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ADÁSVÉTELI SZERZODÉS

amely alulírott napon és helyen létrejött egyrészről:
Szent Lázár Megyeí Kőrhé.z
Székhely: 3100 Salgótarján Fü1eki út 54-56.
Telefon: 06-32/522-001
Képviseletében: Dr. Bercsényi Lajos főigazgató fóoruos
Adószám: I 5 45005 4-2 -1 z
Bankszámlaszám: 1 0004885-1 00020 l 0-00264 l ó3
SWIFT kód: MANEHLJHB
IBAN bankszámlaszám:HU7 l 1 004885-1 000201 0 -00264136

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről:
Cégnév:HoGE orvosi Műszer Kíl.
Székhely: l033 Budapest' Szőlőkert u. 7.

Tel: +36 I 250 5162
Fax: +36 I 250 3963
Képviseletében: Ónody Károly ügyvezető igazgató
Cg.: 0l-09-062505
Adószám: 10246887 -z -4 l
Bankszámlaszátn: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10900035 00000002 958900009
SWIFT kód: BACXHUHB
IBAN bankszámlaszám'. HU29 1091 8001 0000 0002 9589 0023

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

egÉttesen felek (továbbiakban: felek) közöÍt aZ aláblril' feltételek mellett:

I. Előzmény

Felek előzményként rögzítik' hogy a Megrendelő a TED-en 2015.0'1.03-án, 2015ls 126'23016I
nyilvántartási szám alatt a Kbt. 83' $ szennti közbeszerzési eljárás megindítására ajríLrrlati felhívást tett

közzé.

Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2015' szeptember 14. napján kihirdette amely
értelmében a közbeszerzési eljárás nyertese az Eladó lett.

II. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya: ,,Egészségügyi kapacitások határon átnyúló fejlesztése Losonc, és

Salgótarján térségében'' (Projektazonosító: HUSK/I101/1.4.1/0053) eszközbeszerzés''

Vevó megrendeli Eladótól a jelen szerződés l. sz. mellékletében felsorolt egészségügyi

eszköZöket a közbeszerzési eljárás iratanyagában meghatározott műszaki specifikációban,

darabszámban és kiépítésben, valamint valamennyi a műszaki |eírásban foglalt egyéb feladat

ellátását.



1. Eladó kötelezettsége a szerződés közvetett tárgyairrak (továbbá: eszközök) a teljesítési helyre

történo leszállítása és átadása, betanítása, beszerelése, a beszereléshez Szükséges építészeti

munkálatok ellátása (adott esetben), beüzemelése' illesaése stb. Felek rögzítik, hogy a járulékos

szolgáltatások ellenértékét a vételár tartalmazza.

2. Eladó kötelezettsége a jótállás időtartama alatl az érintetl eszközökkel kapcsolatosan a gyártó áItal

előírt valamennyi időszakos karbantaItási feladat gyártói előírás szerinti időben történő el|átása.

3. Felek megállapídák, hogy a teljesítés akkor megfelelő' ha a szállított eszközök a jogszabályoknak

megfelelően valamennyi olyan technikai és jogi feltétellel bírnak, amelyek a humán egészségügyi

ellátásban való rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

4. Felek megállapodnak abban, hogy az ajánlatban esetlegesen konkétan megajrínlott eszköz helyett

(az eszköz gyártásának megszűnése, a márkanév megváltozása, vagy időszakos beszerezhetetlenség

miatt) azonos vagy jobb jellemzőkkel bíró eszközt szállíthat Eladó, amennyiben azt a Közreműködő

Szervezet írásban is jóvri'lragyja. Ez a szabály csak akkor alkalmazható, ha az eredeti eszköz

szállításának Eladón kívül álló okból történő lehetetlenné válását Eladó elozetesen igazolja (tudomásra

jutásakor haladéktalanul bejelenti) és egyben igazolja (eszközismertetővel), hogy a szállításra

megajánlott eszkciz jellemzői megfelelnek az ajánlatbarl meghatározottaknak. Felek megállapodnak

abban, hogy az ell€nérték fentiek követkeáében nem változik.

