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Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy a FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 
keretmegállapodás megkötésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárást folyatott le „Egyedi nyomdaipari termékek 
előállítása és szállítása” tárgyban.

Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó ajánlatát nyilvánította az eljárás nyertesének. A 
nyertes ajánlat a jelen keretmegállapodás (a továbbiakban: „szerződés") elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Vállalkozó Q jolon ozorződós szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szerződés szerinti feladatok 
teljesítésére szakosodott személy, az elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést Felek e tények 
ismeretében köti meg.

I. A szerződés tárgya, teljesítési hely és határidő

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárásban a Megrendelő által meghatározott műszaki leírásban rögzített nyomdai termékek (a 
továbbiakban: „Termékek”) legyártását és Megrendelő részére történő leszállítását, valamint a jelen 
szerződés szerinti kapcsolódó kötelezettségek teljesítését a Megrendelő eseti megrendeléseiben 
foglaltaknak megfelelően. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Termékek műszaki 
paramétereit és Megrendelő elvárásait a jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Termékek tartalmát Megrendelő -  kizárólagos 
döntése alapján -  jogosult egyoldalúan módosítani, melyről legkésőbb az adott változással érintett 
Termékre vonatkozó eseti megrendelésben köteles kifejezetten tájékoztatni Vállalkozót azzal, hogy 
Vállalkozó az érintett Terméket a Megrendelő esti megrendelésében rögzített tájékoztatásban foglaltak 
szerint köteles a jelen szerződés szerinti követelményeknek megfelelően, a jelen szerződésben rögzített 
egységárakon legyártani, leszállítani. Felek rögzítik, hogy ezen változások nem minősülnek a szerződés 
módosításának. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő által igényelt változás a jelen 
szerződős 1. sz. melléklete szerinti paraméterek közül a „Kivitelezés”, „Méret”, „Szín”, 
„Megszemélyesítés”, „Mennyiségi egység” paraméterek változását eredményezi. Felek a szükséges 
egyeztetések lefolytatása alapján mérlegelik, hogy a jelen szerződés módosítására sor kerüljön-e a Kbt. 
141. §-ában foglaltakkal összhangban.
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A jelen szerződés keretösszege nettó 26.000.000,- Ft, azaz nettó huszonhatmillió forint. Felek rögzítik, 
hogy Megrendelő a jelen szerződés alapján legfeljebb ezen keretösszeg erejéig adhat le eseti 
megrendeléseket.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő nem vállal semmiféle kötelezettséget a fentiek szerinti keretösszeg vagy 
annak bármely része elköltésére.

Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Termékeket a jelen szerződésben és a 
Megrendelő eseti megrendeléseiben foglaltak szerint legyártja és a Megrendelő részére határidőben 
leszállítja és átadja, valamint a jelen szerződés szerinti egyéb kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti.

Megrendelő vállalja, hogy amennyiben eseti megrendelést ad le bármely Terméktípusba tartozó Termék 
megrendelése érdekében, akkor az adott Terméktípusból legalább a jelen szerződés 1. sz. melléklete 
szerinti mennyiségű Terméket rendel meg, Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy 
Megrendelő kizárólagos választása alapján jogosult eldönteni, hogy adott eseti megrendelésben mely 
Terméktípusba tartozó Termék(ek) leszállítását rendeli meg Vállalkozótól.

1.2. Felek rögzítik, hogy eseti megrendelések leadására Megrendelő olyan időpontig jogosult, hogy a 
Vállalkozó részére a kifizetésekre 2018. február 20. napjáig sor kerülhessen és a jelen szerződés ezen 
időpontban úgy szűnhessen meg, hogy a Feleknek teljesítési, elszámolási kötelezettsége sem áll már 
fenn.

Megrendelő részéről eseti megrendelések leadására az 1.4. pontban megnevezett személy, továbbá 
mindazon személyek jogosultak, akiknek az ilyen tartalmú, cégszerűen aláírt meghatalmazását 
Megrendelő eljuttatja Vállalkozó részére. Megrendelő az eseti megrendeléseit írásban, e-mailben vagy 
lérlivevényes vagy személyesen óludotl levélben jogosult leadni Vállalkozó rénzére. Az eseti 
megrendeléseket Megrendelő a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére köteles 
megküldeni.

1.3. Vállalkozó az eseti megrendelésekkel megrendelt Termékeket köteles legkésőbb az egyes eseti 
megrendelések általa történő kézhezvételétől -  azaz e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban, 
tértivevényes vagy személyesen átadott levél esetén a tértivevényen vagy a személyesen átadott levél 
másodpéldányán/postakőnyvben feltüntetett átvételi időponttól -  számított 5 (öt) munkanapon belül 
szerződésszerűen legyártani és leszállítani Megrendelő részére.

Felek rögzítik, hogy legkésőbb az adott leszállítás napját 2 (kettő) munkanappal megelőzően Vállalkozó 
köteles az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIl. törvény (a továbbiakban: Art.) 22/E. § (8) bekezdése és 
az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (11.27.) NGM rendelet 
alapján a Megrendelő által az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról 
a Megrendelő jelen szerződés szerinti kapcsolattartóját tájékoztatni, amennyiben a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések alapján a Megrendelőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn.

Vállalkozó adott eseti megrendelés vonatkozásában teljes vagy részleges előteljesítésre Megrendelő 
kifejezett hozzájárulása esetén jogosult. Felek rögzítik, hogy adott eseti megrendelésen belül 
részteljesítések elszámolására a jelen szerződés alapján nincs lehetőség, azaz amennyiben Megrendelő 
hozzájárulása alapján Vállalkozó jogosulttá válik az adott eseti megrendelés szerinti Termékeket több 
részletben leszállítani Megrendelő részére, úgy a szerződésszerű teljesítése esetén a leszállított 
részmennyiség vonatkozásában az átadás-átvételi jegyzőkönyv kiállításra kerülhet, azonban a teljes, eseti 
megrendelés szerinti mennyiségek leszállításáig -  azaz az összes, az eseti megrendelés szerződésszerű 
teljesítését tanúsító átadás-átvételi jegyzőkönyv rendelkezésére állásáig -  számlát kiállítani nem jogosult.

1.4. Felek az átadás-átvételek pontos időpontját külön, írásban egyeztetik egymással.

Vállalkozó a Termékeket az alábbi teljesítési helyen köteles átadni Megrendelő részére:

1145 Budapest 

Szugló utca. 9-15.



Az átadás-átvétel során a Megrendelő részéről eljáró és az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására egy 
személyben jogosult személy;

név: Bihary Zoltán 

e-mail: biharvz@kemenysepro.hu 

telefon: +36 70 938 8663 

cím: 1145 Budapest, Szugló utca. 9-15.

1.5. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés szerinti valamely eseti megrendelés szerinti teljesítését bármely 
oknál fogva akadályoztatva látja, haladéktalanul köteles írásban értesíteni Megrendelőt az általa 
vállalhatónak tekintett és teljesíthető új határidőről. A módosított határidő kizárólag abban az esetben 
tekinthető érvényesnek, ha azt a Megrendelő írásban elfogadta. Felek rögzítik, hogy a határidő jelen pont 
szerinti módosítása nem mentesíti Vállalkozót a jelen szerződés szerinti késedelmi kötbér mogfizotósének 
kötelezettsége alól, amennyiben a határidő-módosítást szükségessé tevő késedelem oka Vállalkozó 
érdekkörében merült fel.

1.6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozót terhelik mindazon kötelezettségek, amelyeket a jelen szerződés vagy 
valamely eseti megrendelés nem tesz kifejezetten a Megrendelő kötelezettségévé. Hacsak a jelen 
szerződés vagy valamely eseti megrendelés kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó jelen 
szerződés vagy adott eseti megrendelés szerinti kötelezettsége magában foglalja az összes olyan tételt, 
amelyek specifikusan nincsenek a jelen szerződésben megemlítve, de minden kétséget kizáróan 
következnek a jelen szerződésből, azaz olyan kötelezettségek, melyek a jelen szerződés szerinti 
teljesítések maradéktalan megvalósításához ugyanannyira szükségesek, mintha ezeket a tételeket a 
szerződés kifejezetten említette volna.

II. A Termékek átadás-átvétele, a teljesítések igazolása

11.1. Vállalkozó a Termékeket a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átvételre felajánlani 
Megrendelő részére az átadás-átvétel során.

Vállalkozó a Termékeket jellegüknek megfelelően csomagolva köteles leszállítani. A csomagolásnak 
alkalmasnak kell lenni arra, hogy a Termékek épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. 
A leszállításra kerülő Termékek okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak, dokumentumnak meg kell 
felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szerződésben előírt követelményeknek, ideértve a 
Megrendelő előzetesen közölt esetleges további, indokolt követelményeit is.

Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Megrendelőt nem terheli semmilyen 
kötelezettség és felelősség a szállításhoz esetlegesen igénybevett fuvarozó tekintetében. Az esetleges 
fuvarozás minden költségét és kockázatát a Vállalkozó viseli. A fuvarozóval szembeni igény érvényesítése 
kizárólagosan Vállalkozó kockázatára és köílségére történik, arról kizárólag a Vállalkozó köteles 
gondoskodni.

11.2. Megrendelő a Vállalkozó által leszállított Termékek mennyiségi vizsgálatát azok átadás-átvételekor 
azonnal elvégzi. A mennyiségi vizsgálat során Megrendelő az általános kereskedelmi gyakorlat szerint -  
pl. egységcsomagok számának és a bennük található, kimutatásokon, összesítőkön feltüntetett 
darabszámnak a figyelembevételébe -  megvizsgálja, hogy a leszállítandó Termékek darabszáma 
egyezik-e az adott eseti megrendelésben rögzítettekkel. Megrendelő a mennyiségi átvétel során köteles 
megvizsgálni a leszállított Termékek csomagolását, szemrevételezéssel ellenőrizve, hogy azok 
sérülésmentesek-e. Megrendelő nem köteles átvenni azon Termékeket, melyek csomagolása sérült vagy 
egyebekben nem felel meg a jelen szerződésben foglaltaknak.

