
1. oldal, összesen: 11 oldal 

Szám: ............................ 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

Név: Iparművészeti Múzeum 

székhely: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. 

adószám: 15321185-2-43 

bankszámlaszámn:10032000-01425152-00000000 

képviseli: Cselovszki Zoltán mb. Főigazgató 

a továbbiakban, mint Vevő, 

 

 

másrészről a  

Név: 

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

képviseli: 

a továbbiakban, mint Eladó – a továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és 

időpontban az alábbi feltételek szerint: 

 

 

Előzmények 

Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban Eljárás) indított „Adásvételi 

szerződés „Transzparencia program” keretében szerver állomás kialakításához szükséges 

eszközök beszerzésére” tárgyban. Az eljárást megindító felhívás …………………..-án került 

közzétételre.  

 

Jelen adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) Vevő Eladóval, mint az Eljárás során 

az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott értékelési 

szempontoknak megfelelő érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg, 1 db – beszerzés 

tárgyaként előírt – szerverállomás leszállítására, és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására. Eladó 

az ajánlattétellel egyidejűleg a jelen szerződés megkötését megelőzően bemutatta Vevőnek 

valamennyi, a nyertes ajánlatban megajánlásra került eszköz gyártói lapjának és/vagy gyártói 

tanúsítványának másolatát. Gyártói lapként és/vagy gyártói tanúsítványként Vevő elfogadta az 

adott eszközre vonatkozóan webes vagy nyomtatott katalógusban, illetve egyéb módon elérhető 

leírás egyszerű másolatát is. Eladó ezt meghaladóan az ajánlattétellel egyidejűleg a jelen 

szerződés megkötését megelőzően bemutatta és csatolta  Vevőnek a gyártói (gyártótól, vagy 

annak hivatalos képviseletétől származó) nyilatkozatot a megajánlott termékek tekintetében a 

hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül történő szállításról, a hivatalos garanciális 

szervizellátásról és az előírt garancia biztosításáról, az ajánlott eszközök műszaki 

követelményeknek való megfeleléséről, a gyártó vagy annak képviselete általi hivatalos üzembe 

helyezés vállalásáról, valamint 1 db –  a beszerzés tárgyaként előírt – oktatás gyártó vagy gyártó 

hivatalos képviselete általi biztosításáról.  
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Felek jelen szerződésben a garancia fogalma alatt a Ptk. 6:171. § szerinti jótállást értik.  

Eladó kijelenti, hogy rendelkezik ISO 9001 vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett 

szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal, melyet a szerződés teljesítésének teljes 

időszaka alatt fenntart. 

 

1. A szerződés tárgya 

1.1. Vevő megrendeli Eladó pedig vállalja a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező, a 

Eladónak a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatának szakmai ajánlati 

részében – amely a megvételre kerülő áruk megnevezését, egyenértékűségének 

igazolását, árának részletezését, és műszaki tartalmát és paramétereit is tartalmazza – 

szereplő 1 db szerver állomás szállítását, azaz a projekt keretében szállítandó minden 

komponensre vonatkozóan hivatalos hazai garanciális szervizellátással rendelkező 

valamennyi eszköznek, a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott  

- határidőre való hiba és hiánymentes leszállítását és  

- az átadás-átvétel helyszínén történő elhelyezését, telepítését (az integráció és a 

konfigurálás biztosításával), beüzemelését a gyártó vagy annak hivatalos képviselete 

általi hivatalos üzembe helyezéssel, továbbá  

- valamennyi használati utasítás, garancia levél magyar nyelven történő átadását a 

Vevő részére.  

Továbbá Vevő megrendeli, Eladó vállalja a rendszer biztonságos üzemeltethetőségéhez 

szükséges 1 db hivatalos gyártói (gyártó vagy gyártó hivatalos képviselete általi) oktatás 

biztosítását.  

 

2. A teljesítés helye, ideje 

2.1. A Eladó köteles a Szerződés 1. pontjában megjelölt termékeket az alábbi helyre 

szállítani: 1091 Budapest, Üllői út 33-37. 

