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ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 

 

Szerződésszám: ………. 

 

amely létrejött egyrészről a 

Név: Békés Megyei Központi Kórház 

Székhely: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1. 

Adószám: …15833954-2-04 

Bankszámlaszám: …10026005-00336035-00000000 

KSH törzsszám: 15833954-8610-312-04 

képviseli:: …Dr. Becsei László………………………………………….. (a továbbiakban: Vevő) 
  

 

másrészről 

Cégnév: …………………………………………………………….. 

Székhely: …………………………………………………………….. 

Adószám: …………………………………………………………….. 

Cégjegyzékszám:  …………………………………………………………….. 

Bankszámlaszám: …………………………………………………………….. 

képviseletében eljárva: ………………………………………….., (a továbbiakban: Eladó) 

 

között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 

 

A Békés Megyei Központi Kórház, mint ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 

2017…….. napján TED 2017/……….. nyilvántartási számon közzétett ajánlati felhívással 

nyílt közbeszerzési eljárást indított „Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi gáz 

beszerzése” tárgyban. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Vevő 2017. 

…….. –én Eladót hirdette ki nyertesnek, amelynek alapján a Felek jogosultak a jelen 

adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) megkötni a Kbt. 131. §-ban előírtak 

szerint. 

 

1) A szerződés tárgya 

 

1.1.  Jelen Szerződés aláírásával Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy Vevő írásbeli (e-mail, 

fax) eseti megrendelései alapján jelen Szerződés elválaszthatatlan 1. számú 

mellékletében meghatározott termékeket, szolgáltatásokat (továbbiakban: Termékek) az 

1. számú mellékletben Eladó árajánlata szerint meghatározott egységárakon jelen 

Szerződésben meghatározott feltételek szerint Eladó részére leszállítja, teljesíti. Vevő 

vállalja, hogy jelen Szerződés tárgyát képező Termékeket szerződésszerű teljesítés 

esetén átveszi, és azok ellenértékét jelen Szerződés 3. pontjában foglaltak szerint Eladó 

részére megfizeti.  

 

1.2.  Eladó vállalja, hogy a Dr. Réthy Pál Tagkórház telephelyén (5600 Békéscsaba Gyulai út 

18.) található, a kórház saját, álló kivitelű 6m3-es oxigéntartály karbantartását az 

szerződés időtartama alatt folyamatosan elvégzi, a tartály átfestése, szerződés időtartama 

alatti karbantartása Eladó szerződéses kötelezettsége. 

 

1.3. Eladó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a Pándy Kálmán Tagkórházban (5700 

Gyula Semmelweis u 1. Sitka u.1, Kárpát u 11) 3 (három) darab cseppfolyós oxigén 

tartályt az 1. számú mellékletben Eladó árajánlata szerint meghatározott áron bérbeadás 
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keretében biztosít, és annak folyamatos karbantartását és átfestését is vállalja a szerződés 

időtartama alatt. 
 

A tartályokkal szembeni minimumkövetelmények az alábbiak: álló kivitelűnek kell 

lennie, az elpárologtatóval, és egyéb szerelvényekkel együtt maximum 15m2 helyet 

foglalhat el, a minimum készlet 30%-nál kevesebb nem lehet - azaz a telepített 

cseppfolyós oxigén tartály űrtartalmához képest a tárolt oxigén mennyisége nem 

csökkenhet 30% alá az ellátás biztonsága érdekében. 

 

1.4.  Felek rögzítik, hogy az 1. sz. mellékletben meghatározott 12 hónapra vonatkozó 

mennyiségek tervezett mennyiségek. Vevő jogosult arra, hogy a szerződés időtartama 

alatt a rendelkezésre álló 60.000.000,- Ft (+20%)/12 hónap keretösszeget meg nem 

haladva a megadott mennyiségektől eltérjen. 

 

1.5. Eladó köteles biztosítani a szerződés tárgyát képező Termékek megadott mennyiségének 

leszállításához szükséges palackokat teljes körűen, aminek költsége Eladót terheli. 

