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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - TERVEZET 
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
„A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében” című projekt (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001) 
keretében bútorok szállítása és helyszíni telepítése 
TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001 

 

amely létrejött egyrészről 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
(székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.; nyilvántartási szám: 731762 (PIR); adószám: 15731766-2-15; képv.: 
Dr. Kovács Ferenc – polgármester), mint vevő (továbbiakban:  Vevő) 

másrészről 

… 
(székhely: …; cg. szám: ...; adószám: …; banksz.: …; képv.: …), mint eladó (a továbbiakban: Eladó) 

között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett: 

Előzmények 

1. Felek rögzítik, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés a) 
pont szerinti (eljárást megindító felhívás iktatószáma: KÉ-…) nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A hivatkozott 
közbeszerzési eljárás tárgya az alábbiak szerint került meghatározásra: 

A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében” című projekt (TOP-6.1.4-15-
NY1-2016-00001) keretében bútorok szállítása és helyszíni telepítése, a felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok részét képező „műszaki leírás” megnevezésű dokumentum szerint. 

2. Vevő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlato(ka)t megvizsgálta, egymással összevetette. Vevő a 
közbeszerzési eljárás alapján hozott döntése szerint nyertes ajánlattevőként a jelen szerződést aláíró Eladót 
nevezte meg. Eladó nyilatkozata és igazolásai alapján a tárgyi feladatok ellátásához szükséges referenciákkal, 
személyi-, tárgyi feltételekkel rendelkezik. 

3. A szerződéses feladatok részletes tartalmát a tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás Eljárást megindító 
felhívása és Dokumentációja, a nyertes ajánlattevő ajánlata, továbbá az ajánlatkérő által az ajánlattételi 
szakaszban adott kiegészítő információk határozzák meg. 

4. Felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás 
érdekeire, és lehetőségeire. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás 
mindkét fél alapelve, és közös érdeke. 

A fentiek előrebocsátása mellett: 

Szerződés tárgya 

5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés tárgyát képező termékek a jelen szerződés 1. sz. mellékletében 
kerülnek feltüntetésre, mely melléklet tartalmazza a termékek részletes specifikációját is (benyújtott ajánlat 
alapján). 

6. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében kizárólag új termék szállítható. Eladó kijelenti, hogy a 
jelen szerződés keretében általa leszállított valamennyi termék megfelel a vonatkozó szabványoknak, és 
törvényben, illetve a törvényhez kapcsolódó hatályos rendeletekben, valamint az ajánlati felhívásban és 
dokumentációban foglaltaknak, valamint a felek között létrejött egyéb megállapodásoknak és kikötéseknek. Az 
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Eladó I. osztályú (funkcionálisan és esztétikailag egyaránt kifogástalan) minőségű termékek szállítására köteles. 
Eladó tudomásul veszi, hogy mindezekért a Ptk.-ban foglalt szabályok szerint szavatossági és kárfelelősséggel 
tartozik. 

7. Jelen szerződés aláírásával Vevő megrendeli, az Eladó kötelezettséget vállal a 6. pontban megjelölt és az 1. sz. 
mellékletben részletezett termék(ek) szállítására és helyszíni telepítésére (a jelen szerződés 2. sz. mellékletét 
képező Műszaki Leírás rendelkezéseit figyelembe véve). 

Szerződés időtartama 

8. Szerződő felek rögzítik, hogy a 6. pontban részletezett termékek leszállításának és helyszíni telepítésének 
határideje a kapcsolódó építési beruházás befejezését (munkaterület átadását) követő 30 nap. A kapcsolódó 
építési beruházás befejezése előreláthatólag 2017.10.03. napja. A munkaterület átadás konkrét időpontjáról Vevő 
az Eladót legalább 5 naptári nappal megelőzően, igazolható módon írásban értesíti. 

9. Szerződő felek rögzítik, hogy Vevő az előteljesítéshez hozzájárulását adja. Eladó köteles a Vevőt a teljesítés 
idejéről 5 naptári nappal korábban értesíteni. 

A teljesítés helye 

10. A jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket Eladó az alábbi helyszínre köteles szállítani: 

 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 54. (helyrajzi szám: 2185) 

Fizetési feltételek 

11. Szerződő felek rögzítik, hogy az Eladó a jelen szerződésben rögzített teljesítése ellenértékeként …,- HUF + ÁFA, 
azaz … forint + általános forgalmi adó számlázására jogosult, amely magában foglalja a termékek jelen szerződés 
10. pontjában meghatározott helyszínre történő kiszállításának és helyszíni telepítésének, beüzemeltetésének 
költségét is. 

