
IV. Fejezet 
SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 
 
amely létrejött egyrészről a Unió-Formen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 7622 Pécs, 
Légszeszgyár utca 23., adószáma: 13837402-2-02, telefon száma: +36-72/511-117, és fax kapcsolási 
száma: +36-72/511-119), képviseletében Csoma József Ákos ügyvezető, mint Megrendelő, 
(továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről  
a Szállító megnevezése:  ..................................................................  
székhelye:  ........................................................................................  
cégjegyzékszáma:  ...........................................................................  
adószáma:  ........................................................................................  
telefon és fax kapcsolási száma:  .....................................................  
cégjegyzésre jogosult tisztségviselők, akik a …………………………………………… cég nevében  
aláírásra külön-külön/önállóan* (* a megfelelő rész aláhúzással jelölendő) 
jogosultak: …………………………………………tisztsége:………………………………………, 
mint Szállító ( továbbiakban: Szállító), együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és 
helyen. 
 

Preambulum 
 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által – a 2016. június 22. napján postán minden egyes 
Ajánlattevőnek elküldött „Innovatív kompozit anyagból előállított építőipari felhasználású termékek 
gyártásához” tárgyú nemzeti közbeszerzési eljárás eredményeként Szállító – 2016. …………….-i 
(kitöltendő!) keltezésű ajánlatával - elnyerte az e szerződésben meghatározott építési munkák 
elvégzésének teljesítése jogát  
 
1. Definíciók 

Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során az alábbi kifejezéseket a mellettük 
rögzített meghatározások szerint értelmezik. 
a) Megrendelő: Unió-Formen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 7622 Pécs, 

Légszeszgyár utca 23., adószáma: 13837402-2-02, telefon száma: +36-72/511-117, és fax 
kapcsolási száma: +36-72/511-119), 

b) Szállító: az a Megbízott - személy vagy társaság -, akivel vagy amellyel a Megrendelő az 
ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat tartalmának megfelelően a szerződést 
megköti. 

c) Szerződés: a Megrendelő és a Szállító között létrejött megállapodást jelenti, melyet szerződés 
formájában rögzítettek és a felek aláírtak, beleértve annak összes mellékletét, valamint 
mindazon okmányokat, melyekre utalás történik. 

d) Vállalkozói díj: a szerződés keretében, szerződéses kötelezettségeinek teljes körű és 
megfelelő teljesítéséért a Megbízottnak fizetendő ellenértéket jelenti. A megbízási díj 
megegyezik az ajánlatban megadott ajánlati ár(ak)kal. 

 
 
2. A szerződés tárgya: 
 
2.1.  Megrendelő megrendeli, Szállító elvállalja 1. rész alapján az Egyedi kialakítású extrúder és 
műanyag darálék beadagoló rendszer, a 2. rész alapján a Félautomata asztali pántológép, a 3. rész 
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esetében a Présgép, a 4. rész esetében Elektromos raklapszállító, az 5. rész esetében Daráló, a 6. rész 
esetében Strechfóliázógép, a 7. rész esetében Dízelüzemű targonca szállítását, telepítését és 
beüzemeltetését. 
 
A szállítás, telepítés és beüzemelés címe: 7351 Máza, belterület 2308/18 hrsz. 
 
A szerződéses összeg a GINOP-1.2.2-15-2015-02298 azonosító számú, „Innovatív kompozit 
anyagból előállított építőipari felhasználású termékek gyártása” című projekt keretében történnek 
meg az eszközök, gépek, berendezések beszerzése, amely költségből 70 %-ban támogatás, 30 %-ban 
saját forrás terhére kerül kifizetésre. 
 