Felek a Termékek felhasználásának jellegére tekintettel -  értve ez alatt azt, hogy azok minősége az azokat 
tartalmazó egységcsomagok megbontása nélkül nem vagy nem minden körülmények között ellenőrizhető, 
továbbá, hogy darabszámra jelentős mennyiségek leszállítása képezi a jelen szerződés tárgyát -  rögzítik, 
hogy a leszállításra kerülő Termékek tételes minőségi ellenőrzésének elvégzésére Megrendelő az előző 
bekezdés szerinti mennyiségi átvétellel egyidejűleg nem köteles, azonban Megrendelő fenntartja 
magának a jogot a szúrópróbaszerű minőségi bevizsgálásra. A szúrópróbaszerű minőségi bevizsgálás 
véletlenszerű mintavételezéssel történik a mennyiségi átadás-átvétel napján. A jelen pont szerinti 
minőségi bevizsgáláson Vállalkozó képviselője részt vehet, azonban távolmaradása a vizsgálat 
elvégzését nem akadályozza. A jelen pont szerinti minőségi átvétel során Megrendelő véletlenszerű 
kiválasztás alapján az átvett, adott Terméktípusba tartozó Termékek egy részót vizsgálja meg az 
alábbiakra figyelemmel:
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Amennyiben valamely Terméktípusból az adott esti megrendelés alapján legyártandó és leszállítandó 
mennyiség:

nem haladja meg az 1.000 (ezer) darabot, akkor legalább 10 (tíz) darab,

meghaladja az 1.000 (ezer) darabot, de nem haladja meg a 10.000 (tízezer) darabot, akkor
legalább 30 (harminc) darab,

meghaladja a 10.000 (tízezer) darabot, akkor legalább 50 (ötven) darab 

Termék -  mint minta -  minőségi megvizsgálására kerül sor.

Megrendelő a minőségi vizsgálat során a teljes körűen ellenőrzi a kiválasztott Termékek valamennyi, a 
jelen szerződésben és az 1. sz. mellékletben meghatározott paraméterét és használhatóságát. 
Amennyiben a vizsgált minták esetén a hibával érintett Termékek aránya -  a matematika szabályai 
alapján, kerekítés nélkül számítva több mint 10 % (tíz százalék). Megrendelő -  kizárólagos választása 
alapján -  jogosult az összes leszállított, adott típunbn tartozó Termék átvételét visszautasítani és a 
szerződésszerű teljesítésre felhívni a Vállalkozót. Vállalkozó Megrendelő elszállításra irányuló 
felhívásának haladéktalanul köteles saját költségére eleget tenni.

11.3. Felek jegyzőkönyvei vesznek fel az átadás-átvételről, melyben az QtvótollGl - így adott esetben a 
szúrópróbaszerű, minőségi átvétellel -  kapcsolatos összes lényeges körülményt -  különös tekintettel a 
Megrendelő részéről átvett Termékeket tartalmazó egységcsomagok darabszámára, az esetleges 
hiányokra, a visszautasított Termékekkel kapcsolatos körülményekre -  rögzítik. Felek a félreértések 
elkerülése érdekében rögzítik, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyv Megrendelő képviselője általi aláírása 
nem minősül joglemondásnak Megrendelő részéről még abban az esetben sem, ha a szúrópróbaszerű 
minőségi átvételre sor került.

11.4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés 11.2. pontja alapján Megrendelő képviselője azt állapítja 
meg, hogy valamely Termék és/vagy Terméktípus nem felel meg a jelen szerződésben rögzített 
követelményeknek. Megrendelő -  kizárólagos választása alapján -  jogosult a Vállalkozót felhívni az 
érintett Termék és/vagy érintett Terméktípus átadás-átvételi helyszínről történő azonnali elszállítására. 
Vállalkozó a Megrendelő által meghatározott ésszerű, de 15 (tizenöt) munkanapnál nem hosszabb 
póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a 
hibával érintett Termékeket nem szállítja el a teljesítési helyről, azt Megrendelő Vállalkozó költségére és 
kockázatára tárolja.

11.5. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó által elszállított Termékek 
vonatkozásában minden költség és kockázat a Vállalkozót terheli.

11.6. Felek rögzítik, hogy a póthatáridők Megrendelő általi biztosítása nem mentesíti Vállalkozót a jelen 
szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól (ide értve különösen a felszámítható 
késedelmi és/vagy hibás teljesítési kötbért). Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy 
Megrendelő a jelen pontban rögzített, a Vállalkozó hibás teljesítésével kapcsolatos, a hiba kiküszöbölését 
célzó Intézkedések megtételére korlállanul, azaz ismételten hibás toljooítóG ocetón is korlátozás nélkül 
jogosult felhívni Vállalkozót a vonatkozó jogkövetkezmények érvényesítése mellett.

11.7. A kárveszély viselésének kötelezettsége a Termékek vonatkozásában az átadás-átvételi jegyzőkönyv 
Megrendelő általi aláírásának időpontjától száll át Megrendelőre. A Termékek tulajdonjogát Megrendelő 
azok Vételárának megfizetésével szerzi meg azzal, hogy azokat jogszerűen jogosult használni a sikeres 
átadás-átvételeket tanúsító átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételének napjától.

11.8. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó szerződésszerűen teljesíti a 11.1.-II.5. pontok szerinti 
kötelezettségeit, az adott eseti megrendelés alapján leszállított Termékek sikeres átadás-átvételét 
tanúsító jegyzőkönyv(ek) aláírása a Megrendelő részéről az adott eseti megrendelés vonatkozásában a 
teljesítés igazolásának minősül. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés ellenértékéről -  az eseti 
megrendelés szerinti, szerződésszerűen leszállított Termékek Vételáráról -  a számláját a Termékek 
sikeres és hiánytalan átadás-átvételét tanúsító jegyzőkönyv(ek) birtokában jogosult kiállítani.

11.9. Felek rögzítik, hogy az eseti megrendelések teljesítése során leszállított Termékeket tartó raklapokat -  
amennyiben a leszállításra ilyen módon, azaz raklapokon kerül sor -  Vállalkozó -  a Felek kifejezett, eltérő 
megállapodása hiányában -  köteles a Megrendelőnél hagyni, melyeket Megrendelő a Felek által 
előzetesen egyeztetett időpontban, de legkorábban az adott eseti megrendelés szerinti leszállítás(ok) 
maradéktalan teljesítésétől számított 45 (negyvenöt) naptári napon belül köteles visszaszolgáltatni a 
Vállalkozó részére. Vállalkozó a raklapok elszállításáról saját költségén köteles gondoskodni. Felek 
rögzítik, hogy a Jelen szerződés szerinti legutolsó teljesítést követően az utolsó eseti megrendelés szerinti 
mennyiséggel leszállított raklapok vonatkozásában az előzőek szerinti szabályok értelemszerűen 
irányadók.



III. Vételár

III. 1. A Termékek egységárait (a továbbiakban Termékenként; „Vételár”) a jelen szerződés 1. számú melléklete
tartalmazza.^

II 1.2. A Vállalkozó előlegre nem jogosult, Megrendelő biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére.

111.3. Felek rögzítik, hogy a III.1. pont szerinti Vételárak magukban foglalják Vállalkozó jelen szerződés szerinti 
feladatai határidőre történő teljesítésének összes költségét; erre tekintettel Vállalkozó Megrendelővel 
szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet. Felek a 
félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben felmerülő mindazon költséget -  ideértve az esetleges, jótállási körbe tartozó hibák 
javításával, valamint a Termékek szállításával kapcsolatos összes költséget is (akár a leszállítás, akár a 
hibajavítás kapcsán merül fel) -  viselni, melynek Megrendelő általi viselését a jelen szerződés nem írja 
kifejezetten elő és/vagy amelyhez kapcsolódó Vállalkozó általi költségviselést a jelen szerződés nem 
korlátozza kifejezetten.

111.4. Felek rögzítik, hogy a III.1. pont szerinti Vételárak módosítására a jelen szerződés időbeli hatálya alatt 
nincs lehetőség. Vállalkozó nem jogosult a jelen szerződés feltételeinek -  így különösen a Vételárnak a 
módosítását vagy bármely ellenérték Megrendelővel szembeni felszámításának lehetőségét -  kérni 
bármely devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely 
makrogazdasági hatásra hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül 
bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében 
vagy alkalmazásában a jelen szerződés teljesítése során, amelyet a Vállalkozóra, alvállalkozójára vagy 
alkalmazottaira kivetettek vagy kivetnek, különösen a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan.

Az adók ide nem értve a vonatkozó jogoznhniyok nlnpjnn kifejezetten a Megrendelő által fizetendő adót, 
de ideértve pl. a környezetvédelmi termékdíjat - , esetleges vámok és illetékek viselése Vállalkozó által 
történik. Erre tekintettel ezen költségek hatóságok, illetve harmadik személyek felé történő megfizetése 
Vállalkozó kötelezettsége. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a leszállításra kerülő 
Termékeket tartalmazó dobozok -  amennyiben azok így kerülnek csomagolásra -  és csomagolás 
ellenértékét a jelen szerződés szerinti Vételárak magukban foglalják és ezen dobozok, csomagolóanyagok 
is a Megrendelő tulajdonába kerülnek.

111.5. Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési
eljárás során az ajánlatában a Vételárak mértékét a jelen szerződésben -  különösen a III.1.-III.4. 
pontokban -  foglaltakra figyelemmel határozta meg.

