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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi tr
Humánszolgáltatási BŁottság véIeményezí tr

Határ ozati i av as|at a bizottság szálmfu a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottsáý Humánszolgźútatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnekaze|őteriesztésmestársyalását,

Tisztelt Képviselő.testület!

A Képviselő-testület a 53012011. (Xu. 15.) számú hatźnozat 5. pontjában készítsek jelentést,

melyben kivizsgálom ,,A parkoló óľák Centrum Kft-től tĺiľténő átvéte|e tárgyában hozotl
47612011. (KI. 01.) számú képviselő-testületi hatźrozat módosításď' című előterjesztés
előkészítésének k<jrülményeit és megnevęzem a mulasztó személyét.

A Képviselő-testület a 47612011. (xil. 01.) számú hatfuozatával döntĺĺtt a Centrum Paľkoló
Kft-vel a 2005. szeptember 8-án megköt<jtt bővített parkolási teľĹiletek üzemeltetéséľe
vonatkozó megállapodás 2011. december 31. napjával töľténő |ezźtrásźltő| és a kibővített
területen iizemelő |2 db parkoló őraźivéteIérol.

A Képviselő-testületi előteľjesztés összeállítását megelózőenjogi szakvéleményt kérnnk az
onkoľmányzattal szerződésben álló ktjzbeszerzési tanácsadótól a ProvitaI Zrt-tóL A Provital
Zrt. a 20|I. november 18-án megktildött szakvéleményében (1' számt melléklet) a
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parkolóórfü beszerzése tátgythan a Kbt. 125. $ (2)bekezdése alapján hiľdetmény kozzététeIe
nélküli tárgyaláso s elj ár ás lefo lyatását j avasolta'

A Hivatal - a szakvéleménnyel egyező tartalommal _ a testületi előterjesztésben, illetve a
határozati javaslatban a Kbt. 125. $ (2) bekezdése alapján hirdetmény kozzététele nélktili
taľgyalásos eljárás lefolytatását javasolta, melyet a döntéshozó el is fogadott.

A Hivatal az előterjesztés összeállításakor szakmailag helyesen, a korábbi gyakoľlatnak (a
Provital Zrt. jogi szakvéleményének képviselete) megfelelően járt el, nem mulasztott.

A Pľovital Zrt. a koľábbi dĺjntést megalapoző, 2011. november 18-án megküldött jogi
állásfoglalását 2011. decembeľ 15-én megküldött átiratábaĺ kiegészítette, módosította (2,

számll melléklet).

A Pľovital Zrt. aztjavasolta, hogy ,,Egł esetleges jogorvoslati eljóľás elkerül,źse, a parkoló
jegykiadó automaták kockázatmentes beszerzése, ilĺetőleg a ýerseny minél szélesebb karű
biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a parkoĺó jegłkiadó automatákat hiľdetménnyel induló
általónos eglszerű kozbeszerzési eljárás keretében szerezze be az ajĺźnlatkérő.,'

A Hivatal a jogi szakvélemény megéľkezése után haladéktalanul siirgősségi előterjesztést
kezdeményezett az azÍLap megtartott testülęti ülésen. A szakvéIemény ismeľetében úgy ítéltfü
meg, hogy a korábbi döntés váItozatlanu| hagyźĺsa, végľehajtása jelentős önkormiínyzati
ko ckázatot j e l entett vo lna.

A Hivatal az előterjesztés összeállításakoľ szak,ĺnai|ag helyesen, a korábbi gyakorlatnak (a

Provital Zrt. jogi szakvéleményének képviselete) megfelelően jźtrt el, nem mulasztott.

A testület dĺintése aLapján a paĺkoló jegykiadó automatákat hirdetménnyel induló általános
egyszerúkĺlzbeszerzési eljáľás keretében szerczte be a Józsefuaĺosi Köztenilet-felügyelet.

A Közbeszerzési Értesítőben 2OI|. decembeľ 3}-ánrÉ ::totlz}|I. szám a|att jelent meg az
aján|atÍételi felhívás. A lefolýatott közbeszerzési eljáľás nyeľtese a Centľum Parkoló kft. lett.
A parkoló őrák szá||itási szęrzőđése (3. számű melléklet) a móđosított hatĺíľidőn be|ul2012.
januźr 27-én a|ttírźsra kertilt.