5. Eladó köteles a kivitelezővel egyeáetni a szükséges beépítéssel kapcsolatos építési feladatokról,

adott esetben egyéb speciális feltételekól. Az egyeztetésről minden esetben jegyzőkiinyvet kell
készíteni az érintett orvosi eszközök felsorolásával, és a szükséges feladatok részletezésével.

III. Az ellenérték

1. Az eszközök ellenértékét mely magában foglal valamennyi, a felhívásban, ill. jelen

szerződésben rögzített köte|ezettség ellátásának ellenértékét is - Felek Eladó ajánlata alapján

(z12.4OO) EUR + ÁFA, azaz (keÍÍőszáz-tizenkettőezer-négyszáz) ELIR + ÁFA összegben állapítják

meg Felek. Az egyes szerzódési tárgyak egységárát Eladó közbeszerzési eljárásban tett ajánlata

Íarta1ma7'7.a.

2. A megrendelt és leszállított eszk<izök ellenértékének megfizetésének feltétele, hogy a hiány- és

hibamentes teljesítést (mely nem teled ki az esetleges ún. rejtett hibákra) Vevő képviselője igazolja
(teljesítésigazo1ás). Ezen okirat a számla kötelező melléklete.

3. A szerződés finanszírozása a,,Egészségügyi kapacitások hataron átnyúló fejlesztése Losonc,

és Salgótarján térségében'' elnevezésű HUSK/1 l01/l.4.1/0053 azonosítószríLrnú projekt keretében

nÉjtott támogatási forrásból történik. A támogatás intenzitása 100oÁ.

4. A 1eszállított áruk ellenértékét a szerződésszeríi teljesítést valamint a szerződésnek és a
jogszabályoknak megfelelőerr kiál|ított számla Vevő általi kézhezvéte]ének napját köVetően 30 napon

belül átutalással egyenlíti ki a 2013. évi V' törvény (új Ptk.) 6:l30 $ (l){2) bekezdésében foglaltak

szerint.

5. A 160/2009. (V]]].3.)Korm. rendelet, a Kbt. 130. $ (l)' (6) bekezdésének rendelkezései és az Ar1.

36/A. $ rendelkezései iranyadóak'



6' Vevő a vételár összegét utófinanszírozásos pályázati forrásból egyenlíti ki. Eladó szám|ájának

Vevő általi kézhezvételétólszámított 30 napon belül a szám]a értékének l00oÁ-ár átutalással megfizeti,

az eladónak a szerződésben rögzített számlaszámra.

7 ' Az e|adó 1 db számla kiállítására jogosult. A teljesítésigazolás kiállítására a sikeres üzembe

helyezést követóen, valamennyi kapcsolódó feladat ellátása után kerÜlhet sor.

8. Vevő a kifizetés során az Adőzás rendjéról SZóló tölvény 3ólA. $-ában foglaltakat teljes körben

alkalmazza.

9. Felek megállapodnak abban, hogy az eszközök fentebb meghatározott ellenértéke magában foglal
valamennyi, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos szolgáltatás ellenértékét is. Eladó az eszkóz
ajánlatban rögzített ellenértékén kívül jelen szerzodéssel kapcsolatosan további igény't semmilyen
jogcímen nem terieszthet e]ő, kivéve az esetleges késedelmi kamatot.

10. Késedelmes fizetés esetén a Vevő, mint szerződo hatóság a Ptk-ban (6:155.s (1)-(2))

meghatározott mértékű és a késedelem időtartamával arányos késedelmi kamat megfizetésére köteles'

IV. Á szerződés tarta|rna

t. Eladó a szerződés tárgyát beszerelt' üzembe helyezett állapotban, a sziikséges okiratokkal elláwa
köteles a Vevőnek átadni.

