
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

CT1 A. / *1 /síit

amely létrejött egyrészről a

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2., 
képviselő: Csontosné Maleczki Ilona mb. igazgató, számlázási cím: Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár ( 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.), mint megrendelő

másrészről a

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 19., képviselő: Arany László Tamás 
ügyvezető igazgató, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-884688 adószáma: 18066328-2-41), mint 
szállító

szerződő fél között, alulírott helyen és időben, a következő feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárást írt ki „Szállítási szerződés a Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére nyomtatott könyvdokumentumok beszerzése 
könyvtári ellátás céljából.” tárgyában. A 2014. május 15.-én megküldött ajánlattételi felhívás 
és ajánlati dokumentáció alapján a legjobb ajánlatot a jelen megállapodásban szállítóként 
szereplő Könyvtárellátó Nonprofit Kft. tette. Ennek megfelelően a megrendelő a szállítási 
szerződést a jelen okiratban foglalt feltételek szerint köti meg.

Felek kifejezetten rögzíteni kívánják, hogy a fent említett közbeszerzési eljárás során 
keletkezett valamennyi dokumentum - azok fizikai csatolása nélkül - a jelen szállítási 
szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az 
ajánlattételi felhívást, az ajánlati dokumentációt, valamint a szállító által beadott ajánlat és 
hiánypótlás anyagát is.

Az ezen dokumentációkban foglaltak a jelen szállítási szerződésben foglaltakkal egyezően 
kötelező érvényűek a felekre nézve abban az esetben is, ha valamely rendelkezésüket a jelen 
szállítási szerződés nem vagy nem teljes mértékben tartalmazza.

Amennyiben a jelen szállítási szerződés, illetőleg a közbeszerzési eljárás keretében keletkezett 
valamely dokumentum tartalma között ellentét merülne fel, úgy a felek jogviszonyában 
mindig az ezen ellentétes rendelkezések közül a megrendelőre nézve kedvezőbb rendelkezést 
kell alkalmazni.

Jelen szerződés 3 000 000 Ft értékig a TIOP 1.2.3-11/1-2012-0465 kódszámú, „Könyvtárbusz 
a Felső-Tisza vidékén és a nyíregyházi bokortanyákon” című projektből finanszírozott.

/. A felek jogai és kötelezettségei

1. A szerződés tárgya
Magyarországon megjelent és forgalmazott magyar és idegen nyelvű könyvek beszerzése és 
szállítása a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és fiókkönyvtárai, a megyei
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Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, továbbá a TIOP 1.2.3-11/1-2012-0465 kódszámú 
„Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és a nyíregyházi bokortanyákon” című projekt részére, a 
könyvek könyvtári szerelésével. A Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján 
nettó 24.950.000,- Ft értékben.

2. A szerződés összege

Szállító valamennyi leszállítandó könyv esetében a hivatalos honlapján a megrendeléskor 
érvényes bruttó (kedvezmény nélküli) fogyasztói alapárhoz, más néven bolti árhoz képest 
Megrendelőnek 31 % kedvezményt biztosít.

Szállító biztosítja továbbá, hogy az internetes adatbázisban akciós áron kínált könyveket 
Megrendelő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a 
szerződésben rögzített engedményes árnál.

Szállító a megrendelt könyvek árán, és erre irányuló megrendelés esetén a csomagolási, 
szállítási, szerelési valamint a szerződés teljesítéshez szükséges egyéb költségeket 
Megrendelővel szemben nem érvényesíthet.

3. A szerződés időtartama:
Kezdés, azaz az első leadható rendelés időpontja: a szerződéskötés aláírásának időpontja. 

Befejezés, azaz az utolsó leadható rendelés időpontja: 2014. december 31.

4. Szállítási határidő

Az interneten leadott rendeléseket 5 munkanapon beiül számlával együtt eljuttatja a 
Könyvtárba.

Szállító a teljes magyar könyvtermésen túl vállalja a határon túli kiadók magyar nyelvű 
kínálatának közvetítését is, továbbá az internetes adatbázisban szereplő aktuális kínálaton 
túlmenően a teljes Magyarországon forgalmazott, magyar nyelvű könyvekből beszerzi a 
Megrendelő által megjelölteket.

