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Megrendel6 "Otthon melege programokhoz kapcsol6d6 szofnerfejlesztds " trlrgyban 2015.
miircius 13. napjrin a Kbt. 122. g (7) bekezd6s a) pontja szerinti hirdetmeny n6lkiili
trirgyalriso s kdzb eszerzflsi elj rir6st inditott.

Megrendel6 a kdzbeszerzdsi eljrfurls sonin a Villalkoz6t hirdette ki nyertesnek, amelynek
alapjrin a Felek az alibbi szerz6d6st (tovrlbbiakban: Szerz6d6s) k6tik egym6ssal:

I. ASZERZ6DfSTARGYA

l.) Jelen szerz6ddssel Megrendel6 megrendeli, V6llalkoz6 pedig vdllalja, hogy a jelen
szerzriddsben meghatiirozott feltdtelek szerint elvdgzi az Otthon melege
programokhoz kapcsol6d6 szoftverfejlesztdsi feladatokat. A feladatok r|szletezfls|t a
kdzbeszerzesi eljri,r6s ajinlatt6teli felhiv6sa, valamint a Felek dltal a jelen szerz6d6s
al{it stli. kdvet6 3 munkanapon bel0l elfogadiisra keriil6, V6llalkoz6 6ltal kidolgozott
R6szletes Fej leszt6si T ertt tarlalmazza.

2.) Megrendel<i vrillalja, hogy a jelen szerz6d6s alapjin elv6gzett szoftverfejleszt6si
szolgdltatiisokat dtveszi 6s az 6rte jis6 dijat megfizeti. A jelen szerzridds
elvdlaszthatatlan mell6klet6t k6pezi - akkor is, ha fizikailag nern keriilnek csatol6sra a
szerzoddshez - a kdzbeszerzesi eljrir6s ajrlnlatt6teli felhiv6sa 6s dokument6ci6ja,
tdrgyal6si jegyz6kdnlv(ek).

3.) A szoftverfejleszt6s felteteleit a v6llalkoz6 rigy kdteles megszervezni, hogy biztositsa
a tevdkenysdg biztons6gos, szakszerii, gazdasegos ds hatriridrire t6rtdn6 befejezds6t.
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4.) Megrendel6 kdteles egyiittmrikddni abban, hogy mindazon kdzremrikdd6k, amelyek

ak6n az informatikai megval6sit6shoz sziiks6ges Ala-i Int6zm6nyi

adatszolgdltat6sokat, term6szetes szern6lyek azonosit6silhoz sziiks6ges
jogosultsigokat, felt6telrendsz ert, akir a web-oldal iizerneltet6s6hez sziiks6ges

informatikai felt6teleket biztositjrik, azok a V6llalkoz6val egyiittmrikddjenek 6s

biztositsrik mindazt, anely az adott szem6ly / c6g kiizremr.ik6d6se n6lkiil nem

biztosithat6. Egyebekben szolg6ltatashoz sziiks6ges valamennf feltetelt a vrillalkoz6
kdteles biztositani.

5.) Szerz6d<i Felek megdllapod6sa szerint a V6llalkoz6 a szolg6ltat6st saj6t tesztel6st 6s

elfogad6st k6vet6en adja 6t Megrendel<i r6sz6re. Atad6s csak iizembiztos mtik6d6s

eset6n lehets6ges.

6.) Szerz6d6 Felek meg6llapodisa szerint a szolg6ltat6sok ritadrisi helye Megrendel<i

sz6khelye, a tesztirzem lebonyolitAsenak a helye a V6llalkoz6 2081 Piliscsaba,

Honfoglal6s ritja 5. szrirn alatti sz6khelye / telephelye.

7.) V6llalkoz6 a v6llalkoz6i dij megfizet6sdvel egyidejiileg a Megrendel6re ruhiaza ii a

szoftver korl6toz6smentes haszn6lati jog t, igy Megrendel<i a szoftvert szabadon 6s

korl6toz6smentesen hasznillhatja iizleti tev6kenys6ge sorin azzal, hogy azt

folyamatosan ellen6rizni ds tesztelni kdteles a rendszer terheldsdt6l fligg<ien.

