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A m ely létrejött egyrészről a N em zeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.,
adószám a: 15598158-2-42, PÍR; 598152), m int Vevő (a továbbiakban: Vevő) képviseletében: Kovács
N orbert főigazgató
m ásrészről
az A L E X Fém bútor Kft. (székhely: 2072 Zsám bék, M agyar u. 21-23., cégjegyzékszám: 13-09083009, adószám: 11893389-2-13), m int Eladó (a továbbiakban: Eladó) képviseletében: Dr.
Karasszon M ihály, együttesen Felek között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek
szerint:

I.
Előzm ények

A. Felek rögzítik, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: „K bt”) M ásodik része szerinti nyílt eljárást folytatott le „Nem zeti
Sportközpontok bútorbeszerzése” tárgyban (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”).
A lefolytatott közbeszerzési eljárás során Vevő, m int ajánlatkérő részajánlat-tételi
lehetőséget biztosított. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredm ényeképpen a Vevő, m int
ajánlatkérő, a Közbeszerzési Eljárás 1. és 2. része tekintetében az Eladó ajánlatát fogadta
el, ennek m egfelelően, a Kbt. 131. § (1) bekezdés értelmében Felek szerződést kötnek jelen
szerződés és az annak elválaszthatatlan részeit képező mellékletei szerin t
B. Jelen szerződés elválaszthatatlan m ellékletét képezik, fizikai csatolás nélkül is a
Közbeszerzési Eljárás alábbi dokum entum ai (együtt: „Közbeszerzési Dokumentumok):
(i)

ajánlati felhívás és ajánlattételi dokumentum különös tekintettel az abban
foglalt műszaki leírásra,

(ii)

a Közbeszerzési Eljárás során adott kiegészítő tájékoztatásokat tartalmazó
dokum entum ok, tárgyalási jegyzőkönyvek,

(iii)

az Eladó végleges, kötelező ajánlata.

II.
Szerződés tárgya
1.

Jelen szerződés aláírásával Vevő m egveszi. Eladó eladja a jelen szerződésben és
m ellékleteiben leírt, a K özbeszerzési Eljárás műszaki leírása szerinti m ennyiségű és minőségű,
új állapotú bútorokat (a továbbiakban: „Bútorok”), valam int Vevő m egrendeli és Eladó
elvállalja a Bútorok adásvételéhez kapcsolódó, a jelen szerződésben és mellékleteiben
m eghatározott járulékos szolgáltatásokat, a Bútorok rendeltetési helyre történő leszállítását,
összeszerelését és V evő részére történő átadását (a továbbiakban együtt: „Járulékos
Szolgáltatások”). A Bútorok, valam int a Járulékos Szolgáltatások részletes leírását a jelen
szerződés m ellékletei tartalm azzák. A Bútorokat Eladó a jelen szerződés szerinti rendeltetési
helyen köteles összeszerelni, valam int Eladó részére a Járulékos Szolgáltatásokat hiba- és
hiánym entesen, a jelen szerződésben m eghatározott határidőben teljesíteni.

2.

A z Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Bútorokat jelen szerződés m indkét fél általi
aláírásának napjától szám ított 45 naptári napon belül leszállítja és átadja, a Járulékos
Szolgáltatásokat szerződésszerűen elvégzi, valam int a Bútorok tulajdonjogát Vevőre
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átruházza. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Eladó szerződésszerű szolgáltatását
átveszi, és ezek jelen szerződésben rögzített ellenértékét a jelen szerződésben rögzített
feltételekkel Eladó részére m egfizeti. A Felek rögzítik, hogy a jelen pontban m eghatározott
teljesítési határidő kötbérterhes.
3.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés szerinti szolgáltatások - a Bútorok eladása, Járulékos
Szolgáltatások teljesítése - egy és oszthatatlan szolgáltatást képeznek, vagyis Eladó teljesítése
csak és kizárólag abban az esetben szerződésszerű, amennyiben valam ennyi, a jelen szerződés
tárgyát képező szolgáltatást teljesítette.
III.
A Vevő felm ondási kötelezettsége

4.