IV. Fizetési feltételek

IV. 1. Vállalkozó a teljesítéseiről -  azokat követően -  eseti megrendelésenként állítja ki a számláját az adott
eseti megrendeléssel kapcsolatos átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek), mint teljesítésigazolás(ok) alapján, a 
vonatkozó jogszabályok -  különös tekintettel az Áfa törvényre -  szerinti határidőig és tartalommal.

IV.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig (azaz az adott eseti megrendelés
vonatkozásában a teljesítésigazolásnak minősülő jegyzőkönyv(ek) Megrendelő általi kiállításának 
időpontjáig) köteles a jelen szerződés 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat (a továbbiakban: 
Nyilatkozat) felhasználásával nyilatkozni arról, hogy a Vállalkozó és az általa a jelen szerződés 
teljesítésébe a Kbt. 138. §-a szerint bevont alvállalkozói egyenként mekkora összegre jogosultak a 
Vállalkozót az adott teljesítés vonatkozásában megillető teljes díjazásból.

Vállalkozó a Nyilatkozatot cégszerűen aláírva, 2 (kettő) eredeti példányban köteles eljuttatni a Megrendelő 
jelen szerződés szerinti kapcsolattartója részére.

IV.2.1. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe:

IV.2.1.1. A Megrendelő a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és d) pontja szerinti kötelezettségeit kizárólag 
a Vállalkozó Nyilatkozatában megadottak szerint, annak birtokában teljesíti.

Vállalkozó köteles az alvállalkozókat a szerződésük megkötésekor -  vagy amennyiben az 
ilyen szerződés megkötésére az adott alvállalkozó jelen szerződés teljesítésébe történő 
bevonását megelőzően kerül sor, akkor az adott alvállalkozó jelen szerződés teljesítésébe 
történő bevonásáig -  tájékoztatni a számlák Kbt. szerinti fizetésének rendjéről, valamint
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arról, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben kiállított számlák ellenértékének 
pénzügyi teljesítését a Megrendelő fogja teljesíteni a részükre.

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatában rögzítettek teljes körűségét, 
helytállóságát és valóságtartalmát semmilyen szempontból nem köteles vizsgálni és 
semmiféle felelősséget nem vállal a Vállalkozó által adott Nyilatkozatban foglaltakért. 
Felek rögzítik, hogy az előzőek szerinti felelősség-kizárás a Megrendelő oldalán minden 
körülmények között fennáll, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó Nyilatkozatában foglaltak 
hiányos, téves, hamis, pontatlan vagy a jelen szerződés 2. sz. mellékletének aktuális 
változatával összhangban nem álló (a továbbiakban együtt: nem megfelelő) voltát 
felismerte vagy felismerhette-e.

Felek megállapodnak továbbá, hogy amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó 
Nyilatkozatának nem megfelelő voltát felismeri és megállapítja, hogy emiatt a Kbt. 135. § 
(3) bekezdés c) és/vagy d) pontja szerinti kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően 
tudná toljosítoni, úgy köteles a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kapcsolattartóját a 
Nyilatkozat nem megfelelő mivolta felismerésétől számított 3 (három) munkanapon belül 
írásban felszólítani a megfelelő tartalmú Nyilatkozat megtételére. Felek rögzítik, hogy 
Megrendelő a jelen bekezdés szerinti esetben a Kbt. 135. § (3) bekezdés c) és/vagy d) 
pontja szerinti kötelezettségei teljesítését jogosult mindaddig megtagadni, amíg a 
Vállalkozó megfelelő, javított adattartalmú Nyilatkozatot nem bocsát a Megrendelő 
rendelkezésére. Felek megállapodnak, hogy a jelen bekezdés szerinti esetből származó 
valamennyi kár, költség és az abból eredő felelősség a Vállalkozót terheli és sem 
Vállalkozó, sem az alvállalkozói nem jogosultak a Vállalkozó Nyilatkozatának nem 
megfelelő volta miatti bármely -  így különösen késedelemből eredő -  igényt érvényesíteni 
a Megrendelővel szemben. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Jelen szerződést ezen 
Vállalkozói kötciozottoégok óc Mogrendelői jogosultságok ismeretében köti meg és 
vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is tájékoztatja, illetőleg velük 
olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni igényérvényesítés 
lehetőségét ezen esetekre kizárják.

IV.2.1.2. A Megrendelő a Vállalkozó Nyilatkozatának kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon 
belül írásban, a Vállalkozó Nyilatkozatában megadott értesítési címre megküldött 
értesítésben felhívja a Vállalkozót, valamint az alvállalkozókat, hogy a teljesítésigazolás 
Megrendelő általi kiállítását követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy 
amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, nyújtsák be a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál 
nem régebbi együttes adóigazolásukat a Megrendelő részére.

IV.2.1.3. Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teljesítéseknek a Vállalkozó nyilatkozatában 
megjelölt ellenértékét -  függetlenül attól, hogy a Vállalkozó alvállalkozói eleget tettek-e a 
számláik kiállítására vonatkozó kötelezettségüknek -  a Vállalkozó számlája Megrendelő 
általi kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül közvetlenül utalja át a Vállalkozó és 
az alvállalkozók részére azzal, hogy amennyiben a Vállalkozónak vagy valamely 
alvállalkozójának a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolása alapján köztartozása 
van, a Megrendelő a Vállalkozó, illetve az adott alvállalkozói teljesítés ellenértékét a 
köztartozás erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

IV.2.1.4. Felek rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen szerződés pénznemében -  azaz magyar 
forintban -  teljesít kifizetéseket és semmiféle felelősséget nem vállal abból eredően, ha 
Vállalkozó az alvállalkozóival nem ezen pénznemben kötött szerződést. Ennek 
megfelelően Vállalkozó az alvállalkozói teljesítések ellenértékét magyar forintban köteles 
a Nyilatkozatában feltüntetni. Megrendelő a más devizanemben meghatározott 
alvállalkozói teljesítések forintra történő. Vállalkozó általi átváltását semmilyen 
szempontból nem ellenőrzi (kizárólag az összes vállalkozói és alvállalkozói teljesítés 
összesített, jelen szerződés szerinti magyar forintban, mint devizanemben meghatározott 
értéke és a fizetendő összeg egyezőségét) és az utalásait a Vállalkozó és az alvállalkozók 
felé a jelen szerződés pénznemében indítja, függetlenül attól, hogy a Vállalkozó a 
Nyilatkozatában milyen pénznemben vezetett bankszámlákat jelölt meg, melyre a 
Megrendelőnek az utalást teljesítenie kell. Ennek megfelelően Megrendelő semmiféle 
felelősséget nem vállal az általa indított utalások Vállalkozó és az alvállalkozók számláján 
történő jóváírásával kapcsolatos esetleges költségekért, árfolyamveszteségekért, 
károkért, stb. Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és a 
kifizetés pénznemével kapcsolatos Megrendelői felelősség-kizárásról az alvállalkozóit 
tájékoztatja, továbbá velük olyan tartalmú szerződéseket kőt, melyek az átváltással, 
árfolyamkockázattal, egyéb, kapcsolódó költségekre vonatkozó felelősségvállalást a



Vállalkozó és alvállalkozói relációjában megfelelően kezeli és Megrendelőt az előzőek 
szerinti felelősség-kizárással összhangban minden felelősség alól mentesíti.

IV.2.1.5. Megrendelő mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját írásban visszautasítani, amíg az
nem felel meg maradéktalanul a vonatkozó jogszabályokban, a jelen szerződésben és a 
Nyilatkozatban foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött, a Nyilatkozatban 
foglaltaktól eltérő tartalmú vagy egyéb okból nem a jelen szerződés rendelkezéseiben 
és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő számla 
visszautasításából eredően a Vállalkozó és alvállalkozói a Megrendelővel szemben igényt 
nem érvényesíthetnek és Vállalkozó kőteles helyt állni a Megrendelőt az ilyen esetekből 
kifolyólag érő összes kárért. Az előzőek szerinti esetekben a fizetési határidő az adott, 
megfelelő számla kézhezvétele napjától számítandó. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, 
hogy a jelen szerződést ezen Vállalkozói kötelezettségek és Megrendelői jogosultságok 
ismeretében köti meg és vállalja, hogy a jelen pontban foglaltakról az alvállalkozóit is 
tájékoztalja, illetőleg velük olyan szerződéseket köt, melyek a Megrendelővel szembeni 
igényérvényesítés lehetőségót ezen esetekre kizárják.

IV.2.1.6. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a 
jelen szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen szerződésben 
meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát 
visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben 
a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

IV.2.1.7. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán 
a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési 
határidő.

IV.2.2. Amennyiben a Vállalkozó a Nyilatkozata értelmében a teljesítéshez nem vesz igénybe 
alvállalkozót;

IV.2.2.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt 
szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a számla kiállítására a Megrendelő által 
kiállított, a jelen szerződés szerinti Teljesítésigazolása birtokában jogosult.

IV.2.2.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá 
esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó 
kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy az Vállalkozó 30 (harminc) 
napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutasson be, adjon 
át, vagy küldjön meg Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Vállalkozó köteles az adóigazolást olyan 
tartalommal benyújtani, hogy azon szerepeljen, hogy a jelen szerződés megkötését 
megelőző közbeszerzési eljárás nyerteseként azt a kifizetés teljesítéséhez kérte.

IV.2.2.3. A Megrendelő a Vállalkozót megillető ellenértéket a számla és mellékleteinek 
kézhezvételétől számított 30 (íiatriiinc) naptári napon belül utalja át a Vállalkozó 
számláján megjelölt bankszámlaszámra.

IV.2.2.4. Amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a 
jelen szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen szerződésben 
meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát 
visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Vállalkozót. Ebben az esetben 
a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

IV.2.2.5. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett ősszeg megfizetése kapcsán 
a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési 
határidő.