2. Az átadás-átvétel időpontjáról a Vevőt köteles a Eladó legalább 5 munkanappal korábban

értesíteni'

3. Amennyiben építési munkákra is szükség van, Vevő és Eladó elózetesen egyeáetnek a munkák

végzésének idopontjáról azzal' hogy az nem akadályozhatja a határidőben történő teljesítést. Vevő az

építési munkák megkezdéséhez a munkaterületet legkésóbb Vevő elo Adásvételi igényének

bejelentésétől számított (5) napon - vagy adott estben Eladó által elfogadott enné| későbbi időpontban

- átadja.

4. Eladó kijelenti, hogy tudomáSa van arról, hogy működő egészségügyi intézmény teniletén kell
teljesítenie, így kijelenti, hogy a teljesítést, az intézmény rendjét a lehető legkevésbé zavaró módon, a

tevékenységet a szükséghez képest nem zavawa végzi. Bármilyen munkavégzés (ide értve a
helyszínre szállítást is) Vevő intézményében kizárólag 8-15 óra köZött történhet.

5. Eladó tevékenysége a betegek nyugalmát nem zavarhatja.

6. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez a meglévő informatikai rendszerhez kell kapcsolódni, az

ezzel kapcsolatos feladatokat csak a kezelési időn kívül, és oly módon köteles Eladó elvégezni, hogy

adatvesáéssel ne járjon.

7. A teliesítés helyei: a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

8. Eladó saját (vagy más) megfelelő fuvareszközön köteles biaosítani az eszköznek a teljesítés

helyére történó szállítását' A szállítás módszerének (alkalmazott eszköznek) olyarrnak kell lerrnie,

hogy az eszkózok ne sérűljenek, a jogszabályoklak, szabványoknak mindenben megfeleljenek. A
lerakodás és a telepítési helyre törÍéno beszállítás Eladó kötelezettsége. Eladó köteles a lerakodáshoz a

megfelelő személyi, ill. tárgyi feltételeket biztosítani'



9. AZ átadás-áfvétel időpontjában a felek közcisen ellenőrzik az eszközök szemmel látható

tulajdonágait, és azok szerződésszeniségét.

10. Az átadás-átvételi eljáráson a felek üzempróbát tartanak, mely során az eszközök egyes

részegységeinek működését ellenőrzik.

11. Az átadás-átvétel során Eladó átadja az eszközök használati útmutatóit, jótállási jegyeit, 2 példány

magyar nyelvű kezelési-használati utasítást, 2 példány karbantar1ási utasítást, engedélyek, minősító

határozatok, minőségi tanúsítványok megfelelóségi tanúsítványok másoIati példánya. Egyéb

okmányok, melyek igazolják, hogy az áru az érvényben lévő szabványokban, jogszabályokban és

rendeletben e]őírt követelményeklek megfelel (különös tekintettel az orvostechnikai eszközökről

szőlő 4l2O09. (III.17') EÚM rendeletre, ill. egyéb releváns dokumentumokat. Az üzembe helyezés

szabványosságára és szabályosságára vonatkozó nyilatkozatok, szükséges mérési jegyzőkönyvek,

felhasználói szintű beavatkozáshoz szükséges kézikönyvek' az áru(k) adatlapjai.

12. Amennyiben az átadás-átvétel során bármilyen híba- vagy hiány állapítható meg, akkor aZ átvételt

Vevő megtagadja. Ebben az esetben Eladó köteles legkésőbb 5 munkanapon belül hiány- és

hibamentesen átadni az eszközöket' Az átadás-átvétel időpontjáról E'ladó Vevőt legalább 5

munkanappal korábban köteles értesíteni'

13. Eladó köteles a műszaki leírásban foglaltak szerint elvégezni az egyes berendezések leszerelését

valamint elszállítását. Ezen szolgáltatás biáosításáéft nyertes aj ánlattev őt az ajánlati áron felül egyéb

pénzügyi juttatás nem illeti meg.