 

1.6. Eladó vállalja, hogy a 1. számú mellékletben Eladó árajánlata szerint meghatározott, 12 

hónapra vonatkozó áron biztosítja 415 db normál szeleppel ellátott és 28 db kombi 

szeleppel ellátott palack bérbeadását. 

 

1.7. Eladónak a szerződés időtartama alatt biztosítania kell  

- transzport oxigén palackok vonatkozásában megfelelő számú cserepalackot, 

illetve 24 órán belüli töltését, szükség szerint a cserepalackok részére tároló 

palettákat,  

- a változó napi, illetve heti igények zökkenőmentes kielégítését. 
 

1.8. Eladónak a szerződés időtartama alatt biztosítania kell  

- sűrített orvosi oxigén és orvosi dinitrogén-oxid teljeskörű szolgáltatás keretében 

történő gázellátását, mely magában foglalja a 24 órás ellátási készenlétet, a 

palackok helyszíni tárolását. Rendkívüli palackos kiszállítás díjmentes. 

- az orvosi cseppfolyós oxigén tartályra telepített távfelügyeletet, mely 

távfelügyeletnek mind az Eladó, mind a Vevő részére biztosítania kell zárt 

internetes rendszeren keresztül a tartályszint és nyomás leolvasását,  és  

- az orvosi dinitrogén-oxid gázellátó rendszerre telepített távfelügyeletet, mely 

távfelügyeletnek mind az Eladó, mind a Vevő részére biztosítania kell zárt 

internetes rendszeren keresztül a palackok leürülésének és a rendszer tartalékra 

váltásának távjelzését. 

 

1.9.  A palackos gáz esetén gáz típusonként a megfelelő minőségű és mennyiségű tömítés 

biztosítása Eladó feladata. 

 

1.10. A szerződés tárgyát képező orvosi gázok (orvosi cseppfolyós oxigén, sűrített orvosi 

oxigén, orvosi dinitrogén-oxid, orvosi szén- dioxid) minden egyes kiszerelésének 

törzskönyvezettnek kell lennie Magyarországon. 
 

1.11. A palackoknak meg kell felelniük az MSZ EN 1089-3 előírásainak. 

 

1.12. Szállított palackozott és cseppfolyós orvosi gázoknak egyedi minőségi 

bizonyítvánnyal kell rendelkezniük. 
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1.13. A termékeknek meg kell felelnie a Gyógyszerkönyv szerinti Ph. Hg.VIII. minőségi 

előírásnak. 

 

1.14. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok 

megtartásával kötötték meg egymással, Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat 

nem kizárólag jelen Szerződés törzsszövege tartalmazza. Felek teljes megállapodásának 

részét képezi: 

- Közbeszerzési dokumentumok, különösen Ajánlati Felhívás, Ajánlati 

Dokumentáció, esetleges kiegészítő tájékoztatás kérésre adott ajánlatkérői válaszok; 

továbbá 

- Eladó nyertes ajánlata a Kbt. 44. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel. 

 

1.15. A fenti pontban említett dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó 

bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok 

hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: (i) az 

Ajánlati Felhívás, (ii) az Ajánlati Dokumentáció; (iii) az esetleges kiegészítő 

tájékoztatás(ok) (iv) Eladó, mint Ajánlattevő ajánlata. 

 

 

1.16. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 

vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben 

tartásával [Kbt. 2. §] kell eljárni. 

 

2) A teljesítés helye 

 

2.1. Szerződés tárgyát képező Termékek szállítási helyei (teljesítési hely):  

 

Békés Megyei Központi Kórház 

Dr. Réthy Pál Tagkórház 

5600 Békéscsaba Gyulai út 18. 

 

Továbbá: 

 

Cseppfolyós oxigén: 

 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. 