5., A Szállító feladatai:

a. ) A szállító a vállalt feladatok szerződésszerű ellátásához szükséges műszaki-technikai 
felszerelésekkel, szakképzett humán erőforrással, kiemelt szintű gyakorlati tapasztalatokkal és 
az előírt engedélyekkel rendelkezik, és tudomásul veszi, hogy a könyvek beszerzésével és 
leszállításával kapcsolatos valamennyi felmerülő költség őt terheli, ide nem értve a jelen 
szállítási szerződésben esetlegesen kifejezetten említett, a megrendelő feladatát képező 
tevékenységek költségeit.
b. ) A forgalmazott könyvekről nyomatott és elektronikus formában tájékoztatás nyújtása:
o internetes honlapon a teljes kínálatról szakterületenként, szerző, cím és az
ismertetésben (annotációban) előforduló bármely szóra kereshetően, folyamatosan frissítve az 
adatokat,
o elektronikus formában rendszeresen (hírlevél/e-mail),
o nyomtatott formában kéthetente postázzon tájékoztatót az új megjelenésű
kiadványokról.

2



A nyomtatott tájékoztató a könyvtári szakmai követelményeknek megfelelően tartalmazzon 
ismertetéseket az újonnan megjelent kiadványokról,

c. ) az általa forgalmazott könyvekről szóló tájékoztatás formai és tartalmi követelménye:

Szerző (első szerzőségi közlés, adatszerkezet: vezetéknév, keresztnév)
Cím (főcím : alcím)
Borító képe 
Kötetadatok 
ISBN 
Kiadó 
Kiadás éve
Terjedelem (oldalszám, gerincmagasság)
Sorozat 
Kötés módja
A dokumentum tartalmi leírása (ismertetés)
Szállítói dokumentumazonosító
Szállítási ár (kedvezménnyel csökkentett nettó és bruttó ár)
Fogyasztó ár (bruttó kiskereskedelmi ár)

d. ) a könyvek könyvtári szerelése az alábbiakat tartalmazza: 
o jelzetelés (raktári jelzet és cutter)
o a könyvtári szerelés költségeit külön jogosult a számlán feltüntetni.

d. ) A számlán a bruttó árból egységesen 31% engedményt jelenít meg, kivéve az akciós, 
ennél kedvezőbb árakat.

e. ) Azokat a könyveket, amelyek az internetes adatbázis aktuális kínálatában nem 
szerepelnek, a Könyvtár igénylistái alapján a lehető legrövidebb időn belül (max. 25 
munkanap) beszerzi és leszállítja.

f. ) A hibás könyv cseréje és a jelen szerződés tárgyával kapcsolatos bármilyen reklamáció 
esetén a Könyvtár elektronikus úton történő jelzését követően a legrövidebb időn belül (max. 
5 nap) intézkedik a probléma megoldása érdekében.

g. ) Tudomásul veszi, hogy a szerződött összegen felül a Könyvtár más forrásból is végez 
kisebb mértékű beszerzést. (Helyi kiadványok, antikvár vásárlások, szerzői kiadványok stb.)

h. ) Köteles biztosítani, hogy az internetes adatbázisban akciós áron kínált könyveket 
Megrendelő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a 
szerződésen felkínált engedményes árnál.

i. ) A Szállító képes teljes körű kapcsolattartásra elektronikus úton, az interneten keresztül. 
Minden tranzakció (ajánlatok kiküldése, megrendelés fogadása, rendelés visszaigazolás, 
reklamáció fogadása, on-line tájékoztatás a folyószámla állapotáról, a rendelések státuszáról, 
egyéb értesítések, tájékoztatók) is ezen a rendszeren keresztül történik.