14' Felek kifejezetten rögzítik, hogy az átar]ás-átvéÍe| során csak és kizárólag a szemmel látható

jellemzőket, ill. az üzempróba során csak a működoképességet ellenórzik' Ennek alapján az átadás-

átvételi jegyzőkönyv átadása Vevő részéről nem jelenti az ún. rejtett hibák, szabad szemmel nem

látható hiányosságok, ill. küliinösen mindazon követelmények esetén, melyre míiszaki adat eloírása

került meghatározásra, de mérésre nem kertilt sor vonatkozásában a hiiíny- és hibamentes teljesítés

igazolását.

15. A teljesítés igazolására a (Dr. Bercsényi Lajos) Fóigazgató Főorvos, (Borók Sándor Péter)

Proj ektmenedzser' együttesen j ogosultak.

16. Eladó az utolsó eszköz átvételét követő 15 napon belül köteles a felhasmálók betanjtását

elvégezni' eszközcsoportonként legalább 4 órás időkeretben' Vevő székhelyén.

17. Eladó csak legális, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő fonásból szerezheti be az eszközöket,

melyet Vevő kérésére igazolnia kell.

l8. A megrendelés te|jesítése akkor történik meg, amikor az eszkóz Vevő részéről átvételre került.

Eddig az idópontig a költség- és krínveszélyviselés Eladót terhelik.

19. Eladó kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy Európai Uniós támogatással érintett beszerzés

teljesítését vállalta. Kijelenti' hogy ennek megfelelően fokozott gondossággal jár el a teljesités során,

továbbá tartózkodik minden olyan tevékenységtől, ill' mulasztástól, rrrely a támogatás egészben vagy

részbeni felhasznáIásáI kizáaa vagy korlátozza. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek

tekintendő.

20' A.jelen fe.jezetben meghatározott, ill. a műszaki leírásban szereplő feladatokat Eladó csak az adott

munkának megfeleló szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező személlyeI láthatja el.



2l. A jelen fejezetben előíft kötelezettségek bármelyikének Eladó általi megszegése súlyos

szerzódésszegésnek minősül.

V. Szerződési biztositékok

1. Késedelmes teljesítés esetére _ amerrnyiben az EIadő részére felróható _ Felek késedelmí

kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett

termék(ek) nettó vételárának 0,52%-alkésede1mes nap. A késedelmi kötbér a teljesítés határidejének

túllépése esetén fizetendő, kivéve ha Vevó fogadóképtelenségére visszavezethető ok miatt nem képes

Eladó a teljesítésre. A késedelmi kötbér maximuma 30 késedelmes nap.

2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Eladónak felróhatóan ajelen szerződés teljesítése

meghiúsul ide értve azt is, ha Eladó 30 napot meghaladó késedelembe esik _ E1adó meghiúsulási

kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó vételár Z1oÁ-a.

3. Vevő a kötbérkövetelését írásbeli fe|szólítás útján érvényesítheti' melynek Eladó kÓteles 8 naptári

napon belül maradéktalanul eleget tenni' Amennyiben Eladó a felhívás kézhezvéte|ét követő 3 napon

belül érdemi indoklással és bizonyítékokkal alátámasáott _ kimentést nem tesz, akkor a

kötbérkövetelés Eladó részéről e]ismertnek tekintheto és ezzel beszámíthatóvá válik, a Kbt. 130.$ (6)

bek. feltételeinek teljesülése esetén.

4. Vevő követelheti a fentieken túl felmerülő káníLt.

5. Felek megállapodnak abban' hogy Eladó az eszközoke 12 havi általános jótállást vállal. Ajótállás
feltételeit a jótállási jegy tartaLmazza azza\ hogy az e]őírt kötelező átvizsgálásokon felül további,

Vevőnek költséget okozó feltételt Eladó nem írhat elő.