A Képviselő-testület a 53012011. (XII. 15.) számú határozat 6. pontjában felhatalmazta a
Józsefuárosi Közteľület-felügyelet igazgatőját, hogy 2012. jarněn 01. napjátő| a 2
kozbeszerzési eljarás eredményes |ezáĺásáig kössön béľleti' tizemeltetési szerzőđést a
Cęntrum kft-vel a paľkolás gazdá|kodźlsból befolyő 2012. évi többletbevétel teľhéľe. A
Felügyelet igazgatőja a béľleti szerzođést határidőben megkötötte , így apaľkolás gazđá|kođási
feladatok átvétele _ a testület źLIta| meghatáĺozott határidőben - 2012. január 0l. napjával
megtörtént. A Feltigye|et tájékoztatása szerint a parkolás gazdźt|kodás 2012, januári bevételei
fedezték a felmeľülő kiadásokat.

osszességében megállapítást nyeľt, hogy a testületi döntésben szeľeplő feladatok (a paĺkolás
gazďá|kođási feladatok átvétele és a paľkoló órák beszerzése) határidőben megtörtént. Igy a
Hivatal vonatkozásában felelősség megáIlapitására okot adó kĺlrülmény nem meľtilt fel.
Kérem a j elentés tudomásulv ételét.

Budapest, f0|2. febľuaľ 6.
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Budapest Főváľos VIII. kerület Józs efvátos í onkoĺmányzat
1082 Budapest,
Batoss u. 63-67.

Dt. Balla Katalin
ĺészére

T fugyl Áĺásfoglalás a paĺkoló ótálk áaréelének Ęyében

Tisztelt Dr. Balla Katalin!

Álulfuott df. Costin Gabdel a PROVITAL Feilesztési Tanäcslđő Zt, képviseletében
hivatkozással. a 2o77. noľembet 74. nap)źn kíildött állásfoglalás kétő levelti&ĺe n a|abbi
szaln-élemén;'t adom:

I. Előzmétrysk

- 2000. máľcius 19-én a Főváľosi Önkornán1zatok Paťkolási Táľsu]ása _ tobbek közön -.
a Budapest Főváľos \,III. Keľtilet Józsefvárosi tnkonnőnyzat nevében és javäa
megkötötre a Cenľum Paĺkoló Kft'-ľel' mint a kapcsolódó pzlyäzlt nyeftesével, a tészes
onkormáĺyzatok kiielólt patkolóhelyeiĺe r-onatkozó paľkolás-iizemeltetési szerzőđést
(,Szetződés,).

A Centnrm Kft. a pá|yán* ahpjáĺ és a Szetzőđés által megetősítetten kizárólagos
iizemeItetői iogot szerfett batfuozott" 2a09' szeptembet 24-Ę tattő időtattamra. A
Szetződés YII.2, ponĘa szeľint a hatátozort időtaĺtam tejántával a patkolási rendszeľt
szolgáló eszközök téľítésmentesen a ĺészes onkormányzatok tulaj donába keĺtiLlnek.

2005' szeptembet 94n a felek az eredeti Szeződést módosítottĄ amellyel a Józsefi-fuos
terirletén a Szerződésben kijelolt és annak baľzLya aJa tatozó paľ-kolási teĺiileteket
kibővítették [,Módosítás'). Á Nfódosítás 2.3 pontja szednt a Szenődés VII.2. poĺĘa a'

kibővített teriiłetek tekiĺtetében nem étvényes; ezeken a paĺkolóhelveken a parkolást
szolgáló eszkôzok csak 2015. szeptembet 8. nzpiät kovetően keĺti{.nek a Jőzsefvatos
tulajdonába (amennyiben ezt Lz onkoĺmányzat igényli).

2009. őszéĺ;-aJőzsetvarc's és a Centrum Patkoló Kft, a Szerződés időtaľtamát az eĺĺ végéĘ
meghosszabbították, és 2010. janvat l-jével a Jőzsefvałos vette źn a parkoltatási
tevékenységet a VIII. keĺiiletben' Ieszámiwa a Módosítás által a kibővített teĺiileteken
végzett paĺkoltatást.

