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Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság neve:
Adószám:
Közösségi adószám:
Pénzforgalmi számla:
Székhelye:
Levelezési címe:
Képviselő neve:
,mint Bérbeadó
(a továbbiakban együttes megnevezésük során: Felek) között jött létre.
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. Bérlő részére a lenti pont szerinti eszközök szállítása és beüzemelése, bérbeadása a
szerződés futamideje alatt.
A szerződés III.3 pontjában részletesen meghatározott költségfigyelő és egységes nyomtatásés beolvasás kezelési megoldási rendszer (szoftver) telepítése és üzembe helyezése.
2. A szerződés szerinti termékmennyiség:
kategória
mennyiség
ebből
papírkazetta
bővítés

A4
2 db

A4 MFP
12 db

A3 MFP
8 db

A3 CMFP
3 db

Szoftver
1 db

-

3 db

4 db

2 db

-

A részletes műszaki specifikációt a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét
képező Műszaki Leírás tartalmazza.
3. Ha a szerződés időtartama alatt a jelen szerződés tárgyát érintő kötelezően alkalmazandó,
vagy Felek kikötésén alapulóan alkalmazandó szabvány megváltozik, akkor Bérbeadó köteles
ezt Bérlő részére haladéktalanul írásban jelezni. Felek ilyen esetben kötelesek egymással
egyeztetést kezdeményezni, ám Bérbeadó ettől függetlenül is vállalja, hogy az egyeztetések
Felek általi kölcsönös lezárásáig is az új követelményeknek mindenben megfelelő minőségű és
csomagolású, illetve szállítási és tárolási feltételeket, környezetvédelmi igényeket kielégítő
módon teljesít.
4. Bérbeadó kijelenti, hogy - ismerve Bérlő tevékenységének jelentőségét - kész és képes a
Bérlő szerződéses céljának megfelelő teljes körű, gondos és magas színvonalú teljesítésre.
Bérbeadó köteles minden olyan tevékenységet ellátni, feladatvégzést kifejteni, amely a
közbeszerzési eljárás során tett érdemi vállalásainak és kijelentéseinek teljesítéséhez és a
bérlői cél teljesítéséhez szükségesek.
II. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSE
1. A szerződés időtartama:
A szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép hatályba. A szerződés hatálya a
szerződés aláírásától számított 60 hónapig tart.
2. A szerződés teljesítése:
2.1. Az ajánlattételi felhívásban meghatározott specifikációjú és darabszámú eszközt és
szoftvert a Bérbeadónak a szerződés aláírásától számított 30 naptári napon belül a Bérlő
kijelölt telephelyeire (2. számú mellékletben) kell szállítania és ott üzembe helyeznie.
Amennyiben ezen időpontig nem történhet meg a termék átadása, és az Bérlőnek nem róható
fel, úgy az ezen időpont után felmerült Bérlői többletköltségeket, károkat Bérbeadó köteles
viselni.
Bérbeadó feladata a forgó, kopó, fogyó eszközök, alkatrészek biztosítása a Szerződés VI/1
pontja szerint.
3. A költségmenedzsment rendszerrel kapcsolatos elvárások
A telepítésre kerülő költségfigyelő és egységes nyomtatás- és beolvasás kezelési
megoldási rendszer teljes körűen együttműködik a megajánlott gépparkkal, biztosítja a
felhasználók egyedi azonosítását, tételes kimutatást tesz lehetővé az összes nyomtatásról
és másolásról. A nyomtatási menedzsment rendszer valamennyi nyomtatott, szkennelt és
másolt dokumentumot nyilvántart, igény szerint biztonsági archívumot készít,
szabályalapú dokumentumkezelést tesz lehetővé. A felhasználók mindegyik multifunkciós
berendezés esetén PIN és/vagy közelítő kártyás azonosítás után férhetnek a rendszerhez a
beállított jogosultságoknak megfelelően. A kártyaolvasóknak kezelniük kell a meglévő
vállalati beléptető rendszer kártyáit.
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A rendszer minden nyomtatási, másolási és beolvasási költséget számon tart. A
felhasználók bármilyen hálózati nyomtatóra küldhetnek bizalmas dokumentumokat,
amelyek nyomtatása csak a személyes jelenlétükben történik meg. Lehetővé teszi, hogy a
rendszergazda szabályokat állítson fel a dokumentumok nyomtatásának módjával és
helyével kapcsolatban. Szabályozhatja a kinyomtatható színes oldalak számát, egy
dokumentumban az oldalak számát vagy az összköltségét. Lehetővé teszi a fokozottabb
biztonsági intézkedések alkalmazását a multifunkciós készülékek használatát illetően. A
dokumentumokat a szerver tárolja addig, amíg a felhasználó nem azonosítja magát a
multifunkciós készüléken, és nem ad engedélyt a nyomtatásra.
Az A4 és A4MFP kategóriájú eszközök esetében nem feltétel a felhasználói hitelesítés és
az ehhez kapcsolódó funkciók, de a felhasználónkénti nyomatszám és az összesített
másolás költségfigyelő rendszerbe történő automatikus nyilvántartása igen.
Elvárt képességek:


A nyomtatási/másolási kiadások és megtakarítások tökéletes átláthatósága



Nyomtatási és másolási kiadások ellenőrzése az egyes felhasználók, a részlegek
és a projektek szintjén



A színes nyomtatás és fénymásolás ellenőrzése



A nyomtatási szabályok
megtakarításokat



A felhasználók láthassák a nyomtatási feladatok költségét és a megtakarítási
lehetőségeket



Megakadályozza a papíralapú dokumentumok és digitális információk
illetéktelen lemásolását



Teljes tartalomellenőrzési útvonal



A felhasználók
dokumentumot



Ha az egyik nyomtató nem működik, a felhasználók átmehetnek egy másikhoz,
hogy kinyomtassák a dokumentumaikat



Az arra jogosult felhasználók felvehetnek olyan dokumentumokat is, amelyeket
más helyről vagy más felhasználók küldtek nyomtatásra



A nyomtatási feladatokat át lehet irányítani a kevesebbet használt
nyomtatókra



Az ellenőrzési információt és a dokumentumok másolatát későbbi felülvizsgálat
céljából el lehet küldeni egy archiváló rendszerbe.



Az elkészült dokumentumok adatait adatbázisban tárolja, onnan statisztikák
készíthetők akár manuálisan, akár automatikusan, előre meghatározott
időpontokban. Egyedi riportok készítésének lehetősége (időszak, eszköz,

bármelyik

betartatásával

nyomtatónál
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optimalizálni

felvehetik

a

lehessen

a

kinyomtatott

felhasználó, felhasználás módja, dokumentum típusok, eszközkihasználtság,
megtakarítás stb.)


A felhasználói jogosultságok egyedileg meghatározhatóak és illetve
csoportokhoz rendelhetőek legyenek. Felhasználókat a rendszer képes legyen
az MS Active Directory-ból importálni.