2.2. Teljesítési határidő:  

2.2.1. A jelen szerződésben meghatározott termékek, továbbá valamennyi kapcsolódó 

használati utasítás, garancia levél átadására: 2016…....  

2.2.2. A jelen szerződés 1.1. és 4.2.1. pontjában meghatározott szolgáltatások 

(telepítés, integráció, konfigurálás, beüzemelés), valamint az oktatás teljesítésére: 

2016…...  

2.2.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben teljesítési határidő 

munkaszüneti napra esik, akkor helyette az azt követő első munkanap értendő. 

2.3. Vevő előteljesítést elfogad. 

 

3. Kötbér, jótállás 

3.1. Késedelmes teljesítési kötbér (figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére): Szerződő 

felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 2.2.1. és 2.2.2 pontjaiban 

meghatározott teljesítési határidőn túli teljesítés esetén az Eladót késedelmi kötbér 

terheli. A késedelmi kötbér mértéke külön megállapodás vagy kikötés nélkül: 
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3.1.1. a 2.2.1 pontban meghatározott teljesítési határidőn túli késedelem esetében 

naponként a 6.2. pontban meghatározott nettó díj 0,5 %-a.  

3.1.2. a 2.2.2 pontban meghatározott teljesítési határidőn túli késedelem esetében 

naponként a 6.3. pontban meghatározott nettó díj 0,5 %-a.  

3.1.3. A 3.1.1. és a 3.1.2. pontok esetében a napi késedelemi kötbér érvényesítésének 

maximális mértéke összesen: 20 nap. Ezt meghaladó késedelem esetén a Vevőnek 

jogában áll a szerződés felmondása, a vonatkozó jogkövetkezmények alkalmazása 

mellett. 

3.2. Hibás teljesítési kötbér (figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére): Szerződő felek 

megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hibás teljesítése, különös tekintettel az 

eszközök leszállítására, üzembe helyezésére vonatkozó hibás teljesítés esetén az eladót 

hibás teljesítési kötbér terheli. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 

kijavítására adott határidő lejártát követő minden egyes nap után, a napi késedelmi 

kötbérrel azonos mértékben, és feltételekkel kerül érvényesítésre.  

3.3. A késedelmi/hibás teljesítési kötbér kiszabása nem mentesíti az Eladót a szerződésszerű 

teljesítés alól, továbbá Vevő jogosult a kötbér mértékét meghaladó kárának 

érvényesítésére is. 

3.4. Meghiúsulási kötbér (figyelemmel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére): Vevő abban az 

esetben, ha a szerződés az Eladó hibájára vagy érdekkörében felmerült okra 

visszavezethető okból hiúsul meg, jogosult az Eladóval szemben meghiúsulási kötbért 

érvényesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke külön megállapodás vagy kikötés nélkül, 

a teljes nettó díj 25 %-a. Amennyiben a meghiúsulás oka a maximálisan megengedett 

késedelem/hibás teljesítési időtartam, illetve alkalom elérése, késedelmi/hibás 

teljesítési kötbér helyett a meghiúsulási kötbér kerül megállapításra az Eladóval 

szemben. 

3.5. Vevő a Szerződésben érvényesítendő jótállási, szavatossági kötelezettségeket az 

alábbiak szerint határozza meg.  

3.5.1. Az Eladó a leszállított termékekre és az általa elvégzett szolgáltatásra jótállást és 

szavatosságot vállal. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 

mellékletében meghatározott termékekre vonatkozó jótállási nyilatkozatokat a 

szállítással egyidejűleg a Vevő rendelkezésére bocsátja. Felek megállapodnak, 

hogy az Eladó az egyes termékekre vonatkozóan legalább a vonatkozó 

törvényekben és rendeletekben a szavatosságra meghatározott időtartamú jótállást, 

kötelező alkalmassági időszak esetén a leghosszabb szavatossági időszakra 

vonatkozó jótállást vállalja. A jótállási idő kezdete az a nap, amelyben a termékek 

és az azokra vonatkozó jótállási nyilatkozat teljes körű átadása megtörtént. 