8.) V6llalkoz6 v6l1alja tov6bb6, hogy a szoftverfejleszt6s eredm6ny6nek 6tad6s6t kdvet6

10 napon beliil a Megrendel6 6ltal kijeldlt legfeljebb 5 f6 rdszdre a szoftver

mr.ik6d6s6t bemutatja 6s betanitja. A betanit6shoz sziiksdges eszk6zdket ds a helyszint
Megrendel6 biztositja.

II. AVALLALKOZOID(I

1.) A jelen szerz6d6sben foglalt szoftverfejlesztdsi szolg6ltat6s dija 14.500.000.,- Ft +
6fa,, azaz tizenn6gymilli6- }tsziaezer forint + Altalinos forgalmi ad6, melynek

m6rt6ke 27 oh, azaz 6sszesen 18.415.000.,- Ft (a tovibbiakban: vrillalkoz6i dij).

2.) A V6llalkoz6i dij mag6ban foglalja a jelen szerztid6sben meghat6rozott

szoftverfejleszt6ssel kapcsolatos al6bbi k6lts6geket:
o szoftverfejleszt6ssel kapcsolatos kdlts6gek,
o magyar nyelvii haszndlati utasitis 6tad6sival kapcsolatos kiilts6gek,

. betanitdssal kapcsolatos k6lts6gek

. forr6sk6d.
v6llalkoz6 tov6bbi dijkdvetel6st, ig6nyt - ide nem 6rtve a jelen szerz6ddsben

meghatarozott fejleszt6sen feliili rijabb fejleszt6si ig6nyeket - ezen szeruod's kapcs6n

nem sz6mithat fel.

3.) V6llalkoz6 sz6mla benyujtis6ra az al6bbiak szerint jogosult

- 3 db rlszszirria nyrijthat6 be a v5llalkoz6i dij 30-20-30 oh-in6l, a feladatok 30-50-

80 %-anak elkdszitds6t 6s 6tadiis6t kdvettien,

- v6gsz6mla a v6llalkoz6i dij 20 %-6161 nyfjthat6 be a szerz6d6s marad6ktalan

teljesitdsdt kdvet6en.
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4.) A V6llalkoz6i dij megfizet6sere a Vdllalkoz6 szabilyos szdmlijanak benyujt6s6t 6s a
teljesit6s igazol6s6t kdvet6en kertil sor 15 napos fizetdsi hatarid6 alkalmaziis6val.

5.) Vtillalkoz6 a szabiilyos sziml6j6t a Megrendeki dltali elismert teljesit6st kdvet6en
nytjthatja be, amelyhez csatolni kdteles Megrendel6 teljesit6sigazol6s6t.

6.) Megrendel6 nem tagadhatja meg a teljesitdsigazolis kibocs6t6s6t, amennyiben a
V6llalkoz6 teUesitette ajelen szerz6ddsben meghat6rozott valamennyi kdtelezettsdg6t.

7.) V6llalkoz6 nem fizet, illetve sz6mol el a szerzrid6s teljesitds6vel 6sszefligg6sben
olyan k6lts6geket, melyek az 56. $ (l) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nsm
megfelel6 triLrsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a V6llalkoz6 ad6kdteles
j6vedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak.

8.) Megrendel6 a kifizetdsek vonatkoziisiiban az ad6zits rendj6r6l sz6l6 2003. 6vi XCII.
t6rv6ny (Art.) 36/,{.$ szerint jar el, 6s felhivja V6llalkoz6 figyelm6t, hogy
alvdllalkoz6i tekintetdben kifizettikdnt neki is eleget kell tennie ezen jogszabrilyi
kdtelezetts6gnek.

III. A vALLALKozo JoGAI fs rOreIrzETTsfGEI

l.) A V6llalkoz6 a jelen szerz6d6s megkdt6sdt kdvet6 11 h6ten beliil k6teles a
szoftverfejlesztdsi szolgriltatrisait 6tadni Megrendel6 rdszdre. Az |tadfls azt jelenti.
hogy a szoftver iizembiztosan mr.ikiidik, tovSbb6 V6llalkoz6 atadta a magyar nyelvii
haszniilati utasitrist. V6llalkoz6 az fltadist kdvet6 l0 napon beliil kdteles igazolni,
hogy a Megrendel6 6ltal kijeltilt legfeljebb 5 ftt rdsz6re a szoftver mtikdd6s6t
betanitotta.

