
 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

1. rész 

 

 

 

Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat 

székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 

statisztikai jelzőszám: 15378008 75 321 10 

adószám: 15378008-2-10 

bankszámlaszám: 11739009-15378008 

mint megrendelő;  

 

másrészről a WETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 16. 

adószáma: 10902831-2-41 

cégjegyzékszáma: 01-09-269676 

bankszámlaszáma: 10900011-00000002-16460133 

képviseli: Bacsik Lajos Ügyvezető igazgató 

mint szállító - a megrendelő és a szállító együttesen, mint felek - között a mai napon az alábbi 

feltételek mellett:  

 

I. 

A szerződés tárgya 

 

1. Felek rögzítik, hogy megrendelő - mint ajánlatkérő - által indított „Arany János 

Általános Iskola és Szakiskola részére eszközök beszerzése” tárgyában lefolytatott 

közbeszerzési eljárás 1. részének nyerteseként a szállító került kihirdetésre.  

 

Ajánlattevő a közbeszerzési eljárás során a bírálati szempontban a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatásra az alábbi vállalást tette:  

 

Ajánlati ár (nettó Ft): 7 583 608,-Ft azaz Hétmillió-ötszáznyolcvanháromezer-hatszáznyolc 

 

2. Jelen szerződés tárgya az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott 

és az elfogadott ajánlat szerinti textiliák (ágynemű, függöny, szőnyeg) e szerződés II.1. 

pontjában megjelölt helyszínre történő szállítása. 

 

II. 

A teljesítés helye, ideje és módja 

 

1. A teljesítés helye: 3300 Eger, Iskola u. 3. 

 

2. Teljesítési határidő: 2010. november 30. 

Felek megállapodnak abban, hogy szállító előteljesítésre jogosult, azonban a teljesítés 

időpontjáról köteles megrendelőt legalább három nappal korábban értesíteni. 

 

3. A teljesítés módja: 

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha 
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- a termék szállítása az érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben 

megtörtént; 

- a termék átvétele a teljesítés helyén darabszám szerinti mennyiségi 

átvétellel megtörtént; 

- a termék minőségi vizsgálata elvégzésre került; 

- rendeltetésszerű használatra alkalmas. 

 

III. 

Pénzügyi feltételek 

 

1. A megrendelő által a szerződés ellenértékeként a szállítónak fizetendő összeg  

 

7 583 608,-Ft + ÁFA 

 

azaz Hétmillió-ötszáznyolcvanháromezer-hatszáznyolc forint + ÁFA. Az áru ellenértéke 

egyösszegű átalányár, amely tartalmazza a beszerzendő áru értékét (nettó + ÁFA); a 

kiszállítás és a szerződés teljesítésével, a rendeltetésszerű használat biztosításával felmerülő 

valamennyi járulékos költséget is.  

 

2. Szállító a termék minőségi átvételéről szóló jegyzőkönyv elkészültét követően 

nyújthat be megrendelő részére számlát. 

 

3. Megrendelő vállalja, hogy az áru ellenértékét a szállító által kiállított számla alapján a 

kézhezvételtől számított 60 napon belül átutalással fizeti meg a szállító részére. Megrendelő 

előleget nem fizet.  

 

4. A számlát a Heves Megyei Önkormányzat 3300 Eger, Kossuth u. 9. nevére és címére 

kell kiállítani és megküldeni.  

 

IV. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

1. Szállító késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles fizetni a megrendelő 

részére. A késedelmi kötbér a bruttó megbízási díjra vetített napi 0,5%, a késedelmi kötbér 

felső határa a bruttó megbízási díj 20%-a. 

 

2. Szállító hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbért köteles fizetni a megrendelő 

részére. A hibás teljesítési kötbér minden ismétlődő hibás teljesítés esetén egy összegben 

bruttó 100.000,-Ft. 

 

3. Szállító meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelő részére. A 

meghiúsulási kötbér a bruttó megbízási díjra vetített 20%. 

 

4. Az 1-3. pontban körülírt kötbérek összege a vételárból közvetlenül visszatartható.  

 

5. Ajánlattevő vállalja, hogy a jótállás időtartama az üzembe helyezés napjával kezdődik, 

a jótállásra a Ptk. 248. §-a, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az irányadó. 

 

6. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a szállítónak felróható késedelem esetén 

az általa - utólagos teljesítésre - vállalt póthatáridő eredménytelenül telt el. 



 3 

 

7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelme esetén vele szemben a szállító a 

mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamatot érvényesíthet. 

 

V. 

Együttműködési kötelezettség 

 

1. A kapcsolattartásra kijelölt alábbi személyek kötelesek a teljesítést akadályozó 

körülményekről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. 

Személyükben történő változásról a felek egymást értesítik. 

 

- Szállító képviselője: Bacsik Lajosné Kereskedelmi vezető 

(tel., fax., cím): 06-1/332-5761, fax: 06-1/332-0184, e-mail: wetex@mail.datanet.hu 

 

- Megrendelő képviselője: Linter Sándor 

(tel., fax., cím): Tel.: 06-36/521-339, 06-36/521-331, e-mail: tfejleszt@hevesmegye.hu 

 

VI. 

Egyéb rendelkezések 

 

1. Minden, a jelen szerződés keretében a felek egymásnak küldött értesítésének írott 

formában (telefax, tértivevényes levél) kell történnie. A telefaxon küldött értesítést 

tértivevényes levélben is meg kell ismételni. Az értesítés hatálya a telefax címzett általi 

kézhezvételekor áll be. 

 

2. Jelen szerződés a felek egyező megállapodása alapján írásban módosítható. 

 

3. Felek jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat megkísérlik tárgyalás keretében 

rendezni, amelynek alapja az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat. 

Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a pertárgyérték alapján hatáskörrel bíró 

Egri Városi, illetőleg Heves Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 

 

4. E szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk., a 

Kbt. és az ágazati szakmai jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 

Eger, 2010. július 29. 

 

 

 

______________________________   ____________________________ 

          szállító              megrendelő 

      Bacsik Lajos              Sós Tamás 

WETEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.           Heves Megyei Önkormányzat 

 

 

Ellenjegyző: 

 

 

 

Melléklet: Tételes költségvetés 