 5700 Gyula, Sitka 1. 

 5700 Gyula, Kárpát u. 11. 

Palackos oxigén: 

 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. 

 5700 Gyula, Sitka 1. 

 5700 Gyula, Kárpát u. 11. 

 5700 Gyula, Szentháromság u. 14/b. (raktározás céljából) 

 Szeghalmi egység: Szeghalom, Szabolcs vezér u. 9. 

 Mezőhegyesi Részleg: Mezőhegyes, Szt. György tér 3. 

 Reumatológiai Szakrendelő: Gyula, Várkert u. 2. 

 Szeghalmi szakrendelő: Szeghalom, Ady E. u. 1 /b. 

 

2.2. Eladó a Termékeket az eseti megrendelésben megadott teljesítési hely(ek)re köteles 

leszállítani. 
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3) Fizetendő ellenérték 

 

 3.1. A Termékek szerződéses egységárait, valamint az egyéb szerződés szerinti 

szolgáltatások ellenértékét, és Eladó által a szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan 

felszámítható díjakat jelen Szerződés 1. számú melléklete (nyertes ajánlattevő (Eladó) 

„részletes árajánlata”) tartalmazza, ez képezi a számla kiállítás során a számlázott 

ellenérték kiszámításának alapját. 

 

3.2. Eladó kijelenti, hogy a szerződéses ár tartalmazza a jelen szerződés alapján teljesítendő, 

a közbeszerzési eljárásban közölt feltételeknek megfelelő, és a szerződésszerű 

teljesítéshez szükséges mindennemű, a Szerződés teljesítésével összefüggésben 

felmerülő költségét és hasznát is.  

 

3.3. Eladó a szerződéses vételáron kívül további díjat semmilyen jogcímen nem követelhet, 

költséget nem számolhat fel.  

 

3.4. Eladó a mindenkori teljesítés idején hatályos jogszabályok szerinti mértékű általános 

forgalmi adót köteles a számlájában felszámítani, Vevő pedig kifizetni. 

 

3.5. A Vevő által fizetett ellenszolgáltatás díján belül az egyes gáz fajták nettó egységárai 

évente közösen egyeztetett módon, de legfeljebb az előző évre a Központi Statisztikai 

Hivatal által megadott infláció mértékével emelkedhetnek. 

 

3.6. A szerződő felek megállapodnak, hogy a Vevő által az Eladónak fizetendő 

ellenszolgáltatás mértéke a KSH éves inflációs korrekción kívül semmilyen jogcímen 

nem emelkedhet. 

 

 

4) Fizetési feltételek 

 

4.1. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 
 

4.2. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 
 

4.3. Eladó havonta utólag jogosult számlát benyújtani az előző hónapban elvégzett 

szállításokról, és teljesített szolgáltatásokról. 

 

4.4. A Vevő jelen Szerződés alapján az ellenszolgáltatást havonta utólag, az igazolt teljesítést 

követően az átvett termékek mennyiségéről, és az Eladó által teljesített szolgáltatásokról 

kiállított teljesítésigazolás alapján tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, 

leigazolt számla/számlák ellenében, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon 

belül az Eladónak a ……………….... Bank-nál vezetett 

…………………………………. számú számlájára történő átutalással fizeti meg a Ptk. 

6:130. § (1) - (2) bekezdés figyelembe vételével. A fizetés abban az időpontban számít 

teljesítettnek, amikor Vevő számlája a kifizetésre kerülő összeggel megterhelésre kerül. 
 

4.5. Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályok különösen: 

- A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; 
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- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan 

annak 36/A. §-a; 

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; 

- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet; 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; 

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény. 
 

4.6. Az Eladó vállalja, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit figyelembe veszi. A 

kifizetésre a Kbt. 135. § vonatkozó előírásai és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény (Art.) 36/A. §-a, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.) alkalmazandóak. 

 

4.7. Amennyiben Eladó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 

ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Vevő nem vállal 

felelősséget.  