V evő a Kbt. 143. § (1) értelm ében a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - a szerződéstől elállhat, lia:
a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges m ódosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b. az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó
szem élyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, am ely nem fele! meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy
0 . az ELÍMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak m egszegése m iatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió B írósága az EUM SZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kim ondta, hogy az Európai Unió jogából eredő
valam ely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által
m egállapított jogsértés m iatt a szerződés nem semmis.

5.

V evő köteles a szerződést a Kbt. 143. § (2) bekezdése rendelkezései alapján felmondani, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés m egkötését követően ju t
tudom ására, hogy az Eladó tekintetében a K özbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és
ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból.

6.

V evő a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelm ében jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali
hatállyal felm ondani, ha szükséges olyan határidővel, am ely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha
a. Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot m eghaladó tulajdoni részesedést
szerez valam ely olyan jo g i szem ély vagy személyes jo g a szerint jogképes szervezet,
am ely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
m eghatározott feltétel;
b. Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25% -ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valam ely olyan jo g i személyben vagy személyes jo g a szerint jogképes szervezetben,
am ely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
m eghatározott feltétel.

IV.
Az E ladó jogai és kötelezettségei
7.

Eladó a je le n szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, és szavatolja, hogy a Bútorokat
a jelen szerződésben részletezett m ódon a jelen szerződésben m eghatározott rendeltetési
helyre szállítja, a Járulékos Szolgáltatásokat elvégzi, és a Bútorok tulajdonjogát Vevőre
átruházza.
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8.

A rendeltetési hely:
1, rész: Á L ágym ányosi Versenyuszodába bútorok beszerzése, 1117 Budapest, M agyar
tudósok körútja 7.
2. rész: B udapesti Olim piai K özpont Gerevich A ladár N em zeti Sportcsarnokba bútorok
beszerzése ,1 1 4 6 Budapest, Istvánm ezei út 3-5.
illetve a szerződés m ellékleteiben ekként m eghatározott pontos helyszín.

9.

Eladó kijelenti és szavatol azért, hogy a Bútorok a rendeltetésszerű használatra alkalm as,
valam int m inden tekintetben m egfelelnek a jelen szerződésben és m ellékleteiben
m eghatározott követelményeknek.