100 %-os saját forrás terhére kerül kifizetésre: 
- Az extruder szállítása, telepítése és beüzemelése 
- A félautomata asztali pántológép szállítása, telepítése és beüzemelése 
- Az elektromos raklapszállító szállítása, telepítése és beüzemelése 
- A strechfóliázógép szállítása, telepítése és beüzemelése 
- A dízelüzemű targonca szállítása, telepítése és beüzemelése 
 
A megajánlott eszközök, gépek, berendezések megnevezése és pontos műszaki paraméterei: 
1. rész esetében 
2. rész esetében 
3. rész esetében 
4. rész esetében 
5. rész esetében 
6. rész esetében 
7. rész esetében 
 
2.2. A Szállító a szállítási munkálatokat a szerződés hatályba lépésének napján megkezdi, és 
legkésőbb az 1. rész esetében 2016. október 31., a 2. rész esetében 2016. október 31., a 3. rész 
esetében 2016. október 31., a 4. rész esetében 2016. október 31., az 5. rész esetében 2016. október 
31., a 6. rész esetében 2016. október 31., a 7. rész esetében 2016. október 31. napján befejezi. 
(kitötendő a megajánlott szállítási határidő alapján!) 
 
 
3. A Vállalkozói díj; az alvállalkozás 
 
3.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező 
berendezésért az 1. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………….…… (kitöltendő!) forint + általános 
forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező szállítási, 
telepítési és beüzemelési munkáért az 1. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… 
(kitöltendő!), azaz …………………………………………………………….…… (kitöltendő!) 
forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
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A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező 
berendezésért a 2. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………….…… (kitöltendő!) forint + általános 
forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező szállítási, 
telepítési és beüzemelési munkáért a 2. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… 
(kitöltendő!), azaz …………………………………………………………….…… (kitöltendő!) 
forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező 
berendezésért a 3. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………….…… (kitöltendő!) forint + általános 
forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező szállítási, 
telepítési és beüzemelési munkáért a 3. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… 
(kitöltendő!), azaz …………………………………………………………….…… (kitöltendő!) 
forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező 
berendezésért a 4. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………….…… (kitöltendő!) forint + általános 
forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező szállítási, 
telepítési és beüzemelési munkáért a 4. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… 
(kitöltendő!), azaz …………………………………………………………….…… (kitöltendő!) 
forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező 
berendezésért az 5. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………….…… (kitöltendő!) forint + általános 
forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező szállítási, 
telepítési és beüzemelési munkáért az 5. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… 
(kitöltendő!), azaz …………………………………………………………….…… (kitöltendő!) 
forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
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…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező 
berendezésért a 6. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………….…… (kitöltendő!) forint + általános 
forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező szállítási, 
telepítési és beüzemelési munkáért a 6. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… 
(kitöltendő!), azaz …………………………………………………………….…… (kitöltendő!) 
forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező 
berendezésért a 7. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………….…… (kitöltendő!) forint + általános 
forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi dokumenátció részét képező szállítási, 
telepítési és beüzemelési munkáért a 7. rész esetében Szállítónak összesen ………………………… 
(kitöltendő!), azaz …………………………………………………………….…… (kitöltendő!) 
forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó ……………………………….. (kitöltendő!), azaz 
…………………………………………………………… (kitöltendő!) forint általános forgalmi 
adóval növelt egyösszegű vállalkozói díjat fizet. 
 
3.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a többlet munkát és mennyiséget nem veszik figyelembe jelen 
szerződés keretében. Jelen szerződés aláírását követően minden, a többletmunkákhoz és a 
mennyiségekhez kapcsolódó kockázat a Szállítót terheli. A vállalkozói díj az Ajánlattételi 
Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Szállítónak és az nem változtatható meg 
a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során.  
 

Megrendelő a teljesítésigazolás alapján részenként kiállított számlát a teljesítéstől számított 
legkésőbb a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizeti ki. 
 
A szerződéses összeg a GINOP-1.2.2-15-2015-02298 azonosító számú, „Innovatív kompozit 
anyagból előállított építőipari felhasználású termékek gyártása” című projekt keretében 
történnek meg az eszközök, gépek, berendezések beszerzése, amely költségből 70 %-ban 
támogatás, 30 %-ban saját forrás terhére kerül kifizetésre. 
 