6., A teljesítés helye
A teljesítés helye a megrendelő székhelye. (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.)
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a. ) Amennyiben a szállító a jelen szerződés tárgyát képező termék leszállítására vonatkozó 
kötelezettségét nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti, úgy az ebből eredő valamennyi 
felelősséget a szállító viseli, és köteles minden olyan kárt megtéríteni a megrendelő részére, 
amely a megrendelőt a szerződésszegéssel ok-okozati összefüggésben érte.
b. ) A szállító a megrendelő képviselőjének, illetőleg az általa kijelölt személynek 
(kapcsolattartó) az iránymutatása mellett, a vállalt feladatok maradéktalan elérése érdekében 
köteles eljárni.
c. ) A szállító köteles a megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a 
szerződésszerű teljesítés eredményességét veszélyeztetné vagy gátolná. Az értesítés 
elmulasztásából eredő károkért a szállító a felelős.
d. ) Felek rögzítik, hogy szállító a jelen jogviszony tárgyát képező feladatok teljesítése során a 
megrendelő külön engedélye nélkül is jogosult harmadik személy(ek) közreműködését 
igénybe venni. A szállító azonban az őt megillető ellenérték 10 (tíz) %-át meghaladó 
mértékben csak azon harmadik személy(ek) közreműködését veheti igénybe, amely 
közreműködő(k) személyét az egyszerű közbeszerzési eljárás során a megrendelő részére 
bejelentette, feltéve hogy ezen közreműködőként részt vevő(k) az ajánlati kiírásban 
foglaltaknak maradéktalanul megfelelt(ek). A szállító az igénybe vett személy(ek)ért úgy 
felel, mintha harmadik személy(ek)re rábízott ügyet maga látta volna el. Amennyiben a 
szállítónak más személy igénybevételére nem volt joga, felelős azokért a károkért is, amelyek 
e személy(ek) igénybevétele nélkül nem következtek volna be. Amennyiben a szállító által 
igénybe vett személy(eke)t a megrendelő jelölte ki, a szállító e személy(ek)ért nem felelős, ha 
bizonyítja, hogy az igénybe vett személy(ek) utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén 
úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
e. ) A szállító a vállalt feladatok ellátása során saját humán és tárgyi eszközeit köteles igénybe 
venni (kivéve a jelen szállítási szerződésben esetlegesen kifejezetten említett, a megrendelő 
feladatát képező tevékenységek ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosítását); a termék 
ellenértéke erre figyelemmel került meghatározásra. A megrendelő személyi és tárgyi 
eszközeinek a szállító általi igénybevételére csak kivételes és indokolt esetben, a megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulása mellett kerülhet sor.
f. ) A szállító köteles arról gondoskodni, hogy a megrendelt termék épségét a szállítás alatt 
megóvja.

7., A szállító egyéb kötelezettségei

8., A megrendelő kötelezettségei
a. ) A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szállító részére minden olyan adatot, 
információt határidőben rendelkezésre bocsát, amely a szállító színvonalasabb és 
eredményesebb teljesítéséhez szükséges.
b. ) Megrendelő a megrendelése alapján a szállított könyveket szállítólevél (és/vagy számla) 
alapján átveszi.
c. ) Felek rögzítik, hogy a megrendelő a minőségi vizsgálatot köteles az átvétel időpontjában 
megkezdeni és azt a szükséges idő alatt, legkésőbb 6 hónapon belül, folyamatosan elvégezni. 
A megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a szállítóval haladéktalanul 
köteles közölni, a szavatossági igény egyidejű megjelölésével.
d. ) Megrendelő nyilatkozik, hogy a műszaki feltételei lehetővé teszik a megrendelés teljes 
körű internetes lebonyolítást.



II. A szállítót megillető ellenért ék

1. Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy szállító szerződésszerű teljesítés esetén 
jogosulttá válik a teljesítésnek megfelelően leszállított áru ellenértékére.
2. Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a jelen szállítási szerződésben meghatározott 
termék leszállítása tekintetében a szállítót ellenérték csak abban az esetben illeti meg, ha a 
megrendelő a szállító szerződésszerű teljesítését leigazolja.
Szállító minden részteljesítést követően állíthat ki részszámlát, az előző időszakra vonatkozó 
teljesítésre. A végszámla legkésőbb 2015. január 15-én állítható ki.
A számlán fel kell tüntetni a tételesen a könyvek címét, bruttó díjat, kedvezmény mértékét.

Megrendelő a szerződés ellenértékét költségvetésből, illetve Nemzeti Kulturális Alap 
pályázati támogatásból finanszírozza. A számlákat a Megrendelő által történő elfogadást és 
jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. A kifizetés a Kbt. 130. § szerint, 
átutalással történik. Megrendelő alkalmazza az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
Törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat.

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet, Polgári Törvénykönyv 6:130 §.

3. Szállító tudomásul veszi, hogy a teljesítésével kapcsolatosan előleg igénylésére nem 
jogosult.

III. A jogviszony tartama

1. Felek rögzítik, hogy a jelen jogviszony hatálya az aláírás napjától kezdődően határozott 
időtartamra, a felek által vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésének időpontjáig 
terjedően jön létre. A határozott időtartamra létrejött szállítási szerződést - tekintettel a 
jogviszony jellegére, valamint a felek ilyen irányú megállapodására is - rendes felmondással 
megszüntetni nem lehet.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodást az abból eredő kötelezettségek 
súlyos vagy ismételt megszegése esetén - a következményekre történt figyelmeztetést is 
magában foglaló felszólítást követően - bármelyik fél azonnali hatállyal írásban 
felmondhatja.