10. Eladó a Kbt. 136. § (1) b) szerint köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartam a alatt
tulajdonosi szerkezetét a Vevő szám ára m egism erhetővé tenni és a jelen szerződés 6 . pontja
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni.
11. Eladó a Kbt. 136. § (1) a) rendelkezései értelm ében nem fizethet, illetve szám olhat el jelen
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, am elyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében m erülnek
fel, és am elyek adóköteles jövedelm ének csökkentésére alkalmasak.
12. Eladó köteles a V evőt minden olyan körülm ényről haladéktalanul tájékoztatni, am ely a jelen
szerződés határidőben történő teljesítését befolyásolja, akadályozza illetve lehetetlenné teszi.
Az akadályközlés nem mentesíti az Eladót a késedelm es teljesítési miatti felelősség és
jogkövetkezm ények alól.
13. A Bútorok rendeltetési helyre történő szállítását, fuvareszközről történő lerakását, és
szerződésszerű telepítését az Eladó saját költségén és saját kockázatára végzi, am elynek teljes
költségét m agában foglalja a jelen szerződés VI. pontja szerinti vételár. A csom agolás az
Eladó feladata és költsége. A csom agolásnak olyannak kell lennie, hogy az m egóvja a
B útorokat a külső behatásoktól, sérülésektől. A csom agolás hiányosságaiból vagy nem
m egfelelő voltából eredő károkért Eladó felelősséggel tartozik.
14. A szállítási m ód és a fuvarozó kiválasztásának jo g a Eladót illeti meg. Am ennyiben Eladó a
B útoroknak a rendeltetési helyre történő eljuttatásához közrem űködőt vesz igénybe, úgy annak
m agatartásért, m int sajátjáért tartozik felelősséggel.
15. Eladó a B útorok szállításának m egkezdését m egelőzően ésszerű időben köteles egyeztetni
Vevővel annak érdekében, hogy Vevő a rendeltetési helyet az átadás-átvételre, illetve a
szállításra előkészíthesse.
16. Eladó jogosult az előteljesítésre, azonban a szállítás tervezett időpontját 5 m unkanappal
m egelőzően köteles Eladót erről értesíteni.
V.
A szerződés teljesítésében részt vevők
17. Jelen szerződés teljesítése során alvállalkozónak kell tekinteni a Kbt. 3. § 2; pontja alapján azt
a gazdasági szereplőt, am ely az Eladó által bevontán jelen szerződés teljesítésében közvetlenül
vesz részt, kivéve azon gazdasági szereplőt, am ely tevékenységét kizárólagos jo g alapján
végzi valam int a jelen szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót,
alkatrész vagy alapanyag eladóját.
18. Vevő nem korlátozhatja Eladó jogosultságát a jelen szerződés 17. pontja szerinti alvállalkozó
bevonására, csak akkor, ha a Közbeszerzési Eljárás során a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti
lehetőséggel élt. Eladó, ha korábban nem jelentette be, jelen szerződés m egkötésének
időpontjában köteles a Vevőnek valam ennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz
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a jelen szerződés teljesítésében, és - ha a Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozót még
nem nevezte m eg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Eladó a szerződés teljesítésének
időtartam a alatt köteles a V evőnek m inden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
19. A K özbeszerzési Eljárás során az Eladó által bem utatott valam ely szervezet vagy szakem ber
bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a jelen szerződés sajátos tulajdonságait
figyelem be véve az adott szem ély (szervezet) igénybevétele a Közbeszerzési Eljárásban az
ajánlatok értékelésekor m eghatározó körülm énynek m inősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás
olyan eseteiben változhat a bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelem be
vett m inden releváns körülm ény - különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja
szerinti esetben az értékelt személyi állom ány - tekintetében az eljárásban bem utatott
szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor m eghatározó szakem ber személye csak a
V evő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelem be vett
m inden releváns körülm ény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakem ber kerül
bem utatásra.
20. A szerződés teljesítésében résztvevőkre egyebekben a Kbt. 138-140. § irányadó.
VI.
A teljesítés határideje, az átadás - átvétel m ódja, tulajdonjog átszállása

21. Eladó köteles a Bútorokat a saját költségére a jelen szerződésben m eghatározott rendeltetési
helyre szállítani, ott összeszerelni és V evő részére átadni. Vevő az átadás-átvétel során
ellenőrzi, hogy a B útorok illetve azok összeszerelése, valam int az egyéb Járulékos
Szolgáltatások teljesítése m aradéktalanul m egfelel-e a szerződésben illetve a m ellékleteiben
foglalt feltételeknek. Am ennyiben Eladó teljesítése a jelen szerződésnek m indenben m egfelel,
V evő az Eladó szolgáltatását átadás-átvételi eljárás keretében, jegyzőkönyv felvétele m ellett
átveszi, és Kbt. 135. § (1) alapján teljesítésigazolást állít ki.
22. V evő az átadás-átvétel lezárásának időpontjától viseli a kárveszélyt.
23. A B útorok tulajdonjoga az átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv aláírásával, m inden további
jogcselekm ény nélkül átszáll a Vevőre, akit ettől az időponttól kezdve m egilletik a tulajdonos
jogai és terhelik a tulajdonos kötelezettségei.

