
 

 

 
IKTATÓSZÁM: 8/881-2/2022 TÁRGY: DÖNTÉS A DÉL-KOM NONPROFIT 

KFT. 2022. ÉVI PÓTLÁSI TERVÉBEN 
SZEREPLŐ GÉPEK, JÁRMŰVEK BE-
SZERZÉSE TÁRGYÁBAN KIÍRT 
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYER-
TESÉRŐL 

 MELLÉKLET: 9DB 
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

2022. október 19.-I NYÍLT ÜLÉSÉRE 

 
 
ELŐTERJESZTŐ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK 
 
ELŐTERJESZTÉS KÉSZÍTŐJE: SIPŐCZ KRISZTINA TÁRSULÁSI KOORDINÁTOR 
 
ELŐADÓ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK 
 
HIVATALI KOORDINÁTOR: MAGAY MIKLÓS FŐOSZTÁLYVEZETŐ 
 
 
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: 
-                               -                               
-                               -                               
-                               -                               
-                               -                               
 
 
 
BIZOTTSÁGI TÁRGYALÁS:   SZÁMA: 
-                            -           
-                            -           
-                            -           
-                            -           
 
 
ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: PÉTERFFY ATTILA ELNÖK 



2 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Dél-Kom Nonprofit Kft. a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulással 2018. december 
20.-i nappal létrejött Üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően a KEOP1.1.1. 
projekt keretében megvalósult hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésével a 
Társulási Tanács az 5/2018 (09.19) számú határozatával a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t bízta 
meg. 
 
Az Üzemeltetési szerződés II. Szerződési feltételek 2.1. pontjának megfelelően a Dél-
Kom Nonprofit Kft. a Társulás tulajdonát képző, a települési hulladékok gyűjtését, 
szállítását, kezelését, ártalmatlanítását szolgáló létesítmények, berendezések és 
eszközök üzemeltetését, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, valamint kiegészítő 
jelleggel egyéb hulladékgazdálkodási szolgáltatás céljára történő hasznosítását, 
működtetését és fejlesztését vállalta.  
 
A Társulás által elfogadott 8/2018 (09.19.) határozat rendelkezéseinek megfelelően, 
2018. évtől a vagyonelemeket használó közszolgáltató részére a kiszámlázott bérleti 
díjak terhére, a mindenkori bérleti díj 70%-ában fejlesztési, pótlási keretet biztosít a bérleti 
díjjal szemben a közszolgáltató által kiállított számla alapján pénzügyi kompenzáció 
útján. 
 
A Társulási Tanács 9/2022.(IV.20.) számú határozatában (1. számú melléklet) elfogadta 
a Dél-Kom Nonprofit Kft. által benyújtott 2022. évi pótlási tervet (2. számú melléklet).  
 
A Tanács 2022. május 11-i ülésén döntött (3. számú melléklet) a Dél-Kom Nonprofit Kft. 
2022. évi pótlási tervében szereplő gépek és járművek beszerzéséről. Továbbá a 
Társulás felhatalmazta dr. Leitol Csaba ügyvezető igazgatót az érintett gépjárművekhez 
fűződő közbeszerzési eljárás lefolytatására.  
Az eljárás során a pótlási tervben szereplő opcionális tételek közül 1db 8x4 magasított 
billenőplatós teherautó nem került a kiírás tételei közé. Ennek oka, hogy a többi jármű 
beszerezhetőségének biztossága prioritásban előnyt élvez. 
 
Az ajánlattételi felhívást a Dél-Kom NKft. 2022.08.01. nappal közzétette az EKR 
rendszerben. A felhívás 5 részt tartalmazott összesen nettó 634.000.000 Ft fedezeti 
összeggel, az alábbi tartalommal: 
 

- 3db 4x4 teleszkópos, magasemelésű dízelmotoros targonca (1) 
fedezet: nettó 84.000.000 Ft 

- 2db 6x4 magasított billenőplatós teherautó (2) 
fedezet: nettó 112.000.000 Ft 

- 5db 4x2 16 m3-es tömörítő (3) 
fedezet: nettó 314.000.000 Ft 

- 1db 6x2 multiliftes gépjármű, pótkocsival (4) 
fedezet: nettó 68.000.000 Ft 

- 1db 6x4 emelt alvázas multiliftes gépjármű (5) 
fedezet: nettó 56.000.000 Ft 

 
Az ajánlattételi határidőig, 2022.09.01. napig mind az 5 részre érvényes ajánlatok 
érkeztek, és mindegyik rész tekintetében van nyertes pályázóként értékelhető 
ajánlattevő. Az eljárás bontási jegyzőkönyve az előterjesztés 4. számú melléklete. 
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A bontási jegyzőkönyv alapján javasoljuk a Tisztelt Tanácsnak, hogy az alábbi ajánlato-
kat nyerteskét fogadja el: 

- 1. rész: 3db 4x4 teleszkópos, magasemelésű dízelmotoros targonca  
ajánlattevő: Terra Hungária Építőgép Kft. 
összeg: nettó 98.814.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 125.493.780 Ft 

- 2. rész: 2db 6x4 magasított billenőplatós teherautó 
ajánlattevő: Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.  
összeg: nettó 120.310.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 152.793.700 Ft 

- 3. rész: 5db 4x2 16 m3-es tömörítő 
ajánlattevő: Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.  
összeg: nettó 304.175.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 386.302.250 Ft 

- 4. rész: 1db 6x2 multiliftes gépjármű, pótkocsival  
ajánlattevő: Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.  
összeg: nettó 76.295.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 96.894.650 Ft 

- 5. rész: 1db 6x4 emelt alvázas multiliftes gépjármű  
ajánlattevő: Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.  
összeg: nettó 62.960.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 79.959.200 Ft 

 
A közszolgáltató 2022. évi pótlási tervében nettó 634.000.000 Ft + Áfa, azaz bruttó 
805.180.000 Ft keretet jelölt meg az eljárás teljesítésére.  
Ettől eltérően az ajánlatok összege nettó 662.554.000 Ft + Áfa, mely a rendelkezésre álló 
fedezetet nettó 28.554.000 Ft + Áfa összeggel meghaladja. Az áremelkedés, az idő 
múlásával a piacokon tapasztalható infláció és árfolyam emelkedés következménye. A 
kialakult orosz-ukrán háborús helyzet mellett ezt még tetézi az ellátási láncban rejlő 
bizonytalanság is, mely szintén árfelhajtó hatású. 
 
A Tanács 2022. szeptember 14-i ülésén döntött a Dél-Kom Nonprofit Kft. közbeszerzési 
eljárás keretében zajló kökényi telephely útburkolatainak felújításáról. A kiírásban 
szereplő keretösszeg nettó 99.500.000 Ft volt. Ettől eltérően a nyertes ajánlattevő 
STRABAG Általános Építő Kft. nettó 68.881.764 Ft + Áfa összeggel nyerte meg az 
eljárást. Az így megmaradt különbözetből (nettó 30.618.236 Ft + Áfából) a közszolgáltató 
megemelné a gépjárművek beszerzésére irányúló közbeszerzési eljárás keretét nettó 
28.554.000 Ft + Áfa összeggel, annak sikeres zárása érdekében. 
A 2021.évi pótlási tervből felszabadult pénzügyi forrásból történő átcsoportosítás oka a 
2022. évi terv elemeinek megvalósíthatóságának prioritás béli elsőbbsége. Az előző évi 
pótlási keretből való átcsoportosításnak az üzemeltetési szerződés alapján jogi akadálya 
nincs. 
Fentiek alapján az eljárás fedezetét a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2020.-2021. évekre 
megállapított bérleti díjainak 70%-os arányú pótlási/fejlesztési kerete, továbbá a kökényi 
telephely útburkolatainak közbeszerzési eljárásából fennmaradó összegből 
átcsoportosított nettó 28.554.000 Ft + Áfa összegek biztosítják. 
 
Kérjük a Tisztelt Tanácstól az előterjesztés tartalma szerinti közbeszerzési eljárás sikeres 
lezárásának érdekében a fentnevezett ajánlattevők nyertesnek nyilvánítását, továbbá a 
Tanács hozzájárulását a fedezeti összeg megemeléséhez. 
 
Pécs, 2022. október 7. 
 
Péterffy Attila 
elnök 





2. számú melléklet 

 

2022. évi pótlási terv  
Db Tétel megnevezése   Nettó Ft Bruttó Ft 

Gépek, járművek 

3  4x4 teleszkópos, magasemelésű dízelmotoros targonca   pótlás 84 000 000 106 680 000 

1 8x4 magasított billenőplatós teherautó (opcionális) pótlás 60 000 000 76 200 000 

2 6x4 magasított billenőplatós teherautó pótlás 100 000 000 127 000 000 

5 4x2 16 m3-es tömörítő (4 + 1 opcionális) pótlás 275 000 000 349 250 000 

1 6x2 multiliftes gépjármű, pótkocsival pótlás 60 000 000 76 200 000 

1 6x4, emelt alvázas multiliftes gépjármű, pótlás 55 000 000 69 850 000 

  Tervezett keret mértéke 634 000 000 805 180 000 

Gépfelújítás 

1 Dózer, járó szerkezet felújítása  felújítás 1 500 000 1 905 000 

2 Dobsziták (elszívó csövek) csere 1 200 000 1 524 000 

2 Terex Fuchs rakodógéphez komplett csipkedő kanál csere 15 000 000 19 050 000 

2 Hyundai HL 760 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra,  csere 8 000 000 10 160 000 

1 Hyundai HL 770 homlokrakodó géphez gumiabroncs garnitúra   csere 4 500 000 5 715 000 

  Tervezett keret mértéke 30 200 000 38 354 000 

Szigetek, edények 

5 7 m3-es konténer pótlás 2 250 000 2 857 500 

  240l-1100l edények felújítása, pótlása (fedél,edény,bedobó) felújítás/pótlás 12 000 000 15 240 000 

30 ADR min. veszélyeshulladék konténer 0,6 m3 pótlás 1 950 000 2 476 500 

  Tervezett keret mértéke 16 200 000 20 574 000 

Épületek 

  Barcs telephelyi létesítmények fűtés-hűtés korszerűsítése, festése felújítás/pótlás 8 000 000 10 160 000 

  Tervezett keret mértéke 8 000 000 10 160 000 

Építmények  

  Kökény lerakó bővítésének koncepcióterv készítése pótlás 10 000 000    12 700 000    

  Kökény lerakó és komposzttér szociális konténerek felújítása felújítás 3 000 000 3 810 000 
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  Kökény lerakó csapadék elvezető rendszer, burkolt övárok felújítása felújítás/pótlás 3 200 000 4 064 000 

  Kökény lerakó csurgalékvíz gyűjtő és kezelő rendszer felújítása felújítás/pótlás 4 000 000 5 080 000 

  Kökény komposztáló és stabilizációs tér felújítás 8 000 000 10 160 000 

  Tervezett keret mértéke 28 200 000 35 814 000 

Utak, térburkolatok 

  Kökény RHK bekötő út (068 Hrsz) felújítás 15 000 000 19 050 000 

  "J" jelű útnál és "E" jelű útnál útpályaszerkezet javítása felújítás 5 500 000 6 985 000 

  Kökény RHK, Szigeti tanya átrakó térbeton  felújítás 5 500 000 6 985 000 

  Kökény RHK üzemanyag kút előtti térbeton felújítás 1 000 000 1 270 000 

  Tervezett keret mértéke 27 000 000 34 290 000 

Összesen 743 600 000 944 372 000 

 





BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z) Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
 (Magyarország, 7632 Pécs Siklósi Út 52. ), mint Ajánlatkérő által megindított „Társaság 12 db gépjármű és 

” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) munkagép beszerzése
 közbeszerzési eljárásban benyújtott .Nyílt eljárás ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2022.09.01 12:00) a fenti tárgyú eljárásban 11 darab, azaz 
tizenegy ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: 3db 4X4 teleszkópos magasemelésű dízelm. targonca 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 84000000 HUF

A rész neve és száma: 2 db 6X4 magasított billenőplatós teherautó 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 112000000 HUF

A rész neve és száma: 5 db 4X2 16m3 tömörítős hulladékszállító 3

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 314000000 HUF

A rész neve és száma: 1 db 6X2 multiliftes gépjármű pótkocsival 4

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 68000000 HUF

A rész neve és száma: 1 db 6X4 emelt vázas multiliftes gépjármű 5

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 56000000 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: TERRA Hungária Építőgép Kft. (vezető ajánlattevő)
 1239 Budapest Ócsai Út 1-3Székhelye:

Rész neve: 3db 4X4 teleszkópos magasemelésű dízelm. targonca (1)

1. Összesen ajánlati ár (nettó HUF / 3db):
98 814 000

2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 24 hónap felett (minimum 0, 
maximum további 12 hónap):
0

Ajánlattevő neve: M-U-T Hungaria Kommunális Járműgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(vezető ajánlattevő)

 2851 Környe Iparcentrum U. 3.Székhelye:

Rész neve: 2 db 6X4 magasított billenőplatós teherautó (2)

1. Összesen ajánlati ár (nettó HUF / 2db):
122 980 000



2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(minimum 0, maximum további 24 hónap):
0

3. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2100 Nm, maximum értéke 2400 Nm) :
2 400

4. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 
(g/KWh) - WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra [(WHSC + 
WHTC) / 2)]:
201,22

5. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW) :
360

Rész neve: 5 db 4X2 16m3 tömörítős hulladékszállító (3)

1. Összesen ajánlati ár (nettó HUF / 5db):
340 303 500

2. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 270 kW, maximum értéke 300 kW):
285

3. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 
(g/KWh) - WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra [(WHSC + 
WHTC) / 2)]:
204,15

4. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 1600 Nm, maximum értéke 1900 Nm) :
1 800

5. A gépjármű rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel (igen/nem):
Igen

6. A felépítmény működése során felmerülő hiba Android vagy iOS operációs rendszerű 
„okostelefonra” telepített applikáció segítségével történő helyszíni kiolvasási lehetősége (A vagy B 
vagy C vagy D) :
A

7. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(minimum 0, maximum további 24 hónap) :
0

Rész neve: 1 db 6X2 multiliftes gépjármű pótkocsival (4)

1. Ajánlati ár (nettó HUF):
79 490 700

2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(minimum 0, maximum további 24 hónap):
0

3. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW):
360

4. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2200 Nm, maximum értéke 2600 Nm) :
2 400



5. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 
(g/KWh) - WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra [(WHSC + 
WHTC) / 2)]:
201,22

6. A gépjármű rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel (igen/nem):
Igen

Rész neve: 1 db 6X4 emelt vázas multiliftes gépjármű (5)

1. Ajánlati ár (nettó HUF):
63 903 700

2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(minimum 0, maximum további 24 hónap):
0

3. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW):
360

4. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2200 Nm, maximum értéke 2600 Nm) :
2 400

5. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 
(g/KWh) - WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra [(WHSC + 
WHTC) / 2)]:
201,22

6. A gépjármű rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel (igen/nem):
Igen

Ajánlattevő neve: Eurotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (vezető ajánlattevő)
 2854 Dad Fő Utca 54Székhelye:

Rész neve: 2 db 6X4 magasított billenőplatós teherautó (2)

1. Összesen ajánlati ár (nettó HUF / 2db):
117 600 000

2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(minimum 0, maximum további 24 hónap):
0

3. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2100 Nm, maximum értéke 2400 Nm) :
2 300

4. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 
(g/KWh) - WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra [(WHSC + 
WHTC) / 2)]:
205,21

5. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW) :
375

Ajánlattevő neve: KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(vezető ajánlattevő)

 4181 Nádudvar Bem József Utca 1.Székhelye:



Rész neve: 3db 4X4 teleszkópos magasemelésű dízelm. targonca (1)

1. Összesen ajánlati ár (nettó HUF / 3db):
99 002 868

2. A jótállás vállalt többlet időtartama hónapban a minimálisan elvárt 24 hónap felett (minimum 0, 
maximum további 12 hónap):
0

Ajánlattevő neve: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság (vezető ajánlattevő)
 7630 Pécs Bajor Utca 2/1.Székhelye:

Rész neve: 2 db 6X4 magasított billenőplatós teherautó (2)

1. Összesen ajánlati ár (nettó HUF / 2db):
120 310 000

2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(minimum 0, maximum további 24 hónap):
12

3. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2100 Nm, maximum értéke 2400 Nm) :
2 400

4. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 
(g/KWh) - WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra [(WHSC + 
WHTC) / 2)]:
201,22

5. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW) :
360

Rész neve: 5 db 4X2 16m3 tömörítős hulladékszállító (3)

1. Összesen ajánlati ár (nettó HUF / 5db):
304 175 000

2. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 270 kW, maximum értéke 300 kW):
285

3. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 
(g/KWh) - WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra [(WHSC + 
WHTC) / 2)]:
204,15

4. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 1600 Nm, maximum értéke 1900 Nm) :
1 800

5. A gépjármű rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel (igen/nem):
Igen

6. A felépítmény működése során felmerülő hiba Android vagy iOS operációs rendszerű 
„okostelefonra” telepített applikáció segítségével történő helyszíni kiolvasási lehetősége (A vagy B 
vagy C vagy D) :
D

7. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(minimum 0, maximum további 24 hónap) :
12



Rész neve: 1 db 6X2 multiliftes gépjármű pótkocsival (4)

1. Ajánlati ár (nettó HUF):
76 295 000

2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(minimum 0, maximum további 24 hónap):
12

3. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW):
360

4. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2200 Nm, maximum értéke 2600 Nm) :
2 400

5. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 
(g/KWh) - WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra [(WHSC + 
WHTC) / 2)]:
201,22

6. A gépjármű rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel (igen/nem):
Igen

Rész neve: 1 db 6X4 emelt vázas multiliftes gépjármű (5)

1. Ajánlati ár (nettó HUF):
62 960 000

2. A jótállás vállalt többlet időtartama az alvázra, hónapban a minimálisan elvárt 12 hónap felett 
(minimum 0, maximum további 24 hónap):
12

3. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 kW, maximum értéke 380 kW):
360

4. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2200 Nm, maximum értéke 2600 Nm) :
2 400

5. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 
(g/KWh) - WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált értékek kerüljenek megajánlásra [(WHSC + 
WHTC) / 2)]:
201,22

6. A gépjármű rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel (igen/nem):
Igen

Kiegészítő információk a bontáshoz:

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.
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A D Á S V É T E L I  S Z E R Z Ő D É S  

 [tervezet] 
 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás  

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00 

Adószám: 15587093-2-02 

Képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke  

mint vevő (továbbiakban: Vevő),  

 

másrészről:      […] 

Név: 
 

Székhely: 
 

Cégjegyzékszám: 
 

Adószám: 
 

Bankszámlaszám: 
 

Képviseli: 
 

mint eladó (a továbbiakban: Eladó)  

 

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon az 

alábbi tartalommal: 
 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján „12 

db gépjármű és munkagép beszerzése”  4. rész 6X2 multiliftes gépjármű pótkocsival tárgyban 

indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”). Az eljárás azonosítója: 

EKR000643762022. 

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az 

eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban határozta meg. 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 20… év ….. hó …... 

napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott 

döntése szerint a nyertes ajánlattevő az Eladó lett. 

3. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre: 

1. Nettó szerződéses ár (HUF) …………………… HUF 

2. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 

kW, maximum értéke 380 kW): 

 

 ……………………  kW 

3. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2200 

Nm, maximum értéke 2600 Nm):   

 

                   …………………… Nm 

4. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos 

üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 

(g/KWh)(WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált 

értékek kerüljenek megajánlásra (WHSC + WHTC) / 2))    

 

      

                    ……………………  

5. A gépjármú rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel 

(igen/nem)  

 

                     …………………… 

6. Jótállás (kivéve valódi kopó alkatrészek) időtartama az 

alvázra (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 

  

    …………………… hónap 
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7. Előteljesítés ideje (0-9 hónap)      …………………… hónap 

 

4. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek eljárást megindító felhívásnak, a dokumentáció részét 

képező feladatleírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának 

megfelelően a jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással. 

5. Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Vevő által igényelt, a jelen szerződéshez 

tartozó mennyiségi kiírásban részletesen meghatározott eszközöket a szerződési feltételeknek 

megfelelően a Vevő részére leszállítja és átadja. 

6. Vevő vállalja, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően a leszállított terméket átveszi, 

annak ellenértékét megfizeti. 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

7. Jelen szerződés tárgya az …………………….. iktatószámon nyilvántartott közbeszerzési 

eljárást megindító felhívásban foglalt, a közbeszerzés tárgyát képező áru – 1 db 6x4, emelt alvázas 

multiliftes gépjármű pótkocsival. 

8. Az Eladó által leszállításra kerülő árunak és a teljesítés egyéb elemeinek meg kell felelnie a 

közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki specifikációnak, az Eladó ajánlata részeként becsatolt 

specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve az Eladó által az ajánlatában 

feltüntetésre kerültek. 

9. Eladó a járművel együtt köteles átadni annak használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező 

tartozékokat. 

10. Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon 

rendelkezik.   

11. A jármű adatai: 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Motorszám  

Forgalmi engedély sorszáma  

Törzskönyv sorszáma  

Kilométeróra-állás  

 

Pótkocsi adatai: 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Forgalmi engedély sorszáma  

Törzskönyv sorszáma  

 

12. Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: átadás-átvételi 
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jegyzőkönyv szerint. 

13. Vevő külön meghatalmazással megbízza Eladót a jármű forgalomba helyezésével és a 

tulajdonosváltozással kapcsolatos okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos eljárás lebonyolításával.  

Eladó eljárása az alábbiak lebonyolítására terjed ki: 

- műszaki vizsga 

- okmányirodai ügyintézés (vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos ügyintézés, forgalmi 

engedély, törzskönyv kiállítása, rendszámtábla, stb.) 

A műszaki vizsga lebonyolítását követően Vevő intézkedik a gépjárműre kötendő kötelező 

felelősségbiztosítás megkötése iránt, majd az erre vonatkozó igazolást Eladó részére megküldi a 

további ügyintézés folytatása érdekében. 

A forgalomba helyezéssel és a tulajdonosváltozási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket Eladó 

viseli. 
 

III. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  

 

14. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyertes ajánlatában foglalt specifikációnak 

megfelelően a terméket a szerződéskötést követően a szerződés aláírásától számított …... napon 

(ajánlattevő ajánlata szerint) belül leszállítja és átadja Vevő részére, valamint a kapcsolódó 

szolgáltatásokat elvégzi.  

Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha magában foglalja a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban 

felsorolt összes feladat teljes körű megvalósítását a jelen szerződés szerinti dokumentumok által 

igazoltan, a megadott darabszámban. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, 

amikor a felsoroltak közül valamennyi esemény megtörtént és valamennyi dokumentum a Vevő 

rendelkezésére áll.  

15. Vevő a Kbt. 135. § értelmében a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) 

vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli 

értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

16. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz 

kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás-átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat 

képviselőik útján aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll 

át Vevőre. 

17. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban 

történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét 

jelen okirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási 

hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles a járművel kapcsolatos valamennyi 

teher viselésére. 

18. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a 

szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási 

hatóságnál (okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy 

megküldésével. 

19. Jelen okirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti 

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség 

teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve 

üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési 

igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre. 

20. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő 

joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes 

teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű 

magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási 

eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.  
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21. Felek kijelenik, hogy a szerződés tárgyát képező jármű tulajdonjoga nem tartozik a bizalmi 

vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba. 

22. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 

eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából 

eredő kárért az Eladó felelősséggel tartozik. 
 

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  

 

23. Eladó az árut Vevővel egyeztetett időpontban adja birtokban és tulajdonba, előzetes 

forgalomba helyezési eljárás lefolytatásával. A forgalomba helyezéshez szükséges dokumentációt 

Vevő Eladóval egyeztetve biztosítja. 

24. A teljesítés helye: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény 063/2 

hrsz.) 

25. Eladó kötelezettsége az áru leszállításán túl a forgalomba helyezésre és az üzembehelyezésre, 

szükséges hatósági eljárások lebonyolítására irányul.  

26. Vevő jogosult a járművet átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében 

szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó járműnek minden vonatkozásban meg kell felelnie a 

szerződés részét képező műszaki leírásnak, valamint Eladó szakmai ajánlatának. Vevő jogosult a 

szállítás időpontjában a járművet és tartozékait mennyiségi és működőképesség vonatkozásában 

ellenőrizni. Vevő a teljesítési igazolást mindaddig nem állítja ki, amíg a mennyiségi ellenőrzést és a 

működőképesség minőségi ellenőrzését végre nem hajtotta. 

27. A Vevő a szállításkor mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést végez. 

Mennyiségi és a működőképességi minőségi ellenőrzés az alábbiakra terjed ki: 

- a leszállított jármű és tartozékai darab- illetve tételszámának ellenőrzése, 

- a szállított jármű használathoz szükséges dokumentáció meglétének vizsgálata, illetve a jármű 

dokumentációnak való megfelelőségi kontrollja, 

- gyártó vagy Eladó általi nyilatkozat, mely tartalmazza a hatályos szabványoknak és előírásoknak 

való megfelelőséget (érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem stb.). 

28. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles magyar nyelven Vevő képviselője részére átadni 

minden olyan dokumentumot – beleértve a magyar használati útmutatót, alkatrész katalógust, eredeti 

CE megfelelőségi tanúsítványt és forgalmi engedélyt –, mely a szállított jármű egyenértékűségének 

megállapításához, használatához, kezeléséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

29. A Felek a mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést követően üzempróbát 

tartanak. A funkcionális teszt során, ha valamely funkció nem megfelelően működik, vagy a Vevő a 

jármű működésével összefüggésben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhárítása az Eladó 

feladata. Az Eladó javaslatot tehet a folyamat megváltoztatására, de Vevő dönt arról, hogy a javaslatot 

elfogadja-e, vagy a rendszert kell módosítani a folyamatnak megfelelően.  

30. Eladó köteles az üzempróba során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban 

és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll más 

személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket a Vevő 

levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a 

szerződésszegés következményeit alkalmazni. 

31. Szerződődő Felek az átadás-átvételi eljárást a sikeres üzempróba lezárását követően tartanak. 

Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet akkor köteles aláírni és a teljesítési igazolást kiadni, ha az 

üzempróba során az átadott jármű hibátlanul funkcionál. A szállított jármű tulajdonjogának átszállása, 

az átadás-átvétel időpontjában történik, s Vevő attól kezdve szedi annak hasznait, viseli terheit és 

mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást kötelezni nem lehet.  

32. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező járművet rendeltetésszerűen használni a gyártmányra 

és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati utasításnak megfelelően. Vevő a használat 

során észlelt hibákról - a szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni az Eladót. 

33. Alvállalkozók igénybevétele: 
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A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybe vevő fél úgy felel, mintha saját maga járt 

volna el. Az alvállalkozó bevonására a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak, valamint a Kbt. 

138. §-a irányadó.  

34. Eladó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a 

Eladó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen 

megtéríti. 
 

V. SZERZŐDÉSES ÉRTÉK 

 

35. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő teljes összeg:  

nettó szerződéses ár: …………………….  Ft + ÁFA, mely szerződéses vételár tartalmazza az Eladó 

által biztosítandó valamennyi áru és szolgáltatás összesített ellenértékét, az alábbiak szerint: 

- jármű vételára: …………. Ft + Áfa, egyéb költségek: ………….. Ft + Áfa 

- pótkocsi vételára: …………. Ft + Áfa, egyéb költségek: ………….. Ft + Áfa 

36. A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott szerződéses ár tartalmazza minden átadásra 

kerülő termék, jog ellenértékét, a szállítási költségeket, telepítési költségeket, a kapcsolódó 

szolgáltatások ellenértékét, a vámot, üzembe helyezési díjat és egyéb illetékeket az Eladó teljesítésével 

összefüggő minden egyéb jogcímen felmerülő költségeket. A fentiekben meghatározott áron felül 

Eladó a gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben semmilyen jogcímen további díjat, 

költséget nem számíthat fel. A felmerülő bankköltség Eladót terheli.  

37. Eladó kijelenti, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az ajánlati ár 

kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során. 

38. Vevő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező árubeszerzés ellenértékének pénzügyi 

fedezetével rendelkezik, illetve esedékességkor rendelkezni fog.  
 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

39. A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott ellenértéket az írásban igazolt, szerződésszerű 

teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki a Dél-Kom 

Nonprofit Kft. által kezelt fejlesztési keret terhére a Dél-Kom Nonprofit Kft. útján a számla Vevő 

általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül.  

A számlán fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, adószámát, jelen szerződés számát. 

40. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden 

ráfordítást, ami a gépjármű szállításával, átadásával és átvételével kapcsolatban felmerülhet. Az 

ajánlatban meghatározott ellenértéken felül a gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben más 

jogcímen számla nem nyújtható be, egyéb fizetési kötelezettséget Vevő nem vállal. 

41. Amennyiben a számla vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy 

nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Vevő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul 

tájékoztatja az Eladót és a fenti határidő a dokumentumok ismételt vagy pótlólag történő benyújtásától 

számítva újra kezdődik.  

42. Tárgyi beszerzés nem tartozik az ÁFA törvény 142. §, azaz a fordított ÁFA hatálya alá. 

43. A számla benyújtásának legkorábbi napja: a teljesítés Vevő által történt írásbeli 

jóváhagyásának - a teljesítésigazolás kiállításának napja, a számlát az Eladó a teljesítést követő 8. 

napig köteles benyújtani.  

44. Vevő fizetési késedelme: 

Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles.  
 

VII. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉREK ÉS SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK 
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45. Vevő a Ptk. 6:142. §-ra is figyelemmel nyomatékosan felhívja Eladó figyelmét, hogy a 

Szerződés hibátlan és határidőre történő teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik. 

