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Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 

szállítására 2015”  

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
 
(Szerződés)  
 
Amely létrejött egyrészről a  
 
MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., adószám: 19019927-2-42 képviseli: Rádics Balázs, 
ügyvezető) mint vevő (Vevő vagy Ajánlatkérő) 
 
másrészről a 
 
[…] (székhely: […]. , adószám: […], bankszámlaszám: […], cégjegyzékszám: […], képviseli: […], mint eladó (Eladó) 
 
(Vevő és Eladó külön-külön: Fél, együtt: Felek)  
 
 
között, az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal és feltételek mellett. 
 

ELŐZMÉNYEK 

(A) Felek rögzítik, hogy Vevő a Társadalmi Megújulás Operatív Programjának keretében pályázati úton elnyert 
támogatás felhasználásával kíván a „A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének 
kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” 
tárgyú projekt megvalósítása során szolgáltatást igénybe venni. A pályázat TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 
azonosító számmal „A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az 
önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” elnevezéssel került 
meghirdetésre (Projekt). A Projektben Vevő 2013. április 12-én a Támogatási Szerződést megkötötte. A 
Projektben a Vevő a Támogatási Szerződés módosítása iránti igényt nyújtott be, amely alapján a módosítás 
nem került aláírásra. Ez alapján az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésére 
tekintettel indította meg.   

(B) Vevő a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 sz. projekt keretében „Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 
rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására 2015” tárgyban a Kbt. 83. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárást (Eljárás) folytatott le, amely szerinti eljárást 2015. […] napján indította meg.  

(C) Eladó a törvényi előírásoknak megfelelő Ajánlatát 2015. […] napján a Vevő részére átadta. Vevő a 
közbeszerzési eljárás eredményéről szóló összegzést 2015. […] napján küldte meg azzal, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertese az Eladó.  

(D) Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 124. §-a 
alapján, a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, a Ptk. 6:231.§-ának („fajta és mennyiség 
szerint meghatározott dolog határidős átvétele” c.) rendelkezései alapján, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésére 
tekintettel írják alá. 
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Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 

szállítására 2015”  

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

1.1 A Szerződésben nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 

Ajánlat 
Jelenti az Eladó jelen Szerződés 1. számú 
mellékletként csatolt ajánlatát 

Dokumentáció 

 

 

Jelenti az Eljárás során az ajánlattevők 
rendelkezésére bocsátott dokumentációt, amely 
jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

 

Ajánlati Felhívás 

 

Jelenti az eljárást megindító felhívást, amely a 
jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 

Vételár  Jelenti azt, a Szerződés 2.2 pontjában forintban 
kifejezett nettó árat, amelyért Eladó a Szerződés 
2.1 pontjában meghatározott termékeket Vevő 
részére értékesíti.  

Bizalmas Információ 

Harmadik Személy 

Jelentése a 8. pontban került meghatározásra. 

Jelenti az Eladón és a Vevőn kívüli bármely 
harmadik személyt.  

Kár A Ptk.-ban meghatározott jelentéssel bír. 

Kbt. 
Jelenti a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényt 

Késedelmi Kötbér 

 

Jelentése a 9.1 pontban került meghatározásra. 

 

Hibás Teljesítési Kötbér Jelentése a 9.3 pontban került meghatározásra 

Meghiúsulás Jelenti az Eladónak felróható lehetetlenülést, az 
Eladó Vevő elállását megalapozó késedelmét 
(Szerződés 9.5. pontja), az Eladó hibás 
teljesítését, amikor az általa leszállított áru 
dokumentálhatóan nem teljesíti a Műszaki 
Leírásban foglaltakat és kicserélése a Szerződés 
5.7 pontja valamint a jótállási kötelezettség 
körében nem lehetséges, vagy a Vevő általi 
Szerződés megszüntetési határidőn belül nem 
lehetséges. A meghiúsulás jelenti Eladó által a 
teljesítés jogos ok nélküli megtagadását, 
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Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 

szállítására 2015”  

valamint az eladó szerződés megszűntetését 
megalapozó késedelmét is. 

Meghiúsulási Kötbér 

Műszaki Leírás 

 

Támogatási Szerződés 

 
 

 

Teljesítési Határidő 

A Szerződés 9.5 pontjában meghatározott 
jelentéssel bír.  

Jelenti a Dokumentáció III. kötetében 
meghatározott Szerződés tárgyára vonatkozó 
mennyiségi és minőségi paramétereket.  

 

Jelenti a Vevő részére a Szerződés megkötésére 
biztosított forrás nyújtásával kapcsolatos 
megállapodást. 

 

A Szerződés 2.4 pontjában meghatározott 
jelentéssel bír 

Polgári Törvénykönyv vagy Ptk. Jelenti a 2013. évi V. törvényt. 

1.2 További értelmezési szabályok 

(a) A tartalomjegyzék a fejezetek, a pontok, alpontok és a mellékletek címei kizárólag a hivatkozás 
megkönnyítését szolgálják, és a Szerződés értelmezésére nincsenek kihatással. 