A l(épwiselő-testiilet 259/201,1', (VI. 16') szämihatátozztäval dontott a Centĺum Paĺkoló
Kft'-vel fennálló patkolás-üzemeltetési iogviszony 2011. augusztus 1. nappe| töĺténő
íeLnonđásáĺ.ól. ,Ą jogĺ.iszony a Csokonai utca _Rźkőczi út _ Fiumď út _ Légszesf utca -
KoztfusasĘ téĺ - Lutlrer utca _ Népszfuház utca äItalhatátolt bőr'ített paĺ.kolási teriiletĺe
vonatkozott.

A l(épviselő-testület fe|hatz\mzzta a Polgáľmesteft hogJ af onkotmäĺyzat
képviseletében a Centum Kft-vel feĺrná]ló szetzőđéses viszonyt feImondja, illet!-e az
édntett teĺuleteken mfüödő patkoló-automaták megväsárlfuaľą egy kolcsönosen
kialkudott aiädatot elfogadjon, és Bial Csaba igazgatóĺ keresztíił a fennmoładő
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elszámolási kétdéseket, beleémre a Níódosítás által édntett teńrleteken mfüodő paĺkoló-
autonlaták megväsá Äás ának tészleteít a Centrum l(ft. -r.el megtfu gyalja'.

II. Szakvélemény

A megkíildott dokumentumok atapjŁĺ megáIlapítható' hogy amennyiben a Centum Patkoló Kft-
vel fennálló iogr-iszony nem kedí.l felmondásta a 72 db SII\IENS g1'futtnányri Pdsma típusú 2005-
ös érjfuatú pa*oló automata 2075. szeptembeĺ 8. ĺapját követően Józsefváros tulajdonába
kediłnek.
Tekintettel atta,hogy a jogviszony megszűnik a Centrum Paľkoló Kft ajáĺilatot tett a fent említett
automaták ę]adásáĺn. Á I(bt. 2.s (1) bekezđése a tĺĺtvény alka|mazäsi k<itét hatfuozza meg, és

egyben dgfiniálja a kozbeszetzés fogaknĄt. Ennek éttelnében kózbeszetzésnek minősul az

Ąáliatkétőként meghatátozott szeÍvezetek olyan beszetzése, amely a torvény źita| megtrutátozott
tźtgyn i'áĺryol, és amel1mek érréke eléd vagy.meghaladia e kozbeszeĺzési értékhatáľokat, feltéve,
how e beszetzés nem inpr'enes. hanem ďenszo].€ľáltatás feiében tórténik.
Fentiek ď"pjá.ĺ álláspontunk szednt a paĺkoló automaták beszetzésrc _ figyďeĺnmel a beszezés
vfuhatő nettó 1ó.800.000 fodntos éttékéte _ a Kbt. 125.s (2) bekezdés szednti hitdetrnény
közzététel nélktiü tfugyal:ísos eljárás.lefolytatása szfüséges, mivel a patkoló autornaták beszetzése
ellenszolgáltatás feiében töľténik. Altalános jogelv, hogy a szerződéseket Írefi]' rregĺevezésük,
hanem a tattalmuk szetint kell megítélĺri, így ađon esetben egy jogr-iszonyt megszirntető
megáJlapođás is lehet adásvétel @eszeĺzés) amenn;.iben tartallma ahpjäĺ annak minósül
Az előteĺjesztés sfeľiÍIt ,,a nleglJJapodás alapján az őńk véte]áĺának megfizetésekoľ a Centrum
kft. valamenný elszámolási, fizetési kotelezettségét beszámítással étvényesíteni kell.',.
Ámennyiben a Ptk.296.$ szeľinibeszámítísi feltételek fennállnak és abeszámitás miatt a paĺkoló
autonaťák beszetzési étéke nettó n;.oic millió fodnt aJä, azzz közbeszelzési értékhatfu alźt

csökken a Kbt. 2. $ alap|lín kozbeszetzési eljárást nem kell lefolytatni.

