








nem megfelelő íársaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles
j övedelmének csökkentésére alkalmasak;
9.3.2 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. I43, § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az
ajránlatkéröt haladéktalanul értesíti.

9.4 A Kbt 143. § (1) bekezdése alapjrán Megrendelő aszeruődést felmondhatja,vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - aszerződéstöl elállhat, ha:

9.4.1 feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 74l . § alapján
új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
9.4.2 az ajránlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként
szerződő fel személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 139.

§-ban foglaltaknak; vagy
9.4.3 az EUMSZ 258. cikke a|apján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljrárás indult vagy azEurópai Unió Bíósága azEUMSZ Z58. cikke alapjan
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.

9.5 A Kbt. 143. § (2)bekezdése alapjrán Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a
szerződő fel tekintetében a közbeszerzési eljrárás során kizárő ok állt fenn, és ezért ki kellett volna
zárni a közbeszeruési elj árrásból.
9.6 A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést
felmondani - ha sziikséges olyan hatráridővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett
feladata e||áásáről gondoskodni tudjon -, ha

9.6,I a nyertes ajánlattevőben közvetetten vary közvetlenül 25Yo-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy yagy személyes joga szerint jogképes
szervezet,amelytekintetébenfennáll a62,§ (1)bekezdésk)pontkb)alpontjában meg}tatározotr
feltétel;
9,6.2 a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25Yo-ot meghaladó fulajdoni
részesedést szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
me g}tatér ozott feltéte l.

10. Joevitákeldöntése
10.i A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem
rendezett vitrás ügyben a hatráskörrel és illetékességgel bíró Veszprémi Törvényszék jár el.
10.2 A szerzÖdésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és aközbeszeruésekről szóló 2015. évi
CXLil. törvény rendelkezés ei az lrányadők.
10.3 A szerzőc!és módosítása csak írásban történhet, a Kbl 141. §-ban foglaltak figyelembevételével.
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