(b) Az Előzményekre, a fejezetekre, pontokra, illetve alpontokra vagy mellékletekre vonatkozó minden 
hivatkozás a Szerződés előzményeire, pontjaira, fejezeteire, illetve alpontjaira vagy mellékleteire 
vonatkozik, kivéve amennyiben a Szerződés eltérően rendelkezik. 

(c) A jogszabályokra vonatkozó hivatkozások bármely időpontban úgy értelmezendőek, hogy azok 
magukban foglalják az adott jogszabály módosítását, kiterjesztését is, illetve minden más hatályos 
eszközt, rendelkezést vagy szabályozást is bele kell érteni, akkor is, ha azt később módosítják vagy az így 
válik hatályossá. 

(d) Az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva. 

(e) Az egyes fejezetekbe való besorolás nem befolyásolja a Szerződés, valamint mellékletei érvényesülését. 

(f) Valamely megállapodásra, okiratra, eszközre, engedélyre, szabályzatra vagy más iratra (beleértve a 
Szerződést is), vagy ezek valamely rendelkezésére való hivatkozást mindig úgy kell értelmezni, hogy 
lehetséges, hogy ezeket módosították, megváltoztatták, kiegészítették, hatályukat felfüggesztették, vagy 
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Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 

szállítására 2015”  

megújították. 

1.3 Az egyes dokumentumok közötti eltérések 

A Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás vagy eltérés esetén a Szerződésben 
foglaltak irányadók. Amennyiben a Szerződés mellékletét a közbeszerzési eljárás dokumentumai is képezik, a 
Szerződés és a közbeszerzési eljárás dokumentumai közötti eltérés esetén az utóbbiak az irányadók. Az 
Értelmező Rendelkezésekben meghatározott fogalmak és elnevezések irányadóak a mellékletekre is. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1 A Szerződés tárgya, mennyisége, ellenszolgáltatás 

A jelen Szerződés tárgya a Műszaki Leírásban és az Ajánlatban részletesen meghatározott paraméterű, az 
alábbi összetételű, a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében a fittségi mérési-értékelési 
rendszerhez szükséges 3800 darab fittségi mérési-értékelési eszközcsomag (Eszközcsomag) Eladó által a 
Vevő részére jelen Szerződés feltételei szerint történő leszállítása. A Termékek szállítása magában foglalja a 
Termékek legyártását vagy legyártatását, beszerzését és a Vevő által megadott helyszínre történő szállítását, 
tulajdonjoguk Vevőre való átruházását, valamint a szavatossági, jótállási kötelezettségek teljesítését. 

  Minden Eszközcsomag az alábbi termékekből (Termék) tevődik össze:  

1 db testtömeg és testösszetétel mérésére alkalmas eszközt; 

1 db kézi szorítómérő eszközt; 

1db tolómérő eszközt; 

3 db hasizom teszthez távolságjelző csíkot; 

1 db hajlékonysági mérődobozt; 

2.2 Eladót a 2.1 pontban, valamint a Műszaki Leírásban és az Ajánlatban meghatározott Eszközcsomagok 
leszállításáért maximum nettó […] HUF + 27% Áfa, azaz, […] forint, mindösszesen bruttó […] HUF, azaz, 
[…] forint Vételár (Vételár) illeti meg. Az Eladó Ajánlata alapján egy darab Eszközcsomag ellenértéke 
nettó […] HUF + 27% Áfa, azaz, […] forint, mindösszesen bruttó […] HUF, azaz, […] forint 
(Eszközcsomag Vételára). 

2.3 A Vételár tartalmazza a gyártási vagy beszerzési szállítási, és valamennyi egyéb járulékos költséget is. 
A Vételár nem tartalmazza az Eszközcsomagok csomagolási és Harmadik Személyek számára történő 
leszállítási költségeit, amely nem képezi az Eladó feladatát.  

2.4 A Szerződés alapján az Eladó által végzendő tevékenység 

 Felek a Szerződés keretében megállapodnak abban, hogy Eladó a Szerződés 2.1. pontjában 
 meghatározott Eszközcsomagokat, a Műszaki Leírásban meghatározott követelményeknek 
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„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 

szállítására 2015”  

 megfelelően Vevő részére leszállítja. 

 A Vevő előteljesítést elfogad.  

Felek megállapodnak, hogy az Eladó 2000 darab Eszközcsomagot (Első Eszközcsomag) legkésőbb a 
szerződéskötéstől (Szerződés hatályba lépésétől) számított 30. napig (Első Teljesítési Részhatáridő) 
köteles a Vevő részére leszállítani. Az Eszközcsomagokat a Vevő székhelyére kell leszállítani. A Vevő 
előteljesítést elfogad.  

A Felek megállapodnak, hogy az Eladó az Első Teljesítési Részhatáridőre leszállított Termékeken felüli 
darabszámú Eszközcsomagot (További Eszközcsomag) a szerződéskötéstől (Szerződés hatályba 
lépésétől) számított 45. napig (Teljesítési Véghatáridő) köteles a Vevő részére leszállítani.   