VII.
A z ellenérték összege, fizetési feltételek
24. Eladót a jelen szerződésben m eghatározott szolgáltatások szerződésszerű, hiba és hiánym entes
teljesítése esetén
-l.r é sz : 986.120 Ff + ÁFA, azaz [kiíencszáznyolcvanhatezer-százhúsz] forint plusz áfa
-2 .rész : 1.514.130+ Á FA , azaz [egym illió-ötszáztizennégyezer-százharm inc] forint plusz
áfa
összegű ellenérték illeti m eg, vételár jogcím en. A vételár a Bútorok ellenértékén felül
tartalm azza a Járulékos Szolgáltatások - különösen, de nem kizárólagosan a szállítás, az
összeszerelés, és a vállalt jó tállás - összes költségét és díját. A vételár m agában foglalja a
szerződésszerű, hiba és hiánym entes teljesítéssel kapcsolatban az Eladónál felm erülő
valam ennyi költséget és díjat, am elyet Eladó a teljesítés során semmilyen jogcím en nem
növelhet, egyéb költség- és/vagy díj- és/vagy m egtérítési igényt a Vevővel szemben
sem m ilyen jogcím en nem érvényesíthet. Részteljesítésre és ez alapján résszám la kiállítására
Eladó nem jogosult.

25. V evő eJőleget nem fizet. Vevő a szerződés szerinti ellenértéket a szerződésszerű, hiba - és
hiánym entes teljesítés feltételével, teljesítésigazolás alapján kiállított szám la ellenében, egy
összegben utólag, banki átutalással teljesíti az alábbiak szerint:
V evő a szám la szerinti ellenértéket a Kbt. 135 §. alapján kiállított teljesítés igazolás tartalm a
szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott szám la ellenében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény („ P tk .”) 6:130. § (l)-(2 ) bekezdésében foglaltakkal összhangban a szám la V evő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti
ki.
V evő fizetési késedelm e esetén a Ptk. 6:155.§ (l)-(2 ) bekezdései irányadóak.
V evő tájékoztatja az Eladót, hogy az ellenérték kifizetésére a 2003. évi XCIÍ. tv (A rt.) 36/A. §
irányadó.
A teljesítésigazolás kiadására az Vevő m indenkori vezetője, vagy az általa írásban
m eghatalm azott személy jogosult.
A szám lázás és kifizetés pénznem e m agyar forint.