100 %-os saját forrás terhére kerül kifizetésre: 
- Az extruder szállítása, telepítése és beüzemelése 
- A félautomata asztali pántológép szállítása, telepítése és beüzemelése 
- Az elektromos raklapszállító szállítása, telepítése és beüzemelése 
- A strechfóliázógép szállítása, telepítése és beüzemelése 
- A dízelüzemű targonca szállítása, telepítése és beüzemelése 
 

4. oldal / 11 oldal 



3.3. Ha a Megrendelő a munka elvégzésének igazolását megtagadja, a Szállító kölcsönös 
megállapodás alapján megnevezett szakértőtől kérhet véleményt, hogy a számlázás feltételei 
fennállnak-e. E vélemény köti a feleket. A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől vagy az erről 
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 
 
3.4. A számlát a Megrendelő a 8. pontban szabályozott átadás–átvétel befejezését követő a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napon belül egyenlíti ki. 
 
3.5. A jelen szerződés keretében a Szállító felé teljesítendő vállalkozói díjat magyar forintban (HUF) 
kell kifizetni. 
 
3.6. A Szállító által a szerződés keretében végzett szállítási munkálatokra felszámított vállalkozói 
díjak nem térhetnek el a szerződésben rögzített vállalkozói díjaktól. 
 
3.7. Alvállalkozás:   
A Szállító írásban köteles értesíteni a Megrendelőt amennyiben az ajánlatában szereplő 
alvállalkozókkal és/vagy erőforrást nyújtó szervezetekkel kapcsolatos nyilatkozatában rögzített 
adatokban változás következik be.  
 
Alvállalkozókra és/vagy erőforrást nyújtó szervezetekre vonatkozó értesítés - akár az eredeti 
ajánlatban, akár később - nem mentesíti a Szállítót felelőssége és a szerződéses kötelezettségeinek 
teljesítése alól.  
Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek. 
 
 
4. A szállítási terület rendelkezésre bocsátása 
 
4.1. A Megrendelő a 2.1. pontban megjelölt területeket az eszközök, gépek, berendezések 
telepítésére és beüzemelésére e szerződés hatálybalépésével, de legkésőbb a Szállító által jelzett 
időpontban a Szállító rendelkezésére bocsátja. 
 
 
5. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
5.1. Szállító az elvégzett munkálatokra az 1. rész esetében …………….. (kitöltendő!) hónap, a 2. 
rész esetében …………….. (kitöltendő!) hónap, a 3. rész esetében …………….. (kitöltendő!) 
hónap, a 4. rész esetében …………….. (kitöltendő!) hónap, az 5. rész esetében …………….. 
(kitöltendő!) hónap, a 6. rész esetében …………….. (kitöltendő!) hónap, a 7. rész esetében 
…………….. (kitöltendő!) hónap jótállást vállal. 
 
5.2. Ha a Szállító a kivitelezés befejezésére a 2.3. pontban meghatározott határidőt nem tartja meg, a 
Szállító az 1. rész esetében napi nettó 140 000 Ft, a 2. rész esetében napi 1 000 Ft, a 3. rész esetében 
napi 200 000 Ft, a 4. rész esetében napi 20 000 Ft, az 5. rész esetében napi 75 000 Ft, a 6. rész 
esetében napi 10 000 Ft, a 7. rész esetében napi 50 000 Ft késedelmi kötbér fizetésére köteles. A 
fenti összegek nettó összegek, amelyekre 27 %-os ÁFA terhelendő. 
A késedelmes kötbér összegét a végszámlából kerül levonásra. 
 
A napi késedelmi kötbérek összegének maximuma a szerződés szerint nettó ellenszolgáltatás 20 %-a 
(a teljes késedelmi kötbér maximuma, amely a napi késedelmi kötbérekből adódik össze). A 
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késedelmi kötbér maximált értékének elérése megnyitja Ajánlatkérő jogát a szerződéstől való 
elállásra, rendkívüli felmondásra. 
 