1V.3. Vállalkozó a számláin kőteles feltüntetni különösen:

a „számla” elnevezést;

az elszámolási időszakot (amennyiben ez értelmezhető); 

a tevékenység leírását;

-  Vállalkozó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét;

Vállalkozó adószámát;



a Megrendelő által meghatározott partnerazonosító számot: 046060;

mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek feltüntetése a számla 
kiállításakor hatályos jogszabályok vagy a Megrendelő indokolt elvárásai alapján 
szükséges.

IV.4. Vállalkozó a számláihoz köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére az adott eseti megrendelés 
vonatkozásában a Megrendelő által kiállított, a számla szerinti ellenérték elszámolásának jogosságát 
igazoló, teljesítésigazolásnak minősülő jegyzőkönyv(ek) egy másolati példányát is.

IV.5. Vállalkozó a számláit Megrendelő részére a következő címre köteles megküldeni:

1145 Budapest 

Szugló u. 9-15.

IV.6. Megrendelő egyebekben mindaddig Jogosult a Vállalkozó számláit visszautasítani, amíg azok nem 
felelnek meg maradéktalanul a jelen szerződésben foglaltaknak. A hibás, hiányos, téves címre megküldött 
vagy egyéb okból nem a jelen szerződés rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban 
megfogalmazottaknak megfelelő számla vissza utas ításóból orodőon □ Vállalkozó és/vagy bármely 
alvállalkozója Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet és Vállalkozó köteles helyt állni a 
Megrendelőt a jelen az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben részletezett esetekben 
a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.

IV.7. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy egyéb, vonatkozó 
jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás 
következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően Vállalkozó Megrendelővel 
szemben semmiféle igényt -  különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség 
megtérítésére irányuló igényre -  nem érvényesíthet.

1V.8. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül pénzügyileg 
teljesítettnek, amikor az ellenértéket Vállalkozó (és az alvállalkozó(k)) számlavezető pénzintézete a 
Vállalkozó (és az alvállalkozó(k)) bankszámláján jóváírta vagy jóvá kellett volna írnia.

IV.9. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a jegybanki alapkamat 8 %-kal növelt
mértékének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Megrendelővel szemben.

IV.10. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve 
bármilyen, a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos 
jóváhagyásával lehetséges, amely jóváhagyást Megrendelő csak alapos indok alapján jogosult 
megtagadni. Az előzetes írásos jóváhagyás nélküli engedményezéssel (faktorálássál) vagy zálogjog 
alapítással Vállalkozó szerződésszegést követ el, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. Vállalkozó 
vállalja továbbá, hogy alvállalkozóival olyan szerződéseket köt, melyek a jelen pontban foglaltak betartását 
az alvállalkozó vonatkozásában is biztosítják.

V. Vállalkozó jogai, kötelezettségei

V.1. Vállalkozó köteles a feladatai elvégzése során a Megrendelővel együttműködni a jelen szerződésben és 
a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

V.2. Vállalkozó kötelessége az együttműködés feltételeinek Vállalkozó oldaláról történő biztosítása.

V.3. Jelen szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó
ugyanakkor a jelen szerződés teljesítéséhez a Kbt-ben foglalt feltételek szerint jogosult alvállalkozót 
igénybe venni, az alábbi alpontokban rögzítettekre figyelemmel:

V.3.1. A jelen szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen szerződés megkötésekor
ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírt, a 
jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező nyilatkozat tartalmazza.

V.3.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó új alvállalkozó bevonására csak a Kbt-ben foglalt feltételekkel 
jogosult azzal, hogy az új alvállalkozó bevonását a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerinti 
nyilatkozat aktualizált, a Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának 
Megrendelő részére történő megküldésével köteles teljesíteni.

V.3.3. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét érintő változásról -  
ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alvállalkozói teljesílésének arányának
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megváltozását -  Vállalkozó a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aktualizált, a 
Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő részére történő 
megküldésével köteles bejelenteni.

V.3.4. A jelen szerződés 3. sz. mellékletének az V.3.2. és V.3.3. pontban rögzítettek szerinti változása 
nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, hogy az V.3.2. és V.3.3. pont 
szerinti aktualizált mellékletet Vállalkozó -  a benyújtás sorrendjében -  folytatólagos 
alszámozással (3/1., 3/2., 3/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő részére.

V.3.5. Vállalkozó az V.3.2. és V.3.3. pontban rögzítettek kapcsán kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben 
meghatározott, az alvállalkozók vonatkozásában irányadó szabályokkal -  ideértve különösen a 
Kbt. 138. § (1) bekezdésében és 138. § (5) bekezdésében foglaltakat -  maradéktalanul tisztában 
van és minden intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen 
szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegése 
súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel Megrendelő jogosulttá válik a jelen 
szerződés azonnali hatályú felmondására vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval 
szemben a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is 
korlátozás nélkül érvényesíthetők.

V.3.6. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során 
korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni, hogy a jelen szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán 
a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt.

V.3.7. A Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé 
történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, 
költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. Vállalkozó az 
nivállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő 
betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.

V.4. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni 
az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása a 
Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 
138. § (2) és (4) bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy szakember 
(ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás eseteit is).

V.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ában és
a 140. §-ában rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

V.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő -  a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének
érvényesítése jegyében - a jelen szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában 
rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, 
melyhez Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.

V.7. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során szakmai önállósággal, az irányadó jogszabályoknak,
szakmai normáknak és szokásoknak megfelelően köteles eljárni.

V.8. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a feladatai
teljesítésének eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

V.9. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező, általa leszállított Termékek első
osztályú, új, gyári termékek és azok per-, teher- és igénymentesek. Vállalkozó szavatol azért, hogy 
harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelőre a jelen szerződéssel átruházott 
tulajdonjogot és/vagy a jelen szerződés alapján megszerzett bármely jogát korlátozná, vagy kizárná.

V.10. A Vállalkozó szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Termékek megfelelnek a
jelen szerződésben, a jelen szerződésben hivatkozott keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásban és 
a Vállalkozó ajánlatában meghatározott követelményeknek, továbbá azoknak megfelelően kerülnek 
leszállításra, illetve átadásra, és azok a rendeltetésszerű használatra minden további feltétel nélkül 
alkalmasak.

Vállalkozó kijelenti és szavatolja a fentieken túlmenően, hogy a Termékek okmányai és valamennyi egyéb 
okirat (értve ez alatt a kereskedelmi gyakorlatban szokásos összes okiratot és dokumentumot) 
megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szerződésben és mellékleteiben előírt 
követelményeknek (ideértve a Megrendelő esetleges további, indokolt követelményeit is).



V.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges 
valamennyi feltételnek megfelel vagy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges időben meg fog felelni, 
illetve rendelkezik vagy a szerződésszerű teljesítéshez szükséges időben rendelkezni fog a jelen 
szerződésből eredő egyéb szolgáltatások -  pl. a jótállás körébe tartozó javítások elvégzése -  nyújtásához 
szükséges valamennyi engedéllyel és képesítéssel.

V.12. Vállalkozó visszavonhatatlanul kijelenti és vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a jelen szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka) és kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

V. 13. Vállalkozó köteles haladéktalanul -  erre irányuló külön felhívás nélkül -  írásban tájékoztatni a Megrendelőt
a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen szerződés teljes időtartama alatt biztosítania 
kell -  erre irányuló külön felhívás nélkül -  a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi 
szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a 
Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait 
korlátozás nélkül tudja gyakorolni.

V.14. Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy 
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, 
kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi. Amennyiben 
a Vállalkozó nem külföldi adóilletőségű személy, úgy a jelen pont nem alkalmazandó.

VI. Mcgrondolő jogai, kötelezettségei

VI. 1. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges adatok, információk Vállalkozó
részére -  ésszerű határidőn belül -  történő rendelkezésre bocsátására. Megrendelő tudomásul veszi, 
hogy abban az esetben, ha késedelmesen vagy hibásan teljesíti adatszolgáltatási vagy egyéb -  pl. 
közreműködési -  kötelezettségét, úgy az adott körben a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja.

VI.2. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését kővetően a jelen szerződésben meghatározott
feltételek alapján köteles megfizetni a szerződésszerű teljesítés ellenértékét.

VI.3. Megrendelő kötelessége az együttműködés feltételeinek Megrendelő oldaláról történő biztosítása
(kapcsolattartók, elérhetőségek).

VI.4. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Megrendelő jelen szerződésben rögzített
jogosultságai gyakorlásának elmulasztása nem mentesíti a Vállalkozót a kötelezettségei és felelőssége 
alól.

VI.5. Megrendelő köteles a Vállalkozót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a Vállalkozó 
feladatai teljesítésének eredményességéi vagy lialáridőre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja.

Vli. Jótállás (Garancia)

VII.1. Vállalkozó a Termékek vonatkozásában a gyártó által meghatározott időtartamú, de legalább a 
Megrendelő általi sikeres mennyiségi átvételtől számított 1 (egy) éves időtartamra szóló jótállást vállal.

VII.2. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a jótállás az irányadó magyar jogszabályok szerinti
jótállási kötelezettséget -  ideértve kifejezetten a jog- és kellékszavatosságot is -  jelenti, a jelen 
szerződésben foglalt feltételekre is figyelemmel. A jótállás teljes körű, azaz az teljes körűen kiterjed a 
Vállalkozó által a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően leszállításra kerülő Termékek valamennyi 
jellemzőjére, használhatóságára.

VII.3. Felek rögzítik, hogy Megrendelő -  kizárólagos választása szerint -  ugyanazokat a jogosultságokat
érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a vonatkozó jogszabályok a szavatosság kapcsán 
biztosítanak Megrendelő számára.

VII.4. Megrendelő a jótállás körébe tartozó, általa felfedezett hibát köteles haladéktalanul jelezni a
Vállalkozónak.

