felróható okból, történő késedelmes vagy nem teljesítése esetén, a késedelem minden
naptári napja után, a késedelemmel érintett áíu(k) teljes nettó szerződéses árára vetített
lYo, Iegfellebb azonban a teljes nettó, szerződéses érték20 (hísz) szánalékénak
megfelelő összegű késedelmi
kifizetéséreköteles.

kötbér

Aq

A

késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt naptári
napig kerül felszánításra, ezt követően az Ajánlatkérő jogosult aszerződéstől egyoldalú
jognyilatkozattal eltíllni illetve aá felmondari, eztkövetően mar nem késedelmi kötbért
számít majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.

Hibás teljesítési kötbér: Ajanlatkérő minden hibás teljesítéssel érintett naptári nap

után, a hibás teljesítés időpontj átőI a tényleges, hibamentes teljesítésnapjáig, az érírrteft
készülék,szerződés szerinti, áfa nélkiil szálmítoít ellenérték Yo-alnaptari nap mértékű

l

hibás teljesítésikötbér vállalását írla eIő. Az Ajánlatkérő a hibás teljesítésikötbér
összegét maximum 20 nap hibás teljesítésig érvényesíti.A 20 napot meghaladó
hibásteljesítés esetén -a hibás teljesítésből eredő és a hibas teljesítésselokozott károk
megtédtésérevonatkoző Ajanlatkérői igényeket nem érintve - az Ajáriatkérő fenriartja
a szerződés felmondásanak jogát, mivel a 20 napot meghaladó hibás teljesítést az
Aj anlatkérő súlyos szerződésszegésnek tekinti.
Hibás teljesítésnek minősül: Amennyiben a leszállított berendezés a rendeltetésszerú
használatra nem alkalmas, meghibásodik, vagy nem felel meg az qarlatkérő
aj ánlaáb an fo glalt paramétereknek.

Meghiúsutási kötbér: Ajánlattevó a késziilék§zerződés szerinti áfa nélkül számított
ellenértékének30 %o-a szerinti kötbér megfizetéséreköteles, A meghiúsulási kötbér

érvényesítésehjzá4aa késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér egyidejű érvényesítését.
A már érvényesítettkósedelmi vagy hibás teljesítésikötbért be kell számítani a
meghiúsulási kötbér összegébe.
Ajántatkérő a sierződés teljesítésétakkor tekinti meghiúsultna§ ha
az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéstjogos/méltányolható ok nélkiil
megtagadja
a teljesítésktzarőIag az ajánlattevőként szerződő frl érdekkörében felmerült okból
lehetetlenül el
a késedelem vagy a hibás teljesítéseléri a 20 napot.

-

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik:
- Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatánozot| teljesítésihatáidő (azaz
száLlitás, iizembe helyezés, próbaiizem együttesen, napokban) tekintetében 20 napot
meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elá]lni és
az ezzel kapcsolatban felmerülő kárigényét érvényesíteni.
- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szerződéskötést követően 20 napon
beliil nem tudla az üzembe helyezést és a próbaiizemet megkezderu.

A Ptk. 6:186 § (1)

bekezdésének megfelelően

a

szerződést biáosító

mellékkötelezettségek akkor érvényesíthetőek, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős,
megszegi aszerzőőést

4.)

Áruszállítási feltételek és határi4ők:

4.1.

Eladó az álnlkat a ,,teljesítésihelyre költségmentesen leszállítvd'paritás szerint szallitja
le vevő részére.

Teljesítés helye: XIII. Ker. Egészségüryi Szolgálat (1139 Budapestn Szegedi űt17.)

4.2.

Eladó kötelezettséget vállal a:ra, hogy az ánlkat a jelen szeruődés aláírasát követően
legkésőbb 30 napon belül leszállítja, íizembe helyezi ós további 5 napos
próbaíizemet követően átadja Vevő részére.
Eladó részszáIlításral<tzárőIag a Vevő előzetes írásos hozzájarulása esetén jogosult.

4.4.

Eladó az átru(k) tewezettleszálliását és iizembe helyezését megelőző 5 nappal értesítést
ktild Vevő részére.