46. Késedelmi kötbér: A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %/késedelemmel 

érintett nap.  A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett termékekre vonatkozó összesített 

ajánlati ár. A késedelmi kötbérrel érintett napok számának maximuma: 30 nap. 

47. Meghiúsulási kötbér: Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Eladó 

érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. 

Elállás esetén az Eladó az összesített nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási 

kötbér megfizetésére köteles. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, 

ha az a Vevő szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakad. 

48. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

48.1. Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. 

48.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a 

még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél (díjbekérő) útján érvényesíteni; 

valamint amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Eladó felé 

továbbhárítani. Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott 

és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított kárt. A késedelmi kötbér fizetése nem 

mentesíti Eladót a teljesítés alól. 

48.3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Eladó az írásbeli értesítéstől számított 48 órán 

belül nem kezdi meg a jótállási és garanciális, szavatossági igények körébe eső hibák javítását, 

késedelemmel érintett óránként nettó 20.000.- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.    

48.4. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Vevő részéről. 

49. Jótállás 

49.1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított áruval kapcsolatosan nincs olyan, hibás 

tervezésből, nem megfelelő anyagokból, vagy szakértelem hiányából, vagy az Eladó cselekedetéből, 

mulasztásából származó hibája, amely a leszállított termék rendeltetésszerű használata során 

felmerülhet.  

49.2. Jótállás időtartama az alvázra és a felépítményre az átadás-átvétel dátumától számított 

…. hónap (ajánlattevő ajánlata szerint). 

50. Jótállás és garanciális, szavatossági igények érvényesítése 

50.1. A jótállási időszak alatt a hibás termék megvizsgálásának és javításának minden 

költsége Eladót terheli, ideértve a kiszállási és munkadíjakat valamint a javításhoz vagy egyéb, a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb díjat, ráfordítást.  

50.2. A jótállás keretében Eladó vállalja, hogy garanciális időszakban a hiba 

(meghibásodás) e-mailben történő írásos bejelentését követő 24 órán belül - azzal, hogy a 24 órán 

belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével, munkanapokon 6 és 22 óra között 

értelmezendő – a Vevő szolgáltatási területén a Vevő működési területén megjelölt bármely 

helyszínen a javítást az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében az ajánlatban megjelölt 

szakszerelő bevonásával, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosítja. 

50.3. A jótállásra illetve a garanciális javításokra vonatkozó igénybejelentést követően 24 

órán belül Eladó köteles a javítást megkezdeni, és azt ésszerű határidőn belül befejezni.   

50.4. A jótállásra vonatkozóan a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

6:171 – 6:173. §-ai irányadóak.  
 

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE 

 

51. Módosítás: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a 

Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a 

szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett 

jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 
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52. Általános megszüntetés: 

Vevő a teljesítésig jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel, 

indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles 

Eladó kárát megtéríteni. Eladót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli. 

53. Rendkívüli (szankciós) megszüntetés: 

53.1. Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 

azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel – a szerződést felmondani vagy attól 

elállni. Eladó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha  

a) Eladónak felróható késedelem eléri a 30 napot; 

b) Eladó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 

c) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

d) Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy 

ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

e) Eladó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Eladó 

legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának 

kezdeményezéséről határoz; 

f) jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;  

g) Eladó bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 

vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére; 

h) a szerződés tárgyának használatba vételét/regisztrációját az illetékes hatóság nem engedélyezi; 

i) a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondási okok valamelyike bekövetkezik. 

53.2. A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

54. Elszámolás: 

Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az 

elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 

kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Eladó kijelenti, hogy a 

független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 

összefüggésben. 

Amennyiben a szerződés megszüntetésére Eladónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, 

úgy ilyen esetben Eladónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

55. Különleges jogrendre vonatkozó rendelkezések: Arra tekintettel, hogy a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás megindítására egészségügyi válsághelyzetben 

(járványügyi készültség) került sor, amely során a változó jogszabályi környezet hatással lehet a 

szerződés teljesítésére, a Felek a következőkben állapodnak meg. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) 

pontjára figyelemmel Vevő rögzíti, hogy a szerződés 13. pontjában rögzített teljesítési határidőt  

szerződésmódosítás nélkül meghosszabbíthatja abban az esetben, ha a válsághelyzet a szerződés 

hatályba lépésétől számított 60 napon belül nem szűnik meg és az Eladó írásban, indoklással 

tájékoztatja arról, hogy teljesítése a járványügyi készültségből kifolyólag akadályozott. A teljesítési 

határidő ebben az esetben a Felek által megállapított mértékben, de legfeljebb annyi nappal 

hosszabbodik meg, ahány nappal a szerződés hatályba lépésétől számított 60 napon túl az 

egészségügyi válsághelyzet fennállt. A válsághelyzet fennállása, valamint annak megszűnésének 

megállapítása a jogszabályi rendelkezések alapján történik. 
 

IX. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
 

56. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek közbeszerzési eljárás alapján eredményeként 

kötötték meg, Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint 

amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, 
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különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:  

- Felhívás, Közbeszerzési Dokumentáció, Műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői 

válaszok (amennyiben erre sor került); 

- Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 

57. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 

értelmezési nehézség esetén a legteljesebb és legmagasabb műszaki tartalmat megjelenítő 

dokumentum az irányadó. 

58. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződéses okmányok részét 

képezi Eladó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, 

Eladó kötelezettségét képezik.  

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó nem 

fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 

62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó köteles a 

jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen 

szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében 

bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának 

megjelölésével. Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban 

köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.  

A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Kbt. 143. § (3) bek. a) vagy b) pontja szerinti 

feltételek bekövetkeznek, azaz: 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű 

Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Vevő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vették a közbeszerzési eljárás 

előkészítése során. 

A szerződés teljesítése során a Kbt. 133. §-tól a Kbt. 140. §-ig terjedő rendelkezések 

értelemszerűen irányadók. 

A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] 

kell eljárni. 
 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

59. Kapcsolattartás 
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Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen 

együttműködve járnak el, ennek érdekében Eladó folyamatosan tájékoztatni köteles a Vevőt a teljesítés 

menetéről. A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

írásban értesíteni. 
 

Vevő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy: 

Név:  

Telefon:  

E-mail:  
 

Az Eladó által kapcsolattartásra feljogosított személy: 

Név:  

Telefon:  

E-mail:  

60. Irányadó jog: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a 

szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés 

útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. 

61. Bírósági alávetés: 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.  

Felek a jelen szerződésből eredően a jövőben felmerülő, helyi bíróság illetékességébe tartozó 

vagyonjogi jogvitáik elbírálására kikötik a Vevő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is.  

62. Környezeti szempontok: 

Eladónak a Vevővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus 

utat kell előnyben részesítenie. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus 

adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

63. Jogról való lemondás hiánya: 

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 

elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy 

kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

64. Szerződés bizalmas kezelése:  

Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, bizalmasan kezelendőként 

megjelölt, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az 

üzleti titkot tartalmazó iratok nem tartalmazzák a Kbt. 44.§ (2)-(3) bekezdések szerinti elemeket. 

65. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket 

és/vagy személyekre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként 

kezeli. Eladó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, 

azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Eladó ennek megtartásáról 

a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is 

köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó 

kötelezettség az Eladót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

66. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más 

körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére 

vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

67. Eladó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll 

fenn. 

68. Eladó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti megrendelés teljesítésével kapcsolatos 
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tevékenysége során a Vevő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Vevő érdekeit sértő előnyöket, 

jogokat nem szerez. 

69. Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő 

jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog 

szabályai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé.  

70. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges 

módosításai, 

2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 

3. számú melléklet:  Vállalkozó ajánlata (és ahhoz kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás és 

indoklás), 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a 

szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell 

tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt 

értelmezendőek. 

 

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Vevőt, 2 

példány Eladót illeti. 

 

Pécs, 2022. […] […]     …………, 2022. […] […] 

 

 

Vevő  

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

képviseletében: Péterffy Attila Társulás Elnöke 

 Eladó 

[…] 

képviseletében: […] 
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A D Á S V É T E L I  S Z E R Z Ő D É S  

 [tervezet] 
 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás  

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00 

Adószám: 15587093-2-02 

Képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke  

mint vevő (továbbiakban: Vevő),  

 

másrészről:      […] 

Név: 
 

Székhely: 
 

Cégjegyzékszám: 
 

Adószám: 
 

Bankszámlaszám: 
 

Képviseli: 
 

mint eladó (a továbbiakban: Eladó)  

 

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon az 

alábbi tartalommal: 
 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján „12 db 

gépjármű és munkagép beszerzése”  2. rész: 2 db 6X4 magasított billenőplatós teherautó tárgyban 

indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”).  

Az eljárás azonosítója: EKR000643762022. Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott 

mennyiségi és szakmai követelményeket az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumban határozta meg. 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 20… év ….. hó …... 

napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése 

szerint a nyertes ajánlattevő az Eladó lett. 

3. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre: 

1. Nettó szerződéses ár (HUF)  

…………………… HUF 

2. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 

kW, maximum értéke 380 kW): 

 

 ……………………  kW 

3. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2100 

Nm, maximum értéke 2400 Nm):   

 

                   …………………… Nm 

4. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos 

üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 

(g/KWh)(WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált 

értékek kerüljenek megajánlásra (WHSC + WHTC) / 2))    

 

      

                   ……………………  

5. Jótállás (kivéve valódi kopó alkatrészek) időtartama az 

alvázra (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 

  

    …………………… hónap 

6. Előteljesítés ideje (0-9 hónap)      …………………… hónap 
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4. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek eljárást megindító felhívásnak, a dokumentáció részét 

képező feladatleírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának 

megfelelően a jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással. 

5. Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Vevő által igényelt, a jelen szerződéshez 

tartozó mennyiségi kiírásban részletesen meghatározott eszközöket a szerződési feltételeknek 

megfelelően a Vevő részére leszállítja és átadja. 

6. Vevő vállalja, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően a leszállított terméket átveszi, 

annak ellenértékét megfizeti. 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

7. Jelen szerződés tárgya az …………………….. iktatószámon nyilvántartott közbeszerzési 

eljárást megindító felhívásban foglalt, a közbeszerzés tárgyát képező áru - 2 db 6x4 magasított 

billenőplatós teherautó. 

8. Az Eladó által leszállításra kerülő árunak és a teljesítés egyéb elemeinek meg kell felelnie a 

közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki specifikációnak, az Eladó ajánlata részeként becsatolt 

specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve az Eladó által az ajánlatában 

feltüntetésre kerültek. 

9. Eladó a járművel együtt köteles átadni annak használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező 

tartozékokat. 

10. Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon 

rendelkezik.   

11. A járművek adatai: 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Motorszám  

Forgalmi engedély sorszáma  

Törzskönyv sorszáma  

 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Motorszám  

Forgalmi engedély sorszáma  

Törzskönyv sorszáma  

 

12. Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: átadás-átvételi 

jegyzőkönyv szerint. 

13. Vevő külön meghatalmazással megbízza Eladót a jármű forgalomba helyezésével és a 

tulajdonosváltozással kapcsolatos okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos eljárás lebonyolításával.  

Eladó eljárása az alábbiak lebonyolítására terjed ki: 
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- műszaki vizsga 

- okmányirodai ügyintézés (vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos ügyintézés, forgalmi engedély, 

törzskönyv kiállítása, rendszámtábla, stb.) 

A műszaki vizsga lebonyolítását követően Vevő intézkedik a gépjárműre kötendő kötelező 

felelősségbiztosítás megkötése iránt, majd az erre vonatkozó igazolást Eladó részére megküldi a további 

ügyintézés folytatása érdekében. 

A forgalomba helyezéssel és a tulajdonosváltozási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket Eladó 

viseli. 
 

III. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  

 

14. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyertes ajánlatában foglalt specifikációnak megfelelően 

a terméket a szerződéskötést követően a szerződés aláírásától számított …... hónapon (ajánlattevő 

ajánlata szerint) belül leszállítja és átadja Vevő részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat 

elvégzi.  

Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha magában foglalja a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban 

felsorolt összes feladat teljes körű megvalósítását a jelen szerződés szerinti dokumentumok által 

igazoltan, a megadott darabszámban. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, 

amikor a felsoroltak közül valamennyi esemény megtörtént és valamennyi dokumentum a Vevő 

rendelkezésére áll.  

15. Vevő a Kbt. 135. § értelmében a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy 

az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

16. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz 

kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás-átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat képviselőik 

útján aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át Vevőre. 

17. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban 

történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen 

okirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. A 

Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles a járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére. 

18. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a 

szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási 

hatóságnál (okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy 

megküldésével. 

19. Jelen okirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti 

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség 

teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve 

üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési 

igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre. 

20. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő 

joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes 

teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű 

magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási 

eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.  

21. Felek kijelenik, hogy a szerződés tárgyát képező jármű tulajdonjoga nem tartozik a bizalmi 

vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba. 

22. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 

eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért az Eladó felelősséggel tartozik. 
 

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  
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23. Eladó az árut Vevővel egyeztetett időpontban adja birtokban és tulajdonba, előzetes forgalomba 

helyezési eljárás lefolytatásával. A forgalomba helyezéshez szükséges dokumentációt Vevő Eladóval 

egyeztetve biztosítja. 

24. A teljesítés helye: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény 063/2 

hrsz.) 

25. Eladó kötelezettsége az áru leszállításán túl a forgalomba helyezésre és az üzembehelyezésre, 

szükséges hatósági eljárások lebonyolítására irányul.  

26. Vevő jogosult a járművet átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében 

szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó járműnek minden vonatkozásban meg kell felelnie a 

szerződés részét képező műszaki leírásnak, valamint Eladó szakmai ajánlatának. Vevő jogosult a 

szállítás időpontjában a járművet és tartozékait mennyiségi és működőképesség vonatkozásában 

ellenőrizni. Vevő a teljesítési igazolást mindaddig nem állítja ki, amíg a mennyiségi ellenőrzést és a 

működőképesség minőségi ellenőrzését végre nem hajtotta. 

27. A Vevő a szállításkor mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést végez. 

Mennyiségi és a működőképességi minőségi ellenőrzés az alábbiakra terjed ki: 

- a leszállított jármű és tartozékai darab- illetve tételszámának ellenőrzése, 

- a szállított jármű használathoz szükséges dokumentáció meglétének vizsgálata, illetve a jármű 

dokumentációnak való megfelelőségi kontrollja, 

- gyártó vagy Eladó általi nyilatkozat, mely tartalmazza a hatályos szabványoknak és előírásoknak való 

megfelelőséget (érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem stb.). 

28. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles magyar nyelven Vevő képviselője részére átadni minden 

olyan dokumentumot – beleértve a magyar használati útmutatót, alkatrész katalógust, eredeti CE 

megfelelőségi tanúsítványt és forgalmi engedélyt –, mely a szállított jármű egyenértékűségének 

megállapításához, használatához, kezeléséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

29. A Felek a mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést követően üzempróbát 

tartanak. A funkcionális teszt során, ha valamely funkció nem megfelelően működik, vagy a Vevő a 

jármű működésével összefüggésben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhárítása az Eladó 

feladata. Az Eladó javaslatot tehet a folyamat megváltoztatására, de Vevő dönt arról, hogy a javaslatot 

elfogadja-e, vagy a rendszert kell módosítani a folyamatnak megfelelően.  

30. Eladó köteles az üzempróba során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban és 

a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll más 

személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket a Vevő 

levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a 

szerződésszegés következményeit alkalmazni. 

31. Szerződődő Felek az átadás-átvételi eljárást a sikeres üzempróba lezárását követően tartanak. 

Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet akkor köteles aláírni és a teljesítési igazolást kiadni, ha az 

üzempróba során az átadott jármű hibátlanul funkcionál. A szállított jármű tulajdonjogának átszállása, 

az átadás-átvétel időpontjában történik, s Vevő attól kezdve szedi annak hasznait, viseli terheit és 

mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást kötelezni nem lehet.  

32. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező járművet rendeltetésszerűen használni a gyártmányra 

és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati utasításnak megfelelően. Vevő a használat során 

észlelt hibákról - a szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni az Eladót. 

33. Alvállalkozók igénybevétele: 

A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybe vevő fél úgy felel, mintha saját maga járt volna 

el. Az alvállalkozó bevonására a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak, valamint a Kbt. 138. §-a 

irányadó.  

34. Eladó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a 

Eladó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen 

megtéríti. 
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V. SZERZŐDÉSES ÉRTÉK 

 

35. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő teljes összeg:  

nettó szerződéses ár: …………………..  Ft + ÁFA, mely szerződéses vételár tartalmazza az Eladó 

által biztosítandó valamennyi áru és szolgáltatás összesített ellenértékét az alábbiak szerint: 

- 

- 

 

36. A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott szerződéses ár tartalmazza minden átadásra 

kerülő termék, jog ellenértékét, a szállítási költségeket, telepítési költségeket, a kapcsolódó 

szolgáltatások ellenértékét, a vámot, üzembe helyezési díjat és egyéb illetékeket az Eladó teljesítésével 

összefüggő minden egyéb jogcímen felmerülő költségeket. A fentiekben meghatározott áron felül Eladó 

a gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben semmilyen jogcímen további díjat, költséget nem 

számíthat fel. A felmerülő bankköltség Eladót terheli.  

37. Eladó kijelenti, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az ajánlati ár 

kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során. 

38. Vevő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező árubeszerzés ellenértékének pénzügyi 

fedezetével rendelkezik, illetve esedékességkor rendelkezni fog.  
 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

39. A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott ellenértéket az írásban igazolt, szerződésszerű 

teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki a Dél-Kom 

Nonprofit Kft. által kezelt fejlesztési keret terhére a Dél-Kom Nonprofit Kft. útján a számla Vevő általi 

kézhezvételének napját követő 30 napon belül.  

A számlán fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, adószámát, jelen szerződés számát. 

40. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden 

ráfordítást, ami a gépjármű szállításával, átadásával és átvételével kapcsolatban felmerülhet. Az 

ajánlatban meghatározott ellenértéken felül a gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben más 

jogcímen számla nem nyújtható be, egyéb fizetési kötelezettséget Vevő nem vállal. 

41. Amennyiben a számla vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy 

nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Vevő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul 

tájékoztatja az Eladót és a fenti határidő a dokumentumok ismételt vagy pótlólag történő benyújtásától 

számítva újra kezdődik.  

42. Tárgyi beszerzés nem tartozik az ÁFA törvény 142. §, azaz a fordított ÁFA hatálya alá. 

43. A számla benyújtásának legkorábbi napja: a teljesítés Vevő által történt írásbeli jóváhagyásának 

- a teljesítésigazolás kiállításának napja, a számlát az Eladó a teljesítést követő 8. napig köteles 

benyújtani.  

44. Vevő fizetési késedelme: 

Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles.  
 

VII. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉREK ÉS SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK 

 

45. Vevő a Ptk. 6:142. §-ra is figyelemmel nyomatékosan felhívja Eladó figyelmét, hogy a 

Szerződés hibátlan és határidőre történő teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik. 

46. Késedelmi kötbér: A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %/késedelemmel 

érintett nap.  A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett termékekre vonatkozó összesített 

ajánlati ár. A késedelmi kötbérrel érintett napok számának maximuma: 30 nap. 
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47. Meghiúsulási kötbér: Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Eladó 

érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. 

Elállás esetén az Eladó az összesített nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 

megfizetésére köteles. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a 

Vevő szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakad. 

48. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

48.1. Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban 

megtenni. 

48.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a 

még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél (díjbekérő) útján érvényesíteni; 

valamint amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Eladó felé 

továbbhárítani. Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott 

és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított kárt. A késedelmi kötbér fizetése nem 

mentesíti Eladót a teljesítés alól. 

48.3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Eladó az írásbeli értesítéstől számított 48 órán 

belül nem kezdi meg a jótállási és garanciális, szavatossági igények körébe eső hibák javítását, 

késedelemmel érintett óránként nettó 20.000.- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.    

48.4. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Vevő részéről. 

49. Jótállás 

49.1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított áruval kapcsolatosan nincs olyan, hibás 

tervezésből, nem megfelelő anyagokból, vagy szakértelem hiányából, vagy az Eladó cselekedetéből, 

mulasztásából származó hibája, amely a leszállított termék rendeltetésszerű használata során 

felmerülhet.  

49.2. Jótállás időtartama az alvázra és a felépítményre az átadás-átvétel dátumától számított 

…. hónap (ajánlattevő ajánlata szerint). 

50. Jótállás és garanciális, szavatossági igények érvényesítése 

50.1. A jótállási időszak alatt a hibás termék megvizsgálásának és javításának minden 

költsége Eladót terheli, ideértve a kiszállási és munkadíjakat valamint a javításhoz vagy egyéb, a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb díjat, ráfordítást.  

50.2. A jótállás keretében Eladó vállalja, hogy garanciális időszakban a hiba (meghibásodás) 

e-mailben történő írásos bejelentését követő 24 órán belül - azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum 

munkanapok figyelembe vételével, munkanapokon 6 és 22 óra között értelmezendő – a Vevő 

szolgáltatási területén a Vevő működési területén megjelölt bármely helyszínen a javítást az alábbi 

jótállás körébe tartozó hibák tekintetében az ajánlatban megjelölt szakszerelő bevonásával, szakszerviz 

helyszínre való kiszállásával biztosítja. 

50.3. A jótállásra illetve a garanciális javításokra vonatkozó igénybejelentést követően 24 

órán belül Eladó köteles a javítást megkezdeni, és azt ésszerű határidőn belül befejezni.   

50.4. A jótállásra vonatkozóan a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

6:171 – 6:173. §-ai irányadóak.  
 

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE 

 

51. Módosítás: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a 

Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést 

aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a 

szerződés módosítására nem alkalmas. 

52. Általános megszüntetés: 

Vevő a teljesítésig jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel, 

indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles 

Eladó kárát megtéríteni. Eladót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli. 
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53. Rendkívüli (szankciós) megszüntetés: 

53.1. Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 

azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel – a szerződést felmondani vagy attól elállni. 

Eladó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha  

a) Eladónak felróható késedelem eléri a 30 napot; 

b) Eladó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 

c) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

d) Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy 

ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

e) Eladó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Eladó 

legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának 

kezdeményezéséről határoz; 

f) jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;  

g) Eladó bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 

vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére; 

h) a szerződés tárgyának használatba vételét/regisztrációját az illetékes hatóság nem engedélyezi; 

i) a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondási okok valamelyike bekövetkezik. 

53.2. A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

54. Elszámolás: 

Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az 

elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 

kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Eladó kijelenti, hogy a 

független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 

összefüggésben. 

Amennyiben a szerződés megszüntetésére Eladónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, 

úgy ilyen esetben Eladónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

55. Különleges jogrendre vonatkozó rendelkezések: Arra tekintettel, hogy a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás megindítására egészségügyi válsághelyzetben (járványügyi 

készültség) került sor, amely során a változó jogszabályi környezet hatással lehet a szerződés 

teljesítésére, a Felek a következőkben állapodnak meg. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára 

figyelemmel Vevő rögzíti, hogy a szerződés 13. pontjában rögzített teljesítési határidőt  

szerződésmódosítás nélkül meghosszabbíthatja abban az esetben, ha a válsághelyzet a szerződés 

hatályba lépésétől számított 60 napon belül nem szűnik meg és az Eladó írásban, indoklással tájékoztatja 

arról, hogy teljesítése a járványügyi készültségből kifolyólag akadályozott. A teljesítési határidő ebben 

az esetben a Felek által megállapított mértékben, de legfeljebb annyi nappal hosszabbodik meg, ahány 

nappal a szerződés hatályba lépésétől számított 60 napon túl az egészségügyi válsághelyzet fennállt. A 

válsághelyzet fennállása, valamint annak megszűnésének megállapítása a jogszabályi rendelkezések 

alapján történik. 
 

IX. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
 

56. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek közbeszerzési eljárás alapján eredményeként 

kötötték meg, Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint 

amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, 

különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:  

- Felhívás, Közbeszerzési Dokumentáció, Műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői 

válaszok (amennyiben erre sor került); 

- Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 
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57. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 

értelmezési nehézség esetén a legteljesebb és legmagasabb műszaki tartalmat megjelenítő dokumentum 

az irányadó. 

58. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződéses okmányok részét 

képezi Eladó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, 

Eladó kötelezettségét képezik.  

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó nem fizethet, 

illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó köteles a jelen 

szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen 

szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében 

bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának 

megjelölésével. Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban 

köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.  

A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Kbt. 143. § (3) bek. a) vagy b) pontja szerinti 

feltételek bekövetkeznek, azaz: 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű Eladó 

köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Vevő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vették a közbeszerzési eljárás 

előkészítése során. 

A szerződés teljesítése során a Kbt. 133. §-tól a Kbt. 140. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen 

irányadók. 

A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] 

kell eljárni. 
 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

59. Kapcsolattartás 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen 

együttműködve járnak el, ennek érdekében Eladó folyamatosan tájékoztatni köteles a Vevőt a teljesítés 

menetéről. A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

írásban értesíteni. 
 

Vevő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy: 
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Név:  

Telefon:  

E-mail:  
 

Az Eladó által kapcsolattartásra feljogosított személy: 

Név:  

Telefon:  

E-mail:  

60. Irányadó jog: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a 

szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés 

útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. 

61. Bírósági alávetés: 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.  

Felek a jelen szerződésből eredően a jövőben felmerülő, helyi bíróság illetékességébe tartozó 

vagyonjogi jogvitáik elbírálására kikötik a Vevő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is.  

62. Környezeti szempontok: 

Eladónak a Vevővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus 

utat kell előnyben részesítenie. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus 

adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

63. Jogról való lemondás hiánya: 

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása 

nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos 

érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

64. Szerződés bizalmas kezelése:  

Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, bizalmasan kezelendőként 

megjelölt, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az 

üzleti titkot tartalmazó iratok nem tartalmazzák a Kbt. 44.§ (2)-(3) bekezdések szerinti elemeket. 

65. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése 

során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy 

személyekre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. 

Eladó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat 

csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Eladó ennek megtartásáról a 

feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles 

gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség az 

Eladót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

66. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más 

körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére 

vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

67. Eladó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll fenn. 

68. Eladó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti megrendelés teljesítésével kapcsolatos 

tevékenysége során a Vevő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Vevő érdekeit sértő előnyöket, 

jogokat nem szerez. 

69. Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő 

jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog 

szabályai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé.  

70. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
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1. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges módosításai, 

2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 

3. számú melléklet:  Vállalkozó ajánlata (és ahhoz kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás és 

indoklás), 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a 

szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell 

tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek. 

 

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Vevőt, 2 példány 

Eladót illeti. 

 

Pécs, 2022. […] […]     …………, 2022. […] […] 

 

 
Vevő  

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

képviseletében: Péterffy Attila Társulás 

Elnöke 

 Eladó 

[…] 

képviseletében: […] 
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A D Á S V É T E L I  S Z E R Z Ő D É S  

[tervezet] 
 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás  

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00 

Adószám: 15587093-2-02 

Képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke  

mint vevő (továbbiakban: Vevő),  

 

másrészről:      […] 

Név: 
 

Székhely: 
 

Cégjegyzékszám: 
 

Adószám: 
 

Bankszámlaszám: 
 

Képviseli: 
 

mint eladó (a továbbiakban: Eladó)  

 

  
 

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon az 

alábbi tartalommal: 
 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján „12 

db gépjármű és munkagép beszerzése”  5. rész 6X4 emelt vázas multiliftes gépjármű tárgyban 

indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”). Az eljárás azonosítója: 

EKR000643762022. 

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az 

eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban határozta meg. 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 20… év ….. hó …... 

napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott 

döntése szerint a nyertes ajánlattevő az Eladó lett. 

3. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre: 

1. Nettó szerződéses ár (HUF) …………………… HUF 

2. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 340 

kW, maximum értéke 380 kW): 

 

 ……………………  kW 

3. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 2200 

Nm, maximum értéke 2600 Nm):   

 

                   …………………… Nm 

4. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos 

üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 

(g/KWh)(WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált 

értékek kerüljenek megajánlásra (WHSC + WHTC) / 2))    

 

      

                    ……………………  

5. A gépjármú rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel 

(igen/nem)  

 

                     …………………… 
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6. Jótállás (kivéve valódi kopó alkatrészek) időtartama az 

alvázra (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 

  

    …………………… hónap 

7. Előteljesítés ideje (0-9 hónap)      …………………… hónap 

 

4. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek eljárást megindító felhívásnak, a dokumentáció részét 

képező feladatleírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának 

megfelelően a jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással. 

5. Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Vevő által igényelt, a jelen szerződéshez 

tartozó mennyiségi kiírásban részletesen meghatározott eszközöket a szerződési feltételeknek 

megfelelően a Vevő részére leszállítja és átadja. 

6. Vevő vállalja, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően a leszállított terméket átveszi, 

annak ellenértékét megfizeti. 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

7. Jelen szerződés tárgya az …………………………………… iktatószámon nyilvántartott 

közbeszerzési eljárást megindító felhívásban foglalt, a közbeszerzés tárgyát képező áru -1 db  6X4 

emelt vázas multiliftes gépjármű. 

8. Az Eladó által leszállításra kerülő árunak és a teljesítés egyéb elemeinek meg kell felelnie a 

közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki specifikációnak, az Eladó ajánlata részeként becsatolt 

specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve az Eladó által az ajánlatában 

feltüntetésre kerültek. 

9. Eladó a járművel együtt köteles átadni annak használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező 

tartozékokat. 

10. Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon 

rendelkezik.   

