
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

(tervezet) 

 

Amely létrejött egyrészről  

Aranyfürt Kft. 

továbbiakban, mint Vevő 

Székhelye: 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 56. 

Cégjegyzékszám: 17-09-007998 

Adószáma: 22727088-2-17 

Bankszámlaszáma: 11600006-00000000-47428023 

Számlavezető pénzintézete: ERSTE BANK  

Képviseli: Schieber Markus Albert ügyvezető 

 

másrészről 

 

továbbiakban, mint Eladó 

Székhelye:  

Cégjegyzékszáma: 

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Számlavezető pénzintézete:  

Képviseli:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail:  

Kapcsolattartó:  

 

között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

I. Előzmények 

 

1.1. Felek előzményként rögzítik, hogy a Vevő közbeszerzési eljárást folytatott le „Borászat 

termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázat 

keretében, New Generation hordók beszerzése az Aranyfürt Kft. részére, adásvételi szerződés keretében." 

tárgyban, amely eljárás nyertese az Eladó lett. Ennek megfelelően a felek az alábbi szerződést kötik meg 

egymással. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

2.1. A Vevő a jelen szerződés aláírásával megrendeli az Eladótól a közbeszerzési eljárás keretében tett 

ajánlatában és a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott hordók Vevő részére történő 

leszállítását, adott esetben a helyszínen történő összeszerelését a jelen szerződésben foglalt feltételek 

szerint. 

 

2.2. Az Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Vevő által igényelt hordókat a jelen 

szerződésben foglaltak szerint a Vevő részére leszállítja és adott esetben a helyszínen összeszereli. 

 

III. A teljesítés helye és határideje 

 

3.1. Az Eladó a jelen szerződés tárgyát képező hordókat a Vevő által meghatározott helyre (7100 

Szekszárd Kadarka u. 100 telephely adóraktár) köteles szállítani, és a további szerződéses kötelezettségét 

ott teljesíteni. 

 

3.2. A Felek rögzítik, hogy az Eladó a szerződéskötéstől számított legkésőbb 90 napon, amennyiben ez 

nem munkanap, úgy az azt követő első munkanap köteles a jelen szerződés tárgyát képező hordókat a 
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Vevő birtokába adni oly módon, hogy a hordók azonnali használatának sem technikai, sem pedig egyéb 

akadálya nem lehet. A birtokbaadás megtörténtét felek jegyzőkönyvben rögzítik. 

 

3.3. A hordók birtokbaadása, valamint a hordók szállítása, üzembe helyezése, a kapcsolódó iratok a Vevő 

megjelölt képviselője részére történő átadásával történik. A Vevő a teljesítés igazolást kiadó személy 

esetleges változásáról Eladót a változást követő 3 munkanapon belül írásban értesíti.  

 

3.4. A hordók birtokba adását követően Vevő megkezdi a hordók esetleges nyílt, vagy nyilvánvaló 

hibáktól, hiányosságoktól való mentességének megvizsgálását. A Kbt. 135.§ (1) bekezdése alapján 

Vevőnek a megvizsgálásra 15 nap áll rendelkezésére. Ezen időtartamon belül köteles Vevő a 

teljesítésigazolás kiállítására, avagy az észlelt hiányosságok, hibák megjelölésére.  

 

Az Eladó a Vevő által elkészített „Teljesítésigazolás” birtokában jogosult a számla kibocsátására. Az 

Eladó írásban bejelenti a teljesítésének tényét, majd a Vevő azon esetben ha elfogadja a teljesítést, 

elkészíti és átadja a „Teljesítésigazolás”-t, melyen elismeri a teljesítés tényét. Ha a Vevő nem fogadja el a 

teljesítést, akkor írásban felszólítja az Eladót a teljesítésének kijavítására. A teljesítésigazolás a számla 

benyújtásának alapja. A teljesítést igazoló okiratok minden esetben a számla mellékletét kell, hogy 

képezzék.  

 

A Vevő előleg igénybe vételének lehetőségét nem biztosítja. 

 

3.5. Az Eladó a teljesítési igazolás kibocsátását követően jogosult a jelen szerződés 4.1 pontjában 

megjelölt ellenértékről számlát kiállítani. 

 

3.6. A Felek rögzítik, hogy az Eladó rejtett hibákért fennálló szavatossági és jótállási felelőssége a 

teljesítési-igazolás kibocsátása esetén is fennáll. 

 

IV. Fizetési feltételek 

 

4.1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező hordók vételára összesen:  

……………………………….,- Ft + Áfa azaz bruttó ………………………………,- Ft, amely az alábbi 

tételekből tevődik össze.  