VII.5. Hiba esetén Megrendelő elsődlegesen az érintett Termékek 5 (öt) munkanapon belül történő kicserélését
kérheti.
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VII.6. A jótállás körébe tartozó csere esetén a cserét a Vállalkozó legkésőbb a Megrendelő vonatkozó
értesítésének kézhezvételétől számított 5 (őt) munkanapon belül kőteles teljesíteni.

VI 1.7. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a felelősség alól csak akkor 
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

VII.8. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban rögzítettek semmilyen tekintetben nem korlátozzák a Vállalkozó jelen
szerződés szerinti, a hibás és/vagy késedelmes teljesítéssel összefüggésben fennálló felelősségét.

VII.9. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott jótállási 
időtartamok lejárta nem érinti a Megrendelőt jogszabály alapján megillető szavatossági jogok 
gyakorolhatóságát a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.

Vili. Fciolősség, szerződésszegés, kötbér, kártalanítás

VIII.1. Vállalkozó a jelen szerződés megszegésével, vagy a szerződésen kívül okozott károkért a polgári jog 
általános szabályai szerint felelősséggel tartozik, azzal, hogy Vállalkozó kártérítési felelőssége a 
Megrendelő által végzett közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos, a Megrendelőt a Vállalkozó 
érdekkörébe tartozó okból ért minden, közvetlen és közvetett, illetve következményes kárra, valamint az 
elmaradt haszon megtérítésére is kiterjed, függetlenül, hogy az adott. Megrendelő közszolgáltatási 
tevékenységével kapcsolatban elszenvedett kár a jelen szerződés megkötésekor a Vállalkozó által 
előrelátható volt-e.

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait a jelen szerződés 
megkötését megelőző kőzbeszorzcsi eljárás során a Vállalkozó a gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel a Megrendelőt a 
Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért károk 
megtérítéséért.

VIII.2. A késedelembe esett, illetve hibásan teljesítő Vállalkozó (amennyiben a késedelem, illetve a hiba az 
érdekkörébe tartozó okból következett tje és orvosolható) köteles a Megrendelő által meghatározott 
póthatáridőre szerződésszerűen teljesíteni.

A póthatáridő engedélyezése nem érinti Megrendelő szerződésszegéshez kapcsolódó jogait, igényeit; a 
póthatáridő engedélyezése a Megrendelő részéről nem jelent joglemondást.

VIII.3. Felek a Vállalkozó késedelmes-, hibás-, valamint nem teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak 
meg.

Vlll.3.1. A jelen szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Vállalkozó érdekkörébe
tartozó okból nem a szerződésben megállapodott teljesítési határidőre történő teljesítése 
(késedelmes teljesítés) esetén Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő 
részére, melynek métléke a késedelem minden megkezdett naptári napja után a 
késedelemmel érintett Termékenként -  ide értve akár a leszállítás, akár bármely kapcsolódó 
szolgáltatás (pl. jótállási kötelezettség teljesítése) késedelmét -  a nettó Vételár 2 %-a, azaz 
kettő százaléka, de legalább 1.000,- Ft, azaz ezer forint.

VIII.3.2. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja és
nem kerül sor a Megrendelővel egyeztetett póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött 
póthatáridő eredménytelenül telik el, a jelen szerződést -  Megrendelő teljes szerződéstől 
történő elállása vagy a jelen szerződés Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása esetén 
-  nem teljesítettnek kell tekinteni. Nem teljesítésnek minősül továbbá az az eset, amennyiben 
Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja vagy attól 
jogszerűen eláll. Nem teljesítés esetén Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, 
melynek mértéke:

VIII.3.2.1. az 1.1. pont szerinti nettó keretösszeg, azaz a teljes szerződéses érték még fel
nem használt részének a 30%-a, azaz harminc százaléka, amennyiben a 
meghiúsulás a teljes szerződést érinti (a jelen alpont szerinti kötbér alapjának 
számítása szempontjából nem veendő figyelembe a Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítéseinek azon ellenértéke, mely teljesítések már megtörténtek, azonban 
azok ellenértéke elszámolása, tényleges kifizetése még a jelen szerződés 
megszűnési időpontjáig nem történt meg);

VIII.3.2.2. a meghiúsulással érintett, szerződésszerűen még le nem szállított Termékek
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teljes nettó Vételárának 30 %-a, azaz harminc százaléka, amennyiben a 
meghiúsulás csak valamely eseti megrendelést érinti.

Nemteljesítési kötbér alkalmazása esetén Vállalkozó a nemteljesítéssel érintett szerződéses 
részre vonatkozóan díjigénnyel nem élhet.

VIII.3.3. Amennyiben Vállalkozó teljesítése egyebekben bármely okból nem szerződésszerű (hibás
teljesítés) -  ide értve akár a leszállítás, akár bármely kapcsolódó szolgáltatás (pl. jótállási 
kötelezettség teljesítése) hibáját-. Vállalkozó hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek 
mértéke az adott, hibával/hibás teljesítéssel érintett Termékek nettó Vételárának 10 %-a, azaz 
tíz százaléka hibánként, de legalább 10.000,- Ft, azaz tízezer forint.

Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan (értelemszerűen az adott 
jellemzővel érintett Terméktípusok vonatkozásában értelmezve);

helytelen sorszám,

nem olvasható vonalkód,

megszemélyesített nyomtatványok helytelen sorrendje,

-  nem megfelelő csomagolás, 

nem megfelelő színű nyomat, 

hiányos nyomat, 

nem megfelelő minőségű papír,

minden esetben, amelyben a Termékek a jelen szerződés 1. sz. mollóklote szerinti 
műszaki leírásoktól eltérnek.

Vili.4. A kötbér esedékessé válik:

nem teljesítési kötbér esetén, ha a Megrendelő a teljes/részleges elállását/felmondását 
Vállalkozónak bejelentette;

késedelmi kötbér esetén, ha a késedelem megszűnik, a határidő, póthatáridő lejár; 

hibás teljesítés esetén a hiba közlésekor.

VIII.5. Megrendelő korlátozás nélkül jogosult a Vállalkozóval szemben a kötbéreket meghaladó, igazolt kárainak 
érvényesítésére is.

VIII.6. Felek -  tekintettel arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező Termékek jelen szerződésben foglaltak 
szerinti rendelkezésre állásához a közszolgáltatási feladatai ellátásának szükségessége miatt kiemelt 
érdeke fűződik -  megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés szerinti kötbérek -  amennyiben adott eset 
kapcsán több kötbér alkalmazásának jelen szerződésben meghatározott feltételei fennállnak -  akár 
kumulatívan is alkalmazhatók Megrendelő kizárólagos választása szerint.

IX. A szerződés megszűnése, megszüntetése, módosítása

IX. 1. A jelen szerződés mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba és 2018. január 31. napjáig hatályos.

A jelen szerződés megszűnik, amennyiben:

a fentiek szerinti határozott idő eltelik;

a jelen szerződés 1.1. pont szerinti keretösszege kimerül vagy annak terhére már nem adható 
le lehívás a Vételárak és az 1. sz. melléklet szerinti minimális mennyiségek alapján;

mindegyik Fél a jelen szerződésben vállalt összes kötelezettségét teljesítette, és a teljesítés, 
valamint annak maradéktalan elszámolása is megtörtént;

-  a Felek jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodása 
szerinti időpontban;

-  Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy attól eláll;

Vállalkozó a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással felmondja.

IX.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megrendelő -  a jelen szerződésben és a vonatkozó
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jogszabályokban rögzített jogainak teljes körű érvényesíthetősége mellett, az ott rögzítetteken túlmenően 
-  jogosult a jelen szerződéstől és bármely eseti megrendeléstől is -  mérlegelése szerint -  részben vagy 
egészben elállni, vagy választása szerint a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, különösen -  
de nem kizárólagosan -  ha:

IX.2.1. Vállalkozó a Termékek bármelyikének leszállítására vonatkozó kötelezettségével 30 (harminc) 
napot meghaladó késedelembe esik, hacsak a Megrendelő ennél hosszabb póthatáridőt nem 
biztosított a részére;

IX.2.2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely egyéb kötelezettségével késedelembe
esik és azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott póthatáridőre sem teljesíti;

IX.2.3. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott valamely kötelezettségét hibásan teljesíti és -
amennyiben a hiba orvosolható -  azt a Megrendelő által a jelen szerződés szerint meghatározott 
póthatáridőre sem teljesíti szerződésszerűen;

IX.2.4. bármely eseti megrendelés teljesítése során az átvételre felkínált, adott Terméktípusba tartozó 
Termékek legalább 10 (tíz) százaléka hibás teljesítéssel érintett;

IX.2.5. Vállalkozó a jelen szerződés alapján fennálló bármely egyéb kötelezettségét megszegi, és az a 
Megrendelő ésszerű megítélése vagy vonatkozó jogszabályi előírás alapján súlyos 
szerződésszegésnek minősül, feltéve, hogy Vállalkozó a Megrendelő felhívására a 
szerződésszegést a jelen szerződés szerint a Megrendelő által meghatározott póthatáridő alatt 
nem orvosolja;

IX.2.6. Vállalkozó a Megrendelővel való együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően
megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jolen szerződés fenntartását
lehetetlenné teszi;

IX.2.7. Vállalkozó megszegi az V.3. pontban rögzített kötelezettségeit.

IX.3. Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja vagy -  a Ptk-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat a 
Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített esetekben.

IX.4. Megrendelő kőteles a szerződést felmondani, vagy -  a Ptk.-ban foglaltak szerint -  attól elállni, ha a 
szerződés megkötését kővetően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

IX.5. Megrendelő jogosult és egyben kőteles a szerződést felmondani -  ha szükséges olyan határidővel, amely
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -  ha:

-  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi czomóly vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjában meghatározott valamely feltétel; vagy

-  a Vállalkozó 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) pontjában meghatározott valamely feltétel.