5.3. A Szállítónak a Kbt. 135. §. (8) bekezdése alapján előleg-visszafizetési biztosítékot kell 
megajánlania abban az esetben, ha Szállító kér előleget. Az előleg kérését Szállító a szerződés 
hatályba lépését követő 15 napon belül igényelheti egyúttal a választott előleg-visszafizetési 
biztosítékot rendelkezésre bocsátja Megrendelő részére. Az előleg-visszafizetési biztosíték az előleg 
nem szerződésszerű felhasználása érdekében merül fel, és ebben az esetben a Megrendelőt illeti. Az 
előleg-visszafizetési biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás …………….. (kitöltendő!) százaléka, azaz az 1. rész esetében 
……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!) forint, a 2. 
rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. 
(kitöltendő!), a 3. rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz 
……………………….. (kitöltendő!), a 4. rész esetében ……………………………. Ft 
(kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!), az 5. rész esetében 
……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!), a 6. rész 
esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!), a 
7. rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. 
(kitöltendő!) forint. 
 
Az előleg-visszafizetési biztosítékot Megrendelő részére a Szállító az 1. rész esetében 
…………………………….  (kitöltendő!), a 2. rész esetében …………………………….  
(kitöltendő!), a 3. rész esetében …………………………….  (kitöltendő!), a 4. rész esetében 
…………………………….  (kitöltendő!), az 5. rész esetében …………………………….  
(kitöltendő!), a 6. rész esetében …………………………….  (kitöltendő!), a 7. rész esetében 
…………………………….  (kitöltendő!) választott biztosítékkal fogja megtenni. 
 
5.4. A Szállítónak teljesítési biztosítékot kell megajánlania (1. számú melléklet).  A Kbt. 134. §. (2) 
bekezdése szerint teljesítési biztosíték a szerződés szerződésszerű kötelezettség teljesítését biztosítja. 
A teljesítési biztosíték összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás öt százaléka, azaz az 1. rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), 
azaz ……………………….. (kitöltendő!) forint, a 2. rész esetében ……………………………. Ft 
(kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!), a 3. rész esetében 
……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!), a 4. rész 
esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!), 
az 5. rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. 
(kitöltendő!), a 6. rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz 
……………………….. (kitöltendő!), a 7. rész esetében ……………………………. Ft 
(kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!) forint. 
 
A teljesítési biztosítékot Megrendelő részére a Szállító az 1. rész esetében 
…………………………….  (kitöltendő!), a 2. rész esetében …………………………….  
(kitöltendő!), a 3. rész esetében …………………………….  (kitöltendő!), a 4. rész esetében 
…………………………….  (kitöltendő!), az 5. rész esetében …………………………….  
(kitöltendő!), a 6. rész esetében …………………………….  (kitöltendő!), a 7. rész esetében 
…………………………….  (kitöltendő!) választott biztosítékkal fogja megtenni (1. számú 
melléklet). 
 
5.5. A Szállítónak jólteljesítési biztosítékot kell megajánlania.  A Kbt. 134. §. (3) bekezdése szerint 
jólteljesítési biztosíték a jótállási kötelezettség teljesítését biztosítja. A jólteljesítési biztosíték 
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összege a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás öt százaléka, azaz 
az 1. rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. 
(kitöltendő!) forint, a 2. rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz 
……………………….. (kitöltendő!) forint, a 3. rész esetében ……………………………. Ft 
(kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!) forint, a 4. rész esetében 
……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!) forint, az 5. 
rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz ……………………….. 
(kitöltendő!) forint, a 6. rész esetében ……………………………. Ft (kitöltendő!), azaz 
……………………….. (kitöltendő!) forint, a 7. rész esetében ……………………………. Ft 
(kitöltendő!), azaz ……………………….. (kitöltendő!) forint. 
 
A jólteljesítési biztosítékot Megrendelő részére a jótállás kötelezettség kezdetének időpontjában, 
azaz az átadás-átvételkor Szállító az 1. rész esetében …………………………….  (kitöltendő!), a 2. 
rész esetében …………………………….  (kitöltendő!), a 3. rész esetében 
…………………………….  (kitöltendő!), a 4. rész esetében …………………………….  
(kitöltendő!), az 5. rész esetében …………………………….  (kitöltendő!), a 6. rész esetében 
…………………………….  (kitöltendő!), a 7. rész esetében …………………………….  
(kitöltendő!) választott biztosítékkal fogja megtenni. 
 
