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mint E1ad6 (a tov6bbiakban: ,,Elad6"),

(a tov6bbiakban egytitt: ,rSzerz6d6 Felek") kozott az alubrott napon 6s helyen az alilbbi felt6telekkei:

EL6ZMEI{YEK

Vev6, mint aj6nlatk6r6 2022. november h6 7. napj6n, EKR 1651232022 nytlvintartisi szhmon a
kozbeszeu6sek'61 s2616 20L5.6vi CXLII. torv6ny (a tov6bbiakban: I{bt.) 112. S (1) bekezd6s b) pontja
szerinti kozbeszerzl,si e1j6r6st inditott a nyrlt eljfu|s szab|lyaiaak alkaknazilshval ,,M6t6miiszerek,
m6rdeszkdztik valamint egy6b eszkrizdk beszerz6se" tilrgyban n6gy rlszajhnlatt6teli lehet6s6g
biz,tositlsival. A be6tkezett 6rv6nyes $6nlatokk6zil a III. r6sz - Obiektfv tekintet6ben a legjobb 6r€rt6k
atLny szeitrati 6rt6kel6si szempoflt alkaknazdsdval az e1jfu6s nyertesek6nt Elad6 keniit kihirdet6sre. Szerz6d6
Felek jelen szerz6d€st (a tov6bbiakban: szerz6d6s) a kozbeszerz|.si eljdrds alapjin kotik meg, akozbeszen€si
dokumentumokban foglalt valamennyi el6llrist magukra n6zve kotelez6nek logadva el, Elad6 a teljesit6sre
a kozbeszerzlst eljdris ajdnlaa felhivdsdban, a kozbeszerz6si dohumentumokban - az esetleg kibocs6jtott
k)eg6szit6 tij6koztat6s(ok)ban -, ilietve az Blad6 - rnint nyettes Aj6nlattew6 - aj6nlat6ban foglaltakr.a
figyelemmel koteles.

1,

A SZERZoDES TARGYA. MENNYISEGE. A TELJESITES HELYE

1,.1'. EIad6 jelen ad6s-v6te1i szerz6d6.s alapjln elv6llal)a, az 1. sz. mell6klet szerinti miiszal<t lenilsban
specifik6lt vaiamint a2. sz. mell6kletben megadott mennyis6gti m€r6miiszereknek, ad6sv6te1 keret6ben Vev6
r6sz6re tott6n6 |ffEhAzasat azzal, hogy Blad6 feladatdtklpezi - a Szeu6d6sben foglait felt6telek szerint - a
szerz6d6s tfugydt k6pez6 eszkozoknek az 1.3. pontban megjelolt teljesit6si helyre tort6n6 leszilhtdsa is,
amelynek mand6ktalan teljesit6s66rt E1ad6 az 4,1.. pontban t6gzitettv|teliltajogosult.
1.2, B1ad6, fuzfu61ag gyii, ij, kor6bban hasznillatban nem volt eszkozok, por, viz 6s egy6b
szeonyez6d6sek ellen v6d6 csomagol6sban t6fi6n6 lesz6llitislra koteles.
1,.3. A szerz6d6s tdrgyittk6pez6, az L. sz. me116k1etben specifik6lt eszkozok 1esz61\tdsdnak heiye:
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2.
e sznnz6ops ro6nBl,r natArye, e tprJBsitss HetARIoBJB

2.L Szerz6d6 Felek jelen Szerz6d\.sthatdrozott td6tattamra kotik,

Obudai Egyetem - Binl<tDondt G6p6sz 6s Biztons6gtechnikai M6rnoki I(ar, 1081 Budapesr, N6pszinh6z
utca 8.

2.2, EIad6, a szerz6d6s tirgyit k6pez6 eszkozok marad6ktalan leszillltt6silt az ajdnlatilban villTalt teljesit6si
hatfutd6ig, azaz a szerz6d6skot6st6l szimitott 30. napig, koteles teljesiteni az 1.3 pontban megadott teljesit6si
helyre.

2'3.Yev6, a 2.2. pontban megadott teljesit6si hati*td6h6z k6pest el6teljesit6st elfogad.
2.4. Elad6 koteles a Vev6vel iegal6bb 3 munkanap pal a tervezett szilllttist megel6z6en egyeztetni a szilllitils
pontos id6pontjdrol.