VIII.
K ötbérek, biztosítékok, jótállás
26. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, Szerződő felek m egállapodnak abban, hogy
am ennyiben az Eladó a jelen szerződés szerint teljesítendő kötelezettségével olyan okból
késedelem be esik, am iért felelős, késedelm i kötbért köteles fizetni Vevő részére, melynek
m értéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 1% -a naponta, de m aximum a nettó ellenérték
10%-a. Szerződő felek m egállapodnak abban, hogy az Eladó tíz [10] napos késedelm e esetén
Vevő a szerződéstől elállhat, illetőleg ha az addig kapott szolgáltatást visszaszolgáltatni nem
tudja, a szerződést azonnali hatállyal felm ondhatja, amely esetben az Eladó meghiúsulási
kötbért köteles a Vevőnek fizetni. A késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés követelését
nem zárja ki.
27. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, abban az esetben, ha az Eladó teljesítése hibás, és a
szerződés szerinti szavatossági, jótállási kötelezettségeit olyan okból sérti meg, am iért felelős,
a V evő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt éivényesíthet. A
hibás teljesítési kötbér m értéke a nettó ellenérték 10%-a. A hibás teljesítési kötbér a
szavatossági, jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredm énytelen elteltekor
esedékes.
28. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, abban az esetben, ha olyan okból, am iért Eladó
felelős a szerződés teljesítése elm arad, különösen ha a Vevő a szerződéstől az Eladó
szerződésszegése m iatt eláll, illetőleg azt em iatt azonnali hatállyal felm ondja, a szerződés
m eghiúsultnak tekintendő, és V evő m eghiúsulási kötbérigényt, illetve a kötbért m eghaladó
kárigényt éi'vényesíthet. Á m eghiúsulási kötbér mértéke á iiétfó ~élléhéríek“ 30% -ár"A
m eghiúsulási kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes. Vevő
kötbérkövetelése a szerződés nettó ellenértékének 30% -át nem haladhatja meg. A
m eghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
29. V evő, a kötbér jo g i term észetéből adódóan akkor is jogosult kötbért érvényesíteni, ha kára
nem m erült fel, illetve jogosult a kötbéren felüli kárainak m egtérítését is követelni.
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30. Eladó a Bútorok, valam int a Járulékos Szolgáltatások hiba- és hiánym entességéért a sikeres
átadás-átvétel kezdetétől, am ely egyben a jótállási idő kezdőnapja is - szám ított 24 hónap
jótállást vállal. A jó tállás - kivéve, ha a jelen szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik
- egységesen és azonos feltételekkel kiterjed az Eladó minden szolgáltatására. A jótállási
kötelezettség kertében végzett m unkára vonatkozó jótállási idő, a javítás átadás-átvételének
időpontjától újrakezdődik. A jótállás időtartam ába nem számít bele a kijavításnak az az ideje,
am ely alatt a V evő a Bútorokat, vagy annak részét rendeltetésszerűen nem használhatja. A
jó tállási időben bejelentett jótállási igényt a szolgáltatás minden olyan hibája miatt
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, am ely a bejelentésben m egjelölt hibát előidézte.
31. A V evő a jótállási vagy szavatossági idő alatt felmerülő valam ennyi hibáról, illetve
hiányosságról - am elyek a tudom ására ju tn ak - késedelem nélkül értesíti az Eladót. Az Eladó
a jótállási vagy szavatossági idő alatt felm erülő és a Vevő által jelzett hibákkal, illetve
hiányosságokkal kapcsolatos álláspontját legkésőbb az értesítés kézhezvételétől szám ított 15
naptári napon belül jo g o su lt a Vevővel írásban közölni. Am ennyiben az Eladó az előzőek
szerinti álláspontját határidőben nem közli, az úgy tekintendő, hogy a bejelentett jótállási
igényt fenntartás és kifogás nélkül elfogadta, azt elismerte, és azt a továbbiakban jogszerűen
nem vitathatja.
32. A z Eladó a bejelentett hiba, hiányosság kijavítására, elhárítására, a Vevő által a bejelentésben
m egszabott m űszakilag ésszerű határidőn belül köteles, kivéve ha a Vevő az Eladó előző
pontban írtak szerint közölt álláspontjára tekintettel a bejelentést írásban visszavonta.
33. Eladó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, am elyekről bebizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.
34. A m ennyiben Eladó a jótállás teljesítése érdekében szükséges intézkedéseket nem vagy nem
időben teszi m eg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek m egfelelő eredm ényre, a Vevő
jo g o sult a hibákat, hiányosságokat az Eladó kockázatára és költségére - akár maga, vagy
harm adik szem ély útján - kijavítani. A jótállási és kellékszavatossági kérdésekben
egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
35. E ladó köteles a saját költségén teljesítési biztosítékot nyújtani a Vevő részére az Eladó
teljesítésének elm aradásával kapcsolatos igényeire. Eladó a teljesítési biztosítékot saját
v álasztása szerint teljesítheti bármelyik alábbi form ában azzal, hogy az Eladó, a Kbt. 134. §
( 8 ) bekezdésének m egfelelően az egyik biztosítéki formáról a m ásikra áttérhet, a biztosítéknak
azonban a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően rendelkezésre keli
állnia. A biztosíték a Kbt. 134. § ( 6 ) bekezdés a) pontja szerint, az Eladó választása szerint
teljesíthető:
•

óvadékként
az
előírt
pénzösszegnek
befizetésével/átutalásával, vagy

a

Vevő

Szám lájára

történő

•

pénzügyi intézm ény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy

•

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalm azó kötelezvénnyel.