Az ellenérték semmilyen jogcímen (pl.: szállítási költség stb.) nem módosítható. 

12. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték teljesítése az alábbiak szerint történik: 

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

 Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét „A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk 
megőrzése érdekében” című projekt (TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001) keretein belül biztosítja. A finanszírozás 
utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség 100,000000%-a. 

 Vevő előleget nem fizet. 

 Részszámla benyújtására nincs lehetőség. 

 Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően utólag, Eladó által benyújtott számla alapján átutalással 
(forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése szerint, a 
szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 
napon belül. 

 Az Art. 36/A. § rendelkezései irányadóak. 

 A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. 

 Eladó a jelen pontban rögzített ellenértéken felül semmilyen jogcímen további ellenértéket nem 
érvényesíthet, amely a tárgyi szerződés teljesítéséhez kapcsolódik. A benyújtott számla kötelező melléklete a 
Vevő által kiadott teljesítésigazolás. A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teljesítés helyére 
leszállított, beszerelt és kipróbált, működőképes áruk átvételét a Vevő erre feljogosított képviselője írásban 
igazolta. 



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Vevő 

… 
Eladó 

 

3 

 Import szállítás esetén a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban 
Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket Eladó viseli, a megajánlott ellenérték fix. 

13. Eladót a Vevő késedelmes fizetése esetén a Ptk. rendelkezéseiben rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg. 

14. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés 
vonatkozásában a szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (Art.) 36/A. § hatálya alá esik. 

Eladó jogai és kötelezettségei 

15. Eladó feladata saját költségére és veszélyére az eszközöknek a teljesítési helyre történő beszállítása, 
összeszerelése, üzembe helyezése és azok rendeltetésszerű használatra kész állapotban a Vevő birtokába adása. 
Az átadás a teljesítési helyen telepített, üzembe helyezett állapotban történik. 

16. Eladó a vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás és annak mellékletei, továbbá a vonatkozó 
jogszabályi előírások szerint köteles eljárni. Köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely tevékenységének eredményességét, vagy határidőre vagy az előírt minőségben való elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja. 

17. Eladó és alkalmazottai az áruszállítás céljából Vevő területeire a teljesítéshez szükséges időre – adott esetben a 
mindenkori házirend betartása mellett – belépési joggal rendelkeznek azzal, hogy Vevő előzetesen leadott lista 
alapján biztosítja a dolgozók és a gépjárművek szabad bejutását az Eladó részére. 

18. Az Eladó által szállítandó termékeknek meg kell felelniük az ajánlattétel során megadott specifikációnak, valamint 
azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek, melyek a hivatkozott közbeszerzési eljárás során az ajánlathoz 
csatolt specifikációban szerepelnek.  

Ha és amennyiben Eladó a közbeszerzési eljárás során megajánlott valamely terméket neki fel nem róható okból 
(pl. időközben bekövetkezett modellváltás) beszerezni nem tudja, úgy jogosult egyenértékű termék (pl. utód 
termék) szállítására, az eredetileg megajánlott ellenérték megtartása mellett teljesíteni (Kbt. 141. § (4) bekezdés a) 
pontjának rendelkezései alapján).  

Eljárásrend: 

1. Eladó termékváltoztatási kérelmet nyújt be (tartalma: cserélendő és új termék specifikációja az 
egyenértékűséget alátámasztó igazolások csatolásával; csere szükségszerűségének indoklása és az azt 
alátámasztó dokumentumok csatolása). 

2. Vevő a kérelmet megvizsgálja, kérdés esetén hiánypótlást indítványoz. 

3. Vevő általi írásos elfogadást követően eszközölhető a termékváltoztatás. 

19. Eladó a leszállított termékek vonatkozásában (közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerint) 24 hónap teljes körű 
jótállás nyújtására köteles. Amennyiben a gyártói garancia ezt meghaladó mértékű valamely termék 
vonatkozásában, úgy az az irányadó. A garanciális időszakban Eladó kötelezettsége a helyszíni hibaelhárítás 
megkezdése szakszerelőkkel, a hiba bejelentését követő 24 órán belül. A hibaelhárítás megkezdését követő 5 
munkanapon belül a hibát el kell hárítani. 