Eladó a fenti értesítéstolyan időpontban tartozkmegkiildeni Vevőnek, hogy a szallítási
határidő betartható legyen.

5.)

Csomagolás:

árukat a száIlítás módjanak megfelelő csomagolásban szállítja le. A
csomagoláson a megfelelő kezelésre és tarolásra vonatkozó címkékfeltiintetésre
kerülnek.

5.1 Eladó az

6.)

Az áruk átvétele és tárolása:

6.1.

Az

áíu(k) leszéllítását az Eladő olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk
fuvareszközbőI történő lerakása és rendeltetési helyiikön történő elhelyezése saját
költségére és veszélyére Eladó kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozőtől történő
áfiéíeleés a fuvarozőval szembeni esetleges karigények érvényesítéseugyancsak Eladó
kötelezettsége.

A

fentieknek megfelelően a szállítmány bontását - ktilső sérülés esetét kivéve - a
rendeltetési helyen, illetve sziikség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést
megelőzően az Eladő szakemberei végzik Vevő j elenlétében.

szállítmány bontása során tapasztalt sérülésekről vagy hianyokról a felek
jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hirányokat és sérüléseket Eladó az ijzentbe
helyezésre előírthatáidőn beliil utánszáIlíással vagy cserével saját költségére tartozk

A

orvosolni,
6.2.

A

Vevő kötelezettséget vállal a:ra, hogy a 4.2. és 4.3. pontban foglaltak szerint
leszállított táruk tekintetében biztosítja Eladó szálmána az áruk fuvareszközből történő
lerakásakor, azok rendeltetési helyiikön valő azonna7i elhelyezésének és az érintett
helyisé gek zárhatő ságanak lehető sé gét.

Az

álnuk elveszéséből vagy rongálódásából eredó karveszély az áru tizembe helyezése
targyában a szeruődés 7.2. pontja szerint felvételre kerülő jegyzőkönyv keltéig Eladót
terheli.

Lq

üzembe helvezés:
azokúzenbe helyezését azowtal megkezdi.

Eladó az ártlkleszállításátkövetően
7.2.

Eladó és Vevő köteles az áruk iizembe hely ezésérőlj egyzőkönyvet

felvenni.

A

jegyzőkönyv tartalmazza az iizembe helyezett berendezés tartozékainak tételes
jegyzékét,az azokol fellelhetö esetleges kiilsérelmi nyomokat.

Az

5

napos próbatizem sikeres befejezéséről felvett
iegyzőkön}rv időpontja tekintendő a szerződés teliesítése szempontjaból irrányadó
időpontrrak. amikor Vevő a szerződés tárgvát képező áru(k)at mennyiségileg és
minőségileg átveszi és a teljesítésről szóló igazolást az Eladónak átadja. Vevő kizáíólag
iizemszerü használatra alkalmas késziilékbirtokba vétele esetén ad ki teljesítésigazolast.
7.3.

iizembe helvezést követő

Eladó az áru(k) 7.2. pont szerinti, a sikeres iizembe helyezés tényétrögzítő
jegyzőkönyvi átadásakor köteles 2 példarry magyaí nyelvű felhasználói kézikönyvet
csatolni. Az áru(k) jegyzőkönyvi átvételét a fenti dokumentációk hianyában Vevő
jogosult megtagadni.

7.4.

Eladó kötelezettséget vállal ara, hogy Vevő megfelelő szakismerettel rendelkezö
orvosait és asszisztenseit az iizembe helyezés befejezéséigkiképzik az áru(k)
rendeltetésszerűhasználatfua. A képzést,késziilékenként2 fő orvos és 2 fő asszisáens
részére,5napon át, aptőbaílzem befejezésnek időpontjáig kell megtartani.

8.)

Garancia:

8.1.

Teljeskörű garancia: A teljesködi garancia időtartarta a sikerés iizembe helyezést
követő jegyzőkönyviátadás-átvételdátumátőIszámított60hónap.