 

Tétel Mennyiség (db) Nettó egységár (Ft) Nettó teljes ár (Ft) 

TRUST 225L NEW 

GENERATION – 

HUNGARIAN tölgyfa hordó 

4   

TRUST 225L NEW 

GENERATION – FRENCH 

tölgyfa hordó) 

4   

TRUST 225L NEW 

GENERATION – 

AMERICAN tölgyfa hordó 

6   

Összesen    

 

A felek rögzítik, hogy a vételár teljes körű, vagyis magában foglal minden eladói kifizetési igényt. A 

vételár tehát minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amely a 

közbeszerzési dokumentumok bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges.  

A vételár teljes körű, vagyis tartalmazza mindazokat a költségeket, amelyek a szerződés tárgyának teljes 

körű megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek. 

 

4.2. A vételár tartalmazza az Eladó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét 

és kiadását is, különös tekintettel a jelen szerződés tárgyát képező hordók ellenértékére, adó- vám 

költségekre, illetve a szerződés 3.1. pontjában megjelölt helyre történő szállításnak, adott esetben az 
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összeszerelés költségét, valamint mindazokat a költségeket, amelyek a szerződés teljes körű 

megvalósításához szükséges. 

 

4.3. A szolgáltatások ÁFA tartalmára és megfizetésére vonatkozóan a felek a mindenkori 

adójogszabályok szerint járnak el.  

 

4.4. Az Eladó a vételár vonatkozásában egy számla benyújtására jogosult.  

 

4.5. A Vevő részéről a teljesítés ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, a szerződésszerű és a 

jogszabályoknak megfelelő (rész)számla (és mellékletei) Vevő általi kézhezvételét követően 30 napon 

belül, forintban, átutalással, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően, utófinanszírozással 

kerül kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135.§ (1), (4)-(6), (11) 

bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(3), 6:155.§ (1) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a 2014-2020 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. 

 

4.7. Amennyiben a Vevő fizetési késedelembe esik úgy az Eladó a Ptk. 6:155 § szerinti késedelmi 

kamatra valamint  a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján behajtási 

költségátalányra tarthat igényt. 

 

4.8. Az Eladó a szerződésben rögzítetteken felül semmilyen további költségre nem tarthat igényt. Az 

Eladó tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a vételárat alulprognosztizálta, az ebből eredő 

pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Vevőre, és ez nem mentesíti a szerződésszerű 

teljesítési kötelezettség alól. 

 

4.9. Az Eladó tudomásul veszi, hogy  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése (jelen szerződés 9.2. pontja) szerinti 

ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 

4.10. Az Eladó a teljesítésről kiállított a Kbt. 135. §- a szerinti számlájának a Vevő általi kifizetése az 

Art. 36/A § hatálya alá esik, ezért a kiállított számlához - ha az Eladó nem szerepel a köztartozásmentes 

adózói adatbázisban -, minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és vámhatóság által 

kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított harminc naptári napnál nem régebbi nemleges 

(együttes) adóigazolását. 

 

4.11. A Vevő felhívja az Eladó figyelmét, hogy jelen szerződés alapján az Eladónak az alvállalkozóját 

(alvállalkozóit) tájékoztatni kell arról, hogy a közöttük létrejött szerződés és ennek teljesítése esetén a 

kifizetés az Art. 36/A.§ rendelkezéseinek hatálya alá tartozik. 

 

4.12. A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerződés fenti rendelkezése az Art. 36/A. § (2) bekezdés szerinti 

tájékoztatásnak minősül az adóigazolás vonatkozásában. 

V. A Felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1. Az Eladó köteles a jelen szerződés tárgyát képező hordókat határidőben, a közbeszerzési eljárás 

során meghatározottak szerint, a Vevő által meghatározott helyre szállítani, és ott átadás-átvételi eljárás 

útján a Vevő birtokába adni. A hordók tulajdonjoga a teljesítési igazolás kibocsátásával száll át a Vevőre. 

A Felek rögzítik azonban, hogy Vevő a birtokbaadás időpontjától kezdve jogosult a hordók használatára 

és köteles terheinek viselésére. 

 

5.2. Az Eladó köteles a Vevőt a teljesítés várható idejéről legalább 5 munkanappal megelőzően értesíteni. 
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Az Eladó a szerződés teljesítésekor köteles a Vevőt írásban tájékoztatni a jelen szerződés tárgyát képező 

hordók lényeges tulajdonságairól és az üzemeltetésével kapcsolatos követelményekről, továbbá köteles a 

rendeltetésszerű és biztonságos használatához, felhasználásához szükséges mindennemű tájékoztatást és 

információt is megadni. 

