4. számú melléklet
Ajánlati sablon a „HF PW beállító diódalézer” beszerzési eljárás keretében
Az ajánlott beállító diódalézer rendelkezésre
állásának időpontja (nem később, mint 2022. május
31.):
A. AF I. fejezetben megjelölt vállalások

Vállalom

Nem
vállalom

Megjegyzés

Ellenérték
[HUF/EURO]

Az AF I.1. fejezetben meghatározott elvárások teljesítése

-

Az AF I.2. fejezetben meghatározott elvárások teljesítése

-

B. Ellenérték összesen

[HUF/EURO]

C. Szerződéses vállalások
C.1. Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy az általa
nyújtott termék és szolgáltatás megfelel a vonatkozó
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban, az arra tett
ajánlatban és az ezek alapján megkötendő szerződésben
meghatározott
követelményeknek,
illetve
rendeltetésszerű használatra egyébként alkalmas. A
Vállalkozó a megkötendő szerződés keretében hibásan
teljesít, ha teljesítése nem felel meg a megkötendő szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott
kritériumoknak.
C.2. Vállalkozó jogszavatosságot vállal arra, hogy
harmadik személynek nem áll fent olyan – különösen de
nem kizárólagosan szellemi tulajdonhoz fűződő - joga,
amely Megrendelő tulajdonszerzését a berendezés
tekintetében akadályozza, vagy kizárja.
C.3. Vállalkozó késedelmesen teljesít, ha a szerződésben
rögzített teljesítési határidőt elmulasztja, illetve ha
szerződés
szerinti
kötelezettségeit
Megrendelő
felszólítására a Megrendelő által megjelölt észszerű
határidőn belül nem teljesíti. Késedelem esetén,
Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek
mértéke a nettó szerződéses összeg 0,5 %/nap, de
legfeljebb a nettó szerződéses összeg 15 százaléka
(kötbérmaximum).
C.4. Amennyiben a Vállalkozó szerződésszegése miatti
okból a szerződés annak teljesülése előtt megszűnik,
Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek
mértéke a nettó szerződéses összeg 15 %-a. A szerződés
meghiúsulása esetén az Vállalkozó díjazásra nem
jogosult.
Kelt: ............................................. 2021. .................................... hónap ........... nap

______________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a meghatalmazott/
meghatalmazottak részéről)

-

-

-

-

-

Annex 4
Offer template for „HF PW alignment diode laser” procurement procedure
Date of availability of proposed diode laser (not
later than 31 May 2022):

A. Commitments set out in Chapter I of the RfP

I do not
I agree to
agree to
comply with
comply with
the
the
commitment
commitment

Comment

Fulfilment of the requirements set out in Chapter I.1.
of RfP
Fulfilment of the requirements set out in Chapter I.2.
of RfP

Price
[HUF/
EURO]
[HUF/
EURO]

B. Total price
C. Contractual commitments

-

C.1. The Contractor warrants that the product and
service provided by it is in conformity with the
applicable legal rules, the Request for Proposal, the
Winning Bid submitted thereto, and the requirements
of the Contract to be concluded thereupon, and is
suitable for proper use. The Contractor’s
performance shall be deemed erroneous if it does not
comply with the criteria laid down in the Contract to
be concluded and its Annexes.

-

C.2. Contractor takes on a legal guarantee that a
third party has no such right – especially but not
exclusively intellectual property rights – that restricts
or excludes the User's tight of ownership of the
Equipment.

-

C.3. The Contractor delays in performance if he
misses the date of performance specified by the
Contract or if he fails to fulfill his contractual
obligations upon Client’s notice and within a
reasonable additional time limit set by Client. In case
of delay by Contractor, the Contractor shall pay a
default penalty after delay in the amount of 0.5 % of
the net contractor’s fee per day, but maximum 15 %
of the net contractor’s fee (maximum penalty).

-

C.4. In the event that the Contract terminates before
contractual performance as a result of Contractor’s
breach of the Contract, Contractor shall be obliged to
pay termination fee, the extent of which is 15 % of the
net contractor’s fee;. In the event of the failure of the
Contract Contractor shall not be entitled to any
remuneration.

-

Dated in ....................................... on………….day) .................... month ………….2021.

______________________________
(Duly authorized signature of the person(s) authorized
to assume obligations)