IX.6. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, amennyiben annak 
jogszabályi feltételei fennállnak, azzal, hogy a rendkívüli felmondás gyakorlását megelőzően -  
amennyiben a szerződésszegés orvosolható -  a Vállalkozó írásban ésszerű, de legalább 15 (tizenöt) 
munkanapos póthatáridőt köteles a Megrendelő részére biztosítani.

IX.7. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére megküldött írásos
értesítéssel 30 (harminc) napos felmondási idővel rendes felmondással felmondani. Felek rögzítik, hogy 
Megrendelő rendes felmondása esetén kizárólag azon Termékek kapcsán felmerült igazolt és indokolt 
vállalkozói költségek vehetők figyelembe a Felek közötti elszámolási kötelezettség szempontjából, melyek 
a Megrendelő által eseti megrendeléssel már megrendelt Termékekkel kapcsolatosak. Felek e körben 
kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő leadott eseti megrendelései hiányában Vállalkozó kizárólag saját 
költségére és kockázatára jogosult bármely Termék legyártását megkezdeni.

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó nem jogosult a jelen szerződést rendes felmondással felmondani.

Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 
az ajánlatát a jelen pontban foglaltak ismeretében, azokra Is figyelemmel nyújtotta be.
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IX.8. Felek rögzítik, hogy a jelen, IX. pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen szerződésből
eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jótállásból eredő jogok és kötelezettségek, 
titoktartási kötelezettség, elszámolási kötelezettség).

IX.9. A jelen szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltakra 
figyelemmel módosítható.

X. Vis maior

X.1. Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a szerződésszegésre vis maior miatt került 
sor. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek 
működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a jelen szerződés teljesítését 
akadályozza vagy korlátozza így például természeti katasztrófa, háborús események, embargók, stb. Nem 
minősül vis maiornak az olyati sztrájk; üzembezárás, munkamegtagadás, amoly a Vállalkozót, illetve a 
Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében közreműködő harmadik személyeket érinti.

X.2. A vis maior által érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni késlekedés nélkül a vis maior bekövetkezéséről 
vagy fennállásáról, közölve annak várható időtartamát. A vis maior bekövetkezését vagy fennállását igazolni 
kell.

X.3. A bejelentés vagy az igazolás elmulasztásával vagy késedelmével okozott kárért a mulasztó Fél anyagi 
felelősséggel tartozik.

X.4. A jelen szerződésben szereplő határidők a vis maior által okozott igazolt időtartammal meghosszabbodnak.

XI. Bizalmas Információk

XI. 1. A Vállalkozó titoktartásra kötelezett, és a Megrendelő írásba foglalt, előzetes egyetértése nélkül nem adhat
át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet 
közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megrendelőtől a jelen szerződéssel kapcsolatosan, akár a jelen 
szerződés megkötését megelőzően, akár a jelen szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után kapta 
azt, hacsak a jelen szerződésben nincs máshogy meghatározva. A fentiektől függetlenül a Vállalkozó 
átadhat alvállalkozójának ilyen dokumentumokat, adatokat és más információkat, amelyeket a 
Megrendelőtől kapott, de csak olyan mértékig, ami az alvállalkozó szerződés szerinti teljesítéséilez 
szükséges, mely esetben a Vállalkozó az ilyen alvállalkozótól meg kell, hogy követelje a bizalmas kezelés 
vállalását, hasonlóan ahhoz, ahogy Vállalkozó erre kötelezve van a jelen szerződés szerint.

XI.2. Vállalkozó fentiekben meghatározott kötelezettsége nem terjed ki azon információra:

(a) mely a jelen szerződés aláírásakor nyilvános vagy azt követően közismertté válik úgy, hogy az nem 
róható fel a Vállalkozó hibájaként,

(b) amelyről bizonyítható, hogy a Vállalkozó birtokolta a titoktartási körbe vonásakor és kürábbari 
közvetlenül vagy közvetve nem a Megrendelőtől került a birtokába, feltéve, hogy ezen információ 
nyilvánosságra hozatalára jogosult;

(c) amelynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály és/vagy hatósági határozat rendelte el;

(d) amely egyébként jog szerint válik elérhetővé a Vállalkozó számára egy harmadik féltől, aki nem 
kötelezett titoktartásra.

XI.3. A jelen fejezet szerinti követelmények semmiképpen sem gátolhatják a Feleket a jelen szerződésből eredő
jogaik bíróság előtt történő érvényesítésében.

XI.4. A jelen szerződés jelen, XI. fejezete szerinti rendelkezései, követelményei a jelen szerződés bármely okból
történő megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül irányadók.
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XII. Értesítések

XII.1. Minden, a jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban, (amennyiben ettől eltérő szabályozást a jelen
szerződés nem tartalmaz) tértivevényes postai levélben vagy e-mailben kell közölni a kapcsolattartó 
személyekkel.

Megrendelő kapcsolattartója:

Név: Bihary Zoltán

E-mail: biharyzrSkemenysepro.hu

-  Telefon: 06 70/938 8663

Cím: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

Vállalkozó kapcsolattartója:

Név: dr. Novotny Erzsébet

E-mail: novotny@any.hu

-  Telefon: 06 1/431 1351

Cím: 1102 Budapest Halom utca 5.

XII.2. A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek, ha:

e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;

a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a tértivevényben megjelölt 
időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, 
vagy „eredménytelen" vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az 
így visszaküldött iratot a postai kézbesítés első megkísérlésének napjától számított 5. (ötödik) 
naptári napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni.

XII.3. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek tudomásul veszik, hogy 
a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik 
Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe 
változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó 
Felet terheli.

XIII. Egyéb rendelkezések

XIII.1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes és a jelen szerződés aláírásának napjától hatályos 
megállapodását tartalmazza.

XIII.2. Megrendelő és Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, általában is 
együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges 
adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő 
minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. Szerződő Felek kijelentik, hogy a 
jelen szerződés teljesítése során egymással a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott módon megfelelően kölcsönösen együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű 
teljesítésének elősegítése érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori helyzetben -  különös 
figyelemmel a jelen szerződés előírására -  elvárható.

XIII.3. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független Szerződő Felek. A Felek egyike 
sem jogosult arra, hogy akár a jelen szerződéssel összefüggésben a másik Fél képviselőjének tüntesse 
fel magát, ilyen minőségben járjon el, továbbá, hogy a jelen szerződésre vagy bármely eseti 
megrendelésre hivatkozással, vagy egyébként olyan megállapodást kössön harmadik személyekkel, 
amely a jelen szerződésben foglaltakkal, illetőleg a vonatkozó Európai Uniós és magyar jogszabályokkal 
összeegyeztethetetlen, illetve a jelen szerződés megfelelő teljesítését veszélyeztetheti.
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XIII.4. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozó, illetőleg közreműködői vonatkozásában nem áll fenn olyan valós
vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés szerint a Megrendelő részére nyújtandó 
szolgáltatásokat érintené. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy tulajdonosi szerkezetében, és 
választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a 
Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak törvény szerint 
értelmezett közeli hozzátartozójával.

XIII.5. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy vele és az érdekkörébe tartozó, a jelen szerződés teljesítésébe 
bevont egyéb személyekkel szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

Xlil.6. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Vállalkozó általi teljesítése nem jelenti, 
és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely 
harmadik személlyel kötött szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező 
információ titokban tartására vonatkozik.

XIII.7. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezéso érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, a 
szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben marad, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a 
jelen szerződés vagy az érintett eseti megrendelés már nem alkalmas a Felek szándékainak és céljainak 
clórósére. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést 
kölcsönösen elfogadható, érvényes, és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítik, amely a Feleknek a 
korábbi rendelkezésben meghatározott szándékait fejezi ki.

XIII.8. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a 
székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá az 
elérhetőségekben, értesítési címben, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett 
változásokról az érintett Fél a másik Felet -  az eset körülményeitől függően -  vagy előzetesen írásban 3 
(három) napiét i napos határidővel vagy a változás bekövotkczéoct (bojogyzését) követő 3 (három) naptári 
napon belül köteles értesíteni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes 
teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.

XIII.9. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben, valamint az eseti megrendelésekben rögzített 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, feltételekkel.

XIII.10. Amennyiben a jelen szerződésben vagy bármely eseti megrendelésben megállapított bármely 
kötelezettség teljesítésének határideje munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor -  a Felek 
kifejezett, eltérő megállapodása hiányában -  akkor az esedékesség időpontja a követő első munkanap.

XIII. 11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az 1 -4. számú mellékletek; a jelen 
szerződés kizárólag mellékletével együtt érvényes.

A jelen szerződés mellékletei:

1. számú melléklet: műszaki leírás, mennyiségek, Vételárak

2. számú melléklet: Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában
foglaltakkal összhangban

3. számú melléklet: nyilatkozat az alvállalkozókról

4. számú melléklet: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 136. § (2)
bekezdése szerinti meghatalmazás [amennyiben Vállalkozó külföldi 
adóilletőségű személy]

XI 11.12. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés és valamennyi eseti megrendelés magyar nyelven készült. A jelen 
szerződéssel kapcsolatos valamennyi kommunikációt magyar nyelven kell folytatni.

XIII. 13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen szerződés mindkét Fél általi aláírása napján 
hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók. Felek egyebekben rögzítik, hogy a jelen 
szerződés rendelkezései a hatályos jogszabályokkal összhangban értelmezendők és alkalmazandók.

XIII. 14. Felek megállapítják, hogy bármely vita eldöntésre, amely a jelen szerződésből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkezik, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróság jogosult eljárni.

XI 11.15. A jelen szerződés 5, azaz öt egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből Megrendelőt 
4, azaz négy. Vállalkozót 1, azaz egy példány illet meg.
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Felek a jelen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2017. február 20.