Minimum Windows Server 2016R2 kompatibilis



WEB alapú kezelőfelület

A szoftver üzembe helyezéséhez szükséges informatikai infrastruktúrát az Ajánlatkérő
köteles biztosítani a Bérbeadó által előzetesen megadott feltételek szerint (hálózat,
szerver, hardver, operációs rendszer).
4. Akadályközlési kötelezettség:
4.1. Amennyiben Bérbeadó a szállítási határidőt nem tudja tartani, úgy köteles haladéktalanul,
az ok feltüntetésével, és a várható késedelem megjelölésével Bérlőt erről írásban tájékoztatni
(továbbiakban: Akadályközlő Levél). Az Akadályközlő Levélben foglaltak a teljesítési határidőt
nem módosítják, Bérlő reagálásának elmaradása az akadályközlő levélben foglaltakra nem
érinti Bérlő késedelmes teljesítésből eredő törvényes és szerződésen alapuló jogait.
A Bérbeadó késedelme esetén a Bérlő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Bérbeadó a
póthatáridőn belül nem teljesít, a Bérlő jogosult a szerződéstől elállni.
4.2. Az akadályközlési kötelezettség elmulasztása Bérbeadó részéről a szerződés teljesítése
körében irányadó együttműködési kötelezettség megsértésének minősül, és Bérlő felmondási
jogát alapozhatja meg.
5. Ha jelen szerződésben vállalt szállítási határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy
Bérbeadó csak olyan számottevő késéssel tud teljesíteni, ami Bérlőnek már nem áll
érdekében, Bérlő jogosult a szerződéstől elállni, és a termékeket más forrásból beszerezni. Az
így esetleg keletkező árkülönbözetet Bérlő kártérítés jogcímén Bérbeadóval szemben
érvényesítheti, a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér és kártérítési igény követelése
mellett.
6. Előszállítás:
Bérbeadó előszállításra akkor jogosult, ha ezt Bérlővel előzetesen egyeztette, ahhoz Bérlő
írásbeli hozzájárulását adta.
7. Teljesítés helye (szállítási helyek):
7.1. Bérbeadó a Bérlő által legkésőbb ... napjáig pontosított a 2. számú mellékletben
meghatározott szállítási helyszínre köteles szállítani az eszközöket.
IV. A TELJESÍTÉS MÓDJA
1. Kiszállítás:
1.1. Bérbeadó a termékeket szállítólevél kíséretében, saját költségére és felelősségére szállítja
ki.
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1.2. A terméket a Bérbeadó a Műszaki Leírásban részletezettek szerint a saját göngyölegeiben
adja át Bérlő részére, mindezért külön térítési díjat nem számolhat fel.
2. Kárveszély átszállása:
Bérbeadót terheli a szállítás, a biztosítás és a lerakodás költsége. Bérbeadóról a kárveszély a
szállítási címen történő termékátadáskor, a fuvar-eszközről történő lerakodást követően száll
át Bérlőre, azaz a lerakodás a Bérbeadó költsége és kockázata.
Bérlő köteles saját költségén teljes körű vagyonbiztosítást kötni az eszközökre vonatkozóan,
azok üzembe helyezésétől kezdve, az eszközök teljes értéke vonatkozásában, és köteles azt a
Szerződés teljes hatálya alatt fenntartani. Amennyiben Bérlő rendelkezik vagyonbiztosítással,
úgy köteles az eszközökre azt a Szerződés teljes hatálya alatt kiterjeszteni. Bérlő köteles
azonnal írásban értesíteni Bérbeadót, amennyiben az eszközökkel kapcsolatban bármilyen
káresemény történik, és köteles gondoskodni arról, hogy a biztosítási jogviszony
rendelkezéseinek megfelelően arról a biztosító is határidőben értesüljön. Bérlő köteles
Bérbeadó kérésére, valamint minden tárgyév január 30. napjáig Bérbeadó részére eredeti
példányban bemutatni és másolati példányban átadni a berendezés biztosítási kötvényét, és a
biztosítási díj befizetését igazoló dokumentumot. Bérlő köteles a biztosítás
kedvezményezettjeként az eszközök vonatkozásában a Bérbeadót, mint tulajdonost,
megjelölni, így a Bérbeadó jogosult minden olyan összegre, mely az eszközöket érte kár vagy
egyéb biztosítási esemény következtében a biztosító által kifizetésre került. Ha a biztosító
bármilyen okból a Bérlő részére teljesített volna fizetést, úgy a Bérlő köteles erről Bérbeadót
haladéktalanul tájékoztatni, és a kapott összeget Bérbeadó részére továbbítani. A biztosító
esetleges teljesítése nem mentesíti a Bérlőt a kártérítési kötelezettsége alól, azonban a
biztosító által kifizetett összeggel a kár mértéke csökken.
3. Átadás-átvétel:
3.1. Üzembehelyezés:
Az üzembehelyezést vagy Bérbeadó, vagy Forgalmazója végzi. Az üzembehelyezést követően
Felek Üzembehelyzési jegyzőkönyvet állítanak ki, mely igazolja a teljesítés megtörténtét és
amely alapján a számlázás kezdetét veheti.
4. Bérbeadó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörébe
tartozó más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak
érvényességére, teljesítésére vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
5. Bérbeadó továbbá kötelezettséget vállal, hogy tevékenysége során a Bérlő érdekeit
messzemenően szem előtt tartja és a Bérlő érdekeit sértő előnyöket, jogokat nem szerez.
6. A Berendezés tulajdonjoga a Bérlőre nem száll át. A Berendezés harmadik személy által