Az Eladó a jelen Szerződés szerinti feladatait, az adott szakmában/területen elvárható legmagasabb 
szakmai színvonalon és gondossággal, a tevékenységére irányadó jogszabályok és egyéb kötelező 
érvényű vagy ajánlott normák messzemenő figyelembevételével köteles leszállítani. 

Az Eszközcsomagok leszállításának időpontjáig Eladó köteles azokat a szerződéskötést megelőző 
közbeszerzési eljárásban alkalmasságának igazolására bemutatott, zárható és/vagy őrzött, a mérési 
eszközök megfelelő szállításáig történő raktározására alkalmas helyiségben tárolni.  

 Az Eladó köteles a Vevővel a jelen Szerződés teljesítése során jóhiszeműen együttműködni.  

A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy az Eszközcsomagok a köznevelési (általános és középiskolák) 
részére kerülnek használatba adásra. Ugyanakkor a Szerződésből eredő jogok és kötelezettségek 
kizárólag a Szerződésben részes Feleket jogosítják illetve kötelezik. A köznevelési intézmények a 
Szerződés fogalomrendszerében Harmadik Személynek tekintendők.  

 

2.5 A teljesítés helyszíne 

Az Első Eszközcsomag leszállításának helyszíne a Magyar Diáksport Szövetség 1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1.-3. szám alatti címe. A További Eszközcsomagok leszállításának Budapesten belüli 
pontos helyszínét a Vevő legkésőbb a szerződéskötést követő 5. napig írásban közli az Eladóval.  

2.6 A Szerződés hatályba lépése 

A Szerződés a Támogatási Szerződés módosításának hatályba lépésével egyidejűleg lép hatályba 
tekintettel a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakra. Amennyiben a Támogatási Szerződés 
módosításának hatályba lépése megelőzi a jelen Szerződés aláírását, a Szerződés annak mindkét Fél 
általi aláírásával lép hatályba. A Szerződésben meghatározott teljesítési határidők a Szerződés 
hatályba lépésével kezdődnek.  

3. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 
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„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 

szállítására 2015”  

3.1 A teljesítés akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a Szerződés 2.1 pontjában meghatározott Első 
Eszközcsomagokat az Első Teljesítési Részhatáridőre és a További Eszközcsomagokat a Teljesítési 
Véghatáridőre az Eladó jelen Szerződésben és a Műszaki Leírásban és az Ajánlatban meghatározott 
követelményeknek és vállalásoknak megfelelően leszállítja. A szállításról a szállítólevél aláírásra került 
és a teljesítést a Vevő jelen szerződés 3. számú mellékletét képező Teljesítési Igazolás Eladó általi 
benyújtását követően igazolja. A szállítólevél aláírása nem helyettesíti a teljesítési igazolást.  

3.2 Vevő részéről a teljesítés igazolására a Vevő fejlesztési igazgatója jogosult. 

4. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

4.1 A Felek megállapodnak, hogy az Eladó teljes körű jótállást köteles biztosítani a jelen Szerződés alapján 
általa leszállított Eszközcsomagokra (beleértve azok minden tartozékát és alkotórészét), az Eladó 
teljesítése az átvételt igazoló szállítólevél és a teljesítési igazolás aláírásának napjától számított 12 
hónapos időtartamra. (Jótállás Időtartama).  

4.2 Eladó jótállási kötelezettsége csak a rendeltetésszerűen üzemeletetett Termékekre vonatkozik. Nem 
terjed ki az elemi csapás, erőszakos beavatkozás, a Vevő vagy Harmadik Személy általi szakszerűtlen 
kezelés vagy rendeltetésellenes használatból eredő helytállásra.  

4.3 A jótállási kötelezettség alapján az Eladó vállalja, hogy a hibás Termékeket - a Vevő írásbeli 
értesítésétől (e-mail is) számított hetvenkét (72) órán belül kicseréli. Különösen indokolt esetben a 
hibás Termék cseréjére rendelkezésre álló póthatáridő a Vevő írásbeli értesítésétől (e-mail is) 
számított hetvenkét (72) óra leteltétől számított további hetvenkét (72) óra. Az Eladó jótállási 
kötelezettsége körében köteles a Termékeket – erre vonatkozó igény esetén – a Vevő székhelyéről 
vagy az általa megjelölt helyről elszállítani és a csereeszközt a Vevő székhelyére vagy az általa 
megjelölt helyre elszállítani vagy eljuttatni. Az Eladó érvényesíti a szavatossági és jótállási 
kötelezettségek körében a Termékek gyártójával illetve forgalmazójával szembeni esetleges hibás 
teljesítésből eredő igényeket.  

4.4 Az Eladó tudomással bír arról, hogy az Eszközcsomagokat a Vevő a köznevelési intézményeknek, mint 
Harmadik Személyeknek adja használatba. Az Eladó jótállási és szavatossági kötelezettségei Harmadik 
Személyeknél bekövetkező hibákra is kiterjednek, azzal, hogy a jótállási és szavatossági igényeket az 
Eladóval szemben a Vevő érvényesíti. Vevő az igények érvényesítése során az Eladó által a 
szerződéskötésig megjelölt, a hiba felmerülési helyéhez legközelebb eső regionális szerviz pont 
közreműködését veszi igénybe.  