3.
SzERz6D6 FELEKJoGAI ES KoTELEZETTSEGEI

3,1. Elad6 kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerz6d6.s titgydtk€pez6 term6kek forgalmazdsdra,6s az
esetlegesen kapcsol6d6 szolgiitatisok biztosit6sira 6w6nyes 6s bizonyithat6 jogosults 6ggal, eszkozzel,
tov|bbd mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tev6kenys6g magas sztndi ell6tis6hoz szLits6ges.
3.2 Elad6 felel6s az ilItzlz nffitott teljesit6s szerz6d6sszeriis1g66rt 6s teljeskor6s6g66rt,-a szerz6d6s
teijesit6se sor6n koteles betartani ahat|lyos magyat jogszabdlyokat, el6rdsokat.Elado a jelen szerz6dlsben
meghatlrozott term6kekre a jogszabillyokban meghatdrozott jog- 6s kell6kszavatoss6got biztosit.
3.3 Vev5 a szerz6d6s al6t6sdval egyidejfileg azF;lad6 rendelkez6s6 tebocsdtja a sierz6d€s teljesit6s6hez
szriks 6ges adatokat, tnformici6kat.
3.4 Elado a szerz6d6s teljesit6s6t saj6t kolts6g6nv€gzi el 6s koteles a munkav6gz6st6gy megszewezni,
hogy biztositsa a munka gazdasdgos 6s gyots befejez6s6t.
3.5 Elad6 felel minden olyan k6t1rt, amely a jelen szerz6d6sben vagy jogszabillyban meghatdrozott
kotelezetts 6g6nek megszeg6s6b6i ered.
3.6 Elad6 felel az6tt, hogy tev6kenys6ge v6gz6se sofin betatja a tev6kenys6g6re - 6s a teljesit6ssel
osszefrigg6sben a Vev6re - u6nyad6 jogszabilyokat,hat6sig1 6s egy6b el6ir6sokat, etikai norm6kat.
3'7 Elado aYev6 utasitilsai szerint 6s 6rdek6nek megfelel5en koteles eljdrru. Szerz6d6 Felek rogzitik,
hogy Eiad6 a Vev6 javaslatait, k6r6seit, 6szrev6teleit figyelembe veszi, 6s annak megfelei6en j6r ei
tev6kenys6ge sordn.
3.8 E1ad6 koteles a Vev6t a tev6kenys6g6r6l 6s az irgy 6116sfu611<tvins6ghta, sztiks6g eset6n e n6lkiil is
tijlkoztatrtr, ktilonosen, ha a felmerrilt 6j korrilrn6nyek az utasit6sok m6dosii6s6t teszik indokoltt6.
3.9 Elad6 koteles a Vev6t az adilsvltek szerz6d6s teljesit6s6r6l k6sedelem n61kri1 6rtesiteni.

?10 Vev6 biztositia a feladat ellitilsilhoz szriks6ges munkat6rsak ei6rhet6s6g6 t az el6zetesen egyeztetett
id6pontokban.
3.11 Vev6 jogosult kapcsolattat6jin kereszttil is Elad6 r6,szlre utasit6sokat adni,
3'12 Elad6 v611al)a,hogy a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tart ama alatt rulajdonosi szerkezet6t ayev6
szitmira megismerhet6v6 teszi 6s a I(bt. 143. S (3) bekezd6s szerinti rigyletekr6l Vev6thalad1ktalanul 6rtesiti.
3.1,3 A I(bt' 136. S (1) bekezd6se alapj6,n Elad6 nern fiz,ethet,illetve sz6rnolinzt el a szexz6d6.s teljesit6s6wei
osszefiigg6sben oiyan tolts6geket, melyek a I(bt, 62. S (1) bekezd6s k) pont ka-kb) alpontja szerinri
felt6teleknek nem megfe1el6 tfitsas6gtekintet6ben menilnek fel, 6s amelyek Eiad6 ad6koieles jovedelrn6nek
csokkent6s6re alkalmasak.

4,1,. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy Elad6t a. jelen szerz6d6.sben foglaltak szerz6d.6sszer6
teljesit6se eset6n mindosszesen nett6 1 419 235 pi + zl ok Kfa, mindosszesen brult6 1,802 42g Ft, azaz
nett6. egymilli6-nlgysziztizenkilencezet-kett6szilzharmincot forint plusz huszonh6t szdzal1k Altul;no,
forgalmi ad6, mindosszesen btutt6 egymilli6-nyolcsz6zkitezernl.gysz6zhuszonnyolc forint v6tei6r iileti
meg.
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4.2. A 4.1.. pontban meghat|rozott vltellr tartaknazza az Elad6nak a szeru6d6sszer6 teljesit6ssel
kapcsolatosan felrnenilt osszes kolts6g6t, dtjdt,l<taddsht, melyre tekintettel Elad6 egy6b jogcimen ellen6rt6k
felszlmitds6ra (kolts6g elsz6mol6sira) nem jogosult; ebb6l kifoiy6lag Vev6, jelen szetz6d6s teljesit6s6vei
kapcsolatban semmilyen m6s jogcimeri nem teljesit kifizet6st Elado r6sz&e.
4.3. Szet;26d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy Elad6 teljesit6se akkor tekinthet6 szerz6d6,sszer6nek,ha a

ielen szetz6d6s 1.1. pontjiban meghatlrozott szdffitisi feladatait a 2.2 pontban megjelolt hat6rid6ig - az L

r6sz eset6ben az L.3. pontban rcgzitett valamennyi teljesit6si helyszin vonatkozisdban - matad6ktalanul, a
szerz6d6.sben 6s a Vev6 ltltal meghatilrozott kovetelm6nyeknek megfelel6en teljesitette.
4,4. F'lado a 4.1,. pontban meghat6rozott teljesit6s el< alkalmilval atad s-atyeteli jegyz6konyv'vel koteles iltadni
Yev6 r6.sz6re a leszilllitott eszkozoket. Az 6tadAs-6w6telt, jegyz6konyvnek r6szletesen tartalmaznta kell. a

leszillttilsta kerriit eszkozok pontos megnevez6s6t, gyLrt6i azonosit6 szitmit vagy ciiir<szimit, i17efie a
term6k tipus6t,
4.5 Vev6 aleszill\tott eszkozoket az 6tadds-6n 6telt kovet6en megvizsg6lja 6s 3 munkanapon behil teljesit6si
igazol|s l<r611tt6sa itjin nytlad<ozik a teljesit6s elfogad6s 616l vagy megtagaddsirol.
Yev6 az L r€sz vonatkozlsilban a teljesitl.sigazol|st az 1".3. pontban togzitett teljesit6si heiyszinre tort6nt
szilllttist kovet6en, a 4,4, pont szednti 6tadds-6*6teb)egyz6konyv birltokdban 6lltt1al<t.