 

4.8. A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) által meghatározott késedelmi kamatot 

felszámítani. 

 

4.9. A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései is alkalmazandók. 

 

4.10. Eladó nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és 

az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (Ávr.), illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

vonatkozó rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősül. 

 

5) A teljesítés határideje, az átadás – átvétel módja 

 

5.1.  Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Termékek 

szállítását, és jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat jelen szerződés hatálya 

alatt folyamatosan végzi.  

 

5.2. Eladó a Termékeket a Vevő eseti megrendeléseitől számított 72 órán belül köteles 

szállítani.  

 

5.3.  Teljesítési igazolás kiadására jogosult személy neve és telefonszáma: 

……………………………. 

 

 

6) A Vevő jogai és kötelezettségei 

 

6.1. Vevőnek jogában áll jelen Szerződés tárgyát képező Termékeket bármikor ellenőrizni, 

ennek során a szállítandó orvosi gázokból az Eladó költségén mintát venni és azt a Vevő 

választása szerinti akkreditált laboratóriumban vizsgálat alá vetni. Az Eladó köteles a 

Vevő, vagy annak szakértője által feltett kérdésekre haladéktalanul válaszolni, 

információkat, dokumentumokat kiadni. Amennyiben az információ szolgáltatás az 
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Eladó titoktartási kötelezettségébe ütközik, úgy Vevő kötelezi magát, hogy ezeket az 

információkat Vevő is ekként kezeli. 

 

 

7) Az Eladó jogai és kötelezettségei 

 

7.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Termékeket a felhasználási hely(ek)re szállítja, 

ott igény szerint raktárban elhelyezi, vagy azonnal üzembe helyezi. 

 

7.2.  Eladó szavatol azért, hogy a Termékek megfelelnek Gyógyszerkönyv szerinti Ph. 

Hg.VIII. minőségi előírásnak, a palackokat átvizsgálta, és azok leellenőrzésük után a 

rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Eladó szavatol azért, hogy a Termékek minden 

tekintetben megfelelnek a Szerződésben meghatározott követelményeknek.  

 

7.3. A szavatossági jogok a Termékek szállító levelének aláírásával kezdődnek. Az Eladó a 

Termékek átadásával egyidejűleg köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges 

valamennyi iratot, igazolást, tanúsítványt, törzskönyvet - magyar nyelven – a Vevő 

rendelkezésére bocsátani. 

 

7.4. Eladó vállalja, hogy az esetlegesen meghibásodott orvosi cseppfolyós oxigén tartályra 

telepített távfelügyelet, orvosi dinitrogén-oxid gázellátó rendszerre telepített 

távfelügyelet ellenőrző számítógépe vagy szoftvere hibajavítását a hiba telefonon történt 

bejelentésétől számított 96 órán belül befejezi. A hiba elhárítása anyagbeszerzéssel 

maximum 96 órát vehet igénybe. Az Ajánlatkérő a 96.-dik óra után késedelmi kötbért 

számol, amelynek mértéke 50.000 Ft naponta, de maximum a jelen szerződés szerinti 

éves nettó ellenszolgáltatási érték (éves mindösszesen ajánlati ár) 20%-a. 

 

7.5. A telemetriás tartályszint, rendszer ellenőrző számítógép és szoftver átadását követően 

az Eladó köteles a Vevő által kijelölt személyeket a berendezés üzemeltetésére 

folyamatosan betanítani. 

 

7.6. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, amely 

akadályozza az időben történő teljesítést, úgy az Eladónak haladéktalanul értesítenie kell 

a Vevőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. 

 

7.7. Eladó köteles Vevő számára heti ………órában elérhető műszaki segítségnyújtást 

biztosítani. 

Telefon: 

E-mail: 1 

 

7.8. Eladó vállalja, hogy az általa bérbe adott cseppfolyós oxigén tartályok, annak 

szerelvényei, a távfelügyeleti rendszer vagy a gázpalackok meghibásodása esetén a 

bejelentéstől számított …………….. órán2 belül megkezdi a hibaelhárítást a helyszínen. 