A

kötelező teljeskörű garancia időtartama az izembe helyezés napjátőI számított 60
hónap valamennyi eszközre. A garanciális időszak alatt Eladó nem számlázhat sem
karbantartási sem javítási költséget, ós alkatrészköltséget sem. (a természetes használat
soráá elhasználódó tovabbá meghibásodó alkatrészek kivételével)
Amennyiben a garanciaidő alatt az áruk valamelyike meghibásodik és funkciójanak
megfelelően nem hasmálhatő, ffi emiatt felmerülő állásidő kétszeresével árunként
me gnöveks zik a gar anciaidő.
8.2.

A garancia

8.3.

Eladó kötelezi magát, hogy a garanciális feladatok eIlátására megfelelő felkészültségű,
kellő szrámú magyarul beszélő szakemberrel (vagy tolmácsot biáosítva) rendelkező
szewizt tart fenn. A garanciális időszak alatt előforduló meghibásodásokat az EladősajátváIasztása szerint - csere vagy javítás útjan saját költségére ktiszöböli ki.

magában foglalja az ánnak a gyártőmű
munkáinak díjmentes e|Iáását is a garanciaidőn
költség (pl. kiszállási díj, kilométerdíj, munkadíj,
berendezéseh,hez sziikséges alkatrész díja stb.) nem

altal előírt folyamatos karbantartási
belül. Ezen időszakban semmilyen
az ortosi műszerek és informatikai
számolható fel.

a garanciáIis kötelezettség teljesítésesorán biztositla, hogy szakemberei a
hibabejelentéstől szrámított 24 óran belül a helyszínen megkezdik a hiba kijavítását és a
lehető leggyorsabban befejezikazt, beleértve a hétvégéketés iinnepnapokat is.
Eladó

Ennek megfelelően Eladó

az

,íru(k) brtaLékalkattész-ellátását úgy ter:tozik

megszerveni,hogy az alttbák gyors kiküszöbölését ne akadályozza.

9.)

EneedéIvek adók, illetékek
Eladó kijelenti, hogy a jelen szerződés alapjan leszállíüísra kerülő áru(k) rendelkezik a
forgalomba hozatalhoz sziikséges valamennyi engedéllyel, az áru(k) importból történő
beszerzése esetén valamennyi adót és illetéket azEladő teljes egészében megfizette.

l0.)

Hatálvbalépés:

10.1.

A késedelmi kötbér maximum 20 eredménytelenül, vagy késedelmesen eltelt napig
kerill felszétmításra, eá követően az Ajránlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú
jognyilatkozattal elállni illetve aá felmondati, ezt követően miár nem késedelmi kötbért
számit majd fel, hanem a meghiúsulási kötbért fogja érvényesíteni.

10.2. Amennyibenaz Eladó aszerződéshatetyba lépésétkövetően, Eladónak felróható okból,

szallíási kötelezettségeinek (készülékek leszállítasa és üzembe helyezése) teljesítését
nem fudja megkezdeni, úgy meghiúsulási kötbér ftzetésere köteles, melynek összege a
teljes nettő szerzödéses ar maximum 30Yo-a.

10.3. A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - amennyiben a
felek a szerződésszegés megítélésénektekintetében 15 napon belül tárgyalásos úton
nem tudnak megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik féIhezintézettírásos
nyíIatkozatlalaszerződéstazowtalihatállyalfelmondani.
F'elek súlvos szerződésszegésnek tekintik:

-

Amennyiben Eladó a jelen szerződésben meghatánozotí teljesítésihatándő (azaz
szállítás, iizembe helyezés, próbaiizem együttesen, napokban) tekintetében 20 napot
meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosult a szerződéstől azonnalihatallyal elállni és
az ezzel kapcsolatban felmerülő kárigényét érvényesíteni.
- Amennyiben Vevőnek felróható okból, Eladó, a szerződéskötést követően 20 napon
belül nem tudjaaz iizembe helyezést és a próbatizemet megkezdeti.

A

felmondás, illetve elállás a másik félhez in1.r,zett tértivevényesajanlott levél útján
gyakorolható.

Aq

10.5.

