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A szerződésre vonatkozó különös feltételek
1. Az Európai Parlament minden, e megrendelőlaphoz kapcsolódó kifizetést a szerződő fél
ajánlatán feltüntetett, IBAN- és BIC-kóddal megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással
teljesít.
2. Minden kifizetési kérelmet olyan borítékban, csomagban vagy ezeknek megfelelő
eszközben kell megküldeni az Európai Parlamentnek, amelyen a „demande de paiement”
(„kifizetési kérelem”) megjegyzés jól látható és azonosítható. A küldeményt az Európai
Parlament hivatalos postaszolgálatához kell eljuttatni: Parlement européen, Plateau de
Kirchberg, L-2929 Luxembourg. Részteljesítési számlákat csak abban az esetben lehet
elfogadni, ha arról e megrendelőlap külön rendelkezik.
3. Az e megrendelés teljes körű teljesítésével kapcsolatban esedékes összegeket a kifizetési
kérelem Európai Parlament számvitelért felelős tisztviselője általi nyilvántartásba vételének
napjától számított 30 naptári napon belül kell kifizetni A kifizetések csak akkor kerülnek
teljesítésre, ha a szerződő fél a számla benyújtásának időpontjáig teljesítette szerződéses
kötelezettségeit. Késedelmes kifizetés esetén a szerződő felet késedelmi kamat illeti meg.
Kamatot a kifizetésre vonatkozó fizetési határidő lejártát követő naptári naptól a tényleges
kifizetés napjáig tartó időszakra kell fizetni. Ha a késedelmi kamatok összege nem haladja
meg a 200 eurót, az csak a szerződő fél kérésére fizetendő ki, aki az erre vonatkozó igényét
a szerződéses összeg kifizetésének napjától számított legfeljebb két hónapon belül nyújthatja
be.
Az Európai Parlament a fizetési határidőt felfüggesztheti, ha az összeg a kifizetés iránti
kérelem kézhezvételének napján nem esedékes, ha nem nyújtották be a megfelelő
bizonylatokat vagy ha a kérelem jogosultságáról való megbizonyosodás érdekében további
ellenőrzések szükségesek. Az Európai Parlament tértivevénnyel ellátott ajánlott levélben
vagy ezzel egyenértékű módon közli a szerződő féllel, hogy követelése nem elfogadható. A
felfüggesztés az értesítés feladási napján lép érvénybe.
A kifizetési kérelmet elutasítják, ha az összeg nem esedékes, téves vagy jóváírási értesítés
tárgyát kell képeznie, ha nem tartalmazza az előírt lényeges információt vagy ha az
alkalmazandó adójogszabályok figyelmen kívül hagyásával állították ki.
4. A szerződő fél elfogadja azokat az esetleges pénzügyi természetű kényszereket, amelyek
az ideiglenes tizenkettedek rendszerének alkalmazásából fakadnak abban az esetben, ha az
Európai Unió általános költségvetését nem fogadják el a pénzügyi év elején.
5. A szerződő fél elismeri, hogy az Európai Unió intézményeként az Európai Parlament az
Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 3. cikke értelmében
mentességet élvez minden adó és közteher alól, így a hozzáadottérték-adó alól is. Ezt a
mentességet az Európai Parlament számára a tagállamok kormányai a megfelelő igazoló
dokumentumok alapján utólagos visszatérítéssel vagy közvetlen adómentesség formájában
nyújtják.
6. Amennyiben a rá vonatkozó adóügyi jogszabályok értelmében a szerződő fél köteles az e