A teljesítési biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, nettó ellenérték 5% -a (öt százaléka).
Eladó köteles a teljesítési biztosítékot a Szerződés hatálybalépésének időpontjában teljes
összegben, illetve terjedelem ben a Vevő részére rendelkezésre bocsátani.
A teljesítési biztosítéknak a jótállási idő kezdőnapjáig kell rendelkezésre állnia, figyelemm el a
Kbt. 134. § (4) bekezdésben írtakra is.

36. V evő jótállási igényeinek és az Eladó hibás teljesítésének biztosítékaként Eladó köteles a saját
költségén jótállási biztosítékot nyújtani. A Kbt. 134. § ( 8 ) bekezdésének megfelelően Eladó a
jótállási biztosítékot saját választása szerint teljesítheti bármelyik alábbi formában azzal, hogy
az Eladó az egyik biztosítéki form áról a m ásikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a
Szerződésben foglalt összegnek és időtartam nak m egfelelően rendelkezésre kell állnia. A
biztosíték a Kbt. 134. § ( 6 ) bekezdés a) pontja és a (7) bekezdés szerint, az Eladó választása
szerint teljesíthető:
•

óvadékként
az
előírt
pénzösszegnek
befizetésével/átutalásával, vagy

a

Vevő

Szám lájára

történő

•

pénzügyi intézm ény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség
biztosításával, vagy

•

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalm azó kötelezvénnyel, vagy
az Eladónak já ró ellenértékből történő visszatartás útján, am elyre az óvadék
szabályait kell m egfelelően alkalmazni.

A jótállási biztosíték teljes összege a szerződés szerinti, nettó ellenérték 5% -a (öt százaléka).
A teljesítés igazolás V evő általi kiállításának feltétele a jótállási biztosíték Eladó általi Vevő
részére történő rendelkezésre bocsátása annak teljes összegében, illetve terjedelm ében. A
jótállási biztosítéknak a jótállási idő lejártáig kell rendelkezésre állnia, figyelemm el a Kbt.
134. § (4) bekezdésben írtakra is.

IX. Ö sszeszerelés
37. Vevő köteles biztosítani, hogy a Bútorok rendeltetési helyén a jelen szerződés szerinti
összeszerelési m unkákat Eladó el tudja végezni.
38. Eladó szavatolja, hogy a Bútorok összeszerelési m unkáit - valam int a további Járulékos
Szolgáltatásokat - jelen szerződés és mellékletei szerinti módon, m inőségben és határidőben
végzi el.
39. Eladó a Bútorok összeszerelési m unkáinak elvégzésével egyidejűleg köteles m inden, a
B útorokra vonatkozó dokum entum ot, így különösen a jótállási jegyet, műszaki specifikációt, a
felhasználási és kezelési útm utatót Vevő részére átadni. Eladó továbbá köteles a V evőt a
Bútorok rendeltetésszerű használatához szükséges tájékoztatással ellátni.
40. Felek rögzítik, hogy a Vevő a Bútorok m inőségi vizsgálatát az átadás-átvétel napjától
szám ított 8 napon belül végzi el. Am ennyiben Vevő a vizsgálat során minőségi hibát észlel,
azt haladéktalanul írásban jelzi Eladó felé.
X.
B izalm as inform ációk
41. Szerződő felek m egállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatályának tartama alatt és azt
követően bizalm asan, üzleti titokként kezelik a szerződés teljesítése kapcsán tudom ásukra
ju to tt inform ációt, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik személynek semm ilyen formában
nem adják tovább, ide nem értve azon inform ációkat, amelyek közzétételét a Kbt. 43. § Vevő
részére előírja. A fenti inform áció, tények, valam int adatok - a másik fél által előzetesen adott

h

kifejezett írásbeli hozzájárulás nélkül - kizárólag a jelen szerződés teljesítésére használhatók
fel. Nem korlátozható vagy nem tiltható m eg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben m eghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási
kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján m egkötött szerződés engedm ényezést
kizáró rendelkezése nem m inősül üzleti titoknak.
XI.
Jogviták rendezése
42. Szerződő felek m egállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton,
tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos
rendezés nem vezetett eredményre.