 

8) Kötbérek 
 

8.1. Eladó a 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) bekezdése szerint kötbér fizetésére köteles, ha 

olyan okból, amelyért felelős, megszegi a Szerződést (a szerződés késedelmes 

                                                           
1 A 7.7. pont Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint. 
2 A 7.7. pont Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint. 
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teljesítése, hibás teljesítése, vagy meghiúsulása esetén). Eladó mentesül a kötbérfizetési 

kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 

8.2. Eladó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére 

köteles Vevő részére. Késedelmes teljesítésnek minősül, amennyiben az Eladó a 

megrendelt Termékek szállítását, Vevő lehívásainak, megrendelésének megfelelő 

mennyiségekben, az eseti megrendeléstől számított 72 órán belül nem teljesíti. 

 

 A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett Termék(ek) nettó értékének 1%-

a/nap 

 

A késedelmi kötbér összege a késedelembe esés pillanatától esedékes. 

 

 Eladót a kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 
 

8.3. Amennyiben az Eladó a Szerződés időtartama alatt összesen 10 alkalommal késedelmi 

kötbér megfizetésére köteles, úgy Vevő jogosult a Szerződést egyoldalú 

jognyilatkozattal felmondani, ezt követően már nem késedelmi kötbért számít fel Vevő, 

hanem meghiúsulási kötbért jogosult érvényesíteni. 

 
 

8.4. Vevő a késedelmi kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított számlába beszámítani 

a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben a számlából 

történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes 

követelésre, akkor a késedelmi kötbér alapján esedékes összeget az Eladó köteles 10 

napon belül a Megrendelőnek átutalni. 
 

8.5. A szerződésben rögzített kötelezettségek hibás teljesítése esetén Eladó köteles a hibát 

48 órán belül kijavítani, a minőségi, vagy mennyiségi hibában szenvedő Terméket 48 

órán belül kicserélni, megfelelő mennyiségben pótolni, vagy - Vevő választása szerint – 

hibás teljesítési kötbért fizetni..  

Hibás teljesítésnek minősül a nem a szerződésben meghatározott (közbeszerzési 

dokumentumokban megjelölt) minőségben szállított termék, vagy mennyiségi hibában 

szenvedő szállítás. A kötbér alapja: a hibás minőségben szállított termékek illetve 

mennyiségi hibában szenvedő szállítás nettó ajánlati ára. A kötbér mértéke: a hibás 

minőségben szállított termékek illetve mennyiségi hibában szenvedő szállítás  nettó 

ajánlati árának a 20%-a. 

Amennyiben Eladó kijavítási, kicserélési kötelezettségének 48 órán belül nem tesz eleget, 

Vevő ez esetben is jogosult hibás teljesítési kötbér érvényesítésére.  

 

A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítés, illetőleg a késedelembe esés pillanatától 

esedékes. 

 

8.6. Amennyiben az Eladó a szerződés időtartama alatt összesen 10 alkalommal hibásan 

teljesít, és ez okból Vevő a 8.5. pontban foglaltak szerinti szavatossági igényt érvényesít 

Eladóval szemben, vagy Eladó hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, úgy a Vevő 

jogosult a Szerződést egyoldalú jognyilatkozattal felmondani, ezt követően Vevő már 

nem hibás teljesítési kötbért számít fel, hanem meghiúsulási kötbér érvényesítésére 

jogosult. 
 

8.7. Vevő a hibás teljesítési kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított számlába 

beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben 
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a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt 

fedezetet a teljes követelésre, akkor a hibás teljesítési kötbér alapján esedékes összeget 

az Eladó köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni. 
 

8.8. Amennyiben a szerződés időtartama alatt 3 eseti megrendelés teljesítése meghiúsul, 

vagy 2, egymást követő eseti megrendelés teljesítése meghiúsul, úgy a Vevő  jogosult a 

Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, vagy azt felmondani. 
 

