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I. AZ ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 
 
Meghirdetett közbeszerzési eljárást ajánlatkérő saját nevében folytatja le. 
 
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 19. § (1) bekezdése alapján - mint uniós értékhatárokat elérő vagy 
meghaladó értékű beszerzés – a törvény Második Része XIV. fejezete szerint folytatja le. 
 
A választott eljárás nyílt eljárás. Az eljárást ajánlatkérő, mint közszolgáltató folytatja le. 
 
Az eljárás általános feltételei a 2011. évi CVIII. Törvényen (Kbt.) és a kapcsolódó Kormány 
rendeleteken alapulnak, így különösen „a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos 
közbeszerzési szabályokról” szóló 289/2011 (XII.22.) Korm. és „a közbeszerzési eljárásokban az 
alkalmasság és kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 
meghatározásának módjáról” szóló 310/2011 (XII.23. Korm. rendeleteken. 
 

 
II. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

1. Szállítandó csővezeték és idomok: 

 

Átmérő Minőség Megnevezés Mennyiség Megjegyzés 

D 200 PE PE 100 SDR 17 10 bar Egyenes cső 468 m 18 m-es szálakban 

D 315 PE PE 100 SDR 17 10 bar Egyenes cső  4.482 m 18 m-es szálakban 

D 500 PE PE 100 SDR 17 10 bar Egyenes cső 3.780 m 18 m-es szálakban 

 

2. A teljesítés helye: 

A csővezetékeket az építkezések helyszínére kell kiszállítani a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén kijelölésre kerülő csődepóniákba. 

  

3. Szállítás: a nyertes ajánlattevő által a kijelölt depóniákba. A szállítmányok gépjárműről történő 

leemelését (daruzását) ajánlatkérő biztosítja. 
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4. Mennyiségi átvétel: a szállítmányok leszállításakor a helyszínen. 

 

5. Minőségi átvétel: a csővezetékek gyártóművi bizonylatainak, megfelelőségi nyilatkozatainak 

átadását követően 5 napon belül. 

A szállított csővezetéknek ivóvízszállításra vonatkozó OTH engedéllyel kell rendelkeznie, az OTH 

engedély másolati példányát a minőségi teljesítés elbírálása érdekében át kell adni. 

  

6. Minőségi kifogások kezelése: a leszállított vezetékek mennyiségi és minőségi átvételét 

követően, a beépítés során, hiba esetén megrendelő élhet reklamációs jogával. A nem megfelelőségét 

írásban kell jelezni nyertes ajánlattevő felé, aki a kifogást köteles 3 munkanapon belül a helyszínen 

megvizsgálni, és a hiba elismerése esetén a kifogásolt terméket kicserélni, vagy ellenértékét 

ajánlatkérő felé megtéríteni.   
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III. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
 
amely létrejött  
 

egyrészt 

név: NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.  

székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. 

adószám: 11492809-2-15 

cégjegyzékszám: Cg: 15-10-040209 

telefon: 06-42/523-600 

fax: 06-42/523-610:   

képviseli: Móricz István vezérigazgató 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészt:  
név:  

székhely: 

adószám: 

cégjegyzékszám:  

telefon:  

fax:  

képviseli:  

 
mint szállító (a továbbiakban: Szállító), együttesen felek között az alábbi feltételek szerint.  
 
 
1. Szerződés tárgya 
 
Különböző átmérőjű csővezeték leszállítása a műszaki leírásban meghatározott mennyiségben és 
gyártási hosszal, a kijelölt depóniákban történő szállítással. 
 
A szerződés keretében szállított közmű csővezetékeknek meg kell felelniük a műszaki leírásban, az 
ajánlattételi felhívásban valamint az ajánlattételi dokumentációban foglaltaknak. 
 
2. A szerződés teljesítési határideje 
 
A szerződés teljesítési határideje a szerződés megkötésétől számított 60. nap 

 
3. A szállítási határidő 
A legkésőbbi – a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges szállítási időpont - a szerződés 
megkötésétől számított 60 naptári nap. Szállító előteljesítésre jogosult, ha az előteljesítés tényét és 
időpontját legalább az előteljesítést megelőző időpontnál 5 nappal korábbi időpontban közli 
megrendelővel. 
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A szerződés teljesítése érdekében szükséges rész-szállításokat megrendelő fogadja, szállító legalább 3 
nappal megelőző írásbeli bejelentése alapján, de a szerződés teljesítése oszthatatlan, így a rész-
szállítások nem eredményeznek rész-számlázási lehetőséget.  
 
 
4. A szállítás módja, a teljesítés okmányai, az átvétel 
 

A szerződés a műszaki leírásban megjelölt valamennyi szállítási tétel együttes leszállításával 

teljesül. 

A szállítás szállító költségére történik, a rakomány gépjárműről történő leemelését megrendelő 

biztosítja. 

A szállítás illetve csomagolás kalodákban történik. A leszállításra kerülő csővezetékek végeit 

csődugóval le kell zárni. 

A mennyiségi átvétel az áru leszállításakor, a kijelölt depóniákban történik. 
A minőségi átvétel a csővezetékek gyártóművi bizonylatainak, megfelelőségi nyilatkozatainak 
átadását követően 5 napon belül történik meg. 
 