5.6. A Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a 
jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számítja be.  
 
5.7. A Kbt. 136. §. (1) bekezdése alapján a Szállító  
a) 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;  
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára 
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul 
értesíti.  
 
 
6. Szerződés módosítása, a Szállító nem szerződésszerű teljesítése, a szerződés megszűnése 
 
6.1. Jelen szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban, Szerződő Felek kölcsönös 
egyetértésével, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény figyelembe vételével, 
különösen a Kbt. 141. §-ában foglaltakra történhet. 
 
6.2. A Szállító kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve: vis 
maior esetét) a Szállítóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: 
- késedelmi kötbérigény érvényesítése, 
- kártérítés érvényesítése, 
- a szerződésnek a Szállító mulasztása miatti azonnali hatályú (rendkívüli) felmondása. 
 
Megrendelő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 
 
6.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan 
körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a 
Szállítónak haladéktalanul, írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem 
tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 
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6.4. Bármelyik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén a másik félhez intézett írásbeli értesítéssel. Az azonnali hatályú felmondás 
feltétele, hogy a felmondást közlő fél előzőleg legalább 2 alkalommal írásban eredménytelenül 
szólította fel a szerződésszegő felet szerződésszegő magatartásának megszüntetésére. 
 
A Szállító súlyos szerződésszegése különösen: 
- amennyiben szállítási munkálatok megkezdésével kapcsolatban 10 napot meghaladó 

késedelembe esik úgy, hogy azt előzetesen a Megrendelőnek nem jelezte. 
 
A Megrendelő súlyos szerződésszegése különösen: 
-  amennyiben a vállalkozási díj határidőre történő megfizetésével 30 napon túli fizetési 

késedelembe esik.  
-  amennyiben Megrendelő nem tesz eleget a jelen szerződés 2.1. pontjában foglalt 

kötelezettségének. 
 
6.5. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről, 
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről amelyek őt a szerződésszegés 
következményeként megilletik.    
 
 
7. Az  eszközök, gépek, berendezések átadás-átvétele  
 
7.1. A munka befejezéséről a Szállító értesíti a Megrendelőt és egyúttal – legalább két munkanappal 
korában közölt meghívóval – kitűzi az eszköz, gép, berendezés szállításának, illetve a telepítésének 
és beüzemelésének, azaz az átadás-átvétel időpontját. A Megrendelő ezt akkor is köteles elfogadni és 
átvételi kötelezettségét teljesíteni, ha a Szállító a szállítást a teljesítési határidő előtt fejezné be. 
Az átadás-átvétel során a felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a Megrendelő által 
megállapított hiányait és hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy 

– az eszközt, gépet, berendezést átveszi-e, továbbá 
– ha az eszközt, gépet, berendezést átveszi, milyen hiányok pótlását, illetve milyen hibák 

kijavítását követeli, 
– az eszköz, gép, berendezés átvételét megtagadja-e, továbbá, 
– ha az eszköz, gép, berendezés átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hiányok pótlásától 

és milyen hibák kijavításától teszi függővé. 
 
A szállítás, telepítés és beüzemelés címe: 7351 Máza, belterület 2308/18 hrsz. 
 
7.2. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan kevéssé jelentős hiány vagy hiba miatt, 
amely az eszköz, gép, berendezés rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. 
 
7.3. A nagyobb jelentőségű, a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a Megrendelő az 
újabb átadás-átvételre olyan megfelelő újabb határidőt köteles kitűzni, amely elegendő a hiányok 
pótlására és a hibák kijavítására. 
 
 
8. Késedelmi kamat 
 
Késedelmes fizetés esetén a Szállítónak jogában áll az új Ptk. 6:48. szerinti késedelmi kamatot 
felszámítani. 
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9. A szerződésszegés egyéb következményei 
 
9.1. Ha a Szállító a pótlási és javítási munkák elvégzésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz 
eleget, a Megrendelő a szükséges munkákat a Szállító költségére elvégeztetheti. Megállapítható a 
Szállító mulasztása, ha 

– a kijavítást a hiba megállapítását követő három munkanapon belül nem kezdi el, 
– a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a Megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja, 
– a kijavítást a 7.2. és 7.3. pont szerint megállapított határidőn belül – felróható okból – nem fejezi 

be. 
 