6. Teljesítési biáosíték: Eladó köteles a Vevo teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényei

fedezésére az adott teljesítes szerzódés szerinti, áfa nélkül számított vételarának SoÁ-nak megfelelő

teljesítési biáosíték szolgáltatására, a Kbt' 126.$ (6) bekezdés a) pontja szerint. A teljesítés

elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötés hatálybalépésekor kell
rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biáosíték érvényességének a szerződés időtartama alatt fenn kell
állnia. Vevő a teljesítési biáosítékból kielégítést nyerhet, ha Eladó teljesítéSi kötelezettségét megsérti.

7. Jótállási biztosíték: Eladó köteles a Vevő jótállási és szavatossági igényeinek biztosítására

Űótállási kötelezettségei hiány-, és hibamenetes teljesítésének biaosítására) jótállási biztosítékot

nyújtására a Kbt. l26's (6) bekezdés a) pontja szerint. A jótállási biztosíték mértéke a nettó, szerződés

szerinti' áfa néktil Szrímított vételár 5"/o-ának megfelelő öSszeg' A jótállási biztosítékot a teljesítéS

időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és annak érvényben kell maradnia a Vállalt jótálláS teljes

időtartama alatt.

8. A jelen szerződésben elóírt valamennyi a Kbt. szerinti biáosítékokra _ amennyiben jogszabály

vagy más szabályoző másként nem rendelkezik alkalmazandó szabályok:

9. Ha bármely biáosíték adására a bankgarancia formáját választja Eladó, a bankgarancia nyilatkozat

eredeti példányát a Vevórrek/Jogosultnak át kelI adnia. Jogosult kizárólag olyan bankgarancia

nyilatkozatot köteles elfogadni, amelyben a bank vállalja, hogy amerrnyiben a Jogosult arról

tájékoztatja' miszerint a Eladó bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt kötelezettségeinek,

úgy Eladó helyett a Jogosult első felszólítására átutalja a bankgaranciából a Jogosult által megjelölt

öSSZeget aZ a Jogosult bankszámlájára. A bankgaranciában rögzíteni kell, hogy a bank a szolgáltatást



nem vitatja, lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, anrrak vitatására vagy

beszámításara vonatkozó valamennyi jogáról továbbá anól is, hogy Eladónak a jelen szerződésból

vagy azzal kapcsolatbari' illetve más jogviszonyból eredó, Vevővel szembeni követeléseit

érvényesítse'

A banki készfizetó kezességre a fentiek megfe1elóen alkalmazandóak.
A biáosítási szerződés alapján kiál|ított készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvénnyel történő biztosíték-nyújtására a fentiek megfelelően alkalmazandóak.
Valamennyi egyéb, nem átutalással teljesítendó biáosítéki forma fentiek megfelelően
alkalmazandóak.

l0. Eladó bármely, Vevó javára teljesítendő biaosítékot Vevő 1003 7005-00317667 számú fizetési

számlá1ára történő utalással is tudja teljesíteni' melynek feltétele, hogy a hatríridőig Vevő számlájan

jóváírásra kerüljön a teljes összeg'

VI. A szerződés hatálya' egyéb megállapodások

1. A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított 40 nap. Vevő előteljesítést elfogad.

2. Jelen szerződést felek a teljesítésig kötik. A szerződés (a Kbt. ezirányú rendelkezéseivel

összlrangban) akkor tekinthető teljesítettnek, ha:

- megIörtént a felhasználók betanítása az alábbiak szerint:

o eszközönként legalább 4 órás időtartamban,

o aZ utolsó eszköz átvételét követó l5 napon belül,

o Vevó székhelyén.