Buđapest, 20í.1. novembeĺ 18. nlapia

Tiszteletteĺ:

PROYITAL Feilesztési T anäcsąďő Zĺ.

PR$y|tł|. FE.|tšsuÍÉ$ YANÁc$ÄBo z[T.
1022 Budapest' BĺmbT út 68-
Áđósuiĺm: 1496gäs2-4'

Bartĺsaám|auám:
r0{s0r2s49575ffie-535$1 00e
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Budapes t Fővátos vln. keriilet Józs efu átosi onkoĺmányzat
1082 Budapest,
Baľoss v.63-67.

Dt. Iván Roland Úľ!
tészéte

Tfugyz 2011. novembeĺ L8. napián kelt ,,lĺilásfogĺalás a patkolĺíótĄk ánłételének ügyébeď'
tátPyri feliePľzés kiegészítés e

Tisztelt Dĺ. Iván Roland!

Á]ulíľott dľ. Costin Gabľiel a PRO\TTÁL Fejlesztési Tanácsadó Zrĺ képr.iseletében
hirztkozássaJ' a 2017. noĺ-embet 78. tnpjän megktiIdött, paĺkolóóták átvételével kapcsolatos
szakvéleményt feliilvizsgáltuk, amell1-el kapcsolatbaĺ az a|ábbiakĺól szetetném tnt tĄékoztemi.

.A fent Ŕ5gzített źltásÍog|a|zsrmkban azt jar-asoltuk, hogy a parkolóótők áwéte|éhez a Kbt. 125.$

Q) bekezdés szeĺinti hfudetmény kőzzététete nélküli közbeszetzési eljfuás lefolytatása sziikséges.
E;zen szakasz szeťlnt zjänlztkéń aĺ.l.oĺ "|ke|mazbzĘa a hfuđetrnény nélkiili közbeszenésí eljáĺást,
ha a szetződést műszaki-technikai sajátosságok vagy kizľólagos jogok védelĺne miatt |ĺzáłő|ag
egy meghatátozott szen-ezet képes teljesíteni.
Tekintettel ate,,hogy sem a kozbeszenési töĺvénn sem a törwény miniszteľi inđokolása nem ad
tänrynl;ltatäst a műszaki-technikłi sajátosságok és kszfuőlagos jogok védelĺne éĺtelĺnezése
tekintetében |rnáłő|ag a Kiczbeszetzésí DöntőbŁottság joggyakor|atata hagyatkozharunk. Áz
állĺłsfoýlás megfogalmazasakot a Közbeszenésí Dőntőbizottság D.436/10/2011. számíl
hatátozatz adott fuánymutatást' A Döntőbizottság ezen hatátozaúban megál]aPította a jogsétés
blányät, amikoľ a Budapest Főváĺos II. keńileti onkományzat ĺ fenttögzített eJjá,tá,s ketetében
sfeťzett be 95 db. patkoló jegykueđő avtoĺĺizrtat a Siemens Zt-tő|.
Á Kozbeszetzési Dontőbizottság nin65 köwe sajäthatatozztäboz, tavźhbá, a ĺendes bíĺóságokkai
ellentétben nincsenek jogeg1ségi hatátozatok vagy iĺányelvek, amelyek zlapiźn batarczat hoz a
Kőzbeszetzési Döntőbizottsóĺg, Jeleĺ esetben nem lehet száz százaJékos méttékben megźilapítaĄ
hogy a t2 db hasznÁIt Siemens típusú patkolójegy 

^:utoma;tat 
k:zźEő|Ę a Centľum Kft. rudja

biztosítani.
Egy esetleges jogorvoslai eljfuäs elkeĺtrlése, z pĺrko7ő jegykiadó autoÍnáták kockázatrnentes
beszeĺzése, illetőleg a veÍsen} minél szélesebb körű bŁtosítása éĺdekében javasoliuk, hogy a
paĺkoló jegykiađó automztäkat hirdetĺnénnyel inđuló á|talÁaos egyszetli kőzbeszetzési eljáľás
keľetében szetezfe be az ajän|atk&ő.