Megrendelő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben  
 
- az áruhoz nem csatoltak szállítólevelet; 
- a szállítólevél nem megfelelő adattartalommal került kitöltésre vagy a szállítólevélen feltüntetett 

adatok és/vagy darabszámok nem felelnek meg a kapcsolódó megrendelésben foglaltaknak; vagy a 
szállítólevélen szereplő mennyiség eltér a tényleges szállítástól  

- szemmel láthatóan nem megfelelő az áru vagy csomagolás (pl.: sérült szállítmány ) 
- a mennyiségi átvételt követően nem történik meg a minőségi átvételhez szükséges bizonylatok 

átadása 
- a teljesítés egyéb módon nem felel meg a szerződésben foglaltaknak. 
 
Az átadása-átvétele során felmerülő észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a szükséges 
intézkedések megtételére a felek kölcsönösen intézkednek. 
 
 
5. A szerződés ellenértéke: 
 
A szerződés ellenértéke - szállító közbeszerzési ajánlatában tett árajánlattal egyezően - ………….Ft 
nettó + 27 % ÁFA, összesen bruttó …….. Ft 
 
A szerződéses ár átalányár. Az ár csak akkor változtatható, ha törvény, vagy egyéb jogszabály alapján  
módosul az ÁFA kulcsa. 
 
Az ellenérték a jelen szerződés aláírását követően a teljesítés ideje alatt kötött, módosításra nincs 
lehetőség. Az ellenérték tartalmazza mindazon költségeket, amelyek a teljesítés érdekében 
felmerülnek. 
 
 
6.  Fizetés 
 
Jelen szerződés keretében a Szállító felé az ellenértéket magyar forintban (HUF) kell teljesíteni. 
Megrendelő előleget nem fizet.  
 
A megrendelő által igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése a Szállító részére átutalás útján 
történik, a teljesítést követően kiállított számla kézhez vételétől számított 30 napon belül a Szállító 
……………………. banknál vezetett ……………………………számú számlájára. 
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Amennyiben Megrendelő fizetési késedelembe esik, Szállító jogosult késedelmi kamatot felszámítani, 
amelynek mértéke az 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk. 301/A § (2)-(3) bek.-ben 
meghatározottaknak megfelelő.. 
 
A fizetési késedelem utolsó napja – a késedelmi kamat számítása szempontjából – a késedelmesen 
kifizetett számla összegének a Szállító számláján történő jóváírásának a napja.  
 
7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb kötelezettségek 
  
Meghiúsulási kötbér: Szállító megrendelő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, 
amennyiben olyan okból, amelyért felelős a teljesítés meghiúsul, nem teljesül vagy ellehetetlenül. A 
meghiúsulási kötbért megfizetését pénzben kell teljesíteni . A meghiúsulási kötbér mértéke a 
szerződés nettó értékének 25%-a.  
 
Hibás teljesítési kötbér: 
Hibás teljesítést megrendelő nem vesz át. 
 
Késedelmi kötbér: 
Amennyiben szállító a szállítást a vállalt határidőre nem teljesíti, akkor késedelmi kötbér fizetésére 
köteles. A késedelmi kötbér napi összege a megkésett szállítás bruttó összértékének 1 %-a, de nem 
haladhatja meg a szerződés értékének 25 %-át. 
 
8. A szerződés módosítása  
 
A szerződés minden egyéb módosítása kizárólag írásban, a szerződő felek egyetértésével, a Kbt. 132. 
§-ban foglaltakkal összhangban történhet. 
 
9.  Vis maior 
 
Szállító mentesül a késedelmi kötbér megfizetése alól, illetve Megrendelőt nem illeti meg a 
szerződéstől való elállás joga, ha a késedelmes teljesítés „vis maior” eredménye. 
 
„Vis maior”: ha a Szállító érdekkörén kívüli okok miatt esik késedelembe, illetve hiúsul meg a 
szállítás. Ezen okok pl.: sztrájk, háború, tűzvész, árvíz, járvány miatti karantén korlátozások, szállítási 
embargó, stb.  
 
10.  Vitás kérdések rendezése 
 
Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a 
Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni, illetve mindent megtenni annak érdekében, hogy 
jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék. 
 
Ha a Felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre – 30 napon belül – úgy a jogvita 
tekintetében a megrendelő székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki 
 
11.     Értesítések 
 
A felek által küldött értesítéseket írásban, ajánlott levélben vagy telefaxon kell megküldeni, 
Szállítónak e szerződésben meghatározott címére, illetve Megrendelő által küldött megrendelésekben 
meghatározott címekre és írásban vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek 
hatályba, amikor azt szabályszerűen kikézbesítették, illetve faxon történt továbbítás esetén azt a 
címzett fél visszaigazolta. 
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12. Záró rendelkezések 
 
Jelen szerződés …… lap számozott oldalból áll. 
 
Felek képviselői kijelentik, hogy a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint szándékukkal és 
akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, amelyekből 
egy példány a Szállítót illeti meg. 
 
Melléklet:  

- a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi hivatalos dokumentum 
és irat, melyről felek kijelentik, hogy azok rendelkezésükre állnak. 

 
 

 
Nyíregyháza, 2013.. ………………   …………………, 2013………….   
 
 
 
 
 

Megrendelő részéről: Szállító részéről: 
 
 
 

………………………………………….. 
/cégszerű aláírás/ 

………………………………………….. 
/cégszerű aláírás/ 

 