3.5.2. Az Eladó által szállított termékek vonatkozásában, az erre vonatkozó jótállási 

nyilatkozatokat a Szerződés 3. sz. melléklete – Eladó nyertes ajánlata – 

tartalmazza.  

3.5.3. A jelen 3.6. pontban nem szabályozott esetekben az Eladó jótállási, szavatossági 

felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

4. A Vevő és az Eladó kötelezettségei: 

4.1. A Vevő kötelezettségei: 
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4.1.1. A Vevő köteles a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítésére 

a szerződés teljesítése során. 

4.1.2. Vevő köteles dokumentálni jelen szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, 

ennek keretében köteles ellenőrizni és dokumentálni azon szerződéses 

kötelezettségek teljesítését, amelyeket a közbeszerzési eljárásban az értékelés 

során figyelembe vett, valamint minden, a szerződésben foglaltaktól eltérő 

teljesítést, annak okait és - adott esetben - a szerződésszegéssel kapcsolatos 

igények érvényesítését. 

4.1.3. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy mivel a Kbt. 142. § (2) bekezdés értelmében az 

alábbi szerződésszegésből eredő igények érvényesítésének elmaradása (ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását) a Kbt. 2. § (1)-(4) 

bekezdésében foglalt alapelvek megsértését valósítaná meg, ezek bekövetkezése 

esetén a nevezett igény érvényesítése a Vevő részéről nem mellőzhető:  

4.1.3.1. a szerződésszegés olyan kötelezettség szerződésszerű teljesítésének 

elmaradásával valósul meg, amelyet a Vevő a közbeszerzési eljárásban az 

ajánlatok értékelése során figyelembe vett; vagy 

4.1.3.2. a szerződésszegés eredményeként a teljesítés jelen szerződés tartalmától 

olyan mértékben tér el, amely - ha a felek szerződésüket így módosították volna - 

szerződésmódosításként a Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint lényeges 

módosításnak minősülne. 

4.2. Az Eladó kötelezettségei: 

4.2.1. Az Eladó köteles a jelen szerződés tárgyát képező szállítás és szolgáltatás 

szakszerű és komplett teljesítésére és a leszállított termékekre vonatkozó 

valamennyi használati utasítás, garancia levél átadására, a jelen szerződésben 

rögzítettek, valamint a jelen szerződésben megfogalmazott műszaki-minőségi 

követelmények és előírások betartásával, a Vevő által támasztott igények 

ismeretének és Vevő által biztosított körülmények figyelembe vételével az 

alábbiak szerint: 

4.2.1.1. Az Eladó köteles a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező, az 

Eladónak a közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatának szakmai 

ajánlati részében – amely megvételre kerülő áruk megnevezését, 

egyenértékűségének igazolását, árának részletezését, és műszaki tartalmát és 

paramétereit is tartalmazza -  szereplő 1 db szerver állomás szállítását, azaz a 

projekt keretében szállítandó minden komponensére vonatkozóan hivatalos 

hazai garanciális szervizellátással rendelkező valamennyi eszköznek a jelen 

szerződés 2.2. pontjában meghatározott határidőre való hiba és hiánymentes 

leszállítására, 

Az Eladó kötelezettségének a projekt keretében szállítandó minden komponensre 

vonatkozóan hivatalos hazai garanciális szervizellátással rendelkező eszközök 

szállításával köteles eleget tenni.  

Az Eladó köteles a szerver állomás és eszközök beszerzésére, telepítésére (az 

integráció és a konfigurálás biztosításával), beüzemelésére a gyártó vagy annak 

képviselete általi hivatalos üzembe helyezéssel.  

Az Eladó a projekt keretében a teljes integráltság, a maximális kompatibilitás, a 

komponensek együttműködő képessége és a gyártói szakszerű támogatottság, 

valamint a jövőbeni átlátható, egyszerű és biztonságos üzemeltetés érdekében – 
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Microsoft Windows licenctermékek kivételével – kizárólag egy gyártótól 

származó a komponensek szállításával tehet eleget a jelen szerződésben foglalt 

kötelezettségének.  