Budapesą 2011. decembet 15. ĺłp1a

Tísztelettel: /
t'ř",

pft#vłTAL FĘJLEsrľEsl THt

Bankszám|aszám:
.Í*4801 

26.49575052-53551 002





ssltoľz /c.ĺ

szÁr-lÍľÁsl szBnzŐoÉs

amĄ létejott egytésztő|

Józsefu áľosi Közteĺĺĺlet. feliigyelet
címe: 1084 Budapest, Német l.77-19.
bankszámla szát-n a: 1 41 00309 -9 21 12249 -07000 00 1

képviseli: Biál Csaba Ęngatő
mint Megľendelő (a továbbiakban: MegrendelQ

t"ásĺésztől

cégnév: Centrum Patkoló Szo|gĺĺltató és Keteskeđe|ĺni Kft.
székhely: 1071 Budapest Peterdy u. 6.

cégegy zékszám: 07 -09 - 69 0 47 6

ađőszám: 1 09 509 20 -2- 42
szän]zszám: 7 7 6 4400 6 - 45 5 61 400 - q+00 00 07

szärn|avezető pénzintézeu ERSTE BANK HUNGARY Zľt.
képviseli: Pfuos Attila Andĺás iig5rvezető

mĺmrt Száűlitő (a továtbbiakban: SzálhĄ között az z|ábbi helyen és időben a következő feltételek
szednt.

[. Pĺeambulum

1./ Felek rcgzíĺt hogy Megĺendelő, mĺlt Ąáĺ|atk&ő a Kozbeszerzési Értesítőben 2071.
đecember 30 mpjáĺ, I<E 33701/2077 szám alatt megjelent ajánLattételi felhívással áitallános
egyszeľli közbeszetzési eLjfuást inđított ,,72 datab Siemens Pĺisma típusú vagy azza| egyenértékli
távfelügyeleti tendszerben mfüödó jegykiadó a'utoÍnata szá|Litása, telepítése, üzembehelyezése az
aján|attéteh dokumentáđóban meghatatozottak szeń,\ illetőleg Lz 

^|áLbbí 
pótďkatrészek

b esz erzés e,, tztgy ábaĺ.

2./ Az 7.f poĺtbaĺ meghatÁtozott közbeszeęési e|jfuás etedményeként Szílhtő keĺiilt nyetres
ajánlattevőként kihiľdetéste a 2072. jaĺufu 16 napjäĺ megkiildött íľásbeli összegezés taĺtsáqa
szednt.

3./ Je|eĺ szetzőđés 1. sz. mellékletét képezi az 7./ pontban meghatztozott közbeszetzési eljátás
ajánhttéteh felhívása és dokumeĺtÁcĄa, 2. sz. mellékletét száLlitő, mint nyertes ajánlattevő
aján|aa.

II. A szetződés tĺfugya:

1./ Szállítő jeteĺ szerzőđés a]áltäsával kötelezettséget vá|]al a szetződés tá,tgyźłt képező patkoló
jegykladô automatÁk Leszál]itásäta és üzembehe|yezéséte az I., 3./ poĺtbaĺ aegýatarczon.
dokumentumokban foglaltzknat illetve jelen szeľződésben meghatátozoľaknak megfelelően.





III. A teliesítés hatrĺtideie

1'/ '\ teliesítés hatáľideje:2072. jaľľufu 31.

rv. A szeľződés teliesítése

1./ ĺ sza]litas a feLek egyező megállapodása szednt aklroĺ töfténik meg szabőlyszet(leĺ, ha a
Szállító Y^gy az általa Ęénybe vett Fuvatozó az äľtlkat tzxtalmaző szálLiaűlĺyt a SzŁ||ítő
kockázatáa a Megľendelő áLtz| megjelolt teljesítési helyte LeszőJJiýa (eszáIlnat1a) és ̂
kiilđeményt átszámo|va a megtendeLő tészéte mennyiségileg ítzđta.

2./ A szetződés teljesítésétől szallitő teljesítésigazolást állít ki. A tetjesítés napja a tďjesítés
Ęazo|ás ki á l l ításának đátuma.