2.) YAllalkozd a benyujtott ajrinlata szerint jogosult alvdllalkoz6t ig6nybe venni. A
teljesitdsben kdteles kdzremrikddni az olyan alv6llalkoz6 ds szakember, amely a
kdzbeszerzdsi eljtir6sban rdsa veu az ajrinlattev6 alkalmassrigrinak igazolisriban.

3.) V6llalkoz6 a szerz<id6s teljesitdsdnek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a
Megrendel6 szdmbra megismerhetriv6 teszi 6s a Kbt. 125.$ (5) bekezd6s szerinti
iigyletekr6l a Megrendel6t haladdktalanul 6rtesiti.

4.) V6llalkoz6 a szerz6ddsben vdllalt feladatok ellit6sa sordn tudom6s6ra, illetve
birtokdba jut6 a Megrendel6 szerzriddseire, tevdkenys6geire ds dolgoz6ira vonatkoz6
iizleti titoknak min6siil6 tdnlt, adatot, inform6ci6t, dokumentumot, tov6bb6 a
tudom6srira jutott szerndlyes adatokat zALrtan, titkosan, kizfuolag rendeltet6s6nek
megfelel6en kezeli.

IV. A MEGRENDEL6 JOGAI fS XdTTIBZETTS6GEI

1.) Amennlben a v6llalkoz6 k6sedelmesen teljesiti a jelen szerz6d6sben foglalt
kdtelezettsdgeit, rigy a Megrendel6 a kdsedelmes napoka vonatkoz6an jogosult a
jelen szerz6ddsben meghatirozott nett6 vrillalkoz6i dij l%-inak megfelel6 k6sedelmi
kdtb6r k6vetel6sere minden egyes k6sedelmes nap utiin. A Felek a L6sedelmi k6tb6r
maximilis mdrtdkdt a jelen szerzrid6sben 20 napi tdtelben maximalizriljriLk.
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2.) Amennyiben a k6sedelmes napok sz6ma el6ri a 10 (tiz) napot, rigy Megrendel<it

v6laszt6sa szerint az al6bbi jogok illetik meg:

- tov6bbi maximum 10 napos p6thatirid6t adhat 6s k6vetelheti tov6bbra is a

k6sedelmi k6tber esed6kes 6sszeg6t,
- a p6thatarid6 eredm€nytelen elteltdt kdvet<ien jogosult a jelen szerz6ddst6l a

V6llalkoz6hoz cimzett egyoldahi nyilatkozattal el6llni 6s meghirisul6si kdtb6rt
k6vetelni,
- p6thallrid6 ad6s n6lkiil jogosult a jelen szerz6d6st6l a Vdllalkoz6hoz cimzett

egyoldalir nllatkozattal el6llni 6s meghirisuliisi k6tb6rt k6vetelni.

3.) Felek rdgzitik, hogy Megrendel6 vagy k6sedelmi, vagy meghirisul6si k6tb6r
k6vetel6s6re jogosult, a kett6re egytitt nem.

4.) Felek megdllapod6sa alapjrin a meghirisuklsi k6tb6r m6rt6ke a jelen szerz6ddsben

meghatrirozott V6llalkoz6i dij 2lo/u nak megfele16 iisszeg.

5.) V6llalkoz6 a kdtb6r megfizet6sdre a Megrendel6 erre vonatkoz6 irrisbeli felsz6lit6s6t

kdveto 8 napon beliil k6teles. Amennyiben ezen k6telezetts6g6nek nem tesz eleget,

rigy a V6llalkoz6 a Ptk-ban meghat6rozott mdrt6kti k6sedelmi kamatot is kdteles

megfizetni a Megrende16 rdsz6re.

6.) V6llalkoz6 a Megrendel<i erre vonatkoz6 felsz6litasiban meghat6rozott bankszamlara

k6teles a k6tb6r, illetve a k6sedelmi kamat fizet6si k6telezettseg6t teljesiteni.

7.) MegrendelS el6ll6sa esetdn a Felek az eredeti dllapotot 6llitji*- helyre, azaz a

lesz6llitott elemek a Villalkoz6t illetik meg 6s k6vetelheti az igazolt felmeriilt
k6lts6geinek a megt6rit6s6t.