4.2.1.2. Az Eladó továbbá köteles a rendszer biztonságos üzemeltethetőségéhez a 

Vevő részére 1 db hivatalos gyártói (gyártó vagy gyártó hivatalos képviselete 

általi) oktatást biztosítani: 5 nap időtartamban legalább 3 fő részére. 

4.2.2. Az Eladó köteles a teljesítést késedelem nélkül szerződés szerint befejezni.  

4.2.3. Az Eladó a teljesítés helyére figyelemmel kijelenti, hogy az Iparművészeti 

Múzeum Tűzvédelmi és Munkavédelmi Szabályzatát megismerte, a 

munkavégzésre vonatkozó tűz- és munkavédelmi szabályokat kötelező érvényűen 

betartja és betartatja, és köteles a szállítás és a jelen szerződés 1.1. és 4.2.1. 

pontjában meghatározott szolgáltatás teljesítéséhez és a leszállított termékekre 

vonatkozó valamennyi használati utasítás, garancia levél átadásához a szállítást és 

átadást végző személyekről listát készíteni, amelyet köteles legkésőbb a teljesítés 

megkezdését megelőző 3 napon belül a Múzeum munkatársához a 

morauvszki.istvan@imm.hu e-mail címre eljuttatni. A lista megérkezése feltétele 

az épületbe való bejutásnak és a szállítás megkezdésének. A listában az Eladó 

köteles külön megjelölni azt a személyt, aki a részéről a szállítás és a szolgáltatás 

teljesítésének felelőse, és aki a szállítás és a teljesítés befejezéséig jelen lesz.  

4.2.4. Az Eladó a szállítás és szolgáltatás nyújtása során teljesítési segéd, 

alvállalkozó igénybevételére a Vevő előzetes engedélyével jogosult, 

amelyeknek eljárásáért, mint sajátjáért felel.  Jelen szerződést Eladóként 

kizárólag a nyertes ajánlattevőként kihirdetett gazdasági szereplő jogosult 

teljesíteni. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél/felek (Eladó (k)) személyében 

csak a Kbt. 139. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt korlátozásokkal következhet be 

változás. Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban úgy nyilatkozott, hogy 

az Eladónak nem kell megjelölnie ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét, 

amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66. 

§ (6) bekezdés a) pont), és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az 

ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont). 

Eladó ugyanakkor a Vevő figyelemfelhívása alapján tudomásul veszi a Kbt. 138.§ 

(1)-(2), (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakat. Vevő nem írta elő a teljesítésben részt 

vevő alvállalkozók megnevezésének kötelezettségét, de az Eladó köteles a 

Vevőnek előzetesen jóváhagyás céljából bejelenteni jelen szerződés teljesítésében 

részt vevő alvállalkozókat legkésőbb a szerződéskötést követő 5 napon belül. Az 

Eladó kijelenti, hogy a feladat elvégzésében közreműködő minden 

alkalmazottja valamint alvállalkozója rendelkezik a szolgáltatás elvégzéséhez 

adott esetben szükséges, jogszabály által előírt és az ajánlati felhívásban 

meghatározott képesítéssel, diplomával, tapasztalattal vagy az egyéb hasonló, 

szükséges követelménynek eleget tesz. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés 

során minden olyan korábban megjelölt alvállalkozó helyett/mellett igénybe venni 

kívánt alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet korábban nem nevezett meg és 

a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

további alvállalkozó sem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő 

által előírt kizáró okok hatálya alatt. 

4.2.5. Eladó köteles tűrni, hogy az államháztartásról szóló hatályos törvény szerinti 

illetékes ellenő szervezetek, feladat- és hatáskörüknek megfelelően a megkötött 

szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, és hogy részékre a 

mailto:morauvszki.istvan@imm.hu
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jogszabályok szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem 

tagadható meg. 

4.2.6. A jelen szerződés szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az Eladó vagy az 

engedélyezett nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek 

valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással 

megszűnik. 