11. A jármű adatai:  

 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Motorszám  

Forgalmi engedély sorszáma  

Törzskönyv sorszáma  

Kilométeróra-állás  

 

12. Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: átadás-átvételi 

jegyzőkönyv szerint. 

13. Vevő külön meghatalmazással megbízza Eladót a jármű forgalomba helyezésével és a 

tulajdonosváltozással kapcsolatos okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos eljárás lebonyolításával.  

Eladó eljárása az alábbiak lebonyolítására terjed ki: 

- műszaki vizsga 

- okmányirodai ügyintézés (vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos ügyintézés, forgalmi 

engedély, törzskönyv kiállítása, rendszámtábla, stb.) 
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A műszaki vizsga lebonyolítását követően Vevő intézkedik a gépjárműre kötendő kötelező 

felelősségbiztosítás megkötése iránt, majd az erre vonatkozó igazolást Eladó részére megküldi a 

további ügyintézés folytatása érdekében. 

A forgalomba helyezéssel és a tulajdonosváltozási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket Eladó 

viseli. 
 

III. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  

 

14. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyertes ajánlatában foglalt specifikációnak 

megfelelően a termékeket a szerződéskötést követően a szerződés aláírásától számított 

…………………….. belül leszállítja és átadja Vevő részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat 

elvégzi.  

Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha magában foglalja a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban 

felsorolt összes feladat teljes körű megvalósítását a jelen szerződés szerinti dokumentumok által 

igazoltan, a megadott darabszámban. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, 

amikor a felsoroltak közül valamennyi esemény megtörtént és valamennyi dokumentum a Vevő 

rendelkezésére áll.  

15. Vevő a Kbt. 135. § értelmében a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) 

vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli 

értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

16. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz 

kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás-átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat 

képviselőik útján aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll 

át Vevőre. 

17. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban 

történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét 

jelen okirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási 

hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles a járművel kapcsolatos valamennyi 

teher viselésére. 

18. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a 

szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási 

hatóságnál (okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy 

megküldésével. 

19. Jelen okirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti 

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség 

teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve 

üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési 

igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre. 

20. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő 

joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes 

teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű 

magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási 

eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.  

21. Felek kijelenik, hogy a szerződés tárgyát képező jármű tulajdonjoga nem tartozik a bizalmi 

vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba. 

22. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 

eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából 

eredő kárért az Eladó felelősséggel tartozik. 
 

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  
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23. Eladó az árut Vevővel egyeztetett időpontban adja birtokban és tulajdonba, előzetes 

forgalomba helyezési eljárás lefolytatásával. A forgalomba helyezéshez szükséges dokumentációt 

Vevő Eladóval egyeztetve biztosítja. 

24. A teljesítés helye: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény 063/2 

hrsz.) 

25. Eladó kötelezettsége az áruk leszállításán túl a forgalomba helyezésre és az üzembehelyezésre, 

szükséges hatósági eljárások lebonyolítására irányul.  

26. Vevő jogosult a járművet átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében 

szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó járműnek minden vonatkozásban meg kell felelnie a 

szerződés részét képező műszaki leírásnak, valamint Eladó szakmai ajánlatának. Vevő jogosult a 

szállítás időpontjában a járműveket és tartozékait mennyiségi és működőképesség vonatkozásában 

ellenőrizni. Vevő a teljesítési igazolást mindaddig nem állítja ki, amíg a mennyiségi ellenőrzést és a 

működőképesség minőségi ellenőrzését végre nem hajtotta. 

27. A Vevő a szállításkor mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést végez. 

Mennyiségi és a működőképességi minőségi ellenőrzés az alábbiakra terjed ki: 

- a leszállított jármű és tartozékai darab- illetve tételszámának ellenőrzése, 

- a szállított jármű használathoz szükséges dokumentáció meglétének vizsgálata, illetve a jármű 

dokumentációnak való megfelelőségi kontrollja, 

- gyártó vagy Eladó általi nyilatkozat, mely tartalmazza a hatályos szabványoknak és előírásoknak 

való megfelelőséget (érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem stb.). 

28. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles magyar nyelven Vevő képviselője részére átadni 

minden olyan dokumentumot – beleértve a magyar használati útmutatót, alkatrész katalógust, eredeti 

CE megfelelőségi tanúsítványt és forgalmi engedélyt –, mely a szállított jármű egyenértékűségének 

megállapításához, használatához, kezeléséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

29. A Felek a mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést követően üzempróbát 

tartanak. A funkcionális teszt során, ha valamely funkció nem megfelelően működik, vagy a Vevő a 

jármű működésével összefüggésben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhárítása az Eladó 

feladata. Az Eladó javaslatot tehet a folyamat megváltoztatására, de Vevő dönt arról, hogy a javaslatot 

elfogadja-e, vagy a rendszert kell módosítani a folyamatnak megfelelően.  

30. Eladó köteles az üzempróba során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban 

és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll más 

személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket a Vevő 

levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a 

szerződésszegés következményeit alkalmazni. 

31. Szerződődő Felek az átadás-átvételi eljárást a sikeres üzempróba lezárását követően tartanak. 

Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet akkor köteles aláírni és a teljesítési igazolást kiadni, ha az 

üzempróba során az átadott jármű hibátlanul funkcionál. A szállított jármű tulajdonjogának átszállása, 

az átadás-átvétel időpontjában történik, s Vevő attól kezdve szedi annak hasznait, viseli terheit és 

mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást kötelezni nem lehet.  

32. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező járművet rendeltetésszerűen használni a gyártmányra 

és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati utasításnak megfelelően. Vevő a használat 

során észlelt hibákról - a szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni az Eladót. 

33. Alvállalkozók igénybevétele: 

A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybe vevő fél úgy felel, mintha saját maga járt 

volna el. Az alvállalkozó bevonására a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak, valamint a Kbt. 

138. §-a irányadó.  

34. Eladó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a 

Eladó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen 

megtéríti. 
 

V. SZERZŐDÉSES ÉRTÉK 
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35. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő teljes összeg:  

nettó szerződéses ár: …………………..  Ft + ÁFA, mely szerződéses vételár tartalmazza az Eladó 

által biztosítandó valamennyi áru és szolgáltatás összesített ellenértékét az alábbiak szerint: 

36. A jelen szerződésbenmeghatározott szerződéses ár tartalmazza minden átadásra kerülő termék, 

jog ellenértékét, a szállítási költségeket, telepítési költségeket, a kapcsolódó szolgáltatások 

ellenértékét, a vámot, üzembe helyezési díjat és egyéb illetékeket az Eladó teljesítésével összefüggő 

minden egyéb jogcímen felmerülő költségeket. A fentiekben meghatározott áron felül Eladó a 

gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben semmilyen jogcímen további díjat, költséget nem 

számíthat fel. A felmerülő bankköltség Eladót terheli.  

37. Eladó kijelenti, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az ajánlati ár 

kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során. 

38. Vevő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező árubeszerzés ellenértékének pénzügyi 

fedezetével rendelkezik, illetve esedékességkor rendelkezni fog.  

 

 
 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

39. A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott ellenértéket az írásban igazolt, szerződésszerű 

teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki a Dél-Kom 

Nonprofit Kft. által kezelt fejlesztési keret terhére a Dél-Kom Nonprofit Kft. útján a számla Vevő 

általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül.  

40. A számlán fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, adószámát, jelen szerződés számát. 

41. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden 

ráfordítást, ami a gépjármű szállításával, átadásával és átvételével kapcsolatban felmerülhet. Az 

ajánlatban meghatározott ellenértéken felül a gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben más 

jogcímen számla nem nyújtható be, egyéb fizetési kötelezettséget Vevő nem vállal. 

42. Amennyiben a számla vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy 

nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Vevő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul 

tájékoztatja az Eladót és a fenti határidő a dokumentumok ismételt vagy pótlólag történő benyújtásától 

számítva újra kezdődik.  

43. Tárgyi beszerzés nem tartozik az ÁFA törvény 142. §, azaz a fordított ÁFA hatálya alá. 

44. A számla benyújtásának legkorábbi napja: a teljesítés Vevő által történt írásbeli 

jóváhagyásának - a teljesítésigazolás kiállításának napja, a számlát az Eladó a teljesítést követő 8. 

napig köteles benyújtani.  

45. Vevő fizetési késedelme: 

Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles.  
 

VII. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉREK ÉS SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK 

 

46. Vevő a Ptk. 6:142. §-ra is figyelemmel nyomatékosan felhívja Eladó figyelmét, hogy a 

Szerződés hibátlan és határidőre történő teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik. 

47. Késedelmi kötbér: A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %/késedelemmel 

érintett nap.  A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett termékekre vonatkozó összesített 

ajánlati ár. A késedelmi kötbérrel érintett napok számának maximuma: 30 nap. 

48. Meghiúsulási kötbér: Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Eladó 

érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. 

Elállás esetén az Eladó az összesített nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási 

kötbér megfizetésére köteles. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, 
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ha az a Vevő szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakad. 

49. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

49.1. Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. 

49.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a 

még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél (díjbekérő) útján érvényesíteni; 

valamint amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Eladó felé 

továbbhárítani. Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott 

és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított kárt. A késedelmi kötbér fizetése nem 

mentesíti Eladót a teljesítés alól. 

 

 

49.3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Eladó az írásbeli értesítéstől számított 48 órán 

belül nem kezdi meg a jótállási és garanciális, szavatossági igények körébe eső hibák javítását, 

késedelemmel érintett óránként nettó 20.000.- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.    

49.4. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Vevő részéről. 

 

50. Jótállás 

50.1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított áruval kapcsolatosan nincs olyan, hibás 

tervezésből, nem megfelelő anyagokból, vagy szakértelem hiányából, vagy az Eladó cselekedetéből, 

mulasztásából származó hibája, amely a leszállított termék rendeltetésszerű használata során 

felmerülhet.  

50.2. Jótállás (kivéve valódi kopó alkatrészek) időtartama az alvázra 36 hónap (ajánlattevő 

ajánlata szerint). 

51. Jótállás és garanciális, szavatossági igények érvényesítése 

51.1. A jótállási időszak alatt a hibás termék megvizsgálásának és javításának minden 

költsége Eladót terheli, ideértve a kiszállási és munkadíjakat valamint a javításhoz vagy egyéb, a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb díjat, ráfordítást.  

51.2. A jótállás keretében Eladó vállalja, hogy garanciális időszakban a hiba 

(meghibásodás) e-mailben történő írásos bejelentését követő 24 órán belül - azzal, hogy a 24 órán 

belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével, munkanapokon 6 és 22 óra között 

értelmezendő – a Vevő szolgáltatási területén a Vevő működési területén megjelölt bármely 

helyszínen a javítást az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében az ajánlatban megjelölt 

szakszerelő bevonásával, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosítja. 

51.3. A jótállásra illetve a garanciális javításokra vonatkozó igénybejelentést követően 24 

órán belül Eladó köteles a javítást megkezdeni, és azt ésszerű határidőn belül befejezni.   

51.4. A jótállásra vonatkozóan a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

6:171 – 6:173. §-ai irányadóak.  
 

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE 

 

52. Módosítás: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a 

Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a 

szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett 

jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 

53. Általános megszüntetés: 

Vevő a teljesítésig jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel, 

indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles 

Eladó kárát megtéríteni. Eladót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli. 

54. Rendkívüli (szankciós) megszüntetés: 
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54.1. Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 

azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel – a szerződést felmondani vagy attól 

elállni. Eladó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha  

a) Eladónak felróható késedelem eléri a 30 napot; 

b) Eladó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 

c) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

d) Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy 

ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

e) Eladó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Eladó 

legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának 

kezdeményezéséről határoz; 

f) jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;  

g) Eladó bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 

vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére; 

h) a szerződés tárgyának használatba vételét/regisztrációját az illetékes hatóság nem engedélyezi; 

i) a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondási okok valamelyike bekövetkezik. 

54.2. A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

55. Elszámolás: 

Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az 

elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 

kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Eladó kijelenti, hogy a 

független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 

összefüggésben. 

Amennyiben a szerződés megszüntetésére Eladónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, 

úgy ilyen esetben Eladónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

56. Különleges jogrendre vonatkozó rendelkezések: Arra tekintettel, hogy a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás megindítására egészségügyi válsághelyzetben 

(járványügyi készültség) került sor, amely során a változó jogszabályi környezet hatással lehet a 

szerződés teljesítésére, a Felek a következőkben állapodnak meg. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) 

pontjára figyelemmel Vevő rögzíti, hogy a szerződés 13. pontjában rögzített teljesítési határidőt  

szerződésmódosítás nélkül meghosszabbíthatja abban az esetben, ha a válsághelyzet a szerződés 

hatályba lépésétől számított 60 napon belül nem szűnik meg és az Eladó írásban, indoklással 

tájékoztatja arról, hogy teljesítése a járványügyi készültségből kifolyólag akadályozott. A teljesítési 

határidő ebben az esetben a Felek által megállapított mértékben, de legfeljebb annyi nappal 

hosszabbodik meg, ahány nappal a szerződés hatályba lépésétől számított 60 napon túl az 

egészségügyi válsághelyzet fennállt. A válsághelyzet fennállása, valamint annak megszűnésének 

megállapítása a jogszabályi rendelkezések alapján történik. 
 

IX. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
 

57. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek közbeszerzési eljárás alapján eredményeként 

kötötték meg, Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint 

amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, 

különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:  

- Felhívás, Közbeszerzési Dokumentáció, Műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői 

válaszok (amennyiben erre sor került); 

- Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 

58. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 
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értelmezési nehézség esetén a legteljesebb és legmagasabb műszaki tartalmat megjelenítő 

dokumentum az irányadó. 

59. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

57.1 A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződéses okmányok 

részét képezi Eladó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés 

részét, Eladó kötelezettségét képezik.  

57.2 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó nem 

fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek 

a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

57.3 A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó köteles 

a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a 

jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi 

szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás 

hatályának megjelölésével. Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

haladéktalanul írásban köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt 

ügyletekről.  

57.4 A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és egyben 

köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Kbt. 143. § (3) bek. a) vagy b) 

pontja szerinti feltételek bekövetkeznek, azaz: 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

57.5 Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

57.6 A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű 

Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

57.7 Vevő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vették a közbeszerzési eljárás 

előkészítése során. 

57.8 A szerződés teljesítése során a Kbt. 133. §-tól a Kbt. 140. §-ig terjedő rendelkezések 

értelemszerűen irányadók. 

57.9 A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. 

57.10 Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] 

kell eljárni. 
 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

60. Kapcsolattartás 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen 

együttműködve járnak el, ennek érdekében Eladó folyamatosan tájékoztatni köteles a Vevőt a teljesítés 

menetéről. A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

írásban értesíteni. 
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Vevő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy: 

Név:  

Telefon:  

E-mail:  
 

Az Eladó által kapcsolattartásra feljogosított személy: 

Név:  

Telefon:   

E-mail:  

  

61. Irányadó jog: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a 

szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés 

útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

62. Bírósági alávetés: 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.  

Felek a jelen szerződésből eredően a jövőben felmerülő, helyi bíróság illetékességébe tartozó 

vagyonjogi jogvitáik elbírálására kikötik a Vevő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is.  