8.) Amennyiben a szoftver etvdteldt kdvet<ien Megrendel6 azr tapasztalja, hogy az egyes

rendszerelemek nem, vagy nem megfelel6en miikddnek, fgy V6llalkoz6 kdteles

legal6bb 3 h6napig a Rendszer ingyenes javit6s6ra, amely javit6s t6rt6nhet

t6vfeliigyelet ritjan, vagy szem6lyesen, de a javitasnak, helyre6llitasnak legkds6bb a

bejelentdst6l szfunitott 3 Munkanapon beliil meg kell tdrt6nnie.

9.) A Kbt. 125.$ (5) bekezd6se alapj6n Megrendel6 jogosult a szerz6ddst felmondani, ha

a) V6llalkoz6 szervezeteben kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%o-ot meghalad6

tulajdoni r6szesedest szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy szern6lyes joga szerint

jogk6pes szervezet, amely nem felel meg az 56.$ (1) bekezd6s k) pontj6ban

meghat6rozott felteteleknek,
b) v6ttalkoz6 k6zvetetten vagy kdzvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valamely jogi szern6ly vagy szernelyes joga szerint jogk6pes szervezetben,

amely nem felel meg a Kbt. 56.$ (1) bekezd6s k) pond5ban meghatarozott

felt6teleknek.

Szerz6d6 felek rogzitik, hogy a szerzodds fentiek szerinti felmond6sa eset6n a

Vrillalkoz6 a szerz6d6s megsziiLn6se el6tt mrir teljesitett szolgrlltat6s szerz6d6sszert

p6nzbeli ellen6rt6k6re 6s az igazolt k6lts6gei megt6rites6re jogosult'

V. SZAVATOSSAG,JoTALLAS
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1.) V6llalkoz6 felt6telen szavatossdgot v6llal arra ndzve, hogy ajelen szerz<idds soriin tett
nyilatkozatai a val6siignak megfelelnek 6s igazak a szerz6d6skdtds id6pontj6ban is.

2.) Y illalkoz6 teljes 6s felt6telen szavatoss6got v6llal arra, hogy a szoftverre
vonatkoz6an korl6toz6smentes haszniilati jogot ad 6t Megrendel6 r6szdre ds hogy
harmadik szem6lyeknek nincs olyan joga, amely akiir Megrendel6 jogszerzdsdt, akflr
az adatrdgzit6st, ak6r a szoftver felhasznrilis6val kapcsolatos bri.rmely jogot, vagy
haszn6latot korl Atozn6, vagy kizirn6.

3.) Vdllalkoz6 teljes 6s felt6tlen garancirit vrillal arra, hogy minden sziiks6ges enged6llyel
rendelkezik a szoftver haszn6latrinak ritad6sara vonatkoz6an.

4.) V6llalkoz6 a hibitlan teljesit6s6rt j6t6ll6sra is kdteles, melynek idele 12 (azaz
tizenk6t) h6nap. Vdllalkozo csak az dnhibejeb6l ad6d6 hibrik javitris6ra kdtelezheto
garancidlis formdban.

5.) A j6tillesi ido az ad kdvet<i nappal veszi kezdetdt, amelyen a Megrendeki
kapcsolattart6ja a teljesit6s igazoldsdt aleirta, illet6leg objektive al6irhatta volna.
El6re l6that6 akaddlyoztatris eset6n a Szerz<id6 Felek kdtelesek minden elvrirhat6 6s

6sszeni intdzkeddst megtenni annak 6rdekdben, hogy a teljesitds zdkken6mentesen
megtdrt6njen.

6.) A j6t6ll6si id<i alatt felmertil6 rendellenessdgeket (kifogrisokat) a Megrendel6 k6teles
ir6sban, k6sedelem n6lkiil, a rendelleness6g (kifog6s) leiriis6val a V6llalkoz6
tudomrisdra hozni. A kdzl6s kdsedelm6b<il ered6 kdr6rt a Megrendel<i a felel6s. A
j6t6lldsb6l ered<i jogokat a szoftver hasznrilati illetve tulajdonjogrinak 6truhriarlsa
eset6n az rij tulajdonos erv6nyesitheti a V6llalkoz6val szemben.

7.) Y llalkoz6 a tudom6s6ra hozott rendelleness6g (kifog6s) kivizsg6lls6t kdteles
k6sedelern n6lkiil, de tudom6siira jut6sat6l szrlrnitott legkds<ibb 2 (azaz kdt)
munkanapon beliil megkezdeni, 6s a rendellenessdget a Megrendel<ivel
egyiittmrikddve elh6.,ritani.