A teljesit6s igazol6sAra aYev6 r6sz6r6l az al|bbi szem6ly jogosult:

N6v: Prof, Dr. I(ov6cs Levente rektor

Telefonsz6m: +36 (1) 666-5626

E-mail: kovacs@uni-obuda.hu

Az 6tadds-6w6tet jegyz6konyv 6s a teljesit6si igazolils a benydjtott szdmlamell6klet6t k6pezik.
4.6Amennyiben a teljesitettszaLhtis nem felelmegaVev6 eTvdr6.sainak,valam)ntajelenszetz6dlsben foglalt
el6itisoknak, igy u Yev6 az iltala 6szlelt hi6nyoss6g megjelol6s6ve1, valamint hat6rid6 tiiz6.s6vel kozh
kifogisait az E1ad6 fel6 6s felszoliga a megilllapitott hi6nyoss6gok p6i6sfua. Hi6nyp6t6s eset6n a teljesit6s
elfogadilsfua meghat6t;ozotthatdrid6 ahiilnyp6rJis benyujtds6n ak napjdt6lijnkezd6drk.
Szerz6d|,sszeg6snek min6stil, amennyiben azElado ahifinyp6ddsra vonatkoz6 kotelezetts 6.g6t elmulasztja.
4'7 'Yev6 a szerz6d6sben meghat6tozott m6don 6s tartalommalval6 teljesit6st kovet6en szilrria ellen6ben
fizeti meg a teljesit6s6tt jfu6 ellenszolgilltatist a I(bt. 135. S, valamint a Ptk, 6:130. S (1)-(2) bekezd6s6ben
foglaltak szetint, a szdmla k6zhezv6tel6t kovetSen 30 napos ftzetlsi hat6dd6vel az Elad6, jelen szerz6d6s
bevezet6 r6sz6ben megjelolt {tzet6,si szdmlijfua tort6n6 banki 6tutal6ssal,
Elad6, a szerz6d6s t6rgyitk6pez6 valamennyi eszkoz szerz6d6.s szerinti leszdllttisdtkovet6en 1 db szilmla
b eny,i)tis fu a j o go s ult.
Vev6 - a l(bt, 27/A. $-ban foglaltaknak megfeiel6en - eleku'orukus szdmliitis elfogad.
4.8. A szdml6t a mindenkoi jogszab6lyi el6ir6soknak megfelel6en kell kidllitani, amelyen minden esetben fel
kell ttintetni a kotelezetts6gv6llal6s azonosit6jit, a szerz6d6,s tilrgydt, Elad6 jelen szetz6d6.s bevezet6
r6sz6ben meghatltozott adatait. Ennek hiilnydban kieg6szit6s c61j6b61 a szdmlilt a Yev6 visszakrildi a
kibocs6t6 r6sztre, amely esetben Vev6 k6sedelme 1<tz6rt.

4'9. Szerz6d6 Felek rcgzitsk, hogy amennyiben a szerz6d6s teljesit6s6nek id6tattama alatt az 6ha76nos
forgalmi ad6rc.1sz6l6 tonlnybenviltozis kovetkezik be, a szdmlSzis a mindenkori 6rv6nyes ilfilaltottlnik,
a nett6 itr vdltozatJanulhagydsa mellett.
4.10. Vev5 a teljesit6s sorin el6leget nem biztosit.
4.11 AzElad6 6ltal benyujtott sz6mlakovetel6s k6sedelmes kiegyeniit6se eset6n Elad6 jogosult a Ptk. 6:155.
$ (1) bekezd6se szerinti k6sedelmi kamatot, tovhbbd a 201,6, 6vi IX, torw6ny 3. S-u szerinti behajt6si
kolxl.gitalLnyt 6rw6nyesiteni. A k6rt6rit6sbe a behajtisi kolts6g6tal6ny beszimit. Elad6 behaitilsi
kolts6g6tal6ny 6rv6nyesit6s 6161 lemondhat.
4.1,2. Elad6 az lltala lesz6liitott term6kekre - az eg)€! turttfufogyat{dti cikkekre uonatkoqd ktitek$jdttilltitnil qrilri
151/2003. (IX. 22.) Korn. rendelefuen meghatilrozott j6t6l16si id6tartamon felii az ajiilatiban eien
id6tatamon fehil v611ait tov6bbi t h6nap j6t6116s v6l7al6sita koteles.
4.1,3. A szerzSd|s szerint lesz6llitott eszkozokre, a 4.13. pontban meghatdrozott j6t6l16st id6szak kezdete a
lesz6llitott term6kek 6* 6te16t igazol6 dokumentum l<t6lht6s6nak d6tttma.
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5.L. Elad6 hib6s teljesit6si, k6sedelrni 6s meghiiisuldsi kotb6r v6llal6shra koteles, A kotb6rek abban az
esetben 6rv6nyesithet6k,ha Elad6 olyan okb61, amely&t felel6s megszegi a szerz6d6st A kotb6rig6nyek
6rv6nyesit6se oemz6qal<taszerz6d6sszeg6sb6l ered6 egy6b ig6nyek 6rv6nyesit6s6nek 1ehet6s6g6t,