 

5. Átadás – átvétel és a teljesítés igazolása 

5.1. Szerződő felek megállapodnak, hogy az Eladó köteles a leszállított termékeket és a 

leszállított termékekre vonatkozó valamennyi használati utasítást, garancia levelet az 

átadás-átvételi eljárás során a Vevőnek átadni, és a szolgáltatását teljesíteni. Az átadás-

átvételi eljárás kezdeményezése, megszervezése az Eladó feladata. A Vevő az átadás – 

átvételi eljárás lefolytatása nélkül a teljesítési igazolás kiállítására nem jogosult és nem 

köteles. 

 

5.2. Az átadás-átvételi eljárás során az Eladó jegyzőkönyvet készít. Amennyiben az Eladó 

a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit teljesítette, a Vevő kapcsolattartója 

a jegyzőkönyvet az átadás napján aláírja. Szerződő felek megállapodnak, hogy 

amennyiben az Eladó teljesítése nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott 

feltételeknek, vagy a jogszabályoknak, akkor a Vevő az Eladó teljesítésével kapcsolatos 

hibákat és hiányosságokat a jegyzőkönyvben rögzíti, és meghatározza a hibák 

kijavítására nyitva álló határidőt. Az Eladó köteles a Vevő által az átadás átvételi 

eljárást megelőzően írásban jelzett, az átadás- átvételi eljárást követően a 

jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vevő által megjelölt határidőn belül kijavítani és 

megszüntetni. 

 

5.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben az Eladó a jelen szerződésben 

meghatározott kötelezettségeket teljesítette, akkor a Vevő köteles az Eladó részére a 

teljesítéstől számított 15 napon belül teljesítési igazolást kiállítani. 

 

5.4. A Teljesítés Igazolás aláírását a Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén, a kifogások 

írásos közlése mellett tagadhatja meg.  

 

5.5. A Vevő a Teljesítés Igazolást 3 eredeti példányban köteles aláírni, amelyből 1 eredeti 

példány a számla mellékletét képezi, 1 eredeti példány a Vevőnél, 1 eredeti példány az 

Eladónál marad.  

 

5.6. A teljesítés igazolásával az Eladó teljesítéssel kapcsolatos számlabenyújtási 

jogosultsága megnyílik. Az Eladó a teljesítés igazolását követő 15 napon belül jogosult 

a számla kiállítására és a Vevő részére történő benyújtására a teljesítési igazolás 1 

példányának a számla mellékleteként történő csatolása mellett.  

 

5.7. Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolására a Vevő részéről a Vevő 

kapcsolattartója Együd Tamás (távolléte esetén: Bene László) valamint a Vevő mb. 

Főigazgatójának az együttes aláírása szükséges.   

 

6. Ellenszolgáltatás és annak kifizetése 



7. oldal, összesen: 11 oldal 

6.1. Eladó nyertes ajánlata szerinti díja: …………,- Ft + ………..,- Ft Áfa azaz bruttó: 

………….,- Ft 
 

6.2. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 1.1. és 4.2.1. pontjában 

meghatározott szállítás hibátlan teljesítése, és a leszállított termékekre vonatkozó 

valamennyi használati utasítás, garancia levél átadását követően az Eladó – a Szerződés 

3. sz. mellékletében szerepelő eladói nyertes ajánlatnak megfelelően –  egy darab 

részszámla benyújtására jogosult a Szerződés 6.1. pontja szerinti díj 70%-ának 

megfelelő mértékben…………,- Ft + ………..,- Ft Áfa azaz bruttó: ………….,- Ft 

értékben. 

 

6.3. Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 1.1. és 4.2.1. pontjában 

meghatározott szolgáltatások (telepítés, integráció, konfigurálás, beüzemelés), 

valamint az oktatás hiba és hiánymentes teljesítését követően az Eladó – a Szerződés 3. 

sz. mellékletében szerepelő eladói nyertes ajánlatnak megfelelően –  egy darab 

végszámla benyújtására jogosult a a Szerződés 6.1. pontja szerinti díj 30%-ának 

megfelelő mértékben…………,- Ft + ………..,- Ft Áfa azaz bruttó: ………….,- Ft 

értékben. 