8.) Ha a rendelleness6g oka a j6uilkisi id6 alatt az itadoff Szoftver-egys6gben a
V6llalkoz6 kdzremrikdddse ndlkiil vdgrehajtott a Szoftver-egys6g integritas6t drintri
beavatkoz6s, a Vdllalkoz6 nem kdteles a j6t6ll6sra, illet6leg a rendellenessdg
elh6ritds6ra csak kiildn dijazris ellendben kdteles. V6llalkoz6 a j6t6ll6s id6tartama
alatt a felel6ssdg alol csak akkor mentesiil, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesitds
ut6n keletkezett , vagy az a Megrendel6 rdszdr6l t6rtdnt k6zrehat6s miatt kdvetkezett
be. Nem tekinthet6 programhibiinak a Megrendeki drdekkdrdn kiviil6ll6 k6riilm6ny,
illetve a Megrendelti 6rdekk6r6be tartoz6, de kiils6 kdriilmdny 6ltal befolyisolt
kiiriilmdnyb6l ad6d6 nem korrekt programmrikddds ds/vagy egy6b szoftver
probldmdkb6l ad6do helyelen programmrikddds (pl. rin. szdmit6gdpes virus, hacker
miatt el6fordul6 brlrmilyen probl6ma, szakszerii ment6s hieny6ban adatb6zis sdriilds
6s/vagy adatveszt6s). Ha a szoftveregysdg meghib6sodrlsiiban a Megrendel6t terheki
kartantart6si kdtelezetts6g elmulasztiisa is kdzrehatott, a szavatossrigi kdtelezetts6g
teljesit6s6vel felmertilt k6lts6geket kdzrehat6sa ardnyiiban a Meg;ndel6 kdtele;
viselni.
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9.) Felek rdgzitik, hogy amennyiben aj6t6tltisi id6szak alatt Feleken kivtilill6 3. szemdly

b6viti/fej leszti lovitbb az alkalmaz6st, rigy a V6llalkoz6 j6tAll6si kdtelezettsdge

megsziinik.

10.) Amennyiben Megrendel6vel szemben 3. szemdly b6rmilyen, a szoftverrel,

illetve az ahhoz kapcsol6d6 vagyoni jogok haszniilat6val kapcsolatos ig6nnyel lepne

fel, rigy a V6llalkoz6 Megrendel6 helyett a 3. szemdllyel szemben kdzvetleniil
helyt6llSsra nem k6telezett.

\T. SZERZ6DfSM6DOSiTAS,fNTTSiTfSE,X,KAPCSOLATTARTAS

1.) Szerz6d<i Felek meg6llapod6sa szerint ajelen szerztid6s ir6sban j6n l6tre 6s csak 6s

kizfu6lag irrisban m6dosithat6, a Kbt. 132. $ rendelkez6seinek betartSsa mellett.

2.) A Felek egymishoz int6zett minden nyilatkozata ir6sban 6rv6nyes 6s hatSlyos' Az
ir6sbelis6gre vonatkoz6an a Felek az al6bbiakban Sllapodnak meg: (i) szern6lyes

6tad6s, a k6zbesitds megtdrt6ntet tanrisit6 m6don, (ii) ajrinlott, vagy t6rtivev6nyes
postai kiildemOny. A Feleknek a m6sik fdlhez kiilddtt postai kiildem6nye a felad6st6l

szriLrnitott dtddik munkanapon k6zbesitettnek tekintend<i, kiv6ve, ha a mrisik f61

bizonyitani tudja a kdzbesitds ett6l eltdr6 id6pontj6t. Ezen szab lTt kell alkalmazni

akkor is, amennyiben postai kiildemdnyre vonatkoz6 tdrtivevdny ,,nem kereste", vagy

,,elkdltdz6tt" jelz6ssel 6rkezett vissza.