5'2. Amennyiben EIad6 a jelen szerz6d6s 1.1. pontjdban meghatilrozottkotelezerts6geit k6sedelmesen

feiiesftl, rtgy aYev6 - a szerz6d6sszeg6sb6l fakad6 egy6b ig6nyein tul - k6sedelmi kotb6rre jogosuit. A
k6sedelmi kotb6r alapia a k6sedelemmel 6rintett, a szenSdes tirgyirtktpez6 eszkozok netto 6rt6ke, rn6rt6ke
az etedmlnytelenril eltelt teljesit6sihat6rid6t6l sz6miwa napi 5 o/o. A k6sedelmi kotb6r maxim6lis m6rt6ke a
kotb6ralap 20o/o-a, amelynek e16r6se elilllilsi,illetve azonnal:.hatillyd felmonddsi jogot biztosit Vev6 r6sz€re.

5.3' EIad6 tudom6sul veszi, hogy hib6s teijesit6s eset6n Yev6 a hib6s teljesit6si kotb6r helyett -
amennyiben aLrtbitlan teljesit6shez f6z6d6 6rdeke azt:6gyHvinja- jogosultElad6val szemben szavatossdg1
ig6nyt 6rv6nyesiteni.
Amennyiben a teljesit6s - a szavatoss6gi ig6ny kimedt6s6t kovet6en - sem felel meg a Yev6 6\tal
megfogalmazott ig6nyeknek vagy min6s6gnek, illetve a jelen szerz6d6.sben meghatdtozott felt6teleknek, rigy
Vev6 hib6s teljesit6si kotb6rte jogosult. A hib6s teljesit6si kotb6r alapja a hib6s teljesit6ssel 6rintett, a
szerz6d6s tfugy|t k6pez6 eszkozok nett6 6rt6ke, m6rt6ke a hib6s teljesit6ssel 6dntett eszkozok nett6
6rt6k6nek 20 o/o-a,

5.4. Amennyiben Elad6 a jelen szerz6s 1,1. pontlilban meghat6rozott feTadatait - vagy annakvalamely
r6sz6t - a2,2' pontban megadott hatdrtd6ignem teljesiti, rigy Elad6 a meghidsul6 s napjiltol izimitott B napon
belril meghirisul6si kotb6r fizet6s6re koteles, A meghirjsul6si kotb6r alapja a mighifisuldssai 6rinteit, a
szerz6d6.s tdrgydtk6pez6 eszkozok nett6 6rt6ke, m6rt6ke a meghidsul6ssal 6Jintett .szkozok nett6 6rt6k6nek
25ok-a. A teljesit6s eknaradlsa eset6re kikotott kotb6r 6rv6nyesit6se a teijesit6s kovetel6s6t l<tzirja.
5 5 Meghidsul6snak min6stil, amennyiben a szerz6d6s teljesit6se olyan okb6l, amely&t Elad6 felel6s
lehetetlenn6 v6ltk,vagy Elad6 a teljesit6st megtagad)a,.vay a teljesit6ssel feThagy,vagy Elad6 a feladatival4
flapot meghaiad6 k6sedelembe esik, vagy hib6s teljesit6s eset6n, amennyiben aYiv6 hlbiltian teljesit6sre
tort6n6 telsz6lttlsinak- az ott meghat6rozotthataid6ben - nem tesz eleget, y^gy a teijesit6s ezt kovet6en
sem felel meg a jelen szerz6d6sben, jogszabdlyban foglaltaknak, illewe a teljesit6s 

'sordn 
a yev6 6ltal

meghatilrozott kovetelm6nyeknek, amennyiben Vev6 nem 6lt a hibAs teljesit6si kotb6re vonatkoz6
ig6ny6vel
5.6 A k6sedelem id6tartamdba nem szilmit bele a Yev6i k6sedeiem 6s a vis maior,
Felek vis maiornak tekint-ik krilonosen a - nem Elad6 alkaim azottjaua yonatkoz6 * sztiljkot, valamrnt a
hdborit, 6wtzet, tfzesetet, kar.ant6nt.

5'7. Eiad6 mentesiii a kotb6rfizet6si kotelezetts6g a161, habizonVtja, hogy a szerz6d6.sszeg6stellen6rz6si
kor6n kivtil es6, a szetz6d6skot6s id6pontjihan el5re nem 16that6 k6riilm6ny okozta,6s nem-volt elv1rhat6,
hogy a konilrn6nyt elkertiije, vary akirt elhdritsa.

5.8' Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy ha a jelen szerz6d.6s teljesit6se sordn Elad6 olyan
konilnr6nybe utkozik, amely megg6tolja feladataihatiid6benval6 teljesit6 s6t, eru11halad,1l<talanui koteles a
Vev6t 6rtesiteni. Az u6sbelt 6rtesit6snek taftaltnazria kell a k6sedelern ok6t 6s annak w6xhat6 id.6taxtarn6,t.
EIad6 koteies tov6bb6 halad€ktalanul ir6sban lelezniayev6 fel6, ha:

t olyan ismeret, t6ny bittok6ba jut, amely befoly6solja a feladatai jelen szerz6desben rogzitetteknek
megfelel6 teljesit6s6t;
b) olyan kortilm6nyt 6s.21e1, ay'ely a teladata eredm6nyess 6.g6,t, vagy hat6rid,6ben val6 elv6gzts6t
vesz,|lyeztei,vagy gdtolja, 6r rgy befoly6solja av6llalkoz6s teljesit6s6t.
E1ad6 6rtesit6s6nek k6zhezv6tel6t kovet6en a Yev6 - a I{bt. 141. $-6nak figyelembev6tel6vel -haladlktalanul ir6sban dont.atr6l, hogy a teljesit6si hatirid6 meghosszabbitisihoz,"^i;teljesit6s m6dj6nak
megv 61to ztatds 6h o z hozzill 6ru1- e.