4.5 Eladó a Szerződés és a jótállás teljes időtartama alatt köteles olyan kapcsolattartó szakembert 
biztosítani, aki felelős a szavatossági és jótállási kötelezettségek határidőben történő teljesítéséért, 
aki munkanapokon 8.00 és 16.00 óra között folyamatosan rendelkezésre áll és kapcsolatban van a 
megjelölt regionális szerviz pontokkal is.   

4.6 Eladó szavatosságot vállal a Termékek per-, teher- és igénymentességéért, továbbá azért, hogy 
Harmadik Személyeknek nem áll fenn olyan joga, amely a szerződésszerű teljesítést, illetve Vevő 
tulajdonszerzését korlátozná vagy kizárná. Eladó továbbá szavatosságot vállal azért, hogy a Termékek 
a szerződéskötés, a Teljesítési Véghatáridő illetve azt követően is megfelelnek a Műszaki Leírásnak és 
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az Ajánlatnak.   

4.7 A szavatossági és jótállási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések a Teljesítési Határidő lejárta után 
is kötelezik a Feleket. 

5. A FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5.1 Az Eladó a Vételárról a (rész)teljesítések igazolást követően állíthat ki számlát.  

5.2 A Vételár kiegyenlítésére átutalással kerül sor az Eladó […] - nál vezetett […] számú számlájára, a 
Közreműködő Szervezet által, a Kbt. 130.§ (1), (4)-(6) bekezdés, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés alapján 
Eladó szerződésszerű teljesítésének elismerését követően.   
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5.3 Eladó a 4/2011 (I.28.) Kormány rendelet 57/A § (1) bekezdés a) pontja szerint az Adásvételi Szerződés 
szerinti Vételár maximum 30%-ának megfelelő szállítói előleg igénylésére jogosult. A szállítói előleget 
a szállító közvetlenül a Támogatótól igényelheti ajánlatkérő egyidejű értesítése mellett. A szállítói 
előleg részletes szabályait az 547/2013 (XII.30.) Kormány rendelet 190.1-200.3. pontjai tartalmazzák. 
Eladó a szállítói előleget előlegbekérő benyújtásával igényelheti elektronikusan, a 
www.palyazat.gov.hu honlap Pályázati e-ügyintézés felületén keresztül. 

5.4 Vevő a szállítói előleg nyertes ajánlattevő általi igénybevétele esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 
57/A § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható 
összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő 
mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok 
ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja vagy a 4/2011 (I.28.) Kormány 
rendelet 57.§-a szerint biztosíték nyújtásának kötelezettségét írja elő. a szállítói előleg igénylésének 
időpontjáig (előlegbekérő dokumentum benyújtásáig).  

5.5 A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Eladó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének 
vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 
50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, 
vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami 
kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja (Kbt. 126. 
§ a) pontja szerint vagy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57. § szerint együttesen) szerinti biztosítéki 
módok mellett. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben 
kötelező, ha az Eladó az előleg lehetőségével élni kíván. Az előleg-visszafizetési biztosítékot az Eladó a 
Vevő részére nyújtja be. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak a Végszámla benyújtásáig kell 
érvényben maradnia, az előleg összege a Végszámlából kerül levonásra.  

5.6 Az előlegszámlán túl egy részteljesítéshez kapcsolódó számlát (Részszámla) állíthat ki a szerződést 
követő 30. napig leszállítandó 2000 darab eszközcsomag tekintetében. Valamint egy végteljesítéshez 
kapcsolódó számlát (Végszámla) állíthat ki a Teljesítési Véghatáridőre leszállított További 
Eszközcsomagok tekintetében.   

- Az Előlegszámla értéke az Eszközcsomagok Vételárnak 30%-a, azaz nettó  […] HUF + ÁFA, azaz […] forint, 
mindösszesen bruttó […] HUF, azaz […] forint.  

- A Szerződés megkötését követő 30. napig leszállítandó 2000 darab Eszközcsomag tekintetében kiállított 
Részszámla értéke nettó […] HUF +27 % Áfa, azaz […], mindösszesen bruttó […] HUF, azaz,  […]forint.  

- A Végszámla értéke a Végteljesítési Határidőre leszállított fennmaradó Eszközcsomag Vételára mínusz az 5.3 
és 5.8 pont szerint nyújtott szállítói előleg, azaz nettó […] HUF, azaz, […] forint, mindösszesen bruttó […] 
HUF, azaz, […] forint.  