történt lefoglalása, illetve végrehajtási- vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Bérlő
köteles a Bérbeadó tulajdonjogát bejelenteni és erről Bérbeadót haladéktalanul értesíteni.
Bérlő a Berendezést nem jogosult megterhelni, azt értékesíteni, elidegeníteni, azzal bármilyen
egyéb formában rendelkezni.
7. A Berendezésen futó szoftver a Bérbeadó szellemi terméke, és azon a Bérbeadónak van
szerzői joga, vagy harmadik személy olyan szellemi terméke, melyen a Bérbeadó Bérlő részére
jelen Szerződés feltételei szerint átruházható felhasználói joggal rendelkezik. A Bérbeadó a
Berendezés használatba adásával a használat tartamára engedélyez a szoftveren nem
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kizárólagos, át nem ruházható, Magyarország területére korlátozott felhasználói jogot a
Bérlőnek. Amennyiben Bérlő a Berendezést Magyarország területén kívülre kívánja szállítani,
akkor a felhasználói jogra vonatkozóan Felek egyedi megállapodást kötnek. A felhasználói jog
ellenértékét a bérleti díj tartalmazza. A Berendezés Bérlő birtokából történő kikerülésével,
illetve a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésével a felhasználói jog is megszűnik.
Bérbeadó jogosult a szoftvert bármikor módosítani. Bérbeadó a szoftver frissítésére – a
szoftverhiba esetét kivéve – nem köteles.
A felhasználói jog nem jogosítja fel a Bérlőt arra, hogy a szoftvert bármilyen formában
többszörözze, azt nyilvánosságra hozza, módosítsa, kiegészítse, ahhoz bármilyen formában
hozzányúljon, azon másnak bármilyen terjedelmű felhasználói jogot engedélyezzen.
8. Bérlő köteles minden év január 31. napjáig az előző év december 31-én nála fellelhető
eszközökről tárolási nyilatkozatot tenni Bérbeadó felé, a 3. számú mellékletben szereplő
Tárolási Nyilatkozat kitöltésével és megküldésével.
V. AZ ELLENÉRTÉK MÉRTÉKE, FIZETÉSE
1. Az ellenérték mértéke:
Bérleti díj: xxxxx,- Ft/hónap + ÁFA, azaz xxxxxxx forint per hónap plusz általános forgalmi adó.
Az eszközök és szoftver összes Biztosítási Értéke/Piaci értéke: *szerződéskötéskor kitöltendő ,Ft.
2. Az ellenérték jellege:
Az ellenérték forintban értendő. Az ellenérték tartalmaz minden Bérbeadói költséget, így
különösen, de nem kizárólag: a minőségi/garanciális/jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban
felmerülő költségeket, minden költséget, ami a komplettséghez és a rendeltetésszerű hibátlan
működéshez hozzátartozik.
3. Az ellenérték fizetési ütemezése:
3.1. Bérlő előleget nem fizet.
3.2. Bérlő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő Bérbeadói
teljesítésről havonta teljesítésigazolást állít ki a tárgyhó 25. napjáig. A teljesítésigazoláson a
havi teljesítéseknek tételesen kell megjelennie nyomtatónként.
Számlázás vonatkozásában a Felek időszakos - havi – elszámolásban állapodnak meg. Számla
kiállítására Bérbeadó a tárgyhó utolsó munkanapján, a 3.2. szerinti teljesítésigazolás Bérlő
általi aláírását követően jogosult. A benyújtott számla ellenértékét Bérlő a számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett a Ptk. 6:130. § (1) és (2)
bekezdéseiben foglaltak szerint köteles teljesíteni. Bérlő az ellenértéket Bérbeadó […]*
szerződés aláírásakor véglegesítendő számú számlájára történő átutalással fizeti meg.
A benyújtott számlához kötelezően csatolandó melléklet a Bérlő által aláírt teljesítésigazolás
egy eredeti példánya.
A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos
jogszabályi előírásoknak.
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Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlán
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ban meghatározott kötelező tartalmi
elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában
meghatározottakon túl, köteles a Bérlő által megadott szerződés-azonosító számot, valamint
a teljesítés jogcímét (a számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezése) feltüntetni.
Bérlő csak az alábbi megnevezéssel illetve címzéssel kiállított számlákat tudja befogadni:
Név: TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Cím: 7634 Pécs, Nyugati ipari u 8.
Bérbeadó a számlát a teljesítést igazoló okmányok kíséretében küldi meg Bérlőnek vagy
személyesen leadja Bérlőnél a Központi Iktatóban.
Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, az a számla kiegyenlítés
nélküli visszaküldését vonja maga után, és az ebből eredő károkért Bérlő nem vállal
felelősséget.
Bérlő sem a számla eltűnéséért, sem az ebből eredő késedelmes fizetésért semminemű
kárfelelősséget nem vállal.
Bérlő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni,
amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.
Bérlői késedelem: Fizetési késedelem esetén Bérlő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Bérbeadó számláján szereplő minden ezzel
ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.