megrendelőlappal kapcsolatosan behajtott kifizetésekre héát felszámítani, az Európai
Parlament a szerződő fél részére a héát tartalmazó végösszeget utalja át, és annak utólagos
visszatérítését kéri az illetékes nemzeti hatóságoktól. A héa tekintetében alkalmazandó
nemzeti jogszabályoknak megfelelően kiállított számlán világosan fel kell tüntetni, hogy a
szolgáltatásokat az Európai Parlament számára teljesítették, továbbá külön meg kell jelölni az
adott szolgáltatásokért héa nélkül fizetendő árat és az azt terhelő héa összegét.
7. E megrendelés elfogadásával a szerződő fél lemond minden más feltételről.
8. Jelen megrendelés késedelmes teljesítése, nyilvánvalóan hiányos teljesítése vagy
nemteljesítése esetén az Európai Parlament az elszenvedett kárért megfelelő – adott esetben
a késedelmi kamattal és a kár miatt bekövetkezett költségekkel megnövelt – kártérítés
behajtására jogosult, amelynek összegét levonhatja a szerződő félnek járó, még kifizetetlen
összegekből. A szerződő fél kereset benyújtásához való jogának sérelme nélkül a kártérítés,
a késedelmi kamatok és költségtérítések összegét azok levonása céljából az Európai
Parlament állapítja meg.
Késedelmes teljesítés esetén az Európai Parlament az első albekezdésben foglaltak helyett
alkalmazhatja az e megrendelőlap első oldalán megjelölt szankciót a teljesítés eredetileg
kitűzött határidejétől számított késedelem minden naptári napjára.
9. Az első oldalon feltüntetett eltérő rendelkezés hiányában e megrendelőlapra a teljesítés
helyének jogával kiegészített európai uniós jogszabályok az irányadók.
10. A szerződő fél kijelenti, hogy elfogadja, hogy a jelen megrendelőlapra vonatkozó bizonyos
adatok, úgymint a neve vagy a cég neve, valamint az odaítélt közbeszerzési szerződés
tárgya és összege nyilvánosságra kerül az Európai Unió általános költségvetésére
alkalmazandó költségvetési szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom
rendelet értelmében. Az ajánlatban és a megrendelőlapon szereplő személyes adatok
feldolgozása a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő
feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad
áramlásáról szóló 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően
történik. A szerződő félnek joga van saját személyes adataihoz hozzáférni, valamint ezeket
helyesbíteni.1
11. Az Európai Parlament és a szerződő fél között e megrendeléssel kapcsolatban felmerülő
és a felek között békés úton nem rendezhető valamennyi jogvitában az Európai Unió
Bíróságának bíráskodási szerve, a Törvényszék illetékes, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 256. cikke (1) bekezdésének megfelelően.
12. A szerződő fél kötelezettséget vállal, hogy eleget tesz a nemzeti jogszabályok szerint az
adózás, a társadalombiztosítás és a környezetvédelem terén rá alkalmazandó
rendelkezéseknek. Minden szükséges (biztosítási és egyéb) intézkedést meghoz annak
érdekében, hogy személyzete védelmet élvezzen minden olyan kockázattal szemben,
amelynek a jelen megrendelés végrehajtása során ki lehet téve. A szerződő félnek az