Kovács Balázs
ügyvezető

FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 
Megrendelő

Zsámboki Gábor 
vezérigazgató

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 
Vállalkozó

f ö k é t Os z
Fövárosi Kciiicnyscptüipari KFT. 

1.
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1. számú melléklet: műszaki leírás, mennyiségek, Vételárak^

2 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN KÉSZÍTENDŐ EL!
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2. számú melléklet
Vállalkozó nyilatkozata a Kbt. 135. § (3) bekezdése a) és b) pontjában foglaltakkal összhangban

Aljlírott Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (székhely; 1102 Budapest, Halom u. 5.; adószám: "0793509-2-44; cégjegyzékszám: 01 10 042030; a továbbiakban: Társaság) 
képviseletében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 135. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban polgári és büntetőjogi felelősségem teljes tudatában visszavonhatatlanul 
kijelentem, hogy a Társaság és a FÖKÉTÜSZ Kft. között „Egyedi nyomdaipari termékek előállítása és szállítása" tárgyában 2017. februá- 20. napjan kötött szerződés alapján a Társaság, valamint 
a Teljesítésbe általa a Kbt. 138. §-a szerint bevont, alábbiak szerinti alvállalkozók egyenként a lent megjelölt összegre jogosultak a vállalkozói díjból.

1. a 
teljes, pontos 
cégnév/név

AMCO
Csomagolástecni 
kai és
Konzultációs Kft.

2 .
y/lakcím

székhel

1117 Budapest, 
Budafoki út 111- 
113

3. elérti 
etőség, melyre 
a Kbt. 135. § (3) 
bek. c) pontja 
szerinti 
értesítés a 
FÖKÉTÜSZ Kft. 
által
megküldendő

Vers István
Cim:1117
Budapest,
Budafoki út
111-113
Tel:30/436-
3036
Fax: 06 1 204- 
^367

4. cégjegyzéksz 
ám/egyéni vállalkozói 
igazolvány 
száma/személyi 
igazolvány száma

Cg 01 09 161534

5.
ószám

ad

10647745-2-
43

6. számi 
avezető bank 
megnevezése

Budapest Bank 
Zrt.

7. bankszá 
miaszárr, melyre a 
megrendelő az 
utalást teljesíteni 
köteles

10102093-
01434903-
00000006

teljes tiav
ellenérték
bői az
adott
személyt
megillető
bruttó
összeg a
szerződés
devizanem
ében
meghatáro
zva
Letiívás 
összetétel 
étől függ

9. a
szerzőítes
szerinti
visszatartá
s bruttó
össze® a
szerzőeés
devizanem
ében
meghsáro
zva

10. a 
Kbt. 135- § 
(6)
bekezdés 
szerinti 
beszámító 
s bruttó 
összege a 
szerződés 
devizanem 
ében
meghatáro
zva

Lehívás 
ősszetéiel 
étől függ

11. a
szerződés
szerint
elszámolandó 
előleg bruttó 
összege a 
szerződés 
devlzaneméb 
en
meghatározva

12. a 
FÖKÉTÜSZ Kft. 
által kifizetendő 
bruttó összeg az 
elszámolandó 
visszatartásra, 
beszámításra 
tekintettel [11 =
8-(9+10+11)1

Lehívás
összetételétől
függ

Ellenőrző, Összesítő sor: S: a beirt 
összeg 
meg kell, 
hogy 
egyezzen 
a teljes 
ellenértékk 
el

Z: a beírt
összeg
meg kell,
hogy
egyezzen
a
visszMartá 
s te lj^  
értékével

818 235 818 235

A Társaság képviseletében visszavonhatatlanul kijelentem továbtrá, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak teljes körűsége, helytállódása, pontossága vonatkozásában minden felelősség a 
Társaságot terheli és amennyiben a jelen nyilatkozat hiányos, téves, hamis, pontatlan volta miatt a FÖKÉTÜSZ Kf̂ . nem vagy nem megfelelő időben tudja a fentiek szerinti szerződésből és/vagy
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bármely voratkozó jogszabályból eredő valamely kötelezettségét teljesíteni, az Ilyen késedelemből eredően sem a Társaság, sem az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók nem 
jogosultak igényt érvényesíteni a FÖKÉTÜSZ Kft-vel szemben. Kifejezetten kijelentem továbbá, hiogy a fentiekoen hivatkozott szerződést a Társaság ezen, a FÖKÉTÜSZ Kft-t megillető 
jogosultságok ismeretében kötötte meg és ezekről az alvállalkozóit is értesítette, illetőleg velük olyan szerződéseket kötött, melyek a FÖKÉTÜSZ <ft-vel szembeni igényérvényesítés lehetőségét 
ezen esetekre kizá'ják.

Budapest, 2017. február 20.

(cégszerű aláírás)
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3. sz. melléklet

NYILATKOZAT ALVÁLLALKOZÓKRÓL

Alulírott Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (székhely: 1102 Budapest, Halom u. 5.; adószám: 10793509-2-44; cégjegyzékszám 01 10 042C30;) arra jogosult képviselőjeként - 
vezérigazgatójaként -  polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglaltakkal összhangban vsszavonhatatlanul kijelentem, hogy 
az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., mint Vállalkozó és a FÖKÉTÜSZ Kft., mint Megrendelő között „Egyedi nyomdaipari termékek előállítása és szállítása” tárgyában 2017. február 20. napján kötött 
keretmegállapodás teljesítésében az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. részéről a teljesítésbe bevontán az alábbi alvállalkozók vesznek részt, továbbá kijelentem, hogy ezen alvállalkozók nem állnak 
a Kbt. és a hivatkozott keretmegállapodás megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt

Alvállalkozó 1.̂

Az alvállalkozó megnevezése: AMCO Csomagolástechnikai és Konzultádós Kft.

Képviselőjének neve: Vers István 

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111 -113.

Cégjegyzékszám: 01 09 161534 

Adószám: 10647745-2-43 

Telefon: + 36 30 436 3036

A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: 20 mm-es és 50 mm-es céges ragasztószalag gyártása 

.Az alvállalkozó teljesítésének aránya a szerződés teljes értékéhez viszonyítottan:

Az alvállalkozó megrendelő részére történő bejelentésének időpontja: közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötésig megnevezett alvállalkozó / a szerződéskötést 
követően nregnevezett és a teljesítésbe......................(dátum) napjától bevont alvállaíkozó'^

Zsámboki 
vezérigazgató 

[cégszerű aláírás szükséges]

'^ o r^

® Értelem szerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. _

A  m egfele ő rész aláhúzandó. A  szerződéskötést kővetően m egnevezett és a te ljesítésbe bevont alvállalkozó bejelentése esetén a dátum  is kitöltendő, m ely nem lehet korábbi, mint a nyilatkozat m egrendelő részére  

történő bejelentésének napja!
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IANY Bizt o n s á g i n y o m d a
SE^ Üf i t TY  P R I N T I N G  COMPANY

11G2 Buííapest/Báforn utea 5. j www.any.hu 
Telefon: 4311200 J lnfo@any.hu

Költségkalkuláció az ajánlati ér vonatkozáséban

Alulírott Zsámboki Gábor, az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (székhely; 1102 Budapest, Halom u. 5.), 
ajánlattevő képviselője a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft., mint ajánlatkérő által indított 
„Egyedi nyomdaipari termékek előállítása és száfiitása'' tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati 
felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbiak szerint adom 
meg az ajánlati áramat:

liíegnpezis Elbírálás célú 
mennyiség 
(garnitúra)

Egységár
(n irti

FggarníMra)

Egységár és 
elbírálás célú 

mennyiség 
szerzata (nettó Ft)

Szigorú számadású, egyedileg perszonalizált nyomtatványok
1. 01 Fötanúsitvány 130000 11,20 1456000,00
2. 01 Főtanúsítvány 97000 10,70 1 037 900,00
3. 11 Lakásonkénti tanúsítvány 400000 5,40 2160000,00
4. 20 Második értesítés nyomtatvány 120000 6,70 804000,00
5. Figyelemfelhívás 210000 5,60 1 176 000,00
6. 34 CO matrica 600ppm zöld 491 000 2JS 1 153850,00
7. 31 CO matrica 500-1ODOppm sárga 221 000 2,36 iiiS g O P

. t : 30 CO matrica lOOOppm piros 92000 2,35 216200.00
9. .42: Munkalaprmunkaigazolás 25000 M M 737500,00
10. Műszaki vizsgálati matrica zöld 68400 .. ...... iiiO " 471960,00
11. . 71 Műszaki vizsgálati matrica piros 31 200 11JO 352560,00
12. 99 Kéményseprő-ipari nyilatkozat 55 500 33,70 1870350,00
Nem szigorú számadású matricák, ragasztószalagok
13. 32 Életveszély matrica 50400 7,20 362 880,00
14. 33 2017-es kéménymatrica 565000 1,60 904 000,00
15. 37 Alu matrica 480000 6.40 2 592 000,00
m 61 C é g é s^^ ié szá lá iS  mm-es 590 456,00 269040,00
17. 62 Céges ragasztószalag 50 mm-es 590 1032,00 608 880,00
Egyéb nyomdaipari termékek
18. 21 ■ Szolgáltatás meghiúsulása 100000 1,80 180000,00
m 24 Első értesítés hirdetmény 40000 3,70 148000,00
20. 26 Első értesítés hirdetmény 220000 1,60 352 000,00
21 40 Kémény felvételezésl lap 20000 4,20 84000,00
22. 41 Nyilatkozat vázlat 20000 7,40 148000,00
23. 43 Műszaki felülvizsgálati kézirat 40000 3,60 144000,00
24. 44 Terhelési vázlat 40000 1,40 56000,00
26, 46 Aláírás gyűjtőlv 80000 2,75 220000,00
28, 50 Tenrezői nyilatkozat 5250 5,60 29400,00
2T . :51 Megrendelés nyomtatvány 25000 3,90 97 500,00
28. 52 Pótellenőrzés megrendelés nyomtátvány 50000 1,30 65000,00
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BIZTONSÁGI NYOMDA
SECUf UTY P R I N T I MG C OM P A í l Y