A

szerződő felek mentesiilnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem vagy
részleges teljesítésévelkapcsolatos felelősség aIőI, ha a nem teljesítésellenállhatatlan
erők következrnénye. Ellená]lhatatlan erőn olyan, az tlletékes Kereskedelmi Kamara
áItal ígazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés alűrását követően
felmerülő, előreláthatatlan és a felek által, elháríthatatlan események következtében
állnak be. Ilyennek tekintendők főképp, de nem L<tzaúlag a háboru, fiildrengés, tíinész,
munkaügyi viűk, robbanás, általános anyag- és iizemanyaglttány.

Az

ellenátlhatatlan erő által érintett fel krlteles a masik felet
bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

l1.1
11.1.

Import

és eevéb engedélvek

a vis maior helyzet

adók illetékek:

Eladó kötelezettsége, hogy az Ajánlati Dokumentációban előírtak szerint saját
költségére biztosítja Vevő tészérea jelen szerződés specifikáciőjában meghatarozott
áru(k) forgalomba hozataláútoz és iizembe helyezéséhezsziikséges hatósági
engedélyeket.

11.2. Import száúlíás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével
kapcsolatban Magyarországon kíviil felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli.

l2.1 Egyéb feltételek:
12.1. Jelen szerződés és annak mellékletei - a szerződésben foglalt kivételekkel
szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában módosíthatók.

- csak

a

I2.2. l|r/.inden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnekírott
formában (ajánlott levélben, telefaxon, vagy elektronikus formában, e-mailben,) kell
történnie. Ezen értesítésekhatálya a cimzelt általi vételkor, illetve neki történő
kézbesítéskorá11 be.

I2.3. Jelen szerződés 4 példarrybaíL magyat nyelven késziilt, melyből a felek 2-2 példanyr
kapnak.

l2.4. Jelenszerződés

1.-3. számú melléklete aszerződés elvélasúhatatlalrészétképezi

12.5.EIaóő jelen szerződés teljesítésesorán nem ftzet, illetve számol eI a szerződés
teljesítésévelösszefiiggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő ársaság tekintetében merülnek fel, és
melyek az Eladő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Aq

t2.6.

Az Eladó a

12.7.

A

szerződés teljesítésénekteljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Vevő számÁramegismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a
vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha sziikséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátasaíől
gondoskodni tudjon -, ha
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely
feltétel;

b)

u

Eladó közvetetten vagy kőzvetlenül 25oÁ-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben yagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában

me ghatár ozott valamely feltétel.

12.8. A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás

esetén Eladó a szerződés megszűnése
előtt mrir teljesített szolgáhtatás szerződésszerűpétubeli ellenértékérejogosult.

l2.9. A külfrldi

adóilletőségú Eladó köteles a szerződéshez árra vonatkozó megbatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól amagyar adóhatóság közvetlenül
jogsegély
beszerezhetazEladőravonatkozó adatokat azországok közötti
igénybevétele nélkül.

12.10.

Az Eladő

-

teljesítésében

homájáralásával

van

kjzárólag

lehetőség

a Kbt. 128. §-ban foglaltak szerint - Vevő

- az

alvállalkozó(k)

és szakember(ek),

közreműködésére, vagy személyük módosításara. Alválla]kozó(k) és szakember(ek)
igénybe vétele esetén Eladó a közreműködőért való felelősség szabályai szerint felel a
vevővel szemben.

13./

Joeviták:

13.1.

A

szerződő felek a jelen szerzőőésből eredő vitás kérdéseketmindenekelőtt
tárgyalásos úton kísérlikmeg rendezni.
Amennyiber ez 15 napon belül nem vezetne eredményre, a jogvita eldöntése céljábőI
szerződő felek, perértéktől ftiggően, a]ávetik magukat a Veszprémi Törvényszék,vagy
a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékessé gének.

13.2. A jelen szerződésben nem vagy nem kimedtően szabályozott kérdések tekintetében a
Kbt. és a20l3. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Aq

13.3. Jelen szerződés

I<tzarőIag

a

Kbl

132. § alapjtín, illetve

az abban foglalt feltételek

fennállása esetén módosítható.

Budapest, 2015. október 19.
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