VI. JÓTÁLLÁS
1. Bérlő az eszközök üzemeltetésére a teljes bérleti időtartamra vonatkozóan köteles
Bérbeadó valamely hivatalos szervizpartnerével teljes körű üzemeltetési szerződést kötni és
azt a Szerződés hatálya alatt köteles fenntartani. Ennek igazolását Bérbeadó bármikor kérheti.
A Bérbeadó kizárólagos nyilatkozata irányadó a vonatkozásban, hogy mely cégek tekintendők
hivatalos szervizpartnernek. Felek kijelentik, hogy az üzemeltetési szerződés alapján a
Berendezés rendeltetésszerű állapotáért fennálló jogszabályi felelősség a megkötött
üzemeltetési szerződés alapján a hivatalos szervizpartnert terheli, így az üzembe helyezést
követően a Berendezés bármilyen meghibásodása vagy más hiányossága miatt a Bérlő a
hivatalos szervizpartner felé köteles fordulni, aki az üzemeltetési megállapodásban foglaltak
szerint köteles eljárni, esetenként csereberendezést biztosítani. A Berendezés meghibásodása
ebből kifolyólag nem érinti a Bérlő bérleti díj fizetési kötelezettségét.
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VIII. KÖTBÉREK
1. Bérbeadó tudomásul veszi, hogy a teljesítés neki felróható okból történő késedelme,
meghiúsulása esetén kötbérfizetési kötelezettség terheli az eszközök üzembehelyezéséig.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő, a Bérbeadó írásbeli értesítését követően jogosult
a Bérbeadó által fizetendő kötbér összegét a ki nem egyenlített számla összegéből – a
pénzügyi teljesítéskor – levonni, valamint amennyiben Bérlőnek a kötbér mértékét meghaladó
kára keletkezik, azt jogosult Bérbeadó felé továbbhárítani. Bérbeadó köteles megtéríteni az
általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és a Bérlő partnerei és ügyfelei által
jogosultan Bérlőre hárított kártérítést.
Felek megállapodnak, hogy Bérbeadónak a Bérlő felé a Szerződéssel kapcsolatban mind a
szerződésszegéssel, mind a szerződésen kívül (beleértve a gondatlanságból, törvény által
előírt kötelezettség megszegésével, vagy megtévesztésből) okozott kárért fennálló összes
maximális felelőssége semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a jelen szerződés
szerinti egy éves nettó bérleti díjának összegét. Bérbeadó nem felelős semmilyen
körülmények között és semekkora mértékben semmilyen szerződésszegéssel vagy
szerződésen kívül okozott, közvetett vagy következményes kárért, elmaradt haszonért vagy
bevételért, adatvesztésért vagy az adathasználat lehetőségének elvesztéséért, a Bérlő üzleti
értékének vagy jóhírnevének sérelméért, megtakarítás elvesztéséért. A fenti korlátozások
nem érintik az Bérbeadó felelősségét a szándékosan okozott, valamint emberi életet, testi
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért, mely felelősség a Ptk. 6:152. §-ának
megfelelően nem korlátozható.
A késedelem esetére kikötött kötbér az elmulasztott teljesítési határidőt követő napon, a
teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér a teljesítés Bérbeadónak felróható meghiúsulása
esetén a meghiúsulást követő napon, a szerződés Bérbeadónak felróható megszűnése esetén
a megszűnést követő napon válik esedékessé.
A kötbérigényről szóló értesítésben Bérlő köteles feltüntetni a kötbér jogalapját, a
késedelemmel érintett napok számát, valamint a kötbér összegszerűséget. Az értesítés
történhet:


Szállítólevélen vagy annak mellékletét képező feljegyzésen;

Amennyiben Bérbeadó Bérlő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, de
legalább az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban megtenni. Felek
kifejezetten megállapodnak abban, hogy amennyiben Bérbeadó a fenti határidőt elmulasztja,
az a Bérlői kötbérigény elismerésének minősül.
3. A késedelem esetére kikötött kötbér:
A késedelem esetére kikötött kötbér alapja a teljes nettó havi bérleti díj.
A késedelem esetére kikötött kötbér napi mértéke 5 % mértékű. A késedelem esetére kikötött
kötbér maximális mértéke a teljes nettó havi bérleti díj 30 %-a. Amennyiben a fizetendő
kötbér összege eléri a kötbér maximális mértékét, Bérlő jogosult azonnali hatállyal felmondani
a szerződést.
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4. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér:
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja a teljes nettó havi bérleti díj.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mértéke: 30 %.
Bérlő a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér mellett a teljesítés elmaradásáig terjedő
időre késedelem esetére kikötött kötbért nem jogosult érvényesíteni.
IX. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE
1. Módosítás:
A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek: Jelen szerződésben
szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű aláírásával lehet
módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró képviselő
személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a szerződés
módosítására nem alkalmas.
A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen
szerződést a Ptk. előírásainak megfelelően, a vonatkozó szabályok betartásával lehet
módosítani.
2. Általános elállás:
Bérlő a teljesítésig jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni a Bérbeadóhoz intézett
írásbeli nyilatkozatával, köteles azonban Bérbeadó kárát megtéríteni. Bérbeadót azonban
kárenyhítési kötelezettség terheli.
A Bérlő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha a Bérbeadó a szerződés
teljesítését megtagadta.
3. Megszüntetés:
3.2. Rendkívüli felmondási indokok:
3.2.1. Bérlő a szerződést Bérbeadóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal
felmondhatja, ha a Bérbeadó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten
megszegi, így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:
a) Bérbeadó a Bérlő – szerződésszerű teljesítésre irányuló - felszólításának az
abban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget,
b) Bérbeadó által fizetendő - késedelem esetére kikötött - kötbér mértéke eléri a
maximális mértéket,
c) Bérbeadóval szemben felszámolási, végelszámolási eljárás indul, vagy
felfüggeszti gazdasági tevékenységét,
d) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Bérbeadó szakmai tevékenységét
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt,
Az azonnali hatályú felmondás a felmondás kézhezvételét követő naptól kezdve
szünteti meg a szerződést.
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Bérbeadó súlyos szerződésszegése miatt bekövetkező felmondás esetén, a
Bérbeadó kárainak megtérítésére nem tarthat igényt.
Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti felmondás esetén a Bérbeadó a szerződés
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.
3.3. Bérbeadó a Bérlőnek küldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan felmondhatja a
szerződést, ha a Bérlő
a)

írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg a Bérbeadónak– a korábban
általa elfogadott teljesítés után járó bérleti díjat, annak esedékességétől
számított 30 nap eltelte után sem;

b)

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

A felmondási nyilatkozat a Bérlő általi kézhezvételt követő 30 nap elteltével válik
hatályossá.
3.4. Elszámolás: Jelen Szerződéssel létrejött bérleti jogviszony - fentiekben hivatkozott határozott időtartamára figyelemmel, a rendes felmondás és elállás lehetőségét a Felek
kifejezetten kizárják. A jelen Szerződés szerinti szerződéses feltételek, üzleti számítások csak
és kizárólag abban az esetben biztosítottak, amennyiben a bérleti jogviszony a jelen
Szerződésben rögzített, határozott időtartamig fennáll, ennek tényét a Bérlő aláírásával
kifejezetten elismeri és tudomásul veszi. Amennyiben a bérleti jogviszony annak lejárata
előtt megszűnik, - beleértve a rendkívüli felmondás esetét is, de ide nem értve a Bérbeadó
szerződésszegő magatartása miatti Bérlői rendkívüli felmondás esetét - a Bérlő köteles a
teljes hátralévő időre járó nettó bérleti díjat, mint meghiúsulási kötbért megfizetni a
Bérbeadó kötbérértesítője (egyéb számviteli bizonylat) alapján. Bérlő a jelen Szerződés
aláírásával kifejezetten elismeri a kötbérkikötést, kijelenti, hogy annak tartalmát és
összegszerűségét elfogadja, nem tekinti eltúlzottnak, és tudomásul veszi, hogy a kötbér
összege a jelen szerződésben szabályozott üzleti modellt figyelembe véve került
meghatározásra /azaz a szerződéses feltételek, üzleti számítások csak és kizárólag abban az
esetben biztosítottak, amennyiben a bérleti jogviszony a Szerződésben rögzített, határozott
időtartamig fennáll/. A kötbérértesítő a megszüntető dokumentum mellékletét képezi. A
kötbér fizetési esedékessége az értesítő kézhezvételétől számított 8 nap.
3.5. Vis maior: Felek egyike sem felelős a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek
nemteljesítéséért, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. Jelen
bekezdés értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek Felek
érdekkörén kívüli, elháríthatatlanul következnek be, nekik fel nem róható, melyre Felek
nincsenek befolyással (természeti katasztrófa – robbanás, tűz, természeti csapás – felkelés,
zavargások, polgári engedetlenség, szabotázs, terrorcselekmény, forradalom vagy háborús
események, stb.). A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell lennie Felek
tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. Vis maiorra a felek csak akkor
hivatkozhatnak, ha értesítik a másik felet a vis maior tényéről, okáról és valószínű
időtartamáról. Amennyiben Bérlő egyéb irányú utasítást nem ad, a Bérbeadónak tovább kell
teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben ésszerűen az lehetséges, és meg kell
keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
A teljesítési határidő a vis maior időtartamával meghosszabbodik. Amennyiben a vis maior
időtartama meghaladja a 60 napot, a Bérlőnek jogában áll – hátrányos jogi következmények

10

nélkül – a nem teljesített résztől elállni oly módon, hogy a Bérbeadó részére erről írásos
értesítést küld. A Bérbeadó kárenyhítési kötelezettsége az írásos értesítés ellenére is fennáll.
X. KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
1. Felek közötti írásos és szóbeli kapcsolattartás és kommunikáció nyelve magyar.
2. A hagyományos postai levelezésen túl Felek a gyors információcsere miatt a kapcsolatot
faxon keresztül is tartják. A faxon küldött dokumentumokat akkor kell megküldöttnek
tekinteni, ha azt a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. 06/84 501-263, illetve a cégnév * nyertes
ajánlattevő faxszáma hívószámára küldték meg, és azt a vonatkozó „adási nyugta” igazolta.
3. Felek képviselője szerződéssel kapcsolatos kérdésekben:
Bérlő részéről:
név:
Értesítési cím
telefon / fax
e-mail