3.) A Felek 6ltal kapcsolattart6sra kijeldlt szem6lyek :

Megrendel<i rdsz6r6l: R6thelyi Barbara irodavezet6
Telefonszrim: 06-1 -37 2-6590
Telefax: 06-1-209 1107

E-mail cim : brethelyi@emi.hu

V6llalkoz6 16szdr6l: Uzsoki M6t6 i.iglwezet6

Telefonsziim: 06-30-269 -2192
Telefax : 06-l -'7 99 -43 49
E-mail cim: uzsoki.mate@serpentarius.hu

V. EGYfBRENDELKEZfSEK

l.) Szerz<id6 felek tudomiisul veszik. hogy az Allami Sziimvev<iszdkrdl sz6lo 201.1. dvi

LXVI. t6rvdny 5. $ (5) bekezddse szerint az Allami Szimvev<iszdk - az Allami

Sz6mvev6sz6kr6l sz6l6 201 1. 6vi LXVL tdrv6ny 5. $ (3H4) bekezd6s szerinti

ellen6rz6si feladataival iisszeffigg6sben - ellen<irizheti az llamhilztartas

alrendszereib6l finanszirozott beszerz6seket €s az itllamhhztant6s alrendszereihez

tartoz6 vagyont 6rint<i szerz<id6seket a Megrendel<in6l, a Megrendel6 nev6ben vagy

k6pviseletEbm eljar6 term6szetes szern6lyn6l 6s jogi szernelyn6l, valamint azokn6,l a

szirzodo felekndi akik, illewe amelyek a szerz6d6s teljesit6s66rt felel<isek, tov6bb6 a

szerz6d6s teljesit6s6ben k6zremtiLkdd6kn6l'

2.) Szerzodo Felek megtillapod6sa szerint a jeler. szerzodlsben meghatarozott hatririd6k

napllri napban 6rtend6k, kiv6ve, ha a ielen szerz6d6s kifejezetten ett6l eltef6en nem

rendelkezik.



3.) A jelen szerz6d6s brirmely pontj6nak esetleges 6rv6nltelens6ge nem 6rinti a teljes
szerz6dds drv6nyessdg6t, kivdve, ha az 6rv6nytelen pont olyan mdrtdkben 6rinti a
Felek jogait 6s k6telezetts6geit, hogy az 6rv6nytelen pont n6lkiil a Felek
nyilv6nval6an nem krittittdk volna meg a szerzbddst.Ervdnltelen pont esetdn a Felek
kdtelesek megtenni mindent az erv6nytelen pont 6rvenyess6 nllvriLnitrisa erdek6ben.

4.) Szeniidb Felek a jelen szerz6d6sb6l ered6 jogvirik rendez6se 6rdek6ben kifejezetten
k6telezetts6get v6llalnak a vitris iigyek b6k6s rendez6sere 6s k6telezik magukat, hogy
a m6sik fel erre vonatkoz6 iriisos felsz6litrisrira szern6lyes egyeztet6st folytatnak
legaldbb k6t alkalommal. A jogvita b6k6s rendez6s6re tett trirgyalasok sikertelens6ge
esetere a Felek - a pertargy 6rt6k6nek fiiggveny6ben- a Budai Kdzponti Keriileti
Bir6s6g illet6kess6g6t kdtik ki. Amennlben a perttirgy 6rt6ke meghaladja a helyi
bir6s6g hatisk6r6t, rigy a Felek az 6ltal6nos illet6kess6gi 6s hat6sk6ri szab6lyok
szerint jri.rnak el.

5.) Jelen SzerzSd6st a Felek elolvasils ds 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t, szerz5d6ses akaratuk kifejezdsdre c6gszenien, szab6lyosan al6irti*..

6.) Felek a jelen v6llalkozdsi szerz6dds aliir6s6val kijelentik, hogy az itt meghat6rozott
kdtelezetts6gek v6llal6siihoz sziiks6ges felhatalmaz6sokkal 6s enged6lyekkel
rendelkeznek 6s szervezetiik / tarsasdguk nevdben szab6lyszenien felhatalmazottak a
szerz6dds al6ir Asitr a.

7.) A jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott kdrddsekben a Polg6ri T6rv6nykdnyvr6l sz6l6
2013. 6vi V. tdrv6ny rendelkezeseit kell alkalmazni.

Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerz6d6s megk6tds6re, az abban foglalt
kdtelezetts6gek v6llal6s6ra ds teljesit6sdre. Jelen szerz6dds Felek egybehangz6 akaratrib6l j6tt
rctre, 77, azaz het oldalon, iisszesen 4 p6lddnyban, melyb6l 3 pdldrlny a Megrendel6t, I
p6ld6ny pedig a V6llalkoz6t illeti.

Kelt: Budapest, 20 I 5. mri.rcius 2,&eserrenozo
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