8.9. Eladó a Szerződés Eladónak felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos 

ok nélküli megtagadása, vagy Vevő szankciós elállása vagy felmondása Eladó 

szerződésszegése okán, vagy amennyiben az Eladó a szerződés teljesítése alatt összesen 

10 alkalommal késedelmi kötbér megfizetésére köteles, és a Vevő a szerződést 

egyoldalú jognyilatkozattal felmondja, vagy amennyiben az Eladó a szerződés 

teljesítése alatt összesen 10 alkalommal hibásan teljesít, és ez okból Vevő a 8.5. pontban 

foglaltak szerinti szavatossági igényt érvényesít Eladóval szemben, vagy Eladó hibás 

teljesítési kötbér megfizetésére köteles, és a Vevő a szerződést egyoldalú 

jognyilatkozattal felmondja, vagy amennyiben 3 eseti megrendelés meghiúsul, vagy 2, 

egymást követő eseti megrendelés meghiúsul, és a Vevő a szerződést egyoldalú 

jognyilatkozattal felmondja, vagy Vevő a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal eláll) 

meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.  
 

A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes éves – 12 hónap mennyiségre vonatkozó –  nettó 

ellenszolgáltatási érték (a teljes nettó éves mindösszesen ajánlati ár)  20 %-a.  

 

A meghiúsulási kötbér összege a szerződés meghiúsulásának pillanatától (a teljesítés 

Eladó részéről történő jogos ok nélküli megtagadásának, Vevő szankciós elállása vagy 

felmondása időpontjától) a Megrendelő külön felszólítása nélkül azonnal esedékes. 
 

8.10. Vevő a meghiúsulási kötbér összegét jogosult az Eladó által kiállított számlába 

beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. Amennyiben 

a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt 

fedezetet a teljes követelésre, akkor a kötbér összegét az Eladó köteles 10 napon belül a 

Vevőnek átutalni. 
 

8.11. Eladó valamennyi kötbértípus esetén jogosult a kötbért meghaladó kárát és a 

szerződésszegésből eredő egyéb jogait is érvényesíteni. 
 

 

9) Kapcsolattartás 

 

9.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítése során a kapcsolatot az alábbiakban 

megjelölt személyeken keresztül tartják. A kapcsolattartás módjai telefonon, 

elektronikus levélben és ajánlott tértivevényes levél. 

 

9.2. Vevő által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) 

 

Név:  

Cím: 

Tel: 

E-mail: 

 

9.3. Eladó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek) 
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Név:  

Cím: 

Tel: 

E-mail: 

 

9.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében vagy adataiban 

bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél 

kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig 

hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a 

másik félnek a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokat. 

 

 

10) Szavatosság, minőségi kifogás 

 

10.1. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely 

a Termékek tulajdonjogának a Vevő által történő megszerzését és a termékek 

birtokbavételét korlátozná vagy kizárná. 

 

10.2. Eladó szavatol azért, hogy a Termékek minden tekintetben megfelelnek a Szerződésben 

meghatározott követelményeknek. Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Termékek 

megfelelnek az ezen termékek minőségére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak, 

valamint rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

 

10.3. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valamelyik Termék a Szerződésben 

meghatározott követelményeknek nem felel meg (hibás teljesítés), az Eladó a Vevő által 

megküldött bejelentés alapján köteles a hibás Terméket saját költségére 48 órán belül 

kicserélni. 

 

 

11) A Szerződés hatálya 

 

11.1. Felek a Szerződést 36 hónap időtartamra kötik, további 12 hónap opcióval. 

 

11.2. Jelen Szerződés hatályba lépésének dátuma a Szerződést utolsóként aláíró Fél 

aláírásának napja. 

 

11.3. Vevő az opció igénybevételét a Szerződés hatályba lépését követő 35. hónap végéig 

jogosult Eladó felé bejelenteni. 