 

6.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy az Eladót (teljesítést követően) megillető 

ellenszolgáltatás magában foglalja mindazon szolgáltatás díját, és a leszállított 

termékekre vonatkozó valamennyi használati utasítás, garancia levél átadásának 

költségét és díját, amelyek a jelen szerződésben nincsenek külön nevesítve, de a 

szerződés tárgyában szereplő szolgáltatás elvégzéséhez hozzá tartoznak. Felek 

megállapodnak abban, hogy pót- és többletmunkák a szerződés teljesítése során nem 

számolhatóak el. A Szerződés 6.1. pontjában meghatározott díj tartalmazza a Szerződés 

1. pontjában meghatározott szolgáltatások és szállítások elvégzésének valamennyi 

költségét, az eszközök esetében a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban 

felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), és a feltüntetett 

általános forgalmi adót. 

 

6.5. Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a kifizetés szabályai az alábbiak: Vevő Kbt. 135. § 

(1), (5)-(6) bekezdések alapján a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bekezdés szerint fizeti meg a  

díjat, az Eladó által történt teljesítés, és a Vevő által ennek elismeréseként kiállított 

teljesítés igazolás alapján, banki átutalás útján. A Vevő a díjat olyan módon teljesíti, 

hogy a fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Vevő által történt 

kézhezvételének napját követő 30 napot (Ptk. 6:130.§ (1) bekezdés). Vevő a 

Szerződésben érvényesítendő fizetési feltételek között a hatályos számviteli 

szabályoknak megfelelő számla kiállítását és a szerződés és a kifizetések pénznemeként 

a HUF (magyar forint) fizetési nemet határozta meg. A kifizetések során az adózás 

rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § foglaltak szerint kell eljárni. 

 

6.6. Jelen szerződés teljesítése során a Felek kötelesek a Kbt., és kapcsolódó 

Kormányrendeletek szerződés teljesítésére vonatkozó előírásait maradéktalanul 

betartani. Ennek keretében, a Vevő – különösen, de nem kizárólagosan – előírja, hogy 

- Eladó nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-

kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek 

fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 



8. oldal, összesen: 11 oldal 

- Eladó jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Vevő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

6.7. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. A meghatalmazás a szerződés mellékletévé válik. 

 

6.8. Eladó előleg követelésére nem jogosult, az Eladó valamennyi szolgáltatás hiba és 

hiánymentes teljesítését, valamint valamennyi eszköz hiba és hiánymentes leszállítását 

és azok dokumentációjának és mellékleteinek átadását követően jogosult számlát 

benyújtani.  

 

6.9. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi 

kamatot fizet az Eladónak. 

 

6.10. Eladó a Szerződésből eredő követeléseit nem engedményezheti harmadik 

személyre. 

 

7. A felek képviselői 

7.1. A szerződésszerű teljesítés érdekében Felek együttműködnek. Az együttműködés 

megszervezése érdekében kijelölik azokat a személyeket, akik a kapcsolat tartására 

jogosultak, illetve kötelesek. 

7.1.1. Az Eladó képviselője: ............................ 

e-mail: ................................................... 

címe: ............................................................ 

telefon: .................................................. 

 

7.1.2. A Vevő képviselője: ............................ 

e-mail: ................................................... 

címe: ............................................................ 

telefon: .................................................. 

 

7.2. Eladó a teljesítés során a teljesítésre vonatkozó utasítást, illetve jóváhagyásra 

vonatkozó döntést kizárólag Vevő képviselőjétől fogadhat el.  

 

8. A Szerződés megszűnése és megszűntetése. Szerződés módosítása 

8.1. Vevő jogosult az Eladóhoz intézett és a felmondás okait felsoroló nyilatkozattal 

azonnali hatállyal, rendkívüli felmondás útján felmondani a jelen szerződést vagy 

annak egy részét az alábbi esetekben: 

8.1.1. ha az Eladó ellen csődeljárás, vagy felszámolási eljárás jogerős elrendelésére 

kerül sor, vagy végelszámolás alá kerül (kivéve a Csődtv. 11. § (2) bekezdés h) 

pont: a fizetési haladék alatt nem lehet erre hivatkozva megszüntetni a szerződést); 

8.1.2. ha Eladóval szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak az Eladó szakmai 

tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt. 