 

5.3. A szerződés szerinti késedelmes teljesítése esetén az Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, 

amelynek mértéke a késedelmesen leszállított termékek nettó vételárának 1 %/nap. A késedelmi kötbér 

összege maximum 30 napig kerül felszámításra, ezt követően a Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani. 

 

5.4. A szerződés szerinti hibás teljesítése esetén – amennyiben a Vevő nem él egyéb szavatossági 

jogával- az Eladó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amelynek mértéke hibásan leszállított 

termékek a nettó vételárának 10 %.  

 

5.5. A szerződés meghiúsulása esetén az Eladó a nettó vételár 35%-nak megfelelő összegű meghiúsulási 

kötbér fizetésére köteles.  

 

5.6. Az Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező hordók 

tekintetében nincs olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza. Az Eladó 

szavatol továbbá azért is, hogy a jelen szerződés tárgyát képező hordók a rendeltetésszerű és biztonságos 

használatra minden további feltétel nélkül alkalmasak. 

 

5.7. A szerződést a Kbt. 138. §-ának (1) bekezdése alapján az Eladónak kell teljesítenie. 

 

A Vevő nem korlátozza az Eladó jogosultságát alvállalkozó bevonására. Az Eladó azonban legkésőbb a 

szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, 

amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

Az Eladó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek minden 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. 

 

5.8. Ha a Vevő szerint a szállított hordó(k) nem felel(nek) meg a szerződésben foglalt követelményeknek, 

akkor az alábbiakat kérheti: 

a.) elsősorban – a Vevő választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a 

választott szavatossági igényteljesítés lehetetlen, vagy ha az Eladónak a másik szavatossági igény 

teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a 

szállított hordók hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági 

jog teljesített, a Vevőnek okozott kényelmetlenséget. 

b.) ha az Eladó a kijavítást, illetve a kicserélést a megadott ésszerű határidőn belül nem vállalja, vagy 

e kötelezettségének nem tud eleget tenni – a Vevő választása szerint –elállhat a szerződéstől. 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben az Eladó már részben teljesített, a 

Vevő az elállást csak a fennmaradó rész tekintetében gyakorolhatja. 

 

A Felek rögzítik, hogy a kijavításra vonatkozó igény esetén a hiba kijavításáig a Vevő késedelmi kötbérre 

jogosult. 

 

5.9. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a jelen 

szerződés eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelős. 

 

VI. A szállítandó hordók minősége 
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6.1. A szállítandó hordóknak minden vonatkozásban követniük kell a közbeszerzési dokumentumokban 

meghatározott műszaki leírást és minden szempontból meg kell felelniük a szerződésben és a felhívásban 

(annak mellékleteiben) előírt követelménynek. 

 

VII. A jótállás 

 

7.1. A Felek rögzítik, hogy az Eladó teljes körű jótállási kötelezettséget vállal a hordókra. A jótállás 

időtartama a birtokbaadástól számított 2 év. 

 

7.2. Ha garanciális probléma merül fel a jótállási idő alatt, a Vevő köteles felszólítást küldeni az 

Eladónak. Ha az Eladó nem javítja ki a hibát, vagy nem hozza helyre a sérülést a felszólításban megadott 

határidőre, a Megrendelő jogosult arra, hogy saját maga javítsa ki a hibát vagy hozza helyre a sérülést, 

vagy valaki mást bízzon meg a munka elvégzésére az Eladó kockázatára és költségére. 

 

7.3. Az Eladó nem felelős az adott hibáért vagy a bekövetkező károknak javításáért, cseréjéért vagy 

jóvátételéért, amennyiben azok okát kizárólag az alábbiak egyike képezte: 

 A nem megfelelő kezelése és karbantartása a Vevő által (ha a Vevő a dolog 

karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha az Eladó e tekintetben 

tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.); 

 A nem rendeltetésszerű használat; 

 Vis major eredménye. 

 

7.4. Ha a Vevő hibát észlel, köteles a kifogását az Eladó képviselőjével a felfedezést követően azonnal 

közölni. Az észlelt hiányosságokról a felek haladéktalanul jegyzőkönyvet vesznek fel. A Vevő jótállási és 

szavatossági kifogásait a jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti. 

 

7.5. A Felek rögzítik, hogy az Eladó a jótállás körében végzett hibaelhárításért ellenszolgáltatást és 

költségtérítést nem követelhet. 