 

 

12) A szerződés módosítása, szerződés felmondása 

 

12.1. Jelen Szerződést kizárólag a Kbt. 141. § előírásainak megfelelően, a közbeszerzési 

eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával 

lehet írásban módosítani, a Szerződő Felek együttes cégszerű aláírásával.  

 

 

12.2. Amennyiben a szerződés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési 

rendszerben vagy a fenntartó által térségi szinten összevont közbeszerzés keretében 

keretmegállapodás vagy -szerződés kerül megkötésre, Vevő a központosított 



TERVEZET 

10 

közbeszerzés vagy a fenntartó által térségi szinten összevont közbeszerzés keretében 

valósítja meg a beszerzését, Vevő jogosult jelen szerződés felmondásra, és Vevőnek 

semmilyen hátrányos következménye nem származhat a szerződés felmondásából. 

 

12.3. Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a Termékek beszerzési szükségleteit alapvetően 

befolyásoló, a Vevő ellenőrzési körén kívül eső, és általa előre nem látott körülmények 

miatt – ilyennek tekinthető különösen, de nem kizárólagosan a jogszabályváltozás, 

illetve a fenntartói döntés – valamely eseti megrendeléstől, illetve szerződéstől részben 

vagy egészben bármilyen jogi vagy anyagi kötelezettség nélkül elálljon, illetve a már 

megkötött eseti megrendelést, illetve szerződést részben vagy egészben bármilyen jogi 

vagy anyagi kötelezettség nélkül felmondja. 

 

 

13) Egyéb rendelkezések 

 

13.1. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a 

Vevőt a szerződésszegés következményeként megilletik. 

 

13.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pont alapján Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy 

nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 

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

társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

 

13.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont alapján Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a 

szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt 

haladéktalanul értesíti.  

 

13.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdése szerint 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) az Eladóban (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 Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  

b) az Eladó (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 Kbt. 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

13.5. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 

jogsegély igénybevétele nélkül.  

 

13.6. A Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a 

Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 

fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  
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A Kbt. 143. § (1) bekezdése is alkalmazandó. 

 

13.7. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve 

fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is 

bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: 

Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel 

vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított 

közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, 

vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, 

keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy 

összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, 

hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat. 

 

13.8. Eladó a teljesítésbe a Kbt. rendelkezései szerint jogosult alvállalkozó(ka)t bevonni. 

Alvállalkozó(k) bevonása esetén Eladó köteles a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint 

eljárni, az ott előírtak szerinti bejelentési és dokumentum benyújtási kötelezettségének 

eleget tenni Vevő külön felhívása nélkül.  

 

13.9. A szerződő felek megállapodnak, hogy az Eladónak a Vevővel szemben bármilyen 

jogcímen támasztott kártérítési igénye a ténylegesen bekövetkezett kárra korlátozódik, 

elmaradt hasznot az Eladó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 

 

13.10. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés 

úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a 

tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.  

 

13.11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő valamennyi 

perben értékhatártól függően alávetik magukat a Gyulai Járásbíróság, illetve a Gyulai 

Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 

13.12. Jelen szerződés elválaszthatatlan, de fizikailag nem csatolt részét képezik a 

közbeszerzési eljárás dokumentumai (közbeszerzési dokumentumok), valamint Eladó, 

mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

 

13.13. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (Kbt.), a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, és a magyar jog, ezen 

belül pedig elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó 

rendelkezései az irányadóak. 

 

13.14. Jelen Szerződés …… számozott oldalból és ……. lap csatolt mellékletből áll. 

 

Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, 6 (darab) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

 

 Vevő: Eladó: 

 

Kelt: ………………………… Kelt: …………………………….. 

 

 ....................................................... ....................................................... 
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1. számú melléklet Eladó (nyertes ajánlattevő) nyertes ajánlatában elhelyezett 

részletes árajánlat  

 

 

 

 

 
 