XII.
A lkalm azandó jogszabályok
43. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Kbt., a Ptk., valam int az egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
44. A jelen szerződés csak a felek közös m egegyezésével és csak a teljesítést m egelőzően a Kbt.
141. §-ban m eghatározott körülm ények fennállása esetén, írásos formában módosítható,
XIII. A szerződés hatálya
45. A jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírással lép hatályba, és a teljesítésig hatályos. A
jelen szerződést a Felek kizárólag a m ásik fél szerződésszegése esetén jogosultak egyoldalúan
m egszüntetni, Ptk. 6:140. §-nak m egfelelően elállás vagy felm ondás útján. Az elállás vagy
felm ondás közlése előtt a Fél köteles a m ásik Felet a szerződésszegés m egszüntetésére
írásban, legalább 8 napos határidőt biztosítva felszólítani. A felszólítás eredm énytelensége
esetén a szerződésszegést elszenvedő Fél a szerződéstől elállhat, vagy azt azonnali hatállyal
felm ondhatja.
XIV. Felek közötti kapcsolattartás módja
46.
A V evő részéről elérhetőség:
K apcsolattartó az 1. részre vonatkozóan:
Név: R ozm ann Péter
Telefon: +36 70 684 63 34
E-mail: prozmann@ mnsk.hu
K apcsolattartó a 2. részre vonatkozóan:
Név: Hubay-N ádas Lilla
teT efönr+ 36 30”998 91 70
E-mail: lnadas@ m nsk.hu

Az E ladó részéről elérhetőség:
Kapcsolattartó:
Név: Viszoki Ágnes
Telefon: +36 20 598 7211
E-m ail: prozmann@ miisk.hu

47.

Jelen m egállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelm ezés után, m int akaratukkal
m indenben m egegyezőt, négy m agyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag iiják alá.
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Nyilatkozat átláthatóságról
(Nvtv. 3. §. 1. b) esetén)
gazdásági társaság
Nyilatkozattevő:
Neve: ALEX Fém bútor Kft.
Székhelye:
2072 Zsámbék, M agyar u. 21-23.
Cégjegyzékszáma: 13-09-083009
Adószáma: 11893389-2-13
Adóilletősége: Magyarország
Képviseletében eljáró személy: Dr. Karasszon Mihály
Nyilatkozattevő átláthatósági vizsgálatának oka az állainliázíartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41. § (6)
bekezdésében foglaltak ellenőrzése.
Nyilatkozattevő képviselőjeként felelősségem teljes tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam
képviselt szervezet az Áht 55. § b) pontja alapján az Nvtv. 3. § (1) bek- 1. pont b) pont szerinti
átlátható szervezetnek minősül.
Az Á ht 55. § b) szerint az Nvtv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja alapján az általa képviselt szervezet:
S olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételek mindegyikének:
a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségi'öl szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vűgy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van,
c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerintifeltételek fennállnak;
□ valamelyik fenti feltételnek nem felel meg.
Á ht 55. § ba) szerint Nyilatkozattevő tényleges tulajdonosainak adatai (több tulajdonos esetén
pótlap használandó)
Természetes személy tuiajdonos(ok) esetén:
Tulajdonos 1.
Név: Karai L evente............................ ................................................................................
Születési név: Karai Levente.......................................... ...................................................
Születési hely, idő: Budapest, 1971.09.02. .......................... .................... ......... ..........
Anyja neve: Szalay Ágnes.......................................................... .......................................
Tulajdoni hányada: 60%
.......................................... ...................................................
Befolyás és szavazati jog mértéke:
60% .....................................................................
Tulajdonos 2.
Név: Karai Csaba ................................................................................................................
Születési név: Karai Csaba .......... ....................................................................................
Születési hely, idő: Nagykeszi, 1943. 09. 20.....................................................................
Anyja neve: Újbányai Lujza...............................................................................................
Tulajdoni hányada: 4 0 % ......................................................................................................
Befolyás és szavazati jog mértéke:
40% ......................................................................