1 A rendeletre (45/2001/EK) való utalás törölhető, ha a versenytárgyalási
felhívással kapcsolatos egyéb dokumentumok egyike előzőleg megemlíti
(lásd a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok 29.
cikkét).

Európai Parlament első felszólítására bármikor képesnek kell lennie annak bizonyítására,
hogy alkalmazottai megfelelnek a megrendelés teljesítésére alkalmazandó jogszabályoknak.
13. Az Európai Parlament az alábbi esetekben jogosult a megrendelés egészének vagy
részének bírósági beavatkozás és kártérítési kötelezettség nélküli, tértivevényes ajánlott
levélküldemény útján történő felmondására: a) amennyiben a szerződő fél az 966/2012/EU,
Euratom tanácsi rendelet 106. és 107. cikkében említett helyzetek valamelyikében van, vagy
a rendelet 109. cikkével összhangban kiszabott szankció alatt áll; b) amennyiben a szerződés
odaítélését követően a szerződés odaítélési eljárásában vagy a megrendelőlap teljesítésében
lényeges hibákra, szabálytalanságokra vagy csalásra derül fény; c) amennyiben a szerződő
fél a 12. pont szerinti jogi kötelezettségeit nem teljesíti; illetve d) amennyiben a szerződő fél a
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését súlyosan megszegi, a 8. pontban előírt
rendelkezések sérelme nélkül. A szerződő fél továbbá kizárható az Európai Unió későbbi
közbeszerzési eljárásain való részvételből.
14. Az Európai Parlament a szerződő fél vagy munkatársai által a jelen megrendelőlap
tárgyát képező szolgáltatások teljesítése során elszenvedett károk vonatkozásában nem
tartozik felelősséggel, kivéve az Európai Parlament szándékos mulasztása vagy vétkes
gondatlansága esetén.
15. A szerződő fél az Európai Parlament előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül nem
ruházhatja át – még részben sem – jelen megrendelésből származó jogait és
kötelezettségeit, és nem bízhat meg – még részben sem – alvállalkozót szerződéses
kötelezettségeinek elvégzésével, továbbá hasonló célra harmadik személyeket igénybe nem
vehet. Minden esetben, még akkor is, ha az Európai Parlament engedélyezi alvállalkozó
megbízását, a szerződő fél egyedüli és kizárólagos felelősséget visel a megrendelés
megfelelő teljesítéséért.
16. Jelen megrendelőlap alapján teljesített szolgáltatásokhoz kapcsolódó szellemi és ipari
tulajdonjog tulajdonosa az Európai Parlament, amely azokat belátása szerint felhasználhatja.
Amennyiben a megrendelés teljesítésére vonatkozóan harmadik fél szellemi vagy ipari
tulajdonjogát kell felhasználni, a szerződő fél tájékoztatást ad ezekről a jogokról és a jelen
kikötésben garanciát vállal arra, hogy ezen jogok tulajdonosától (vagy tulajdonosaitól), vagy
(azok) törvényes képviselőjétől megszerezte az említett jogok felhasználására vonatkozó
engedélyt.
17. A szerződő fél minden szükséges intézkedést megtesz az olyan helyzetek elkerülése
érdekében, amelyek veszélyeztethetik a jelen megrendelés pártatlan és tárgyilagos
teljesítését. Minden, a megrendelés teljesítése folyamán felmerülő összeférhetetlenségről
haladéktalanul írásban értesíteni kell az Európai Parlamentet. Összeférhetetlenség esetén a
szerződő fél azonnal megteszi az annak megszüntetéséhez szükséges lépéseket.
18. Az Európai Parlament előzetes írásbeli engedélyének esetét kivéve, a szerződő fél
köteles minden, felhatalmazással nem rendelkező harmadik személlyel szemben titokként
megőrizni mindazon tényeket, adatokat, ismereteket, dokumentumokat vagy egyéb elemeket,
amelyeket számára az Európai Parlament bizalmas jelleggel megadott. A jelen
megrendeléssel kapcsolatos információk szerződő fél általi terjesztéséhez, illetve
közzétételéhez az Európai Parlament előzetes írásbeli engedélye szükséges.
19. A szerződő fél reklám- vagy kereskedelmi céllal az Európai Parlament előzetes
felhatalmazása nélkül nem használhatja az Európai Parlament épületeiről készített külső
vagy belső fényképfelvételeket.
20. A jelen megrendelőlap mindennemű módosításának (ideértve a betoldásokat és
törléseket is) írásbeli módosító záradék tárgyát kell képeznie, amelyet a megrendelés
megkötésével azonos feltételek mellett kell megkötni. E tekintetben a feleket semmilyen
szóbeli megállapodás nem kötheti.
21. A szerződő fél köteles megkötni a vonatkozó jogszabályok által a polgári jogi
felelősségbiztosítás terén előírt biztosítást a szerződés teljesítésével kapcsolatos kockázatok
és károk esetére, valamint köteles biztosítási kötvényének másolatát az Európai Parlament
első felszólítására bemutatni.
22. Amennyiben az Európai Parlament igényli, a szolgáltatás teljesítését követően a felek a
lehető leghamarabb jegyzőkönyvet vesznek fel a végleges átvételről, feltéve, hogy a
megfelelő ellenőrzéseket követően bizonyossá válik, hogy a szolgáltatás megfelel a jelen
megrendelőlapnak.
23. Amennyiben az Európai Parlament nem tudja a szolgáltatás egészét vagy egy részét
véglegesen átvenni, kifogásait a 22. pontban említett jegyzőkönyvbe foglalja. A szerződő fél a
jegyzőkönyv elkészültét követően a lehető leghamarabb köteles, az Európai Parlament
kifogásainak figyelembevételével, a megrendelőlapnak megfelelően teljesíteni a
szolgáltatásokat. A végleges átvételre csak akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások
megfelelnek a jelen megrendelőlapnak.
24. A szerződő fél a szolgáltatás tárgyát képező minden termékre jótállást vállal az e
megrendelőlapon szereplő feltételek szerint.
25. A szerződő fél köteles a jótállási időszak alatt minden, az Európai Parlament által jelzett
hibát vagy rossz működést a jelzést követő 30 naptári napon belül orvosolni.

Csak akkor írandó alá és küldendő vissza, ha az ajánlati felhívásban nem szerepelt külön, hogy az
ajánlat benyújtása az ajánlati dokumentációban és mellékleteiben szereplő valamennyi feltétel
elfogadását jelenti.

A szerződő fél ezúton kijelenti, hogy elfogadja az e megrendelőlapban foglalt feltételeket.

Kelt:

Aláírás ________________________________________________