Amennyiben bármelyik fél az írásbeli felszólítás ellenére a feladatának nem vagy nem 
megfelelő módon tesz eleget, illetőleg ismételten előforduló szerződésszegés esetén a vétlen 
fél jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani.
Szerződő felek rögzíteni kívánják, hogy a jelen pont alapján a szerződésszegő fél köteles 
megtéríteni a másik fél részére minden olyan kárt, amely a szerződésszegéssel ok-okozati 
összefüggésben áll.
3. Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján jogosult a jelen szállítási szerződés tárgyát képező 
megrendelésétől bármikor, indokolás nélkül elállni, köteles azonban a szállító kárát 
megtéríteni.
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Amennyiben a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt 
különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a megrendelő elállása esetében 
- bármelyik fél kérelmére - a szerződést a jövőre nézve szünteti meg. A megrendelő ilyenkor 
is köteles a szállító kárát megtéríteni.

Ha a megrendelő a jelen szállítási szerződéstől azért állt el, mert a teljesítési határidő lejárta 
előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a szállító a vállalt feladatát csak olyan számottevő késéssel 
tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a megrendelőnek már nem áll érdekében, a 
megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kártérítést követelhet.

Amennyiben a szállító feladatellátása során a körülmények arra engednének következtetést, 
hogy a teljesítés hibás lesz, a megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött megfelelő 
határidő sikertelen eltelte után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat.

IV. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1. Megrendelő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. Szállító kötbérfelelősséggel tartozik, ha
a) késedelmesen teljesít
b) hibásan teljesít
c) a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul)

a) Késedelmi kötbér:
A késedelmi kötbért a Megrendelő által meghatározott határidők késedelmes teljesítése esetén 
érvényesíti. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett szállításra vonatkozó nettó 
ajánlati ár 0,5 %-a / késedelmes .naptári nap a késedelembe esés időpontjától a tényleges 
teljesítés napjáig. A késedelmi kötbér maximuma késedelmenként 30 naptári nap, az ezt 
meghaladó késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja 
számára a rendkívüli felmondás és a meghiúsulási kötbér érvényesítéséhez fűződő jogát.

b) Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:

Szállító hibásan teljesít, amennyiben az általa leszállított könyvek nem felelnek meg a 
Megrendelő közölt elvárásainak, az irányadó jogszabályoknak, előírásoknak, szakmai 
szokásoknak. A kötbér alapja megegyezik a késedelmi kötbér alapjával, mértéke a hibás 
teljesítéssel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 10%-a.

c) Meghiúsulási kötbér:

A meghiúsulási kötbért Megrendelő abban az esetben érvényesíti, ha a Szállító olyan okból, 
amelyért felelős nem teljesít, illetve a késedelem meghaladja a 30. naptári napot és 
Megrendelő a szerződést rendkívüli felmondással megszünteti. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a meghiúsulással érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 20 %-a.

2. A kötbér esedékessé válik:
a) a késedelmi kötbér: amikor a késedelem megszűnik, vagy a késedelem eléri a 30 napot
b) hibás teljesítés esetén a kifogás közlésével, illetőleg -  ha a késedelemre megállapított 
mértékű kötbér jár -  a késedelemre vonatkozó szabályok szerint;
c) egyéb esetben, amikor a Megrendelő (jogosult) a szerződésszegésről tudomást szerez.
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V. Egyéb rendelkezések

1. „Szerződést teljesítők, alvállalkozókéra vonatkozó rendelkezések
A szerződés teljesítésére és alvállalkozó bevonására a Kbt. 128. §-a vonatkozik. Szerződő 
felek rögzítik, hogy a Kbt. 128. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítésében az ajánlatban 
megjelölt alvállalkozó működhet közre. Szállító köteles Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan 
alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, 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.
Amennyiben Szállító a jelen szerződés mellékletét képező ajánlata szerint alvállalkozókat von 
be a teljesítésbe, az alvállalkozókkal csak a Szállító áll jogviszonyban és tevékenységükért 
kizárólagosan felelős. A Szállító a jogosan igénybe vett alvállalkozóiért úgy felel, mintha a 
munkát maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétel esetén felelős minden olyan kárért is, 
amely anélkül nem következett volna be.
A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Szállító vagy a nem 
természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 
átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik.”

2. „Szerződésszegés és következményei”-re vonatkozó rendelkezések
Szállító a Kbt. 125.§ (4) bekezdése alapján kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt 
haladéktalanul értesíti.

Megrendelő a Kbt. 125. §-ának (5) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
a) Szállítóként szerződő félben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek.
b) Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem 
felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Felmondás esetén Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.”