5.7 Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben és a Műszaki Leírásban körülírt Termékek 
átvételekor a Vevő köteles azokat ésszerű határidőn belül megvizsgálni, és azok elfogadásáról, vagy 
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kifogásairól írásban nyilatkozni. Az Eszközcsomag tekintetében a Vevő vállalja, hogy annak szállításától 
számított 2 munkanapon belül a teljesítést megvizsgálja és mennyiségi, minőségi kifogásait Eladóval 
közli. Eladó köteles a kifogások közlésétől számított 3 munkanapon belül, a kifogásoknak megfelelően 
kicserélt Termékeket a Vevő rendelkezésére bocsátani. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szakasz 
szerinti kicserélés nem minősül szavatossági igénynek.  

5.8 A Vevő a szerződésszerű teljesítés alapján a (rész)teljesítés-igazolást valamennyi Eszközcsomag 
szerződésszerű átvételét követően állítja ki. A Vevő a Kbt. 130. § (1) bekezdése értelmében a 
Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 
legkésőbb az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 
tizenöt (15) napon belül írásban köteles nyilatkozni.  

5.9 Mindezekre tekintettel a vonatkozó számviteli és adójogi szabályok szempontjából a teljesítés 
időpontjának az Eladói rész –és végteljesítés Vevő általi megvizsgálásának utolsó napja tekintendő, 
amely a Vevő által kiadott teljesítési igazolásban feltüntetésre kerül. A Vevő a számla kiállítására ily 
módon kizárólag a teljesítésigazolást követően jogosult. 

5.10 Amennyiben az Eladó nem a Szerződés szerint teljesít – ide értve a kötbér megfizetésére vonatkozó 
kötelezettségének a nem teljesítését is – úgy Vevő jogosult – saját döntése alapján – a számla 
kiegyenlítését részben vagy egészben megtagadni a nélkül, hogy ezzel késedelembe esne. Ebben az 
esetben azonban az Eladó nem jogosult a Szerződés további teljesítését felfüggeszteni vagy 
megszüntetni. 

5.11 Az Eladónak számláján fel kell tüntetnie a „TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 fittségi mérési eszközcsomag 
2015” címet. A Vevő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló 
ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt 
követelését számíthatja be.  

5.12 A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontja értelmében az Eladó nem fizet, illetve számol el a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merül fel, és melyek az Eladó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  

5.13 A kifizetés rendjére az Art. 36/A.§-ban foglalt előírások is irányadók 

5.14 A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti felmondás esetén a Kbt. 125. § (6) bekezdés szerint 
az Eladó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult.  

6. ALVÁLLALKOZÓK 

6.1 A Kbt. 128. § (2) bekezdés értelmében Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan 
alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó alkalmasságának 
igazolásában. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 
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alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában 
nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni 
kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

6.2 A Kbt. 128. § (3) bekezdés értelmében az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e 
bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó 
alkalmasságának igazolásában, csak a Vevő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás 
teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, 
és ha az Eladó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
melyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

6.3 A Kbt. 128. § (5) bekezdés értelmében Eladó jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségét 
teljesítheti az Eladó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint 
gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.  

7. A FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

7.1 Mindkét Fél kijelenti, hogy jóhiszeműen járt el a Szerződés megkötése során, és kötelesek a jelen 
Szerződés tartama alatt közölni a másik Féllel minden, a jelen Szerződés teljesítése tekintetében 
lényeges információt, adatot, ami kihatással lehet a jelen Szerződésben foglaltak teljesítésére. 

7.2 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés időtartama alatt folyamatosan 
együttműködnek. Ennek megfelelően időben, elsősorban írásban, szükség esetén szóban is 
tájékoztatják egymást a jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséről és minden olyan kérdésről, amely a 
jelen Szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

7.3 Az Eladó a Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően a Szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

8. BIZALMAS INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA, ÜZLETI TITOK 

8.1 Bizalmas információnak minősül különösen a jelen Szerződés alapján az Eladó általi feladatok 
teljesítése érdekében a Vevőtől kapott információk, a Vevőről, illetőleg a fentiek ügyfeleiről Eladó 
tudomására jutott információk, adatok, tények és Eladó üzleti titkai. Bizalmas információnak 
minősülnek továbbá a teljesítés során készített dokumentumok, valamint a jelen Szerződés (Bizalmas 
Információ). 

8.2 Eladó tudomással bír arról, hogy a jelen Szerződés teljesítése során tudomására jutott Bizalmas 
Információk nem nyilvános jellegűek, és azok a Vevő érdekei szempontjából nagy jelentőséggel 
bírnak, továbbá, hogy nyilvánosságra hozataluk, vagy illetéktelen harmadik személy részére történő 
átadásuk hátrányos és káros a Vevő érdekeire. 
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8.3 A fentieknek megfelelően Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy az átadott Bizalmas Információkat 
titkosan kezeli, és azokat saját képviselőin, alkalmazottain, alvállalkozóin kívül más személyeknek sem 
közvetlenül, sem közvetve nem adja át, és saját céljaira nem használja fel. 

8.4 Eladónak tudomása van arról is, hogy aki Bizalmas Információ birtokába jut, az nem használhatja fel 
arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt 
szerezzen. 