 

63. Környezeti szempontok: 

Eladónak a Vevővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus 

utat kell előnyben részesítenie. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus 

adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

64. Jogról való lemondás hiánya: 

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 

elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy 

kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

65. Szerződés bizalmas kezelése:  

Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, bizalmasan kezelendőként 

megjelölt, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az 

üzleti titkot tartalmazó iratok nem tartalmazzák a Kbt. 44.§ (2)-(3) bekezdések szerinti elemeket. 

66. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket 

és/vagy személyekre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként 

kezeli. Eladó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, 

azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Eladó ennek megtartásáról 

a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is 

köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó 

kötelezettség az Eladót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

67. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más 

körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére 

vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

68. Eladó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll 

fenn. 

69. Eladó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti megrendelés teljesítésével kapcsolatos 

tevékenysége során a Vevő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Vevő érdekeit sértő előnyöket, 
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jogokat nem szerez. 

70. Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő 

jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog 

szabályai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé.  

71. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges 

módosításai, 

2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 

3. számú melléklet:  Vállalkozó ajánlata (és ahhoz kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás és 

indoklás) 

 

 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a 

szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell 

tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt 

értelmezendőek. 

 

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Vevőt, 2 

példány Eladót illeti. 

 

 

            Pécs, 2022…………………   Pécs, 2022………………………. 

 

 

 
Vevő  

    Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

           Péterffy Attila Társulás Elnöke 

 Eladó 
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A D Á S V É T E L I  S Z E R Z Ő D É S  

 [tervezet] 
 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás  

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00 

Adószám: 15587093-2-02 

Képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke  

mint vevő (továbbiakban: Vevő),  

 

másrészről:      […] 

Név: 
 

Székhely: 
 

Cégjegyzékszám: 
 

Adószám: 
 

Bankszámlaszám: 
 

Képviseli: 
 

mint eladó (a továbbiakban: Eladó)  

 

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon az 

alábbi tartalommal: 
 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján „12 db 

gépjármű és munkagép beszerzése”  1. rész: 3 db 4x4 teleszkópos, magasemelésű dízelmotoros 

targonca tárgyban indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”). Az eljárás 

azonosítója: EKR000643762022.  

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az 

eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban határozta meg. 

 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 20… év ….. hó …... 

napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott döntése 

szerint a nyertes ajánlattevő az Eladó lett.3 

3. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre: 

 

1. Nettó szerződéses ár (HUF)  

…………………… HUF 

2. Jótállás (kivéve valódi kopó alkatrészek) 

időtartama (min. 12 hónap, max. 36 hónap): 

 

      ……………………  hónap 

3. Előteljesítés ideje (0-9 hónap)  

                   …………………… hónap 

 

4. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek eljárást megindító felhívásnak, a dokumentáció részét 

képező feladatleírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának 

megfelelően a jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással. 

5. Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Vevő által igényelt, a jelen szerződéshez 
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tartozó mennyiségi kiírásban részletesen meghatározott eszközöket a szerződési feltételeknek 

megfelelően a Vevő részére leszállítja és átadja. 

6. Vevő vállalja, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően a leszállított terméket átveszi, 

annak ellenértékét megfizeti. 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

7. Jelen szerződés tárgya az …………………….. iktatószámon nyilvántartott közbeszerzési 

eljárást megindító felhívásban foglalt, a közbeszerzés tárgyát képező áru - 3 db 4x4 teleszkópos, 

magasemelésű dízelmotoros targonca. 

8. Az Eladó által leszállításra kerülő árunak és a teljesítés egyéb elemeinek meg kell felelnie a 

közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki specifikációnak, az Eladó ajánlata részeként becsatolt 

specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve az Eladó által az ajánlatában 

feltüntetésre kerültek. 

9. Eladó a munkagéppel együtt köteles átadni annak használati útmutatóját, a KRESZ szerint 

kötelező tartozékokat. 

10. Eladó kijelenti, hogy a munkagép per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon 

rendelkezik.   

11. A járművak adatai: 

Gyártmány  

Típus  

 

Gyártmány  

Típus  

 

Gyártmány  

Típus  

 

12. Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: átadás-átvételi 

jegyzőkönyv szerint. 
 

III. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  

 

13. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyertes ajánlatában foglalt specifikációnak megfelelően 

a terméket a szerződéskötést követően a szerződés aláírásától számított …... napon (ajánlattevő 

ajánlata szerint) belül leszállítja és átadja Vevő részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat 

elvégzi.  

Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha magában foglalja a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban 

felsorolt összes feladat teljes körű megvalósítását a jelen szerződés szerinti dokumentumok által 

igazoltan, a megadott darabszámban. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, 

amikor a felsoroltak közül valamennyi esemény megtörtént és valamennyi dokumentum a Vevő 

rendelkezésére áll.  

14. Vevő a Kbt. 135. § értelmében a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy 

az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

15. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz 

kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás-átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat képviselőik 
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útján aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll át Vevőre. 

16. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles a járművel kapcsolatos valamennyi teher 

viselésére. 

17. Felek kijelenik, hogy a szerződés tárgyát képező jármű tulajdonjoga nem tartozik a bizalmi 

vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba. 

18. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 

eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért az Eladó felelősséggel tartozik. 
 

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  

 

19. Eladó az árut Vevővel egyeztetett időpontban adja birtokban és tulajdonba, előzetes forgalomba 

helyezési eljárás lefolytatásával. A forgalomba helyezéshez szükséges dokumentációt Vevő Eladóval 

egyeztetve biztosítja. 

20. A teljesítés helye: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény 063/2 

hrsz.) 

21. Eladó kötelezettsége az áru leszállításán túl a forgalomba helyezésre és az üzembehelyezésre, 

szükséges hatósági eljárások lebonyolítására irányul.  

22. Vevő jogosult a munkagépet átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében 

szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó munkagépnek minden vonatkozásban meg kell felelnie a 

szerződés részét képező műszaki leírásnak, valamint Eladó szakmai ajánlatának. Vevő jogosult a 

szállítás időpontjában a járművet és tartozékait mennyiségi és működőképesség vonatkozásában 

ellenőrizni. Vevő a teljesítési igazolást mindaddig nem állítja ki, amíg a mennyiségi ellenőrzést és a 

működőképesség minőségi ellenőrzését végre nem hajtotta. 

23. A Vevő a szállításkor mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést végez. 

Mennyiségi és a működőképességi minőségi ellenőrzés az alábbiakra terjed ki: 

- a leszállított munkagép és tartozékai darab- illetve tételszámának ellenőrzése, 

- a szállított munkagép használathoz szükséges dokumentáció meglétének vizsgálata, illetve a jármű 

dokumentációnak való megfelelőségi kontrollja, 

- gyártó vagy Eladó általi nyilatkozat, mely tartalmazza a hatályos szabványoknak és előírásoknak való 

megfelelőséget (érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem stb.). 

24. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles magyar nyelven Vevő képviselője részére átadni minden 

olyan dokumentumot – beleértve a magyar használati útmutatót, alkatrész katalógust, eredeti CE 

megfelelőségi tanúsítványt és forgalmi engedélyt –, mely a szállított jármű egyenértékűségének 

megállapításához, használatához, kezeléséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

25. A Felek a mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést követően üzempróbát 

tartanak. A funkcionális teszt során, ha valamely funkció nem megfelelően működik, vagy a Vevő a 

jármű működésével összefüggésben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhárítása az Eladó 

feladata. Az Eladó javaslatot tehet a folyamat megváltoztatására, de Vevő dönt arról, hogy a javaslatot 

elfogadja-e, vagy a rendszert kell módosítani a folyamatnak megfelelően.  

26. Eladó köteles az üzempróba során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban és 

a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll más 

személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket a Vevő 

levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a 

szerződésszegés következményeit alkalmazni. 

27. Szerződődő Felek az átadás-átvételi eljárást a sikeres üzempróba lezárását követően tartanak. 

Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet akkor köteles aláírni és a teljesítési igazolást kiadni, ha az 

üzempróba során az átadott jármű hibátlanul funkcionál. A szállított jármű tulajdonjogának átszállása, 

az átadás-átvétel időpontjában történik, s Vevő attól kezdve szedi annak hasznait, viseli terheit és 

mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást kötelezni nem lehet.  

28. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező járművet rendeltetésszerűen használni a gyártmányra 
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és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati utasításnak megfelelően. Vevő a használat során 

észlelt hibákról - a szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni az Eladót. 

29. Alvállalkozók igénybevétele: 

A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybe vevő fél úgy felel, mintha saját maga járt volna 

el. Az alvállalkozó bevonására a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak, valamint a Kbt. 138. §-a 

irányadó.  

30. Eladó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a 

Eladó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen 

megtéríti. 
 

V. SZERZŐDÉSES ÉRTÉK 

 

31. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő teljes összeg:  

nettó szerződéses ár: …………………..  Ft + ÁFA, mely szerződéses vételár tartalmazza az Eladó 

által biztosítandó valamennyi áru és szolgáltatás összesített ellenértékét az alábbiak szerint: 

- 

- 

- 

32. A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott szerződéses ár tartalmazza minden átadásra 

kerülő termék, jog ellenértékét, a szállítási költségeket, telepítési költségeket, a kapcsolódó 

szolgáltatások ellenértékét, a vámot, üzembe helyezési díjat és egyéb illetékeket az Eladó teljesítésével 

összefüggő minden egyéb jogcímen felmerülő költségeket. A fentiekben meghatározott áron felül Eladó 

a gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben semmilyen jogcímen további díjat, költséget nem 

számíthat fel. A felmerülő bankköltség Eladót terheli.  

33. Eladó kijelenti, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az ajánlati ár 

kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során. 

34. Vevő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező árubeszerzés ellenértékének pénzügyi 

fedezetével rendelkezik, illetve esedékességkor rendelkezni fog.  
 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

35. A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott ellenértéket az írásban igazolt, szerződésszerű 

teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki a Dél-Kom 

Nonprofit Kft. által kezelt fejlesztési keret terhére a Dél-Kom Nonprofit Kft. útján a számla Vevő általi 

kézhezvételének napját követő 30 napon belül.  

A számlán fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, adószámát, jelen szerződés számát. 

36. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden 

ráfordítást, ami a gépjármű szállításával, átadásával és átvételével kapcsolatban felmerülhet. Az 

ajánlatban meghatározott ellenértéken felül a gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben más 

jogcímen számla nem nyújtható be, egyéb fizetési kötelezettséget Vevő nem vállal. 

37. Amennyiben a számla vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy 

nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Vevő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul 

tájékoztatja az Eladót és a fenti határidő a dokumentumok ismételt vagy pótlólag történő benyújtásától 

számítva újra kezdődik.  

38. Tárgyi beszerzés nem tartozik az ÁFA törvény 142. §, azaz a fordított ÁFA hatálya alá. 

39. A számla benyújtásának legkorábbi napja: a teljesítés Vevő által történt írásbeli jóváhagyásának 

- a teljesítésigazolás kiállításának napja, a számlát az Eladó a teljesítést követő 8. napig köteles 

benyújtani.  

40. Vevő fizetési késedelme: 
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Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles.  

 

 
 

VII. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉREK ÉS SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK 

 

41. Vevő a Ptk. 6:142. §-ra is figyelemmel nyomatékosan felhívja Eladó figyelmét, hogy a 

Szerződés hibátlan és határidőre történő teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik. 

42. Késedelmi kötbér: A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %/késedelemmel 

érintett nap.  A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett termékekre vonatkozó összesített 

ajánlati ár. A késedelmi kötbérrel érintett napok számának maximuma: 30 nap. 

43. Meghiúsulási kötbér: Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Eladó 

érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. 

Elállás esetén az Eladó az összesített nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 

megfizetésére köteles. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a 

Vevő szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakad. 

44. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 

44.1. Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban 

megtenni. 

44.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a 

még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél (díjbekérő) útján érvényesíteni; 

valamint amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Eladó felé 

továbbhárítani. Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott 

és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított kárt. A késedelmi kötbér fizetése nem 

mentesíti Eladót a teljesítés alól. 

44.3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Eladó az írásbeli értesítéstől számított 48 órán 

belül nem kezdi meg a jótállási és garanciális, szavatossági igények körébe eső hibák javítását, 

késedelemmel érintett óránként nettó 20.000.- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.    

44.4. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Vevő részéről. 

45. Jótállás 

45.1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított áruval kapcsolatosan nincs olyan, hibás 

tervezésből, nem megfelelő anyagokból, vagy szakértelem hiányából, vagy az Eladó cselekedetéből, 

mulasztásából származó hibája, amely a leszállított termék rendeltetésszerű használata során 

felmerülhet.  

45.2. Jótállás időtartama az alvázra és a felépítményre az átadás-átvétel dátumától számított 

…. hónap (ajánlattevő ajánlata szerint). 

46. Jótállás és garanciális, szavatossági igények érvényesítése 

46.1. A jótállási időszak alatt a hibás termék megvizsgálásának és javításának minden 

költsége Eladót terheli, ideértve a kiszállási és munkadíjakat valamint a javításhoz vagy egyéb, a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb díjat, ráfordítást.  

46.2. A jótállás keretében Eladó vállalja, hogy garanciális időszakban a hiba (meghibásodás) 

e-mailben történő írásos bejelentését követő 24 órán belül - azzal, hogy a 24 órán belüli időintervallum 

munkanapok figyelembe vételével, munkanapokon 6 és 22 óra között értelmezendő – a Vevő 

szolgáltatási területén a Vevő működési területén megjelölt bármely helyszínen a javítást az alábbi 

jótállás körébe tartozó hibák tekintetében az ajánlatban megjelölt szakszerelő bevonásával, szakszerviz 

helyszínre való kiszállásával biztosítja. 

46.3. A jótállásra illetve a garanciális javításokra vonatkozó igénybejelentést követően 24 

órán belül Eladó köteles a javítást megkezdeni, és azt ésszerű határidőn belül befejezni.   

46.4. A jótállásra vonatkozóan a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

6:171 – 6:173. §-ai irányadóak.  
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VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE 

 

47. Módosítás: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a 

Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést 

aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a 

szerződés módosítására nem alkalmas. 

48. Általános megszüntetés: 

Vevő a teljesítésig jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel, 

indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles 

Eladó kárát megtéríteni. Eladót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli. 

49. Rendkívüli (szankciós) megszüntetés: 

49.1. Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 

azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel – a szerződést felmondani vagy attól elállni. 

Eladó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha  

a) Eladónak felróható késedelem eléri a 30 napot; 

b) Eladó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 

c) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

d) Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy 

ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

e) Eladó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Eladó 

legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának 

kezdeményezéséről határoz; 

f) jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;  

g) Eladó bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 

vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére; 

h) a szerződés tárgyának használatba vételét/regisztrációját az illetékes hatóság nem engedélyezi; 

i) a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondási okok valamelyike bekövetkezik. 