Tulajdonos 3
Név: ...............................................
Születési név: .............................
Születési hely, idő: ................ .
Anyja neve:
.....
Tulajdoni hányada: .....................
Befolyás és szavazati jog mértéke:

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonos(ok) esetén
Tulajdonos 1
Neve:
...............................................................................................................................
Székhelye:............................................. .................................................. ..............................
Üzletvezetés:...........................................................................................................................
Tulajdoni hányada:
........................ .................................................... ...........................
Befolyásának és szavazati jogának mértéke:
.....
Adóilletősége:
................................................................................................................
Tényleges tulajdonosainak személyes adatai (Áht 55. § be) alpont alapján)
N é v :........................ ................................................................................
Születési név:......................................... ..................................................
Születési hely, idő: .................................................................. ...............
Anyja neve: ..............................................................................................
Tulajdoni hányada:.......................................................... .........................
Befolyás és szavazati jog mértéke:..........................................................
Tulajdonos 2
Neve:
....................................... ........................................................................................
Székhelye:...............................................................................................................................
Üzletvezetés:...........................................................................................................................
Tulajdoni hányada:
........... ............................................................................ .................
Befolyásának és szavazati jogának mértéke:
..............................................................
Adóilletősége:
................................................................................................................
Tényleges tulajdonosainak személyes adatai (Áht 55. § be) alpont alapján)
Név:..
.... ...................................................... .................................. .
Születési n év :............................... .............................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................
Anyja neve: ..................................... ........................................................
Tulajdoni hányada:....................................................................................
Befolyás és szavazati jog m értéke:..........................................................
Tulajdonos 3
Neve:........ .................... ...........................................................................................................
Székhelye:................... ............. ................................................ .............................................
Üzletvezetés;
................................... ......................................................... .....................
Tulajdoni hányada:
..........................................................................................................
Befolyásának és szavazati jogának mértéke:
.......................................... ....................
Adóilletősége:
.................................................................................................................
Tényleges tulajdonosainak személyes adatai (Áht 55. § be) alpont alapján)
Név:
.................................. ................................................................
Születési n é v :
.................. .................................................................
Születési hely, idő: .......................................... ........................................
Anyja neve: ...............................................................................................
Tulajdoni hányada: ...............................................................................
Befolyás és szavazati jog m értéke:......................... ................................
Több tulajdonos, külföldi tulajdonos adatai, ellenőrzött társaság esetén stb. további nyilatkozat megtétele
szükséges, úgy azt a hivatkozott jogszabály által előírt adattartalommal pótlapon csatolni szükséges.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt bármely adat megváltozása esetén, a megváltozott
adatokról a változást követően haladéktalanul köteles Vagyok a Nemzeti Sportközpontok felé nyilatkozni.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, jelen nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem
teljes tudatában tettem meg.

ALIEX Fém bútor KFT
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Dr. Karasszon Mihály (aláíró olvastótó neve)
ügyvezető
(aláíró beosztás^)
Nyilatkozattevő képviseletére jogosult aláírása, pecsét*
’

Á nyilalkozalot teljes bizonyító erejű m agánokirat fo rm á já b a n k e ll m eglenni, a m e ly je llm z ó e n a : alábbi:
- a gazdálkodó sze ty eze l á lta l iizleii körében kiállitolt o kiratot szabályszerűen aláírták (cégszerű aláírás):