8.5 Eladó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Bizalmas Információk biztonságos megőrzéséhez, 
kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi, vagyonvédelmi eszközökkel és ismeretekkel, eljárásokkal 
saját maga és alvállalkozói rendelkeznek. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen titoktartási 
kötelezettség, az információk bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség munkavállalóit, illetőleg 
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottait, szerződéses partnereit is 
köti, és azok szerződésszegő magatartásáért is felelős. 

8.6 A Szerződés megszűnése esetén Eladó köteles a tudomására jutott Bizalmas Információt tartalmazó – 
bármilyen alapú – adathordozót, valamint az arról készült valamennyi másolatot haladéktalanul a 
Vevőnek visszaküldeni, megsemmisíteni, illetve azokat törölni. 

8.7 A Szerződés felmondása nem eredményezi az Eladó és összes alvállalkozója, illetve a törvényi 
kereteken belül Vevő jelen Szerződés szerint terhelő titoktartási kötelezettségének megszűnését. 

8.8 Eladó a jelen Szerződés tárgya szerinti feladatról, annak megvalósítási folyamatáról és a Szerződés 
teljesítéséről nyilatkozatot és publikációt csak a Vevő előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat 
nyilvánosságra. 

8.9 Fenti rendelkezések alól kivételt képeznek azon adatok, információk, amelyek a közpénzek 
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és 
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 
vonatkozó rendelkezései alapján nyilvánosságra hozatali kötelezettség alá esnek. 

 

9. A KÉSEDELEM, A HIBÁS TELJESÍTÉS ÉS A MEGHIÚSULÁS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

9.1 Ha az Eladó a 2.4 pontban rögzített bármely határidőre az Eszközcsomagokat nem szállítja le, a 
késedelem minden egyes naptári napjára késedelmi kötbérként a teljes nettó Vételár 0,5%-át köteles 
a Vevő részére megfizetni a szerződésszerű teljesítés napjáig. (Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér 
maximuma a teljes nettó Vételár 10%-a.  

9.2 Amennyiben az Eladó a Késedelmi Kötbér alapját és összegszerűségét vitatja, azt az erre vonatkozó 
értesítés kézhezvételét követő hét (7) napon belül írásban, állításait alátámasztó okirati 
bizonyítékokkal és indoklással teheti meg. Ennek elmulasztása esetén a kötbérfizetés esedékessége 
beáll.  

9.3 Amennyiben az Eladó által leszállított Eszközcsomagok vagy Termékek nem teljesítik a Szerződésben, 
az Ajánlatban és a Műszaki Leírásban meghatározott követelményeket és azok kicserélésére a 
Szerződés 5.7 pontjában meghatározott kifogás közlésétől számított 3 munkanapon belül nem kerül 



 

 

 

 

 

 

 

13 

 

Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 

szállítására 2015”  

sor hibás teljesítési kötbér Hibás Teljesítési Kötbér) fizetésére köteles a szerződésszerű teljesítésig. A 
Hibás Teljesítési Kötbér mértéke naponta a hibás teljesítéssel érintett részteljesítésre (az Eladó 
Ajánlatában meghatározott Termék árak alapján)  vetített nettó Vételár 0,5%-a, de maximum hibás 
teljesítéssel érintett részteljesítésre vetített nettó Vételár 10 %-a. 

9.4 Amennyiben az Eladó a Szerződés 4. pontjában meghatározott jótállási kötelezettsége körében a 
kicserélésre rendelkezésre álló 72 óra + 72 óra határidőt elmulasztja, köteles a 9.3 pont szerinti Hibás 
Teljesítési Kötbért megfizetni a jótállási kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra.   

9.5 Az Eladónak a szerződés teljesítésével kapcsolatosan felróható lehetetlenülés, így különösen az Eladó 
Vevő azonnali hatályú felmondását megalapozó késedelme, vagy amennyiben az Eladó által 
leszállított Termékek dokumentálhatóan nem teljesítik a Műszaki Leírásban foglaltakat, valamint a 
kicserélése a Szerződés 5.7 pontja valamint a jótállási kötelezettség körében nem lehetséges, vagy a 
Vevő általi Szerződés megszüntetését megalapozó határidőn belül nem lehetséges, az Eladó által a 
teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (Meghiúsulás) esetén az Eladó meghiúsulási kötbér 
megfizetésével és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke Szerződés 2.2. 
pontjában meghatározott teljes nettó Vételár 5 %-a. (Meghiúsulási Kötbér). A teljesítés meghiúsulása 
esetén Késedelmi és Hibás Teljesítési Kötbér nem követelhető. A Meghiúsulási Kötbér követelése 
kizárja, hogy a Vevő az Eladótól követelje a Meghiúsulási Kötbérrel biztosított kötelezettség 
teljesítését.  

9.6 Az Eladó köteles kártérítésként megtéríteni Vevőnek az Eladó magatartása, illetve teljesítése vagy 
Eladó teljesítésének elmaradása miatt felmerült kárát. A fenti pontok alapján érvényesített bármely 
kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a Vevő felé fennálló kártérítési felelőssége alól. A Felek 
rögzítik, hogy az Eladó viselni tartozik a Szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséből eredően, azzal 
összefüggésben a Vevő részéről felmerülő és a Vevő által jogosan érvényesíteni kívánt, igazolt 
kárigényt is. 

10. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE 

10.1 A Felek a Szerződést határozott időre a jelen Szerződésben meghatározott tevékenység 
szerződésszerű, a Szerződés 2.4. pontjában meghatározott Teljesítési Véghatáridőig történő 
teljesítéséig kötik. A szavatossági és jótállási kötelezettségek tekintetében a Szerződés 4.5 pontja az 
irányadó.  

10.2 A Szerződés megszűnik: 

a) a jelen Szerződésben foglaltak teljesítésével, illetve a 2.4 szerinti határozott idő 
lejártával. 

b) Vevő azonnali hatályú felmondásával. 

10.3 A Vevő jogosult jelen Szerződést (adott esetben akár részlegesen is) azonnali hatállyal felmondani, ha: 

a) az Eladó a jelen Szerződésben vállalt bármely határidő (így különösen a Teljesítési 
Részhatáridő, Teljesítési Véghatáridő, a jótállási kötelezettségek körében 
meghatározott határidők) tekintetében 20 (húsz) naptári napot meghaladó 
késedelembe esik; 
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b) az Eladó a jótállási kötelezettségeit három alkalommal a Szerződésben meghatározott 
határidőre nem teljesíti;  

c) az Eladó a Termékek tekintetében a Szerződésnek nem megfelelő minőségben történt 
teljesítése esetén azok kicserélését a Szerződés 5.5 pontjában meghatározott határidőt 
követően tűzött póthatáridőn belül nem teszi meg. Ebben az esetben a Vevő felmondás 
helyett megfelelő árleszállítást is kérhet;  

d) a felszólítás ellenére Eladó nem tesz eleget a Szerződés 7. pontjában meghatározott 
együttműködési kötelezettségének; 

e) az Eladó csődbe megy, vagy felszámolási eljárás indul ellene, elhatározza 
végelszámolását, bírósági végrehajtást rendelnek el vele szemben, hitelezőivel 
kényszeregyezséget köt, vagy bármilyen olyan bírósági vagy hatósági határozat születik 
vele szemben, illetve bármilyen olyan esemény következik be, amely az előbbiek 
bármelyikéhez hasonló következménnyel járhat az alkalmazandó jogszabályok 
értelmében. 

10.4 Felek megállapodnak, hogy a Vevő a jelen Szerződés 10.3 pontjában foglalt felmondási jogának 
gyakorlását megelőzően köteles az Eladót írásban felszólítani az Eladó jelen Szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek teljesítésére. Amennyiben az Eladó a szerződéses kötelezettségeit neki felróhatóan, a 
Vevő ezen felszólítását követően haladéktalanul, de legkésőbb öt (5) napon belül, nem teljesíti, vagy 
felróható szerződésszegését egyébként nem orvosolja, a Vevő jogosult a Szerződést felmondani. Az Eladó 
köteles a Vevő minden – az Eladó felróható késedelméből eredő – igazolt kárát megtéríteni. A Felek 
megállapodnak, hogy a Szerződés 10.3 pontjában meghatározott felmondási jog gyakorlása a Szerződés 
meghiúsulásának tekintendő.  

10.5 A Kbt. 125. § (5) bekezdés a) és b) pontja alapján Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést 
megszüntetni – 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 az 56. § 
(1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely jogi 
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) 
bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

10.6 A Vevő késedelme az Eladó egyidejű késedelmét kizárja. Késedelem esetén a Vevő az Eladó 
kezdeményezésére póthatáridő tűzésére jogosult. Szerződő felek jelen Szerződés eredményeként 
kizárólag hibátlan teljesítést fogadnak el Eladó teljesítésként. 
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11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

11.1 Felek a jelen Szerződést kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglaltak és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
alapján módosíthatják. 

11.2 Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés a Felek által közösen, írásban módosítható, 
különösen, ha a szerződéskötést követően beállott körülmény folytán a Szerződés valamelyik Fél 
lényeges jogos érdekét sérti. 

12. VIS MAIOR 

12.1 Ha bármelyik fél jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését – a pénzügyi teljesítés kivételével – 
vis maior vagy a másik fél magatartása vagy érdekkörében bekövetkezett esemény késlelteti vagy 
akadályozza, akkor ez mentségül szolgál a Fél nem szerződésszerű teljesítésére. 

12.2 Vis maior kifejezés a különösen következő eseményeket jelenti: terrorcselekmény, blokád, járvány, 
földcsuszamlás, tűz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, vízkár, villámlás, leküzdhetetlen fagy, szokatlan és 
rendkívüli időjárási vagy más körülmények miatti közlekedési késedelmek, vagy hasonló, az érintett Fél 
ellenőrzésén kívül eső események. 