49.2. A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

50. Elszámolás: 

Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az 

elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 

kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Eladó kijelenti, hogy a 

független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 

összefüggésben. 

Amennyiben a szerződés megszüntetésére Eladónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, 

úgy ilyen esetben Eladónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

51. Különleges jogrendre vonatkozó rendelkezések: Arra tekintettel, hogy a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás megindítására egészségügyi válsághelyzetben (járványügyi 

készültség) került sor, amely során a változó jogszabályi környezet hatással lehet a szerződés 

teljesítésére, a Felek a következőkben állapodnak meg. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára 

figyelemmel Vevő rögzíti, hogy a szerződés 13. pontjában rögzített teljesítési határidőt  

szerződésmódosítás nélkül meghosszabbíthatja abban az esetben, ha a válsághelyzet a szerződés 

hatályba lépésétől számított 60 napon belül nem szűnik meg és az Eladó írásban, indoklással tájékoztatja 

arról, hogy teljesítése a járványügyi készültségből kifolyólag akadályozott. A teljesítési határidő ebben 

az esetben a Felek által megállapított mértékben, de legfeljebb annyi nappal hosszabbodik meg, ahány 

nappal a szerződés hatályba lépésétől számított 60 napon túl az egészségügyi válsághelyzet fennállt. A 

válsághelyzet fennállása, valamint annak megszűnésének megállapítása a jogszabályi rendelkezések 

alapján történik. 
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IX. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
 

52. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek közbeszerzési eljárás alapján eredményeként 

kötötték meg, Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint 

amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, 

különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:  

- Felhívás, Közbeszerzési Dokumentáció, Műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői 

válaszok (amennyiben erre sor került); 

- Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 

53. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 

értelmezési nehézség esetén a legteljesebb és legmagasabb műszaki tartalmat megjelenítő dokumentum 

az irányadó. 

54. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződéses okmányok részét 

képezi Eladó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, 

Eladó kötelezettségét képezik.  

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó nem fizethet, 

illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó köteles a jelen 

szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen 

szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében 

bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának 

megjelölésével. Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban 

köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.  

A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Kbt. 143. § (3) bek. a) vagy b) pontja szerinti 

feltételek bekövetkeznek, azaz: 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű Eladó 

köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Vevő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vették a közbeszerzési eljárás 

előkészítése során. 

A szerződés teljesítése során a Kbt. 133. §-tól a Kbt. 140. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen 

irányadók. 

A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] 
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kell eljárni. 
 

 

 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

55. Kapcsolattartás 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen 

együttműködve járnak el, ennek érdekében Eladó folyamatosan tájékoztatni köteles a Vevőt a teljesítés 

menetéről. A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

írásban értesíteni. 
 

Vevő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy: 

Név:  

Telefon:  

E-mail:  
 

Az Eladó által kapcsolattartásra feljogosított személy: 

Név:  

Telefon:  

E-mail:  

56. Irányadó jog: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a 

szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés 

útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. 

57. Bírósági alávetés: 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.  

Felek a jelen szerződésből eredően a jövőben felmerülő, helyi bíróság illetékességébe tartozó 

vagyonjogi jogvitáik elbírálására kikötik a Vevő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is.  

58. Környezeti szempontok: 

Eladónak a Vevővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus 

utat kell előnyben részesítenie. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus 

adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

59. Jogról való lemondás hiánya: 

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének elmulasztása 

nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy kizárólagos 

érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

60. Szerződés bizalmas kezelése:  

Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, bizalmasan kezelendőként 

megjelölt, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az 

üzleti titkot tartalmazó iratok nem tartalmazzák a Kbt. 44.§ (2)-(3) bekezdések szerinti elemeket. 

61. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése 

során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy 

személyekre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. 

Eladó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, azokat 

csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Eladó ennek megtartásáról a 

feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is köteles 

gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó kötelezettség az 

Eladót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

62. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más 
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körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére 

vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

63. Eladó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll fenn. 

64. Eladó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti megrendelés teljesítésével kapcsolatos 

tevékenysége során a Vevő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Vevő érdekeit sértő előnyöket, 

jogokat nem szerez. 

65. Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő 

jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog 

szabályai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé.  

66. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges módosításai, 

2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 

3. számú melléklet:  Vállalkozó ajánlata (és ahhoz kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás és 

indoklás), 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a 

szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell 

tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt értelmezendőek. 

 

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Vevőt, 2 példány 

Eladót illeti. 

 

Pécs, 2022. […] […]     …………, 2022. […] […] 

 

 
Vevő  

Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék 

Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 

Önkormányzati Társulás képviseletében: 

Péterffy Attila elnök 

 Eladó 

[…] 

képviseletében: […] 
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A D Á S V É T E L I  S Z E R Z Ő D É S  

 [tervezet] 
 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név: Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás  

Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 

Nyilvántartási szám (PIR): 58797-0-00 

Adószám: 15587093-2-02 

Képviseli: Péterffy Attila, a Társulási Tanács Elnöke  

mint vevő (továbbiakban: Vevő),  

 

másrészről:      […] 

Név: 
 

Székhely: 
 

Cégjegyzékszám: 
 

Adószám: 
 

Bankszámlaszám: 
 

Képviseli: 
 

mint eladó (a továbbiakban: Eladó)  

 

(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) között az alulírott helyen és napon az 

alábbi tartalommal: 
 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján „12 

db gépjármű és munkagép beszerzése”  3. rész 5 db 4X2 16m3 tömörítős hulladékszállító tárgyban 

indított közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ”Közbeszerzési Eljárás”). Az eljárás azonosítója: 

EKR000643762022.  

Megrendelő a közbeszerzés tárgyával szemben támasztott mennyiségi és szakmai követelményeket az 

eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban határozta meg. 

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 

összevetette, a szükséges értékelést lefolytatta, és döntését az elbírálást követően, 20… év ….. hó …... 

napján írásban ajánlattevőkkel közölte. Megrendelő hivatkozott közbeszerzési eljárásban hozott 

döntése szerint a nyertes ajánlattevő az Eladó lett. 

3. A közbeszerzési eljárás során Vállalkozó ajánlatának alábbi elemei kerültek értékelésre: 

1. Nettó szerződéses ár (HUF) …………………… HUF 

2. Motor maximális teljesítménye (minimum értéke: 270 

kW, maximum értéke 300 kW): 

 

 ……………………  kW 

3. Motor maximális nyomatéka (minimum értéke: 1600 

Nm, maximum értéke 1900 Nm):   

 

                   …………………… Nm 

4. Környezetvédelmi szempont: **gépjármű fajlagos 

üzemanyag fogyasztása (energia felhasználása) 

(g/KWh)(WHSC és WHTC értékek átlagával kalkulált 

értékek kerüljenek megajánlásra (WHSC + WHTC) / 2))    

 

      

                    ……………………  

5. A gépjármú rendelkezik-e sávelhagyási rendszerrel 

(igen/nem)  

 

                     …………………… 

6. A felépítmény működése során felmerülő hiba Android 

vagy iOS operációs rendszerű „okostelefonra” telepített 

applikáció segítségével történő helyszíni kiolvasási 

                     

 

                     …………………… 
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lehetősége (A vagy B vagy C vagy D)  

7. Jótállás (kivéve valódi kopó alkatrészek) időtartama az 

alvázra (min. 12 hónap, max. 36 hónap) 

  

    …………………… hónap 

8. Előteljesítés ideje (0-9 hónap)      …………………… hónap 

 

4. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek eljárást megindító felhívásnak, a dokumentáció részét 

képező feladatleírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának 

megfelelően a jelen közbeszerzési szerződést kötik egymással. 

5. Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Vevő által igényelt, a jelen szerződéshez 

tartozó mennyiségi kiírásban részletesen meghatározott eszközöket a szerződési feltételeknek 

megfelelően a Vevő részére leszállítja és átadja. 

6. Vevő vállalja, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően a leszállított terméket átveszi, 

annak ellenértékét megfizeti. 
 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

7. Jelen szerződés tárgya az …………………….. iktatószámon nyilvántartott közbeszerzési 

eljárást megindító felhívásban foglalt, a közbeszerzés tárgyát képező áru – 5 db 4X2 16m3 tömörítős 

hulladékszállító jármű. 

8. Az Eladó által leszállításra kerülő árunak és a teljesítés egyéb elemeinek meg kell felelnie a 

közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki specifikációnak, az Eladó ajánlata részeként becsatolt 

specifikációnak, valamint azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban előírásra, illetve az Eladó által az ajánlatában 

feltüntetésre kerültek. 

9. Eladó a járművel együtt köteles átadni annak használati útmutatóját, a KRESZ szerint kötelező 

tartozékokat. 

10. Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon 

rendelkezik.   

A járművek adatai: 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Motorszám  

Forgalmi engedély sorszáma  

Törzskönyv sorszáma  

 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Motorszám  

Forgalmi engedély sorszáma  
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Törzskönyv sorszáma  

 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Motorszám  

Forgalmi engedély sorszáma  

Törzskönyv sorszáma  

 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Motorszám  

Forgalmi engedély sorszáma  

Törzskönyv sorszáma  

 

Rendszám  

Gyártmány  

Típus  

Alvázszám  

Motorszám  

Forgalmi engedély sorszáma  

Törzskönyv sorszáma  

 

11. Vevő tulajdonszerzését megalapozó jogügylet hatályba lépésének időpontja: átadás-átvételi 

jegyzőkönyv szerint. 

12. Vevő külön meghatalmazással megbízza Eladót a jármű forgalomba helyezésével és a 

tulajdonosváltozással kapcsolatos okmányirodai ügyintézéssel kapcsolatos eljárás lebonyolításával.  

Eladó eljárása az alábbiak lebonyolítására terjed ki: 

- műszaki vizsga 

- okmányirodai ügyintézés (vagyonszerzési illetékkel kapcsolatos ügyintézés, forgalmi 

engedély, törzskönyv kiállítása, rendszámtábla, stb.) 

A műszaki vizsga lebonyolítását követően Vevő intézkedik a gépjárműre kötendő kötelező 

felelősségbiztosítás megkötése iránt, majd az erre vonatkozó igazolást Eladó részére megküldi a 

további ügyintézés folytatása érdekében. 

A forgalomba helyezéssel és a tulajdonosváltozási eljárással kapcsolatban felmerült költségeket Eladó 

viseli. 
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III. A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ  

 

13. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a nyertes ajánlatában foglalt specifikációnak 

megfelelően a terméket a szerződéskötést követően a szerződés aláírásától számított …... napon 

(ajánlattevő ajánlata szerint) belül leszállítja és átadja Vevő részére, valamint a kapcsolódó 

szolgáltatásokat elvégzi.  

Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha magában foglalja a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban 

felsorolt összes feladat teljes körű megvalósítását a jelen szerződés szerinti dokumentumok által 

igazoltan, a megadott darabszámban. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, 

amikor a felsoroltak közül valamennyi esemény megtörtént és valamennyi dokumentum a Vevő 

rendelkezésére áll.  

14. Vevő a Kbt. 135. § értelmében a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) 

vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli 

értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

15. Az átadás-átvételi eljárás befejezésekor a Szerződő Felek a teljesítés megtörténtét és ahhoz 

kapcsolódó minden lényeges körülményt átadás-átvételi jegyzőkönyvbe foglalják és azokat 

képviselőik útján aláírásaikkal igazolják. A kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával száll 

át Vevőre. 

16. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban 

történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét 

jelen okirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási 

hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles a járművel kapcsolatos valamennyi 

teher viselésére. 

17. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változást – a 

szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül – bejelenti az illetékes közlekedési igazgatási 

hatóságnál (okmányiroda) jelen magánokirat egy eredeti példányának a benyújtásával vagy 

megküldésével. 

18. Jelen okirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti 

közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben előírt bejelentési kötelezettség 

teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve 

üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési 

igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 

304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre. 

19. Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő 

joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes 

teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű 

magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási 

eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.  

20. Felek kijelenik, hogy a szerződés tárgyát képező jármű tulajdonjoga nem tartozik a bizalmi 

vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba. 

21. Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítés 

eredményességét, vagy a határidő tartását veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából 

eredő kárért az Eladó felelősséggel tartozik. 
 

IV. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK  

 

22. Eladó az árut Vevővel egyeztetett időpontban adja birtokban és tulajdonba, előzetes 

forgalomba helyezési eljárás lefolytatásával. A forgalomba helyezéshez szükséges dokumentációt 

Vevő Eladóval egyeztetve biztosítja. 

23. A teljesítés helye: Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény 063/2 

hrsz.) 

24. Eladó kötelezettsége az áru leszállításán túl a forgalomba helyezésre és az üzembehelyezésre, 
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szükséges hatósági eljárások lebonyolítására irányul.  

25. Vevő jogosult a járművet átadáskor részletesen meg- és átvizsgálni, és ennek keretében 

szükséges eljárásokat megtenni. A szállítandó járműnek minden vonatkozásban meg kell felelnie a 

szerződés részét képező műszaki leírásnak, valamint Eladó szakmai ajánlatának. Vevő jogosult a 

szállítás időpontjában a járművet és tartozékait mennyiségi és működőképesség vonatkozásában 

ellenőrizni. Vevő a teljesítési igazolást mindaddig nem állítja ki, amíg a mennyiségi ellenőrzést és a 

működőképesség minőségi ellenőrzését végre nem hajtotta. 

26. A Vevő a szállításkor mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést végez. 

Mennyiségi és a működőképességi minőségi ellenőrzés az alábbiakra terjed ki: 

- a leszállított jármű és tartozékai darab- illetve tételszámának ellenőrzése, 

- a szállított jármű használathoz szükséges dokumentáció meglétének vizsgálata, illetve a jármű 

dokumentációnak való megfelelőségi kontrollja, 

- gyártó vagy Eladó általi nyilatkozat, mely tartalmazza a hatályos szabványoknak és előírásoknak 

való megfelelőséget (érintésvédelem, balesetvédelem, tűzvédelem stb.). 

27. Eladó a szállítással egyidejűleg köteles magyar nyelven Vevő képviselője részére átadni 

minden olyan dokumentumot – beleértve a magyar használati útmutatót, alkatrész katalógust, eredeti 

CE megfelelőségi tanúsítványt és forgalmi engedélyt –, mely a szállított jármű egyenértékűségének 

megállapításához, használatához, kezeléséhez és működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges. 

28. A Felek a mennyiségi és a működőképességi-minőségi ellenőrzést követően üzempróbát 

tartanak. A funkcionális teszt során, ha valamely funkció nem megfelelően működik, vagy a Vevő a 

jármű működésével összefüggésben valamely folyamatot nem tud kezelni, ennek elhárítása az Eladó 

feladata. Az Eladó javaslatot tehet a folyamat megváltoztatására, de Vevő dönt arról, hogy a javaslatot 

elfogadja-e, vagy a rendszert kell módosítani a folyamatnak megfelelően.  