5.9' Vev6 a kotb6rig6ny6t ir6sban koteles kozolni Elad,6val,krilon megjelolve annak jogalapjdt6s osszeg6t.
Felek meg6llapodnak abba.n,hogy Vev6 jogosult az esed6kess6 v61t, el-ismert kotb6rt ,'-?g ki'n"* egyenitett
szLmla eilen6rt6k6be beszilmitani,amennyiben a Kbt. 135. $ (6) bekezd6s6ben rogzitett fe"k6telek fenn6llnak.
A k6sedelmi 6s hib6s teljesit6si kotb6t fizet6se nem mentesiti Elad6t a teljesit6s i'161.
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5.10. A Vev6 k6rt6rit6si ig6ny6t a Ptk. 6:142-6:146. $-6ban meghatdrozottaknak megfelel6en jogosult
6rv6nyesiteni azzal, hogy a kotb6rig6nyek 6rv6nyesit6se nem zirja l<t a szetz6desszeg6sb6l ered6 egy6b
ig6nyek &v6nyesit6s6nek lehet6s6g6t.

6.
KAPCSOLATTARTAS

6.1. Szerz6d6 Felek az Szetz6d,6s teljesit6s6nek el6segit6se 6rdek6ben alibbi kapcs oTattart6katjeloJik meg:

a) Vev6 ftsz6,r6l:

N6v: Szokita IGtalin
Tel: +36 0630 / 321,-6856
E-mail: s z oHra. l<a ta lin @ bgk. r-r n i- o b u da. hu

b) Elad6 r6sz6r6l:
N6v: Radv6nyiZsolt
Tel.: 30/207-81-84
e-mail radvan),i@unicam.h.,

6.2, Szerz6d6 Felek gondoskodnak arr61, hogy a kijelolt kapcsolattart6kat * mrnt 6rintetteket -
megfelel6k6pp titjlkoztass6k arr61, hogy a jelen szerz6d6sben megadott szem6lyes adatalkat a Szerz6d6
Felek a szetz6d6.s teljesit6se 6rdek6ben tort6n6 kapcsolattartis c6l)db6l kezeiik, osszhangban a term6szetes
szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezel6se tekintet6ben tort6n5 v6deim6r6l 6s az tlyen adatok szabad
iraml6sit;61, valamint a 95 / 46 /F.l{ rendelet hatillyon kiviil helyez6 s6r6l sz6l6, az Europai Patlament 6s a
Tandcs @U) 2016/679 rendelet6vel (a tov6bbiakbant GDPR rendelet). Az adatkezells jogalapja a GDPR
rendelet 6. cikk (1) bekezd6s6nek a) pontja.
Szerz6d6 Feiek tudom6sul veszik, hogy a kapcsolattart6k6nt megjelolt szem6ly a GDPR rendelet 15., 16. 6s
18' cikk6vel osszhangban gyakorolhaqa hozzdf6rbsi jog6t, k6rheti a szem6iyes adatainak helyesbit6s6q
kezel6s6nek korl6tozis6t, illetve a GDPR rendelet 21. cikke szerinti tiltakozhat azokkezell,se ellen.
A Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy halad6ktalanul tdjlkoztatjik egym6st, amennyiben vaiamely
kapcsolattatt6k6nt megjelolt szem6iy a fentiek szerint gyakorolja hozzdf6rdsi iogdt, k6ti a szem6lyes
adatatnakhelyesbit6s6t, kezel6s6nek korlltozilsit vagy tiltakozikazokkezel6se ellen.
6.3. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak, hogy amennyiben a kapcsolattart6k szem6ly6ben, el6rhet6s6geiben
vdltoz6s kovetkezik be, ar67 k6sedelem n6lkiil 6tesitik egym6st. A kapcsolattart6k szem6iy6ben
bekovetkez6 villtozds a szerz6d6.sszer6 lrtesitlssel l6p hatillyba. A bekovetkez6 villtozils nem ig6nyel
sz erz6 d6,sm6dosit6s t.
6.4. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy egym6s kozott minden megrendel6st, 6rtesit6st, levelet,
nyilatkozatot kisban kell megkrildeni, amely akkor tekinth et6 szabillyszeriifiek, ha azt a kapcsolattart6
szem6lyek r6sz6re k6zbesitett6k. Az 6rtesit6s akkor viitkhatilyoss6, amikor a cimzett aztigazoltanklzhez
vette, arr6l automatikus vagy l<tfejezett visszaigazol6s 6rkezett.
A t6rtivev6nyes ajinlott postai krildem 6nyt ak6zbesit6s megkis6d6s6nek nap jilnkdzbesitettnek kell tekinteni,
ha a cirnzett az 6*6telt rnegtagadta. Ha a 1r.6zbesit6s az6xt wolt etedrn6nytelen, mert a citnzett az itatot nerrt
vette 6t (az a felad6hoz nem keteste jeiz6ssel 6rkezett vissza), az tatot - az ellenkez6 bizonyitirsilig- a
misodik postai k6zbesit6s megkis6ri6s6nek napjilt kovet6 otodik muokanapon vagy egy6b esetekben az
etedm6nytelen k6zbesit6si kis6det, valamint az 6rtesit6s e1he1yez6s6n ek napjit kovet6 6t6dik munkanapon
k6zbesitettnek kell tekinteni.
6.5. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a szerz6dlsszeg6ssel, valamint jelen szerz6d6s
megszrintet6s6vel kapcsolatos 6rtesit6sek megkrild6sel<tzir6lagpostai riton (t6rtivev6nyes ajilnlott lev6lben)
vagy igazolt szem6lyes iltadilssa| tort6nhet.
6.6. A Felek meg6ilapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6.s teljesit6se sor6n kolcsonosen
egpittmiikodnek, ennek ketet6ben haladlktalanul, de legk6s6bb a villtozds bekovetkezt€t6| sz6mitott 8
(nyolc) napon behil 6rtesitik egym6st a kozottrik 1ev6 jogviszony szempontjab6ljelent6s korrilm6nyek,
t6nyek megv6ltozisfu6l, igy krilonosen az adatatkat 6.rtt6 v6ltoz6sokr6l.
6.7, A Felek kotelesek - ke116 id6ben - 6rtesiteni egym6st minden olyan konilmlnyr6l is, amely a
feladatok ell6tds6nak eredm6nyess 6.g6tvagy kell6 id6re val6 elvlgz6s6tvesz6iyezteti vagy gZtoliu, amelynek
a szetz6d6s teljesit6s6re kihatilsa lehet, illetve, havaTamtlyen srirg6i, halaszthatatlan nteikeaes megt6teie v6lt
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szuks6gess6, Elad6legk6s6bb av6ltozis bekovethezt6t6lszhmitott 8 napon belui koteles tovabbit6rtesiteni
a Vev6t kulonosen akkot, ha vele szemben cs6d-, felsz6mol6si-, v6gelsz6moldsivagy v6gLehajt6si eljfuls
indult. Az &tesit6si kotelezetts69 elmu1aszt6s6b61 ered6 fe1e15ss69 a mulaszt6Felet ter.helj.