3„ „Szerződésmódosítás”-ra vonatkozó rendelkezések
„A Kbt. 132. § (1) bekezdése alapján szerződő felek nem módosíthatják a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az 
ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a 
szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön 
(részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy 
a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja 
meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői 
kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.
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Tekintettel a Kbt. 132. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra, szerződő felek a szerződést csak 
abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően -  a szerződéskötéskor előre 
nem látható ok merült fel, és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha 
szerződés olyan eleme változik meg a módosítás következtében, amely a közbeszerzési 
eljárásban az ajánlatok értékelésének alapjául szolgált, Megrendelő az eljárásban részt vett 
minden ajánlattevőt köteles a szerződés módosításáról és annak indokairól értesíteni.”

4., Felek kölcsönösen kötelesek a jelen szerződésben szabályozott jogviszonnyal 
kapcsolatosan tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb 
adatot, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettsége a feleket a jogviszony 
megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél cégjegyzési 
joggal felruházott képviselője adhat.

Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek és/vagy harmadik személyeknek okozott 
károkat a szerződésszegő fél köteles megtéríteni.
5., Szállító tudomásul veszi, hogy bármely sajtó részére a jelen szállítási szerződéssel és 
annak teljesítésével kapcsolatos, valamint a megrendelőre vonatkozó egyéb információkkal 
kapcsolatosan felvilágosítást csak a megrendelő képviselőjének előzetes és írásbeli 
hozzájárulásával adhat.

Ezen kötelezettségének megszegése esetén a szállító köteles a megrendelőnek és/vagy 
harmadik személyeknek okozott károkat 8 (nyolc) napon belül megtéríteni.

6., Szerződő felek rögzítik, hogy .a megrendelő belföldi illetőségű jogi személy, a szállító 
pedig ugyancsak belföldi illetőségű jogi személy / jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság / egyéni Szállító; a felek jelen szerződés szerinti jognyilatkozatainak 
érvényessége nem függ más személy és/vagy szervezet jóváhagyásától.

7., Felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szállítási szerződésből eredő esetleges vitás 
kérdéseiket elsősorban békés úton kísérlik megoldani. Ennek érdekében mindkét fél jogosult 
egyeztetést összehívni, és az egyeztető tárgyalás keretei között az álláspontok egyeztetését 
megkísérelni.

8., Szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a jelen szállítási szerződés bármely 
rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az érvénytelen részt - egyeztetést követően - 
közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni.

Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen 
rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek 
olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a szerződés célkitűzéseinek 
és a felek szerződéskötési akaratának.
Az egész szállítási szerződés orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dől 
meg, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

9., Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen szállítási szerződés módosítása és/vagy 
bármilyen jellegű kiegészítése csak írásbeli alakban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai 
alapján lehetséges.
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10., A jelen szállítási szerződésben előírt valamennyi, a másik fél felé előírt közlési 
kötelezettség kizárólag akkor tekinthető érvényesen létrejöttnek, ha az írásbeli alakban történt. 
Valamennyi határidő a kézbesítés időpontjától kezdődik. Személyes átvétel esetén, illetőleg 
faxon (e-mailen) küldött értesítés esetében a kézbesítés időpontjának az átvétel, illetőleg a 
faxadás (e-mail küldés) napját kell tekinteni.

A levélpostai küldeményt tértivevénnyel kell postára adni; a kézbesítés időpontja a 
tértivevényen szereplő átvétel napja. Amennyiben tértivevény nem érkezett vissza, úgy a 
küldemény az igazolt feladást követő 3 (három) munkanap elteltével tekinthető 
kézbesítettnek.

11., Szerződő felek a jelen szerződés teljesítése tekintetében az állandó kapcsolattartó felek 
személyét az alábbiak szerint jelölik ki:

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részéről

• Trifonovné Karajz Borbála Tel.: +36 42 598 888
Fax: +36 42 404 107
E-mail: feldolgozo@mzsk.hu 

A Szállító részéről:

• Orbán-Csizmás Tímea Tel.: +36 1 237 6967
Fax: +36 1 349 8383
E-mail: csizmas.timea@kello.hu

12., A jelen szállítási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

13., Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket elsősorban egymás közötti 
egyeztetés útján próbálják rendezni és ennek sikertelensége esetére - hatáskörtől függően - a 
Nyíregyházi Járásbíróság, illetőleg a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét 
kötik ki.

Szerződő felek a jelen okiratba foglalt szállítási szerződést elolvasás és megértelmezés után, 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen és helybenhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2014. június 24.

szállító képviselet 
Arany László Tamá

ügyvezető igazgató

megrendelő képviseletében: 
Csontosné Maleczki Ilona

mb. igazgató
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