29. Eladó köteles az üzempróba során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető leggyorsabban 

és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben az Eladó ezt nem teljesíti, a Vevőnek jogában áll más 

személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket a Vevő 

levonhatja bármely, az Eladó részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a 

szerződésszegés következményeit alkalmazni. 

30. Szerződődő Felek az átadás-átvételi eljárást a sikeres üzempróba lezárását követően tartanak. 

Vevő az átadás-átvételi jegyzőkönyvet akkor köteles aláírni és a teljesítési igazolást kiadni, ha az 

üzempróba során az átadott jármű hibátlanul funkcionál. A szállított jármű tulajdonjogának átszállása, 

az átadás-átvétel időpontjában történik, s Vevő attól kezdve szedi annak hasznait, viseli terheit és 

mindazt a kárt, melynek megtérítésére mást kötelezni nem lehet.  

31. Vevő köteles a szerződés tárgyát képező járművet rendeltetésszerűen használni a gyártmányra 

és típusra vonatkozóan az Eladó által átadott használati utasításnak megfelelően. Vevő a használat 

során észlelt hibákról - a szavatossági időtartam alatt - köteles írásban értesíteni az Eladót. 

32. Alvállalkozók igénybevétele: 

A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybe vevő fél úgy felel, mintha saját maga járt 

volna el. Az alvállalkozó bevonására a Közbeszerzési Dokumentációban foglaltak, valamint a Kbt. 

138. §-a irányadó.  

33. Eladó az általa és alkalmazottai által okozott kárért teljes felelősséggel tartozik. E körben a 

Eladó kifejezetten kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenysége folytán eredő károkat teljes körűen 

megtéríti. 
 

V. SZERZŐDÉSES ÉRTÉK 

 

34. A Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő teljes összeg:  

nettó szerződéses ár: …………………..  Ft + ÁFA, mely szerződéses vételár tartalmazza az Eladó 

által biztosítandó valamennyi áru és szolgáltatás összesített ellenértékét az alábbiak szerint: 

- 

- 
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- 

- 

- 

 

35. A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott szerződéses ár tartalmazza minden átadásra 

kerülő termék, jog ellenértékét, a szállítási költségeket, telepítési költségeket, a kapcsolódó 

szolgáltatások ellenértékét, a vámot, üzembe helyezési díjat és egyéb illetékeket az Eladó teljesítésével 

összefüggő minden egyéb jogcímen felmerülő költségeket. A fentiekben meghatározott áron felül 

Eladó a gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben semmilyen jogcímen további díjat, 

költséget nem számíthat fel. A felmerülő bankköltség Eladót terheli.  

36. Eladó kijelenti, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az ajánlati ár 

kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás során. 

37. Vevő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező árubeszerzés ellenértékének pénzügyi 

fedezetével rendelkezik, illetve esedékességkor rendelkezni fog.  
 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

38. A jelen szerződés 34. pontjában meghatározott ellenértéket az írásban igazolt, szerződésszerű 

teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően átutalással egyenlíti ki a Dél-Kom 

Nonprofit Kft. által kezelt fejlesztési keret terhére a Dél-Kom Nonprofit Kft. útján a számla Vevő 

általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül.  

39. A számlán fel kell tüntetni a Vevő nevét, címét, adószámát, jelen szerződés számát. 

40. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden 

ráfordítást, ami a gépjármű szállításával, átadásával és átvételével kapcsolatban felmerülhet. Az 

ajánlatban meghatározott ellenértéken felül a gépjármű átadásával és átvételével összefüggésben más 

jogcímen számla nem nyújtható be, egyéb fizetési kötelezettséget Vevő nem vállal. 

41. Amennyiben a számla vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy 

nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Vevő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul 

tájékoztatja az Eladót és a fenti határidő a dokumentumok ismételt vagy pótlólag történő benyújtásától 

számítva újra kezdődik.  

42. Tárgyi beszerzés nem tartozik az ÁFA törvény 142. §, azaz a fordított ÁFA hatálya alá. 

43. A számla benyújtásának legkorábbi napja: a teljesítés Vevő által történt írásbeli 

jóváhagyásának - a teljesítésigazolás kiállításának napja, a számlát az Eladó a teljesítést követő 8. 

napig köteles benyújtani.  

44. Vevő fizetési késedelme: 

Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére 

köteles.  
 

VII. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉREK ÉS SZERZŐDÉSES BIZTOSÍTÉKOK 

 

45. Vevő a Ptk. 6:142. §-ra is figyelemmel nyomatékosan felhívja Eladó figyelmét, hogy a 

Szerződés hibátlan és határidőre történő teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik. 

46. Késedelmi kötbér: A teljesítésre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke: 0,5 %/késedelemmel 

érintett nap.  A késedelmi kötbér alapja: a késedelemmel érintett termékekre vonatkozó összesített 

ajánlati ár. A késedelmi kötbérrel érintett napok számának maximuma: 30 nap. 

47. Meghiúsulási kötbér: Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Eladó 

érdekkörében felmerült, felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. 

Elállás esetén az Eladó az összesített nettó ajánlati ár 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási 

kötbér megfizetésére köteles. A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, 

ha az a Vevő szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakad. 

48. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések: 
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48.1. Amennyiben Eladó Vevő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, 

írásban megtenni. 

48.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a 

még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél (díjbekérő) útján érvényesíteni; 

valamint amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Eladó felé 

továbbhárítani. Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott 

és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosultan Vevőre hárított kárt. A késedelmi kötbér fizetése nem 

mentesíti Eladót a teljesítés alól. 

48.3. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben Eladó az írásbeli értesítéstől számított 48 órán 

belül nem kezdi meg a jótállási és garanciális, szavatossági igények körébe eső hibák javítását, 

késedelemmel érintett óránként nettó 20.000.- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.    

48.4. A kötbérigény nem érvényesítése nem jelent joglemondást Vevő részéről. 

49. Jótállás 

49.1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított áruval kapcsolatosan nincs olyan, hibás 

tervezésből, nem megfelelő anyagokból, vagy szakértelem hiányából, vagy az Eladó cselekedetéből, 

mulasztásából származó hibája, amely a leszállított termék rendeltetésszerű használata során 

felmerülhet.  

49.2. Jótállás időtartama az alvázra és a felépítményre az átadás-átvétel dátumától számított 

…. hónap (ajánlattevő ajánlata szerint). 

50. Jótállás és garanciális, szavatossági igények érvényesítése 

50.1. A jótállási időszak alatt a hibás termék megvizsgálásának és javításának minden 

költsége Eladót terheli, ideértve a kiszállási és munkadíjakat valamint a javításhoz vagy egyéb, a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb díjat, ráfordítást.  

50.2. A jótállás keretében Eladó vállalja, hogy garanciális időszakban a hiba 

(meghibásodás) e-mailben történő írásos bejelentését követő 24 órán belül - azzal, hogy a 24 órán 

belüli időintervallum munkanapok figyelembe vételével, munkanapokon 6 és 22 óra között 

értelmezendő – a Vevő szolgáltatási területén a Vevő működési területén megjelölt bármely 

helyszínen a javítást az alábbi jótállás körébe tartozó hibák tekintetében az ajánlatban megjelölt 

szakszerelő bevonásával, szakszerviz helyszínre való kiszállásával biztosítja. 

50.3. A jótállásra illetve a garanciális javításokra vonatkozó igénybejelentést követően 24 

órán belül Eladó köteles a javítást megkezdeni, és azt ésszerű határidőn belül befejezni.   

50.4. A jótállásra vonatkozóan a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

6:171 – 6:173. §-ai irányadóak.  
 

VIII. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE 

 

51. Módosítás: Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban (papír alapú dokumentum), a 

Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a 

szerződést aláíró képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett 

jognyilatkozat a szerződés módosítására nem alkalmas. 

52. Általános megszüntetés: 

Vevő a teljesítésig jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel, 

indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával, de köteles 

Eladó kárát megtéríteni. Eladót azonban fokozott kárenyhítési kötelezettség terheli. 

53. Rendkívüli (szankciós) megszüntetés: 

53.1. Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával 

azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel – a szerződést felmondani vagy attól 

elállni. Eladó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha  

a) Eladónak felróható késedelem eléri a 30 napot; 

b) Eladó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen; 
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c) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

d) Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy 

ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

e) Eladó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, Eladó 

legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, felszámolásának 

kezdeményezéséről határoz; 

f) jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;  

g) Eladó bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és ez közvetlen 

vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses kötelezettségek 

teljesítésére; 

h) a szerződés tárgyának használatba vételét/regisztrációját az illetékes hatóság nem engedélyezi; 

i) a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondási okok valamelyike bekövetkezik. 

53.2. A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes. 

54. Elszámolás: 

Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az 

elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 

kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 

amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Eladó kijelenti, hogy a 

független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel 

összefüggésben. 

Amennyiben a szerződés megszüntetésére Eladónak felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, 

úgy ilyen esetben Eladónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet igénye. 

55. Különleges jogrendre vonatkozó rendelkezések: Arra tekintettel, hogy a jelen szerződés 

megkötését megelőző közbeszerzési eljárás megindítására egészségügyi válsághelyzetben 

(járványügyi készültség) került sor, amely során a változó jogszabályi környezet hatással lehet a 

szerződés teljesítésére, a Felek a következőkben állapodnak meg. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) 

pontjára figyelemmel Vevő rögzíti, hogy a szerződés 13. pontjában rögzített teljesítési határidőt  

szerződésmódosítás nélkül meghosszabbíthatja abban az esetben, ha a válsághelyzet a szerződés 

hatályba lépésétől számított 60 napon belül nem szűnik meg és az Eladó írásban, indoklással 

tájékoztatja arról, hogy teljesítése a járványügyi készültségből kifolyólag akadályozott. A teljesítési 

határidő ebben az esetben a Felek által megállapított mértékben, de legfeljebb annyi nappal 

hosszabbodik meg, ahány nappal a szerződés hatályba lépésétől számított 60 napon túl az 

egészségügyi válsághelyzet fennállt. A válsághelyzet fennállása, valamint annak megszűnésének 

megállapítása a jogszabályi rendelkezések alapján történik. 
 

IX. A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK 
 

56. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek közbeszerzési eljárás alapján eredményeként 

kötötték meg, Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint 

amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők, 

különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:  

- Felhívás, Közbeszerzési Dokumentáció, Műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői 

válaszok (amennyiben erre sor került); 

- Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 

57. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 

értelmezési nehézség esetén a legteljesebb és legmagasabb műszaki tartalmat megjelenítő 

dokumentum az irányadó. 

58. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a szerződéses okmányok részét 

képezi Eladó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés részét, 
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Eladó kötelezettségét képezik.  

A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó nem 

fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 

62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak. 

A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó köteles a 

jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen 

szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a tulajdonosi szerkezetében 

bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának 

megjelölésével. Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban 

köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt ügyletekről.  

A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Vevő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha a Kbt. 143. § (3) bek. a) vagy b) pontja szerinti 

feltételek bekövetkeznek, azaz: 

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés 

megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi adóilletőségű 

Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az 

országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

Vevő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vették a közbeszerzési eljárás 

előkészítése során. 

A szerződés teljesítése során a Kbt. 133. §-tól a Kbt. 140. §-ig terjedő rendelkezések 

értelemszerűen irányadók. 

A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó. 

Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó 

szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2. §] 

kell eljárni. 
 

X. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

59. Kapcsolattartás 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt egymással kölcsönösen 

együttműködve járnak el, ennek érdekében Eladó folyamatosan tájékoztatni köteles a Vevőt a teljesítés 

menetéről. A Felek a szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről kötelesek egymást 

írásban értesíteni. 
 

Vevő részéről a kapcsolattartásra feljogosított személy: 

Név:  

Telefon:  

E-mail:  
 

Az Eladó által kapcsolattartásra feljogosított személy: 

Név:  
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Telefon:  

E-mail:  

60. Irányadó jog: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a 

szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító 

mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, engedményezés 

útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. 

61. Bírósági alávetés: 

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket elsősorban 

tárgyalásos úton, peren kívül rendezik.  

Felek a jelen szerződésből eredően a jövőben felmerülő, helyi bíróság illetékességébe tartozó 

vagyonjogi jogvitáik elbírálására kikötik a Vevő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

Jelen bírósági kikötés hatálya kiterjed a Felek jogutódaira is.  

62. Környezeti szempontok: 

Eladónak a Vevővel történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus 

utat kell előnyben részesítenie. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus 

adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra. 

63. Jogról való lemondás hiánya: 

Jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve érvényesítésének 

elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve valamely jog részleges vagy 

kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó jog érvényesítését. 

64. Szerződés bizalmas kezelése:  

Eladó kijelenti, hogy az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, bizalmasan kezelendőként 

megjelölt, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltja. Felek rögzítik, hogy az 

üzleti titkot tartalmazó iratok nem tartalmazzák a Kbt. 44.§ (2)-(3) bekezdések szerinti elemeket. 

65. Titoktartás: Jelen szerződés aláírásával Eladó kötelezi magát arra, hogy a szerződés 

teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket 

és/vagy személyekre vonatkozó védett adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként 

kezeli. Eladó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja ki, 

azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Eladó ennek megtartásáról 

a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói, teljesítési segédei tekintetében is 

köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére vonatkozó 

kötelezettség az Eladót jelen szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

66. Eladó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más 

körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére 

vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére. 

67. Eladó ezúton is megerősíti minden közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatát, továbbá 

felelőssége tudatában kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerződés között ellentmondás nem áll 

fenn. 

68. Eladó kötelezettséget vállal, hogy tárgy szerinti megrendelés teljesítésével kapcsolatos 

tevékenysége során a Vevő érdekeit messzemenően szem előtt tartja és Vevő érdekeit sértő előnyöket, 

jogokat nem szerez. 

69. Eladó képviselője kijelenti, hogy Eladó képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő 

jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog 

szabályai szerint felelősséggel tartozik Vevő felé.  

70. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentum és mellékletei, illetve azok esetleges 

módosításai, 

2. számú melléklet: A közbeszerzési eljárás során nyújtott kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 

3. számú melléklet:  Vállalkozó ajánlata (és ahhoz kapcsolódó hiánypótlás, felvilágosítás és 
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indoklás), 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a fent említett dokumentumok fizikailag nem kerülnek csatolásra a 

szerződés törzsszövegéhez, de a Szerződő Felek számára ismert azok tartalma. Ezen iratokat úgy kell 

tekinteni, mint amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt 

értelmezendőek. 

 

Jelen megállapodást Szerződő Felek képviselői elolvasás és áttanulmányozás után jóváhagyólag, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá, melyből 2 példány Vevőt, 2 

példány Eladót illeti. 

 

Pécs, 2022. […] […]     …………, 2022. […] […] 

 

 

Vevő  

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 

képviseletében: Péterffy Attila Társulás Elnöke 

 Eladó 

[…] 

képviseletében: […] 

 

 