Y. Ifupcso|attatćlt áttu áw étebe iogosultak

1./ Kapcsolattatót áÍL,' áLtvétel&e jogosultak Megľendelő ńszétő|:

Biál Csaba ĘazgŃő
Tel: +3ó 20 957 97 00
E-mail: isaz sato (Ajkf .hu

2./ Kapcsolztanők, áťu áwétel&e jogosultak szál]itő részétől:

Szabő J őzsef műszaki Ęazgatő
Tet +3ó 30 251 57 08
E.mail: iozsef.szaboíôcentrunrparkolo'lru

VI. Felek iogai és kötelezettségei

1./ A Szőĺlitő a' Ieszá]]itott termékeket minőségtanúsítással és egyéb dokumentáđók&at egyĺitt
(amennyiben ilyenek az adott tetmék vonatkozásd'$2a fę16á|ln"k) 

"dl^ 
ät a Megtendelőnek. A

csomagolás12ft alkąlmĺsnak kell lennie ana, hogy a termékek épségét a fuvatozás és a táľolás
időtatzma a|att megőýa.

2./ Száilí'tő amennyiben az áIta|a 
"loy"'t 

teľméket a forgalomból kivonja, szá|]ithat helyettesítő
terméket tęfďjebb ajáĺ|ztźtbeĺ megadott egyséýon a Megtendelővel tortént egyeztetést
követően.

3./ A minőség megvlzsgíJás helye azzjánlzttételi felhívás .'.. ponĘábanmeghatÁtozott teljesítési
h"ly. A Megtende|ő ateszá]litott ternék mennyiségi min$5{gi źĺtvéte|ét a1e.szá]]itÁskor végzi. A
Szállító vállalja, hogy a szeződés teljesítésének időtatzma alatt folyamatosan tendelkezé*e áll,
konzultációs lehetőséget biztosít"





4./ Felek tögzítik, hogy a száů]ltásíkötelezettség teljesítésének késedelme vagy elmulasztÄsĺa jelen
száÄIitesi szetződés megszegését ielenti, aminek következtébeĺ e Sző|Lítőt a jelen szerződésben
szabáLyozott ktitbér és/vagy káľtéĺítés fizetésének a kötelezettsége tetheli.

YII. Szetzőđéses ellenéľtét fizetési feltételek

1./ Felek tögzítĄ lnogy a je|en szenődés ellenértéke 16.800.000 Ft +liFĄ azaz tizen}.aĺmi|tió.
nyo|cszázezeľ foľint * áLta|áĺos forgalĺni adó.
A szerződéses fu tata|mazza a cso'''a8olás, helyszínĺe szá|litás, vám, vámkezelés és az
tizembehelyezésbez sztikséges valamennyi tevékenység összes költségeít.

2./ Az ellenéľték megfizetéséľe Megtende|ő áÄtal kiál.|ított tetjesítésigazo|ás ůapjän ajáďattevő
áItal benyujtottszám]a szerint keľtil soľ a Kbt. 305.$ foglattaknak megfelelően.

3./ Felek tőgzit.t hogy az ellenéĺték megfizetése Szállitő ERSTE BÁNK HUNGARY Ztt-néI
vezetett 11644006-45561400-44000007 szőmű błrlkszátnla számátz töľténő ätatz|as
megtöľténtével minőstil telj esítettnek.

4./ Ámennýben Megtendelő a Száú|ítő sző,rnláját z jeIeĺ pontban tögzítetthatáiđőn beIiil nerr
egyenlítené ki, köteles z SzáÍlitóĺak a Po|gán' Törvénykonyv vonatkoző szabályĺu szeľinti
mindęnftg1i éĺvényes késedelĺni kamat megfrzetéséte.

YIII. Mínőségi kifogásolás ĺendie

1./ Egyetéttenek a szetződő felek abban, hogy a, száůLitásbő\ illetve Íuvatoző,sbőI etedő hibákkal
kąpcsolatban Megrendelő a teljesítés megt<irténtétő| számitott 5 munkaÍrapon beliiü jogosult a
Szá|lítőval sz emben fellépđ'
Az egyéb minőségi hibátkąl vw a mennyíségi eltétésekke| hiányokkal kapcsolatos Ęényeket a
Megĺendelő azokészle|ését követő 5 napon beliil bármikot kifogás tfugyánáł teheti aSzállítőnái.
Az e|őző két bekezdés bármelyik esete is foĺduljon eIő, a Megľendelő k<iteles a je|zett 5 napos
hatfuidőn belriLl a Szállítóval közös iegyzőkönyv felvételét kezdeményezni.