3. Felek a rendes felmondás (elállá$jogát kizfuják.

4. Bármely féljogosult a szerződés felmondására (szankciós megszüntetés gyakorlására), ha a másik

fél súlyos szerzódésszegést köVet el' különösen

a. amennyiben Vevő

a.i' a megrendelt eszközöket alapos ok nélkiil nem veszi át.

a.ii' az el]enérték megfizetéséve| a megintéSt köVetően neki felróhatóan további 60 napon túli
késedelembe esik.

b' ameruryiben Eladó:

b.i. jelen szerződésben súlyos szerződésszegésként meghatározott magatartást tanúsítja, vagy

mulasztást követ el.

b.ii. 30 napnál hosszabb késedelembe esik a szállítás vonatkozásában, továbbá amennyiben

b.iii. 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. 56.$ (1) bekezdés k) pontjában meghatáIozott valamely feltétel.

b.iv. Eladó köZvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben' amely

tekintetében feru-ráll a Kbt. 56.$ (l) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel'



Ennek okán a felek rögzítik, hogy Ennek érdekében a szerzódés teljesítésének teljes időtartama
alatt Eladó tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.s (5)

bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
A felmondás esetén (III-IV. pont) a Eladó a már teljesített szolgáltatások ellenértékére jogosult.

5. Bármelyik fél kötelezettsége. hogy szerzodésszegés esetén a másik fél figyelmét felhívja
megfelelő határidő tűzésével a szerződésszegés megszüntetésére. Nem terheli a megintés

kötelezettsége a fe|et, ha az olyan súlyú, hogy ez nem várható el tóle.

6. Felek kijelentik' hogy a szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködnek, a felmerüló

problémákól egymást haladéktalanul értesítik.

7. Felek jopyilatkozataikat kizáróIag irásban' aZ átyétel helyét és idejét azonosítható módon igazoló

módon tehetik meg érvényesen. Felek a fentieken ér1ik az elektronikus levelezés (e-mail) és a fax

formáját is)

8. Felek képviseletére lognyilatkozat tételére) az ott megelölt esetleges korlátozásokkal az alábbt

személyek j ogosultak kizáró1agosan:

Vevő részéről:
Név, beosáás: Dr' Bercsényi Lajos fóigazgató főorvos
Elérhetőségei (levé|cím, tel, fax):3l00 Salgóta{án, Fü1eki út 54-56. Tel: 0ó(32)522-002 

' 
06(32) 3l1-

'719

Jognyilatkozat ko rlátozása'. -

Eladó részéről:
Név' beosáás: Kovács Péter üzleÍág igazgató
Elérhetőségei (levélcím' tel, fax): l033 Budapest, Szőlőkeft u. 7. Tel: +3ó l250 51'62,
Fax: +3ó l 250 3963
Jognyilatkozat ko r|át ozása: --

9. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak Felek egyező akaratrryilvánításával,

írásban módosítható' figyelembe véve a Kbt. vonatkozó előírásait ( 132.$) is.

10. Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a vitás kérdést megkísérlik peren kívüli békés úton

rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén fordulnak bírósághoz. Amerrnyiben az egyeztetés

nem Vezet eredményre' úgy jelen szerződésből eredő jogvitájuk tekintetében kikötik - értékhatártól

fu ggően a Balassagyarmati Ttirvényszék kizárólagos illetékességét.

11' Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogszabályba

iitkcjzne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával ellentétes lenne,

akkor a szerződés fentieket sértó rendelkezése helyébe _ minden további jogcselekmény, így
ktilönösen a szerződés módosítása nélkül _ a megsértett kcitelezó érvényű jogszabályi rende]kezés

vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni akkor is,

ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés része

(vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem

taÍtalmazza (az adott rendelkezés a szerzódés részét képezi).

12. Felek megállapodnak abban' hogy Eladó nem fizet, illewe számol el a szerződés teljesítésével

összefiiggésben olyan költségeket, melyek kapcsán a Kbt. 56.$ (1) bekezdés k) pontja szerinti

feltételek megvalósu1nak.



13. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsódlegesen a Kbt. rendelkezései, illetve a

Kbt.-ben folglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezései az irrí,nyadóak.

14. Jelen szerződés elválaszthatatlan részé képezi _ Vevő példányához csatolva - a közbeszerzési

eljárás iratanyaga.

l5. Jelen szerződés az aláirásával lép hatályba.

Salgóta{án. 20l5. szeptember l5.
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