 

VIII. Kapcsolattartás 

 

8.1. Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint levélben, e-

mailben vagy telefax útján küldenek meg egymásnak. A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, 

amikor azt a másik fél igazoltan megkapta, vagy átvette. 

 

8.2. A felek részéről kapcsolattartásra jogosultak a szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatos 

kérdésben: 

 

Vevő részéről:  

Név: Aranyfürt Kft 

Posevitz Ilona  

Postacím: 7100 Szekszárd Béri Balogh á. u. 

56. 

Telefon: 06/306320265 

E-mail: aranyfurt@tolna.net 

 

 Eladó részéről:  

Név:  

Postacím:  

Telefon:  

E-mail:  

 

 

IX. Szerződés szegés és a szerződés megszűnése 

 

9.1. A Vevő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést (elállhat tőle) ha: 

a) az Eladó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi 

(súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként 

jelöl meg);  

b) az Eladó a Vevő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a 

felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; 
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c) a Vevő ismételt felszólítása ellenére vagy a Vevő által meghatározott határidőig az 

Eladó nem teljesíti a Vevő által adott utasításokat (kivétel, ha ezek megtagadására 

jogosult: pl: meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása 

jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné 

mások személyét vagy vagyonát.) 

d) )abban az esetben, ha az Eladó csődbe menne, a felszámolási eljárás megindul 

ellene, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit, vagy egyéb 

módon fizetésképtelenné válna, ;(kivéve a Cstv 11. § (2) bekezdés h) pontjában 

foglaltakat) 

e) jogerős elmarasztaló határozatot hoznak az Eladó szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

f) más közbeszerzési eljárásban az Eladó hamis adatokat közölt vagy az eljárás 

nyerteseként szerződéses kötelezettségeinek nem tett eleget; 

g) az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy az 

Eladó a szállítást csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság 

kiküszöbölésére tűzött méltányos határidő letelte ellenére is – csak hibásan tudja 

teljesíteni. 

 

9.2. A Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 

elállhat, ha: 

- feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

- az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként 

szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 

felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

- az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 

cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 

valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 

megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

9.3. A Vevő jogosult – és a Kbt. alapján egyben köteles – a Szerződést felmondani – ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha: 

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel; 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

 

Amennyiben a Vevő a fenti okokból felmondja a Szerződést, az Eladó csak a Szerződés 

megszűnése előtt már teljesített Szállítás pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

9.3. A felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvétele a szerződést megszünteti, az azt követően 

elvégzett teljesítések megtérítésére az Eladó nem jogosult. 

 

9.4. A felmondás az Eladó általi kézhezvételtől válik hatályossá. 

 

X. Egyéb rendelkezések 
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10.1. Ezen szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek 

jelen szerződést eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a 

szerződéskötésnek és a szerződés hatályba lépésének napja a szerződést másodikként aláíró fél 

aláírásának napja. 

 

10.2. Jelen Szerződést a felek csak a Kbt. 141. §-ban foglaltakra tekintettel módosíthatják. 

 

A szerződés módosítással kapcsolatos költségeket, és kiadásokat annak a szerződő félnek kell 

viselnie, akinek az érdekkörében felmerült okból a szerződés módosítására sor került. 

 

A Kbt. alapján semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy az Eladót mentesítsék az 

olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - ide nem 

értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős (illetve 

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

többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján az Eladót terhelő 

kockázatokat. 

 

10.3. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben alapuló esetleges vitás kérdéseiket 

elsősorban peren kívüli tárgyalás útján kívánják rendezni. Ennek eredménytelensége esetén vitáik 

eldöntésére a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai alapján a perre 

hatáskörrel és Vevő székhelye szerint illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 

 

10.4. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az eljárást megindító felhívás és annak 

mellékletei, az ajánlatevői kérdésekre adott ajánlatkérői válaszok, a tárgyalási jegyzőkönyv, 

valamint az Eladó ajánlata. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, 

amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy 

maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a 

jelen szerződés részét képezi. 

 

10.5. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a felek jogviszonya tekintetében a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. tv. szabályai az irányadók. 

 

10.6. Készült magyar nyelven 5 eredeti példányban, 4 eredeti példány a Vevőt, 1 eredeti példány 

az Eladót illeti.  

 

Mellékletek: 

1. számú (elektronikus) melléklet: Közbeszerzési dokumentumok 

 

Szekszárd, 2017……..…………… 

 

 

ajánlattevő Aranyfürt Kft. 

Aláírás: 

 

 

P.H. 

 

Aláírás: 

 

 

P.H. 

 

Eladó Vevő 
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