7.1,. Szerz6d6 Felek meg6llapodnak abban, hogy a ielen szeu6d6st kozos megegyez6ssel b6rmikor,
tisban, indokl6s n61kri1 megszrintethetik. Ha a szerz6d6 Felek a szerz6d6st t arar megegyez6ssel
megszuntetik, ebben az esetben irdsban, kozosen al6tt ol<uatban rendelkeznek a szerz6d6s megsz?n6s6ve1
kapcsolatos elsz6mol6sr6l 6s a megszrjntet6st6l rendeltr<ez6 okhatban meghatitozott megsziin6ri id6porrdg
m6g fenn6ll6 6s teljesitend6 teladatukol.
7.2. E1ad6 kotelezetts6geinek nem szetz6d6sszer6, vagy nem teljesit6se, valamint a 7.3. pontban
meghatdrozott srilyos szerz6d6.sszes6se eset6n Vev5 a szerz6d6.st egyoldali nytlatkozatilvai a ieljesit6s
megkezd6s6t kovet6en a jov6rc n6zve megszrintetheti (felmond6s), vay a teljesit6s megkezd6s6ig a
szerz6d6st6l elilllhat 6s kovetelheti. a neki okozott k6r megt6rit6s6t.
7.3. A Vev6 jogosult azonnalihatillytt felmond6sra, ha

4 EIad6 a kotb&frzet€si kotelezetts6g6nek az ettevonatkoz6 fizet€si felsz6lit6st6lszimitottlS napon
behii nem tesz eleget.
b) Elad6val szemben v6gelsz6mol6si elj6r6s indui.
7.4. A I(bt. 143. S (2) bekezd6se alapjinYev6 koteles a szerz6d\.stfelmondani, y^W - aPtk-ban foglaltak
szednt ' att6l el611ni, ha a szerz6d6s megkot6s6t kovet6en jut tudom6s 6ra, hogy 

^i F.lludo tekintet6.-ben a
kozbeszerzlsi eliiths sotinl<tzit6 ok 6l1t fenn, 6s ez,6fil<tkellett volna zirni akozbeszetzdsi eljdrdsbol.

7.5. A I{bt. 143' S (3) bekezd6se alap)dn Vev6 jogosult 6s egyben koteles a szerz6d€stfelmondani - ha
sztiks6ges olyan hat6itd5vel, amely lehet5v6 teszi, hogy a szerz6dlssel 6rintett feladata elldtds6rol
gondoskodni tudjon - ha

,) Elad6ban kozvetetten vagy kozvettenil 25oh-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez
y!am7|y olyan jogq szem6ly vagy szemllyes joga szelint jogk6pes ,L"ru"zrt, amely tekintet6ben fenniil, a
I{bt. 62. $ (1) bekezd6s k) pont kb) alpontj6b an meghatilrozott ielt6tel
b) E1ad6 kozvetetten vagy kozvetlen:ol25o/o-ot meghalad6 tulajdoni t6szesed6st szerez valamely olyan jogi
szem6iyben vagy szemllyes joga szerint jogk6pes szervezetben , amely tekintet6ben fenn6ll , tctt. OZ, ( 1I1
bekezd6s k) pont kb) alpontj6ban meghatdrozott felt6tel.