11Q2 Büdapésív Hálöttt útc3;S, | viwvViany,tíw
Tél$föá: 4311jl(K} [ ffjfö@>any.ĥ ^

Mégnewfzéi Elbírálás célú 
mennyiség 
(garnitúra)

Igységár
(neió

FÓgaffiltöra)

Egységár és 
elbírálás célú 

mennyiség 
szorzata (nettó Ft)

29. 53 Meghatalmazás nyomtatvány 25000 3,90 97500,00
S . 54 Tulajdonosi nyilatkozat és 

meghatalmazás nyomtatvány
25Ó0Ö 3,90 97 500,00

31 16 Kérnényeifenörzés (eseti) megrendeiés 
nyomtatvány

10000 4,20 42000,00

32. 60 LC6-0S céges boríték 12150 3,10 37 665,00
33. 60 LC5-ÖS céges boríték 13150 4,60 60490,00
34. 80 IB^éséégesi^rííék 5150 10,50 54075,00
35. 10 LA4-es céges ablakos boríték 142150 3,20 454880,00
36. Sáíiá csekk 103 000 3,80 391400,00
37, izámíalevef 100000 4,00 400000,00

Ö iilE S K 19 801 880,00

, SÖ17. január 13,

Zsámboki Gátoor 
vezérigazgató
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2017 évi nyomtatvány igény

Kód Név
2017-es igény 

(ÖSSZES)
Vonalkód összetétel Kivitelezés Méret Szín Megszemélyesítés Mennyiségi egység

01 Főtanúsítvány 13CG00
2+2+10 karakter, folyamatos 
számozással
(01+évszám+00000001-tóJ)

2 példányos, önátírós 
2. pld perforált 
Borító 250 gr-os

A4
1.példány: 1+0
2.példány: 4+1 

Borító: 4+0

sorszám, vonalkód, 
megrendelő által megadott 

adatok

garnitúra 
(1 .+2. példány)

01 Főtanúsítvány 97 000

2+2+10 karakter, folyamatos 
számozással (01+évszám+10 
karakter az előző után 
következő egész szerszámtól 
Indulva-tól)

2 példányos, önátírós tőnb, 20x2 lap 
2. pld perforált 
Borító 250 gr-os

A4
1.példány: 1+0
2.példány: 4+1 

Borító: 4+0
sorszám, vonalkód

garnhúra 
(1 .+2. példány)

11 Lakásonkénti
tanúsítvány 400 000

2+2+10 karakter, folyamatos 
számozással
(11+évszám+0000000001-tól)

2 példányos, önátírós tömb 50x2 lap 
2. pld perforált 
Borító 250 qr-os

A4
1.példány: 1+0
2.példány: 4+1 

Borító: 4+0

, , garnhúra 
sorszám, vonalkód ( i .+2 . példány)

20
Második értesítés 
nyomtatvány 120 000

2+2+8 karakter, folyamatos 
számozással
(20+évszám+00000001 -tel)

2 példányos, önátírós tömb, 50x2 lap 
1. pld perforált 
Borító 250 gr-os

A5
1.példány: 4+0
2.példány: 1+0 

Előlap: 4+0
sorszám, vonalkód

garnhúra 
(1 .+2. példány)

21 Szolgáltatás
meghiúsulása

100 000 -
80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A5 4+0 - lap

24 Első értesítés 
hirdetmény 40 000 -

80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 4+0 - lap

25 Első értesítés 
hirdetmény 220 000 -

80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A5 4+0 - lao

30i Figyelemfelhívás 210 000 2+8 karakter, folyamatos 
számozással (30+00000001-tó!)

2 példányos, önátírós tömb, 50x2 lap 
1. pld perforált 
Borító 250 gr-os

A5
1.példány: 4+0
2.példány: 1+0 

Előlap: 4+0
sorszám, vonalkód

garniúra 
(1+2 . példány)

32 Életveszély matrica 50 400 -
Kötészet: B/5-ös íven riccelve 
öntapadós, höálló vinyl

20x120 mm 1+0 - db

33
2017-es
kéménymatrica 565 000 -

öntapadós, höálló vinyl 
kötészet: B5-ös íven ritzelve

30x30 mm 1+0 - db

34 CO matrica 500ppm 
zöld 49" 000

2+2+6 karakter, folyamatos 
számozással 
t34+évszám+000001 -tői)

Két részből álló matrica, mely mind 
fára, köre, fémre és papírra Is ragad

60x35 mm 2+0 sorszám, vonalkód dD

35
0 0  matrica 500 - 
10OOppm sárga

221 000
2+2+6 karakter, folyamatos 
számozással 
(35+évszám+000001 -tői)

Két részből álló matrica, mely mind 
fára, köre, fémre és papírra Is ragad

60x35 mm 2+0 sorszám, vonalkód dD

r t \ f ^



36 CO matrica 10OOppm 
piros

92 COO
2+2+6 karakter, folyamatos 
számozással 
(36+évszám+OOOO01 -tői)

Két részből álló matrica, mely mind 
fára, kőre, fémre és papírra is ragad

60x35 mm 2+0 sorszám, vonalkód do

37 Alu matrica 480 000 -

Öntapadós hőáiió alumínium 0,1 mm 
vastag
Hőtűrő képessége: 250°G  
B5-ŐS íven riccelve

30x30 mm - - do

40
Kémény feivételezési 
iap

20 000 -
80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 1+0 - 1̂

41 Nyiiatkozat váziat 20 000 -
80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A3 1+1 - lap

42
Munkaiap-
munkaigazoiás 25 000 2+8 karakter, folyamatos 

számozással (42+00000C1-tói)

3 példányos, önátírós tömb, 50x3 lap 
2. és 3. pld perforált 
Borító 250 gr-os

A4

1. példány: 4+0
2.példány: 1+0
3.példány: 1+0 

Előlap: 4+0

sorszám, vonalkód
garnitúra 

(1 + 2 + 3 . péidány)

43 Műszaki feiüivizsgálati 
kézirat 40 000 -

80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 1+0 - iap

44 Terheiési váziat 40 000 -
80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 1+0 - iap

46 Aláírás gyűjtőív 80 000 -
80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 1+0 - lap

50 Tervezői nyiiatkozat 5 250 -
80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 1+0 - iap

51 Megrendelés
nyomtatvány 25 000 -

1 példányos 
80 gr-os ofszet papír

A4 1+0 - -

52
Póteiienőrzés
megrendelés
nyomtatvány

50 000 -
80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 1+0 - lap

53
Meghatalmazás
nyomtatvány 25 000 -

80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 1+0 - db

54

Tulajdonosi 
nyilatkozat és 
meghatalmazás 
nyomtatvány

25 000 -
80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 1+0 - db



56.
Kéményellenőrzés 
(eseti) megrendelés 
nyomtatvány

10 (K O - 80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva

A4 1 + 0 - db

61 Céges ragasztószalag 
20 mm-es 590 - PVC alaphordozón + naturalkaucsuk 

ragaszóréteg
66m /25m m 1+0 - db

62
Céges ragasztószalag 
50 mm-es 590 - PVC alaphordozón + naturalkaucsuk 

ragaszóréteg
66m / 50mm 1+0 - db

711
Műszaki vizsgálati 
matrica ZÖLD 68 400 3+5 karakter, folyamatos 

számozással (710+00001-től)

Alapanyag: Raflatac PE matt 
10Op+hordozó, öntapadós, 70°C-ig hőálló 
matrica, biztonsáal Derforációval

20x99 mm 1 +0 UV reagens festék sorszám, vonalkód db

711 Műszaki vizsgálati 
matrica PIROS 31 200 3+5 karakter, folyamatos 

számozással (711+00001-től)

Alapanyag: Raflatac PE matt 
1 0Op+hordozó, öntapadós, yO'C-ig hőálló 
matrica, biztonsági perforációval

20x99 mm 1+0 UV reagens festék sorszám, vonalkód db

80 LC6-0S céges boríték 12 * 50 -
80 gr-os ofszet papír, szilikonos 
lezárású

C/6 1+0 - do

80 LC5-ÖS céges boríték 13 150 -
80 gr-os ofszet papír, szilikonos 
lezárású

C/5 1+0 - do

80 TC4-es céges boríték 5 150 -
80 gr-os ofszet papír, szilikonos 
lezárású

C/4 1+0 - do

80 LA4-es céges ablakos 
boríték 142 150 -

80 gr-os ofszet papír, ablak 90x45mm  
jobb oldalon, szilikonos lezárású

LA/4 1+0 - db

99
Kéményseprő-ipari
Nyilatkozat 55 500

2+2+6 karakter, folyamatos 
számozással 
■ 99+évszám+000001 -tői)

1 0 x 3  példányos, 2 lapos, önátírós 
minden lap perforált 
Borító 250 gr-os

A4

1. példány, 1. lap: 1+1
2 . példány, 1. lap: 1+0
3. példány, 1. lap: 1+0
1. példány, 2 . lap: 1+0
2 . példány, 2 . lap: 1+0
3. példány, 2. lap: 1+0

Borító: 1+0

sorszám, vonalkód
garniitúra 
(3x2 lap)

Sárga csekk 103G00 - Csekk részre nyomtatva: 
Bankszámlaszám + FÖKÉTÜSZ Kft

1 06 x 2 09  mm 1+0 - db

Számlalevél 100 000 -
80 gr-os ofszet papír, méretre vágva, 
500-asával csomagolva 
Csekk részre nyomtatva: 
Bankszámlaszám + FÖKÉTÜSZ Kft

A4 2+0 - lap

ÖSSZESEN;
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