amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő
jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll.
9.5.Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

10.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Vevő a szerződést felmondja- ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon-, ha
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § ( 1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében
fennáll a 62. § ( 1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
11.EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a GfNOP-6.2.3-17-2017-00015 azonosítószámú projekt
keretében kívánja finanszírozni.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
12.A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai:

Kapcsolattartó neve: Gritz László
Kapcsolattartó telefon száma: +36 96 427-522 Kapcsolattartó
e-mail címe: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu

13.A szerződés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás
esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor
hatályos jogszabályai irányadók.
Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem taiialmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent hivatkozott KM, és az
alábbi melléklet*:
1. számú melléklet: Versenyújranyitás során Eladó által tett ajánlat
2. számú melléklet: Versenyújranyitás megindítása során az ajánlatkérő által megküldött
dokumentumok

Dátum: Győr, 2018. október 15.
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