12.3 Vis maiorra az Eladó csak akkor hivatkozhat, ha írásban értesíti a Vevőt – amennyiben a körülmények 
lehetővé teszik – a vis maior tényéről és várható időtartamáról. Ha a Vevő egyéb irányú írásos utasítást 
nem ad, az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen 
lehetséges és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot, amelyet a vis maior esete nem gátol. 

12.4 A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. 

12.5 A felek megállapítják, hogy az Eladó köteles a szerződés teljesítése során létrejövő adatok, teljesítési 
részegységek valamint a teljesítés megkezdése előtt rendelkezésre álló forrásanyagok minőségét és 
felhasználhatóságát védeni, megőrizni, megállapítják továbbá, hogy az adatok kellő gondossággal történő 
őrzésének elmulasztásából adódó adatvesztéseket a felek nem tekintik vis maior esetnek. 

13. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 

13.1 Eladónak és Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a Szerződés keretében vagy a 
szerződéskötéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a Szerződés megkötése után felmerülő, a Szerződés 
teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást haladéktalanul, írásban 
tájékoztatni. 
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14. ÉRTESÍTÉSEK, A SZERZŐDÉS NYELVE 

14.1 Bármely, a Felek között, a jelen Szerződés vagy a jogszabály által előírt jognyilatkozatot írásban kell 
megtenni. Az értesítés személyes kézbesítés esetén a másik Fél általi átvétel napján, postai küldemény 
esetén a postai tértivevényen feltüntetett napon tekinthető közöltnek. Faxon történt továbbítás esetén 
az értesítés közöltnek tekintendő az ellenőrzőszelvény szerinti időpontban, feltéve, hogy azt egyidejűleg 
postai tértivevényes ajánlott küldeményként is megküldték. A teljesítéssel összefüggő kapcsolattartás 
során a Felek képviselői által faxon vagy e-mailben megküldött értesítés közöltnek tekinthető, ha a fax 
megküldését az igazoló jelentés, vagy az e-mail kézhezvételét a másik fél visszaigazolja. 

14.2 A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatokat, értesítéseket a Felek részéről az alábbiak tehetnek: 

 Vevő részéről kapcsolattartó: 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

e-mail cím:  

  Vevő részéről a teljesítés elfogadására jogosult: 

Név:  

 Eladó részéről kapcsolattartó: 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

e-mail cím:  

14.3 Az Eladó értesítéseit, valamint a teljesítés során felmerülő kérdéseit Vevő részére a fenti elérhetőségek 
valamelyikén, illetve személyesen a Vevő irodájába juttathatja el. 

14.4 A Szerződés és a Szerződés teljesítése során keletkező összes leírás, dokumentáció, kezelési utasítás, 
levelezés és egyéb okmányok magyar nyelven készülnek. 
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15. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 

15.1 Amennyiben a jelen Szerződés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek bizonyul, 
vagy érvénytelenné válik, ez a teljes Szerződés érvényességét nem érinti. Felek megállapodnak abban, 
hogy az érvénytelen rendelkezést – a jogszabályok keretei között – olyan érvényes rendelkezéssel 
pótolják, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a legjobban szolgálja. Felek 
megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem vezethet 
egyik Félnek a jelen Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekeinek sérelmére. 

16. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 

16.1 Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés hatálybalépésének feltétele a Projekt megvalósítására irányuló 
Támogatási Szerződés módosításának megkötése. Ennek megfelelően a jelen Szerződés a Kbt. 40. § (3) és (4) 
bekezdése alapján a Támogatási Szerződés módosításának megkötésével lép hatályba, illetve amennyiben a 
Szerződés a Támogatási Szerződés módosítását követően kerül aláírásra, úgy az aláírással lép hatályba.  

17. ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK 

17.1 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (különösen a 6:231.§), a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

18. ELLENŐRZÉSEK 

18.1 Tekintettel arra, hogy a Szerződés tárgyának alapjául szolgáló projekt a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 
hatálya alá tartozó támogatásból valósul meg (Támogatott beszerzés) Eladó tudomásul veszi, hogy a 
Vevő köteles tűrni a támogatások felhasználásának ellenőrzését, ennek érdekében a Szerződést, az arra 
vonatkozó adatokat az ellenőrzést végzőnek tudomására hozni.  

18.2 Eladó tudomással bír továbbá arról is, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 
(5) bekezdése értelmében az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a 
Vevőnél, valamint az Eladónál. Felek rögzítik továbbá, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény rendelkezései értelmében a jelen Szerződés tartalma és végrehajtása ellenőrizhető a Vevőnél. 

19. PÉLDÁNYSZÁM 

19.1 Jelen Szerződés 4 egymással mindenben megegyező példányban készült. 



 

 

 

 

 

 

 

18 

 

Magyar Diáksport Szövetség 
„Adásvételi szerződés fittségi mérési-értékelési 

rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag 

szállítására 2015”  

20. MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet – Eladó Ajánlata 

2. számú melléklet –Ajánlati Felhívás és Dokumentáció 

3. számú melléklet - Teljesítésigazolási jegyzőkönyv 

 
Budapest, 2015.  
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