2./ A ielen pontban eĺrlített minőségi vagy mennyiség1 fogyatékosságok esetén' đe akkoĺ is, ha
kiđeĺiĺ| hogy a telĺnék típusában (ĺendszeľében) nem felel meg az ajánlatban foglalt minőségi
követelményeknĄ a Megendelő a jelen szetződésbeĺ szabáiyozott méné|ďt min$3{gi kötbéĺ
és / vagy kfut&ítési rgényt érwényesíthet.

3./ Szái|ítő kijelenti és szavatossägotvá|Ialazé4hogy a ielen szetzőđés tfugyőtképező tetmékek
ĺendelkeznek érvényes foĺgalomba bozata]i engedéllyel. Ateszd1itÁsta kedíłő áLffik jő 

^|lá,si 

ideje a
leszáů]ításpl1Lanatábaĺ legalíbb egy év keĄ hogy legyen.

D(. Szeľződést biztosító mellélŕkötelezettségek

1./ Meghiúsulási kötbét: szái]itő a szetződés teljesítése ajánlanevőnek felľőhatő okból történő

V\





meghiúsulása esetéĺe a teljes bĺuttó szerződéses ellenéték ZOo/o-kánakmegfelelő méľtékű kötbét
megfizetésére köteles'

2,/ |."bk ľógzítik, bogy a kötbérkóvetelés behajtását túlmenóen a Megtendelő L
szetződésszegesből etedő kfuänak megtéĺítését is követelheĺ a SzáI!ítőtő\ a lľár összegébe
azoĺbaĺ a mat Megtenđelőnek káta oem meľiilt fel

5./ A kötbéľt a Megtendelő jogosult a benyríjtott szÁn,,lĄbőI visszatartani és azt z végszárnlą
nettó összegéből levonni a Kbt. 306/Á..s (5) szakaszában foglaltak figyelembe vételével.

X. Felmondás, elĺíllás

1:| 
^ 

Megtenđelő egyoldalú, íľásbeli, a Szát|ítóhoz intézett. nl7ťrarkozatźtval azonnali hatállyal
elállhat a szá)Iitasi szeuődéstől, vagy bá tm ę|y tészétő!, ha:

- a Szá|]itő a szá]]itálssal 15 napot késett
. a SzáÍlító fizetésképtelenné váIt' öncsődöt jelentett, illetve ellene csődöt ielentettek

be, felszámolási eljárás folyik ellene,
- a Szá,Ilítő szetződésellenesen besziintette száMtásait

2'/ Száilítô jogosult a szenődést azonnďi batź,Jlyat felmondani amennyiben Megtendelő az
ellenéĺték megfizetésével 30 napot meghaladó mértékű késedelembe esett.

XI. Vegyes tendelkezések

1./ Feleket a teljesítés vonatkozásában z kote]mi jogwiszonyok teljesítése soľán álta}ános
titoktattási kótelezettség teĺ-heli, kivéve a nyiIvánosnak minőstilő adatokat.

2./ Jeleĺ szeľződésben nem szabáLyozott kéĺdések telrintetében a Polgfui Toĺvénykonyv
tendelkezési megfelelően tányadőak,

3./ A Megtenđelőnek és a Szállítónak meg kell tennie mindent annak &dekében, hogy
közvetlen tź,tgya|ősokon békés ríton tendezzenek minden o|yan nézete|tétést, vagy vltźt, amĄ
közöttiik a szetződéssel kapcsolatban medil fel.

4./ Jelen szetződés 4 egrmással tattaLom és fotma szednt megegyező eređeti példĺínyban késziilt.

Je|eĺ szíJlttásí szetződést a szetződő fetĄ mint akarzltuHšat és nyilatkozataikka| mindenben
megegy ezőt jőv áĺhagy őlag ífiák. aLá.

Budapest, 2012. jaĺwfu, 27

a Centrum Kft. képviseletében