9. oldal, összesen: 11 oldal 

8.2. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy jelen szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha 

8.2.1. az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel; 

8.2.2. az Eladó 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) 

alpontjában meghatározott feltétel. 

8.3. A fenti pontok szerinti felmondás esetén az Eladó jelen szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

8.4. A fentiekben felsoroltak bekövetkeztéről Eladó haladéktalanul köteles írásban 

bejelentést tenni Vevő felé. 

8.5. Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Vevő köteles a Közbeszerzési 

Hatóságnak bejelenteni,  

8.5.1. ha az Eladó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a szerződés 

felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a 

Eladó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés 

lehetetlenülését okozta.  

8.5.2. az Eladó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 

megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges 

jellemzőit, beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy 

a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján 

alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Eladó olyan 

magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés 

lehetetlenülését okozta. 

8.6. A jelen szerződés mindennemű módosítása csak a szerződő felek közös 

megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ban meghatározottak figyelembe vételével, 

megfelelő teljesülése esetén, történhet. Semmis a szerződés módosítása, ha az arra 

irányul, hogy mentesítsék az Eladót az olyan szerződésszegés (illetve 

szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy 

elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), 

vagy amely arra irányul, hogy a Vevő átvállaljon az Eladót terhelő 

többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót 

terhelő kockázatokat. 

8.7. Eladó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy szükség esetén a Kbt. 37. § (1) bekezdés j) 

pontja alapján jelen szerződés módosításáról külön jogszabály alapján meghatározott 

minta szerint Vevő tájékoztatót készítsen és azt hirdetmény útján a Közbeszerzési 

Értesítőben közzétegye.  

 

9. Vegyes rendelkezések 



10. oldal, összesen: 11 oldal 

9.1. A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 

beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül. A meghatalmazás a szerződés mellékletévé válik. 

9.2. Eladó tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy a Vevő jelen szerződés teljesítésére 

vonatkozó adatokat a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság 

által üzemeltetett Közbeszerzési Adatbázisban közzéteszi. 

9.3. Az Eladó kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (Áht.) 42. § (6) bek. szerint az Iparművészeti Múzeum, mint 

költségvetési szerv csak olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezettel köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés 

alapján csak akkor teljesíthet kifizetést, ha a szerződő fél (Eladó) átlátható szervezetnek 

minősül. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint kijelenti az 

Eladó, hogy átlátható szervezetnek minősül, olyan belföldi vagy külföldi jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott feltételeknek. 

Az Eladó tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 

visszterhes szerződést az Iparművészeti Múzeum felmondhatja, illetve ha a szerződés 

teljesítésére még nem került sor, akkor a szerződéstől elállhat. Az Eladó a jelen 

szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése 

céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak 

szerint az Iparművészeti Múzeum jogosult legyen a jogi személy, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott 

adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a 

jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 

9.4. Szerződő Felek megállapodása szerint az őket e szerződés alapján megillető jogokat, 

illetve kötelezettségeket csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával engedményezheti 

harmadik személyre.  

 

A Szerződés négy egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelynek 

egyik példányát az Eladó kapja. 

 

Alulírott szerződő felek a Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. A Felek megállapodására egyebekben a Polgári 

Törvénykönyv, valamint a Kbt. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadók.  

 

 

 

 

 

 

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki leírás  

2. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 

3. számú melléklet: Eladó nyertes ajánlata, benne a szerződéses vállalásokat tartalmazó 

Felolvasólapja, és az ajánlatának részletezése. 

 

 



11. oldal, összesen: 11 oldal 

Budapest, 2016. ...... 

 

_________________ 

Iparművészeti Múzeum 

Vevő 

 

 _________________ 

……………………….. 

Eladó 

képv.:………………………. 

 

Budapest, 2016. ………. 

 

_________________ 

Iparművészeti Múzeum 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 