Nagy Viktor
7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.
06-30-377-9305
nagy.viktor@tettyeforrashaz.hu

Bérbeadó részéről:
név:
értesítési cím
telefon / fax
e-mail

*szerződéskötéskor kitöltendő
*szerződéskötéskor kitöltendő
*szerződéskötéskor kitöltendő
*szerződéskötéskor kitöltendő

Bérbeadó fenti közreműködője köteles munkanapokon 8-18 óráig telefonon elérhető lenni.
4. A fent megnevezett képviselő személyének változásáról Felek kötelesek egymást haladék
nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
5. Felek kifejezik azon készségüket, hogy a Szerződés teljesítése érdekében szorosan
együttműködnek, melynek érdekében kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására
hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, amelyek a teljesítést zavarják, vagy
zavarhatják.
6. Felek kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek a
szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárításához szükségesek.
XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Irányadó jog: Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére – így
különösen a szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a
szerződést megerősítő mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések
beszámíthatóságára – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar
kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr.).
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2. Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
rendezni.
3. Részleges érvénytelenség: Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés
bármelyik rendelkezése utóbb érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
4. Jogról való lemondás hiánya: Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes
érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való
lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi,
illetve a fennmaradó jog érvényesítését.
5. Szerződés bizalmas kezelése: Bérbeadó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon
elhelyezett, és az ahhoz csatolt indokolással alátámasztott üzleti titkot tartalmazó iratok
nyilvánosságra hozatalát megtiltja.
6. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Bérbeadó kötelezi magát arra, hogy a jelen
szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai
eseményeket és/vagy személyes adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti
titokként kezeli. Bérbeadó jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat
harmadik félnek nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékben használja. Bérbeadó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő
munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az
információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a
Bérbeadót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli.
7. Adatvédelem: A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben megadott,
valamint a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a
szerződés teljesítése érdekében kezelik, harmadik fél részére kizárólag a másik fél
beleegyezésével adják át. A felek gondoskodnak arról, hogy a személyes adatok kezelésére
feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló
megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak, valamint megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő
szintű adatbiztonságot garantálják
9. Bérbeadó képviselője kijelenti, hogy Bérbeadó képviseletére és a jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Bérlő felé.
10. Jelen szerződés szövege […] (…) oldalból áll és négy (4) darab egymással teljesen
megegyező példányban készült. A szerződés példányaiból minden felet kettő (2) darab eredeti
példány illeti meg.
11. Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból,
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet
szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: Műszaki leírás
2. sz. melléklet: Bérlő telephelyei
3. sz. melléklet: Tárolási nyilatkozat
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TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Víziközmű
Üzemeltetési Zrt.

Képviseli: Sándor Zsolt vezérigazgató

Képviseli: név beosztása

Bérlő

Bérbeadó

201. év „…” hó „…” napján

201. év „…” hó „…” napján

Pénzügyi ellenjegyzés: Pécs, 201… év ……... hó …… napján
………………………………………………
pénzügyi osztályvezető
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3. sz. Melléklet: Tárolási Nyilatkozat

Alulírott .(név)................................. – mint a ....(cégnév)...........(beosztás)...........................
nyilatkozom, hogy az alább felsorolt a ……………….. tulajdonában lévő berendezések a
társaságunk alább megjelölt telephelyein üzemeltek vagy voltak tárolva 20... december 31-én.
Üzemeltetett / tárolt eszközök:
Sorsz.
1
2
3

Megnevezés

Szériaszám

Dátum:
Aláírás

A tárolási nyilatkozatot átvettem:
………………………………………………..
(…………..)
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Telephely címe