9.2. A kárveszély viselése az átadás-átvétel befejezésének időpontjában akkor is átszáll a 
Megrendelőre, ha az átvételt jogos ok nélkül megtagadta. 
 
9.3. A Megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Szállító nem tudja a 
szállítást – rendeltetésszerű használatra alkalmas módon – jelen szerződés 2.2. pontjában 
meghatározott határidőn belül befejezni, illetve ezt a Kbt. hatályos paragrafusai engedélyezik. 
 
 
10. Vis maior 
 
10.1. A Szállító nem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstől való elállással, ha a késedelmes 
teljesítés vagy meghiúsulás vis maior eredménye. 
 
10.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior" olyan esetekre vonatkozik, amely a 
Szállító érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek 
lehetnek pl. sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási 
embargó, extrém időjárási körülmények, stb. 
 
10.3. Vis maiorra a Szállító csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis 
maior tényéről, okáról és valószínű időtartamáról.  
 
10.4. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Szállítónak tovább kell 
teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie 
minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol. 
 
11.5  A szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a 
vis maior időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített 
részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Szállítóhoz erről írásos 
értesítést küld. 
 
 
11. Vitás kérdések rendezése, értesítések: 
 
11.1. A Szállítónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés 
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek 
kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni. 
 
11.2. Ha a szerződő felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül 
nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat a 
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Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 

11.3. Értesítések:  
A szerződő felek egymás közti értesítéseit írásban kell megküldeni és írásban vissza kell igazolni. 

- Megrendelő: Unió-Formen Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (levelezési címe: 7622 Pécs, 
Légszeszgyár utca 23.)              
- Szállító: ……………………….. (kitöltendő!) (levelezési címe: ………………………… - 
Kitöltendő!) 

Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették 
 
 
12.   Az információk felhasználása 
 
12.1. A Szállító a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására 
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel. 
 
12.2. A Szállító alkalmazottai és Megbízottai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell 
lennie, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából 
feltétlenül szükséges. 
 
12.3. Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. 81. §. (4) bekezdése értelmében, az, aki az államháztartás 
valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal 
összefüggő és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a 
költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges 
tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. 
 
 
13. Záró rendelkezések 
 
13.1. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályban. 
 
13.2. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentáció, a nyertes Szállító „Innovatív kompozit anyagból előállított építőipari felhasználású 
termékek gyártásához” tárgyú nemzeti közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlata. 
 
13.3. A jelen szerződés értelmezésére és a jelen szerződésben nem szabályozott rendelkezésekre 
vonatkozóan a Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak. 
 
13.4. A Kbt. 44. §. (1) bekezdése szerint a gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi 
jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon 
elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat 
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége 
szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, 
elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott 
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan 
sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság 
szintjén kerül megfogalmazásra. 
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 13.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a tárgyhoz 
kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadók. 
 
13.6. Jelen szerződés 11 db számozott oldalból és 1 mellékletből áll. 
 
Szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 
 
Kelt: Pécs, 2016. év ………………. hó ……… napján. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………  ……………………………………… 
                     Megrendelő    Szállító 
 
 

1. számú melléklet – Teljesítési biztosíték 
 

11. oldal / 11 oldal 


	SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET
	3.7. Alvállalkozás:
	A Szállító írásban köteles értesíteni a Megrendelőt amennyiben az ajánlatában szereplő alvállalkozókkal és/vagy erőforrást nyújtó szervezetekkel kapcsolatos nyilatkozatában rögzített adatokban változás következik be.
	Alvállalkozókra és/vagy erőforrást nyújtó szervezetekre vonatkozó értesítés - akár az eredeti ajánlatban, akár később - nem mentesíti a Szállítót felelőssége és a szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól.
	Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük jelen szerződés kikötéseinek.
	11.3. Értesítések:

