
 

 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Tervezet 

< 2. részajánlat > 

 

amely létrejött egyrészről:  TOM-FERR zrt.   

Székhely:    1211 Budapest, Acélcső u. 2-20.  

Adószám:      

Számlavezető pénzintézet:     

Számlaszám:        

Képviselő neve, beosztása:     

 
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)  
 
másrészről:        

Székhely:     

Adószám:      

Cégjegyzékszám:     

Számlavezető pénzintézet:    

Bankszámlaszáma:     

Képviselő:      

 
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) a továbbiakban együtt Felek, között az alulírott helyen és 
időben az alábbi feltételek mellett: 

 
1. Előzmények 

1.1 Vevő, mint ajánlatkérő a „Acélcsövek gyártásához különféle, a csőmegmunkáláshoz szükséges 
eszközök beszerzése a GINOP 1.2.1-16  Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak 
bővítése projekt keretén belül” című, 2018. .........................napján megküldött, a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) rögzített 
nyílt eljárásrendben a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően feltételes nyílt 
közbeszerzési eljárást folytatott le. 

 

1.2 Jelen közbeszerzési adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan 
részét képezi az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentáció, az Eladó benyújtott 
ajánlata, abban az esetben is, ha az fizikailag nem kerül a szerződéshez csatolásra. A 
Szerződésben foglaltakat, a szerződés egyes rendelkezéseit a közbeszerzési eljárás 
dokumentumaival, illetve az ajánlattal összhangban kell alkalmazni és értelmezni.  

 

2. A szerződés tárgya 

2.1. Eladó kötelezettséget vállal a Vevő részére 2 db ................... típusú automata CNC 
megmunkáló központ a Vevő által rendelkezésére bocsátott közbeszerzési 
dokumentáció műszaki leírásában foglalt paraméterek illetve Eladó nyertes ajánlatában 
részletezett műszaki tartalomnak megfelelő kivitelben, minőségben és mennyiségben 
történő leszállítására a Szerződés 7. pontjában meghatározott telephelyére, a berendezés 
telepítésére, a kezelő- és karbantartó személyzet betanítására. (a továbbiakban: Feladat). 
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2.2. Az Eladó a termékeket az előírt minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelően 
szállítja. 

3. A szerződés időtartama, hatálya 

3.1. Felek a Szerződést a Kbt.-ben rögzített rendelkezésre álló időtartam alatt kötik meg. A 
beállt joghatás következtében a Szerződés érvényessé válik, azonban az 1. pontban 
hivatkozott feltételes közbeszerzési eljárásra tekintettel még nem hatályos. 

3.2. A Szerződés előzményeként lefolytatott, az 1. pontban hivatkozott feltételes 
közbeszerzési eljárásra tekintettel Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a Szerződés hatályba 
lépése a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-1.2.1-16 
azonosítószámú projekt (a továbbiakban: Projekt) vonatkozásában létrejövő Támogatási 
Szerződés a Támogató és a Vevő, mint Kedvezményezett részéről történő aláírás 
függvénye. 

3.3. Felek a Szerződést a 3.2 pontban leírt hatályosulását követően 365 naptári napos 
időtartamra kötik. 

3.4. A Szerződés azt követően lép hatályba, mikor a Vevő, mint Kedvezményezett és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató között a Támogatási Szerződés létrejön, 
melynek tárgya a Projekt elszámolható költségeinek adott része vissza nem térítendő 
európai uniós támogatás formájában történő finanszírozása. A Szerződés hatályba 
lépéséről Vevő írásban értesíti az Eladót. A hatályba lépés dátuma ennek megfelelően az 
írásbeli értesítés feladását követő harmadik nap. 

3.5. Amennyiben a Támogatási Szerződés elutasításra kerül illetve a benyújtott pályázatban 
szereplő összeghez képest alacsonyabb összeg kerül megítélésre, a Kbt. 53. § (6) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően Vevő (ajánlatkérő) olyan körülménynek tekinti, 
mely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. 

3.6. Eladó kijelenti, hogy fent nevezett körülményről tudomással bír, azt elfogadja, azzal 
szemben nem lép fel és semmiféle igényt nem érvényesít Vevővel szemben. 

4. Teljesítési határidő 
 
A teljesítési határidő 3.3 pontban meghatározott időtartam szerinti szállítási határidő. 