B'1. . Elad6 jogosult a teljesit6shez alv6l7alkoz6t ig6nybe yenni, del<tzfu61aga l(bt. 138. $ (3) behezd6se
szerinti m6rt6kben,

8,2. Elad6 koteles Vev6nek legk6s6bb a szerz6d6s megkot6s6nek id6pontj6b anmajd.- a k6s6bb bevont
alvilllalkoz6k tekintet6ben - a szeru6d6s teljesit6s6n ek id6iartama alatt el6zetesen valamennyi alvillalkoz6t
bejelen_teni, amely r6.szt vesz a szerz6d,6.s teljesit6s6ben 6s - ha a megel6z6 kozbeszerz6si eljiritsban az ad,ott
alvillalkoz6t rn6g nern nevezte lrreg - a bejelent6ssei egyott nyiatkozni, -vay az driniett alvfilalkoz6t
nytlatkozatitt.benyfitafli a.ry91 \, hogy az illtala iglnybe venni l<tvint alvilllalkoz6 nem ill a megel6z6
kozbeszerzlsi eljdrilsban el6itt l<tziro okok hat6lya alatt.

8.3. Alvilllalkoz6 iogosuiatlan ig6nybev6tele eset6n E1ad6 felel minden olyan kfulrt, amely az
alviillalkoz6 ig6nybev6tele n61kri1 iem kovetk ezett .volna be. A jogosan ig6nybe vett alv1lialkoz6
tev6kenys6g66rtElad6 rigy felel, mintha maga jirtvolna el.

8,4, Az alvlllalkoz6valk6tott szetz6dlsnek meg kell felelnie jelen szerz6d.es kikot6seinek.

8'5. EIad6 koteles a teljesit6sh ez az alkaknassigdnak igazolfusdban r6.sztvett szerarezeteta I(bt. 65, S (9)
bekezd6s6ben foglalt esetekben 6s.m6don ig6nybe -.enni, E szervezet bevon6sa akkor maradhut rl,iigy
helyette akkor vonhat6 be m6s (ide6ttve az 6talakul6s, egyesril6s, sz6rr6l6s itjiLn tort6ntjogut6dl6s eseteit is"j,
ha Elad6 e szervezet fl:lkyl .vagy a helyette bevont ij "r.*"r.ttel is megfelel azoknik az alkalmass[g,
kovetelm6nyeknek, amelyeknek az ajdnlattev6kint szerz6d6 f61 a k;zieszetz1.si eljdrisbun uz adott
szelvezettel egyiitt felelt meg.



Yev6 a szerz\d|s teljesit6se sotdn a nyertes ajdnlattev6Q) r6sz6re projektt6rsasiglltrehozds6t nem teszi
lehet6v6.

9.

EGYEB RENDELKEZESEK

?:1. . _Felek 
megdllapodnak abban, hogy a jelen szerz6d6s annak mindk6t F6l6ltal tort6n6 aliludsa nap)6n

I6p hatillyba.

9.2. Jelen szerz6d1stl<tzir6lag a I(bt. 141,. $ el6irisaival osszhangban, illetve a Ptk. 6:191. $-a szerint
lehet m6dositani, a szerz6d6,s m6dosit6s6ral<tzat6laguilsban kerrilhet sor.

9.3' A Szerz6dS Felek a jelen szerz6d6ssel, illetve annak teijesit6s6vel kapcsolatosan kolcsonosen
kijelentik, hogy a teljesit6s sot6n tudom6sukra jutott minden tnfotmilci6t 6s adatot bizaknasan kezelnek 6s
meg6rnnek, ezeket a m6sik f61 el6zetes, ir6sbeli hozzijirulilsahtfinydban nemhozzdknyilvdnoss6ga.vzlg -
a iogszab|lybafl arr^ feljogositott szem6lyek 6s szervek kiv6tei6vei - harmadik szemlly tudom6s6ra, ilietve
semmilyen m6don nem teszik azokathozziflrhet6v6 i1let6kte1en szem6lyek sz6m6ta.

9'4. Elad6 koteles a Yev6t6l a jelen szerz6d6ssel osszefiigg6sben szerzett tnformilci6kat,
dokument6ci6kat bizaknasan kezelni, azokat l<tz|r6lag a jelen szerz6d6sben meghat6rozott feladatok
teljesit6se 6rdek6ben haszndlhatja fel, Vev6 ir6sbeli hozzfijdrulilsa n61kri1 harmadik f6l ftszlre azokba
betei<int6st nem engedh et, szakmas publik6ci6kb an azokat nemhaszndlhatja fel,

9.5. Szerz6d6 Felek togzitik, hogy a titoktart6si rendelkez6sek megszeg6se eset6n jogosultak a jelen
szetz6d6st6l ei611ni vagy azt azonnalt hat6llyal felmondani. Az el6116s vagy felmond6s nem zitla l<t a
tjtoktatt6si kotelezetts6g megszeg6s6r e rilnyad6 egy6b polg6ri vagy biinte t6jog, szankciok alkalnaz6sdt.

9,6, Elad6 v611alia, hogy rizleti titok cimen r,em tagadja meg a ti\lkoztatdst a jelen szerz6d6s i6nyeges
tartakndt6l' Elad6 jelen szerz6d6,s allfuis|val tudom6sul veszi, hogy nem min6sril rizleti titoknak krilonosen
az informdci6s onrendelkez6si jogr61 6s az informdci6szabadsdgr6l s2616 2077. 6vi CXIL torv6ny (a
tov6bbiakban: Infotv.) 27. $ (3) bekezd6se szerinti koz6rdekb6l nyilv6nos adat,valamintaz az adat,amelyneL
megismer6s6t,vaw nyilv6nossdgrahozatalilt jogszab6ly koz6rdekb6l eL.endeli.