20. Eladó a leszállított termékek által – azok rendeltetésszerű használata mellett – a Vevőnek és/vagy harmadik 
személyeknek (a termék hibájára visszavezethetően) okozott károkért teljes körű felelősséget vállal. 

21. Vevő kizárólag a mind műszaki, mind funkcionálisan hibátlan teljesítést fogadja el szerződésszerűnek. Vevő 
köteles az Eladót haladéktalanul írásban értesíteni bármely általa felismert, illetve tudomására jutott hibáról vagy 
kifogásról. 

22. Eladó köteles az ajánlatában megjelölt alvállalkozók bevonásával teljesíteni. Irányadóak a Kbt. 138. § 
rendelkezései. 

A szerződésszegés 
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23. Szerződő felek a késedelmes és a nem teljesítés esetére – a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével – 
az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg: 

24. Az Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha olyan okból, amelyért felelős: 

 késedelmesen teljesít; 

 a teljesítés felróható magatartása (mulasztása) miatt meghiúsul (nem teljesítés). 

Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének 
megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. 

25. A kötbér mértéke: 

 késedelmes teljesítés esetén Eladó kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a késedelem minden naptári 
napja után 100.000,- HUF/nap, de max. a teljes szerződéses nettó ellenérték 20%-a. Eladó 30 napot 
meghaladó késedelme esetén Vevő (döntése alapján) jogosult a jelen szerződéstől elállni és a nem teljesítés 
esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető). 

 nem teljesítés (meghiúsulás) esetén Eladó kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint: amennyiben Eladó 
nem teljesít vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Eladó 
felelős meghiúsul, Vevő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a szerződés nettó értékének 30%-a. Vevő a rendkívüli felmondási jogát az Eladóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal gyakorolhatja. A rendkívüli felmondás esetén az Eladó köteles a meghiúsulási kötbéren 
túlmenően a Vevő igazolt – kötbérrel nem fedezett – kárainak megtérítésére is. 

26. Eladó mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem 
tudta teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon 
értesíteni kell. 

27. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér megfizetése a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól nem mentesít; 
míg a szerződés egészének meghiúsulása esetén megfizetett kötbér a további teljesítés követelését kizárja. 

28. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik. 

Egyéb rendelkezések 

29. A Felek a szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és 
az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. 

30. Kapcsolattartás 

Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: … 

Eladó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: … 

Ha és amennyiben a fent megjelölt személyek vonatkozásában változás állna be, úgy helyettük automatikusan a 
feladatuk ellátására kijelölt új munkatárs értendő. 

31. Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és 
képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján 
kötik meg. 

32. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában, a Kbt. 141 § 
rendelkezései figyelembe vételével módosíthatók. 

33. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, 
telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve a neki történő kézbesítéskor áll 
be.  

34. Jelen szerződés 1. és 2. számú melléklete a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

35. Eladó nem fizethet, illetve számolhat 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 amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
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36. Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé 
teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

37. A Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak. 

38. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a 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. 

Hatályba lépés 

39. Jelen szerződés a szerző felek általi aláírással lép hatályba. 

Bíróság, alkalmazandó jog 

40. Felek a szerződés teljesítése során keletkezett jogvitákat elsősorban egyeztetés útján próbálják meg rendezni.  

41. A Felek közötti jogvita elbírálásához elsődlegesen a szerződés rendelkezéseit kell figyelembe venni. Amennyiben 
a szerződés a vitás kérdésre nem tartalmaz rendelkezést, sorrendben az ajánlat, – adott esetben – a kiegészítő 
tájékoztatás(ok), az eljárást megindító felhívás, illetve az ajánlati dokumentáció tartalma az irányadó. Amennyiben 
az egyeztetés bármelyik Fél részére megnyugtató megoldást nem eredményezne, a keletkezett viták tekintetében 
Felek a Nyíregyházi Járásbíróság / Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

42. A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt., a Polgári Törvénykönyv rendelkezései valamint a 
benyújtott ajánlat és az Ajánlati/Ajánlattételi felhívás illetve a vonatkozó dokumentáció feltételei és előírásai az 
irányadóak. 

Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen 
jóváhagyólag írják alá. 

2017. … napján 
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