 

5. Szerződéses ár/fizetendő ellenérték 

5.1. A szerződéses ár öszesen:   

5.1.1. A szállítandó 1 db <típusú>  gép egyösszegű nettó ajánlati ára:......................nettó EUR   

5.1.2. A betanítás költsége (3 fő, 24 óra): ...........................................nettó EUR   

5.1.3. Szállítás, beüzemelés: ...........................................nettó EUR 

 

5.1.4. A szállítandó 1 db <típusú>  gép egyösszegű nettó ajánlati ára:......................nettó  EUR 

5.1.5. A betanítás költsége (3 fő, 24 óra): ...........................................nettó EUR   

5.1.6. Szállítás, beüzemelés............................................nettó EUR 



 3 

 

5.2. A Szerződés 3. sz. mellékletét képező, Eladó által benyújtott nyertes ajánlat tartalmazza az 
ajánlati, a Szerződés szóhasználatával élve szerződéses árat. 

5.3. A szerződéses ár tartalmazza: a termékek ellenértékét, szállításával, rakodásával a teljesítés 
helyén való átadásával kapcsolatos minden költséget, díjat, illetéket, vámot és adót, 
valamint az üzembe helyezés, a betanítást, és mindazt a költséget, amely a termék 
rendeltetésszerű használatát biztosítja, illetve a vállalt jótállás teljesítésének költségeit is. 

5.4. A szerződéses áron túl az Eladó nem jogosult egyéb költség vagy díj felszámítására.    

5.5. Eladó a számlát a Vevő által kiállított teljesítésigazolás birtokában állíthatja ki.  

5.6. Az előbbiekben foglaltaknak megfelelően Vevő – figyelemmel arra, hogy a beszerzést 
támogatásból valósítja meg – a Szerződés szerinti kifizetések tekintetében a Kbt. 135. § 
(1) bekezdése, ezzel szinkronban a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint jár el, 
összhangban a támogatásból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel. 

5.7. A teljesítésigazolással ellátott számla ellenértékét Vevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 36/A. § megfelelő alkalmazása mellett átutalással teljesíti. 

5.8. Eladó a szerződésből eredő követeléseit nem engedményezheti harmadik személyre. 

5.9. A Vevő jogosult az Eladó által benyújtott számlával szemben kifogással élni.  

5.10. Vevő előleget nem fizet. 

5.11  Vevő nem biztosít részszámlázási lehetőséget. 

 
6. Egyéb, a Kbt.-hez kapcsolódó fizetési feltételek 

6.1. Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő Társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek eladó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

6.2. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő 
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

6.3. Külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezheti Eladóra vonatkozó adatokat az országok közti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

7. A teljesítés helye: Tom-Ferr zrt. zrt. 
2890 Tata, Ipari Park, Gázgyár u. 2. (460/102 hrsz.) 
 

8. A szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

8.1. Felek jogai és kötelezettségei 
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8.1.1. Az Eladó a Feladatot saját költségén köteles elvégezni. 

8.1.2. Az Eladó alvállalkozóként kizárólag a szerződés aláírásáig megnevezett személyt / 
gazdasági társaságot veheti igénybe. Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az Eladó a 
jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a Feladatot maga végezte volna 
el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be. 

8.1.3. Eladó a szerződés megkötésekor - köteles minden olyan információt, adatot, 
dokumentumot, igényt a Vevőnek írásban és/vagy elektronikus formátumban átadni, 
amely a Feladat teljesítésére vonatkozik, annak tartalmával, rendeltetésszerű 
használatával és működésével kapcsolatos. 

8.1.4. A Eladó a Vevő részletes igényeit a közbeszerzési eljárás során megismerte. A 
szerződés aláírásával az Eladó elismeri, hogy minden olyan információt, tartalmat és 
anyagot, dokumentációt megkapott, amelyre a Feladat szerződésszerű és hibátlan 
végrehajtásához szüksége van, a Vevő pedig elismeri, hogy minden olyan igényét 
elmondta és minden olyan információt megadott, amelyeket a szerződés 
megkötésének napjáig szükségesnek tart.   

8.2. Adatfelhasználás, Adatkezelés 

8.2.1. Eladó a Szerződéssel összefüggésben személyes adatot nem kezel, az adatkezeléssel 
kapcsolatos valamennyi felelősség Vevőt terheli az Eladó és harmadik személyek 
irányában. 

8.3. Eladó a Szerződés megkötésekor - köteles minden olyan információt, adatot, 
dokumentumot, igényt a Vevőnek írásban és/vagy elektronikus formátumban átadni, 
amely a Feladat teljesítésére vonatkozik, annak tartalmával és működésével kapcsolatos. 