9'7. Szerz6d6 Felek tudom6sul veszik, hogy a szetz6d6s a l(bt. 43. S (1) bekezd6s b)-c) pontj6b an 6,s a
43. S (6)-(7) bekezd6s6ben foglaltak'a f,gyelemmel nyilv6nos, tattaknakoz6rdekri adatnakminAstt.

9'8. Jelen szerz6d6s b6rmely pont)arrak vagy rendelkez6s6nek 6rv6nytelens6ge nem jelenti a teljes
szerz6d6.s 6rw6nyte1ens6g6t, kiv6ve, ha az lwlnytelennek min6sril6 rendelkez6s vagy t6sz n61kri1 a Szerz6,d6
Felek a szerz6d6st nem kotott6k volna meg, vagy e rendelkez6s, illetve ftsi tttinydban a szetz6d1s
6ttelmetlenn 6. vagy 6rtelmezhete tlenn6. v61na,

A szerz6d€s 6rteLmez6se vagy bilrmely jetlegfi vizsgillata eset6ben aYev6 bittok6ban 16v6 p6ld6ay tartakna
6s szovege azbinyad6.

9:9 A jelen szerz6dlsbefl flem szabillyozott k6rd6sekben ^ mawat jog, kulonosen a polgdri
Torw6nykon),v, a Kbt. 6s az egy6b vonatkoz6 )ogszabiiyokrendelkez6sei i tanyiaav.
9.10' Jelen szer.z6d6s k6ts6g eset6n akozbeszerz6si dokumentumok alapjdn 6,tteknezend.6,

9:1'1. A Felek meg6llapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6d6ssel kapcsolatban kozotttik vita
alakulna ki, azt els5sorban egyeztet6ssel 6s szerz6d6.sm6dosit6ssai igyekeznek kikLiszobolni. Amennyiben a
tfugyalilsokkezdetlt6l szlmitott 15 napon beliil, vagy a Felek 6lta1 esetenk6nt meg6llapitott hat6rid5n beftil
nem tudj6k b6k6s riton megoldani vit6s k6rd6seiket, 6gy al6vetik magukat a Budapesti II. 6s IIL Keruleti
Bir6s69 lizilr6lagos illet6kess6g6nek.
9'12, Amennyiben Elad6 kiilfdldi ad6illet6s6giinek min5stil, akkor eziton meghatalntazza a
magyatotszdgi Nemzeti Ad6- 6s Yilmhivatalt, hogy az EIad6 ad6illet6s6ge szerinti adohat6sdgt6l Elad6ra
vonatkoz6 adatokat kozvetlenrii, jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkrii beszetezze.

Szetz6d6 Felek a jeien, 9 szilmozottpontb6l 6s B oldalb6l 6116 szerz6d6st - elolvas6sa 6s 6relme z€se utdn,
mint akarattkkal mindenben megegyez6t 4 p6ld6nvban helybenhagy6an fu)6k al6,

q
$2,



Az alilbbi mell,6kletek jelen szerz6d6s elv6laszth atatJan ftszlte k6pezik:

1,. sz. meli6klet: Mfszaki leir6s
2, sz. me116k1et: Elad6 allnlata
3. sz. mell6klet EIad6 allkisi {anp6ld6nya/al6n6smnrilja

Feh6r Botond
mb. G az das6g7 f 6igazgato
Obudai Egyetem
p6nztigyi ellenjegyz6 1,

/L(

D<^.,'.A ,*L
Saalta-<--t

dr,$z*sz S6ndor c6.gv ezet6
U nicam Magy arcr sz 69 I{f t,

Elad6

UlqTC,{h,{ MagYaroraz6g )tfft'
1144Budryt,
K6szeg u- 29'

r{rlrtqz.Snr- 1 0B 53 940-2-42

Budapest, 2022. ,.1?i11.::: I.|):
,,A p6nztigyi keret rendelkez€sre 611.."

tffi'il-

?;'::,::13;!3rt?;#Lr;;'},9;;b6ryirendeu<ez6seknekmegreler,,

dr, Holov6 Zsolt Gyorgy
Obudai Egyetem
jogl ellenjegyz6

Egyetem

N\



III. R6sz: Obiektiv

1.) Objektiv Olympus DSX1000 3D Opto-Digit6lis rnikroszlc6phoz
A term6k minim6lisan e1v6tt technikai specifikdci6ia:
Mennyis6g: 1db
- Ulta-nagy munkat|volsdgi objektiv (1 objektiv/adapter.,max, mintamagassig:S0mm)
- DSX1 0-SXLOBlX Szupernagy-munkat6volsigir 1x
- objektiv l<tzir.6lag Olympus DSX1000 3D mikroszk6phoz. NA
- 0.03 (nagy DOF'),IMD 51.7mm, FOV 19.200um -
- 2.740um. Nagyit6si tartominy:20x - 1"40x,
- patfokillts tdvolsilga 140 mm. A nagy l6t6mez6 6.s

- m61ys6g61ess6g miatt alkalmas duwa feluletek
- vizsgdlat6hoz BF, DF 6s MiX m6db an. X/ 4 plate-et
- tafiaknaz.

e\r
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