 

8.4. Az Eladó szavatossággal tartozik azért, hogy: 

8.4.1. a Szerződésben foglalt Feladat elvégzéséhez alvállalkozóival együtt megfelelő 
szakértelemmel, gondossággal és tapasztalattal, valamint szakmai gyakorlattal 
rendelkezik; 

8.4.2. a Feladat eredményére vonatkozóan harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a 
Vevő felhasználási jogát akadályozná, vagy korlátozná;  

 

8.5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek. Kötbér, kártérítés. 

 

Késedelmi kötbér: Olyan okból történő késedelmes teljesítés esetén, melyért Eladó 
felelős Vevő késedelmi kötbérre jogosult, melynek napi mértéke a szállítandó 
termékek nettó ellenértékének naptári naponta 0,5%-a. 

A késedelmi kötbér maximuma 10 % -ban van meghatározva. 

A késedelmi kötbér maximumának elérésekor Vevő jogosult a szerződéstől elállni, 
illetve azt azonnali hatállyal felmondani és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó 
jogkövetkezményeket. 
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Hibás teljesítés esetén Vevő szavatossági igényét kívánja érvényesíteni, arra az 
időre, amely a teljesítési határidőtől a kifogástalan minőségben történő átadásáig 
eltelik, a késedelmi kötbérnek megfelelő összeget köteles fizetni Eladó Vevő részére, 
amelynek alapja a hibás teljesítéssel érintett termék nettó ára, összege naptári napi 
0,5%, maximuma 10%. 

A maximum elérésekor Vevő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt azonnali 
hatállyal felmondani és alkalmazni az ezekhez kapcsolódó jogkövetkezményeket. 

8.5.1. Amennyiben Eladó a szerződésben előírt teljesítési határidőt elmulasztja, Vevő 
jogosult felszólítani az új teljesítési határidő megjelölésével. Amennyiben Eladó az új 
határidőt sem tartja be, akkor köteles a szállításra kerülő termék nettó szerződéses 
árának 25 (huszonöt) %-os mértékű meghiúsulási kötbért fizetni Vevő részére. 

Fenti esetben Vevő elállásra jogosult. 

Vevő felhívja Eladó figyelmét, hogy az új határidőt a rendelkezésére álló pénzügyi 
forrás elszámolhatóságának megfelelően állapítja meg.  

Vevő részéről történő olyan okra alapozott azonnali hatályú felmondása esetén, 
melyért az Eladó felelős, Eladó a nettó összes ellenszolgáltatás 25 (huszonöt) %-a 
mértékű meghiúsulási kötbért köteles fizetni Vevő részére.  

 Ha az Eladó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést, a Vevő követelheti a teljesítés 
elmaradásából származó kárának a megtérítését. 

 Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az Eladó felelős, a Vevő a 
teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. 

Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Vevő felelős, az Eladó 
mentesül a tartozása alól, és követelheti kárának megtérítését. 

A Szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a szerződésszegő 
Fél köteles a másik Fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 

8.6. Jótállás, szavatosság. 

8.6.1. Vevőt – az Eladó teljesítésével kapcsolatban - Magyarországra vonatkozó hatályos 
jogszabályokból eredő szavatossági, valamint garanciális jogok illetik meg. A 
Szerződésben rögzített rendelkezések és meghatározott körülmények a Vevő 
szavatossági, valamint garanciális jogainak érvényesítését nem zárhatják ki.  

8.6.2. Az Eladó a Polgári törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény. (a továbbiakban: 
Ptk.) rendelkezései, szabályai szerint, 12 (tizenkettő) hónapos jótállási 
kötelezettséget vállal a Szerződésben foglaltak teljesítéséért, illetve az ajánlatában 
szereplő többlet jótállást is vállalja <többlet jótállás>, azaz összesen 
.....................hónap jótállást vállal. 

8.7. A szerződés megszüntetése, lehetetlenülés. 

8.7.1. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és 

a) a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült 
fel, az Eladót az elvégzett Feladat és költségei fejében a díj arányos része illeti meg; 

b) a lehetetlenné válás oka az Eladó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat 
igényt; 
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c) a lehetetlenné válás oka a Vevő érdekkörében merült fel, az Eladót a díj megilleti, 
de a Vevő levonhatja azt az összeget, amelyet az Eladó a lehetetlenné válás folytán 
költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett 
vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna. 

d) Az ajánlatkérő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat, ha: 

 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 
be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

 c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

-  

e) Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 
volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  

 
f) Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha  

 
g) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel;  

 
h) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel.  

 

8.8. Felelősség korlátozás. 

8.8.1.  Egyik Fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége megszegéséért azon esetekben, 
amikor olyan, mindkét Fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis 
maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen 
körülmények elsősorban: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos 
merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve 
más természeti katasztrófa, munkabeszűntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi 
törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés. 

8.8.2. Eladó nem tartozik felelősséggel azokért a hibákért, amelyek a kezelési, valamint 
karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyásából adódtak; 

8.8.3. Az Eladó a Szerződés keretein belül mind a szándékos mind a gondatlansággal 
okozott károkért felel.  
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9. Az Eladó és Vevő tájékoztatási kötelezettsége 

9.1. Az Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
Feladat eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. 
Az Eladó felelősséggel tartozik az értesítés elmulasztásából eredő kárért. 

9.2. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködni, egymásnak 
minden szükséges felvilágosítást, információkat megadni és arról tájékoztatást adni. 

9.3. Az Eladó a Feladat teljesítéséről mind papír alapú, mind elektronikus levél formájában 
értesíti és tájékoztatja a Vevőt. 

 

10. Kapcsolattartó személyek 

10.1. A Felek a Szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó 
személyeket jelölnek meg. 

10.2. A Felek megállapodnak, hogy a megjelölt kapcsolattartók személyében történt 
változásról a másik Felet haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül 
értesítik. 

10.3. A kijelölt kapcsolattartó minden olyan kérdésben jogosultak eljárni, amely 
összefügg a szerződéssel, de nem jelenti a szerződés módosítását. A kapcsolattartás 
jognyilatkozat tételére nem jogosít fel.   

 Kapcsolattartó a Vevő részéről:  

Név:   

Beosztás:   

Telefon  

Email:   

Kapcsolattartó a Eladó részéről: 

Név:    

Tisztség:  

Telefon:   

Email:   

 

Garanciális rendelkezések 

10.4. Az Eladó kötelezi magát, hogy a Szerződés teljesítéséből adódóan érdekkörében 
felmerülő valamennyi hibát a hibás teljesítést követő 3 (három) napon belül 
térítésmentesen kijavítja. 

10.5. Az Eladó a hiba bejelentéstől számított 24 (huszonnégy) órán belül köteles 
megkezdeni és haladéktalanul szerződésszerűen kijavítani. 

10.6. Eladó ajánlatában foglaltaknak megfelelően köteles szervizt biztosítani hétfőtől – 
péntekig, 7/24 időben pedig telefonos ügyeletet tartani. 

11. A szerződés módosítása  

Módosítási jog:  
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A Felek a Kbt. 141. §-ának megfelelően módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a 
dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét írásban.  
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek Szerződésben meghatározott és 
kapcsolattartásra kijelölt adataiban történő változás. 

12. Vegyes és Záró rendelkezések: 

12.1. A Felek rögzítik, hogy a Szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 
titoknak, azok nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A Vevő 
azonban nem hozhatja nyilvánosságra azokat a Szerződéssel összefüggő adatokat, 
amelyeknek megismerése az Eladó üzleti tevékenysége végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna - így különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, 
know-how-ra vonatkozó adatokat -, amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát az Eladó 
a teljesítés átadásakor kifejezetten és elkülönített módon megtiltotta. Az Eladó 
tudomásul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a közzététel körébe eső adatokra. 

12.2. Az Eladó nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Vevő pénzügyi, gazdasági 
érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. Az Eladó a Szerződés teljesítésével összefüggésben 
tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles 
bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a Szerződés teljesítéséhez használhatja fel. 

12.3. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés megkötésére vonatkozó közbeszerzési és 
egyéb jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belső előírásoknak megfelelően 
jártak el, a szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs 
szükség. 

12.4. Az Eladó képviselője kijelenti, hogy az Eladó képviseletére és a Szerződés 
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben 
felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik a Vevő felé. 

12.5. A Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni 
egymással, valamint a Szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek 
haladéktalanul tájékoztatni egymást. 

12.6. Eladó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés 1. pont b) alpontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

12.7. A Szerződés az alább felsorolt mellékletekkel együtt érvényes. A Szerződés - beleértve 
a mellékleteket is - bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. 

12.8. A Felek a Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni. 

12.9. A Szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvényt, a Kbt.-t és a 
magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

12.10. A Felek a Szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A szerződés 4 (négy) darab eredeti, egymással teljes 
egészében megegyező példányban készült, amelyekből 3 (három) darab a Vevőnél, 1 
(egy) darab pedig az Eladónál marad.  

 

  

Melléklet:  1.  sz. melléklet: Ajánlati felhívás  
2. sz. melléklet: Közbeszerzési dokumentáció 
3. sz. melléklet: Nyertes ajánlat 
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Budapest, 2018....................................  
 

 

…….…………………………..…. 

 

 

…….…………………………..…. 

Vevő Eladó 

  

 


