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Tisztelt Ajánlattevő! 

 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., mint Ajánlatkérő (továbbiakban Ajánlatkérő) ezúton 

kéri fel ajánlattételre Önök társaságát, mint Ajánlattevőt (a továbbiakban: Ajánlattevő) a jelen 

ajánlattételi felhívásban nevezett munkaruhák beszerzésére a felhívásban és dokumentációban 

írtak szerint, és az abban foglalt feltételek figyelembevételével.  

 

1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE ÉS CÍME: 

 

Név: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 

Képviselő: Mátyus Zoltán ügyvezető 

Telefon: +36-20/421-622 

Fax: +36-77/421-030 

E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu 

 

2. A BESZERZÉS TÁRGYA: 

 

Munkaruhák szállítása. Az egyes termékekkel kapcsolatos előírásokat az árazatlan pénzügyi 

ajánlat tartalmazza. 
 

3. A BESZERZÉS MENNYISÉGE: 

 

A mellékelt árazatlan pénzügyi ajánlatnak megfelelően. Az előirányzott mennyiségtől -20% 

eltérés lehetséges. 

 

4.  A KERETSZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 

 

2019. január 22. – 2020. december 31.  

 

5. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

 

Az ajánlattétel, a keretszerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlattevő számlái kifizetése 

az Ajánlatkérő részéről történik banki átutalással, …….. napos fizetési határidővel, 

figyelembe véve a Ptk. 6:130. § vonatkozó előírásait. Az egyedi megrendelések alapján 

történő teljesítésekről Eladó teljesítésenként nyújthat be számlát. Ajánlatkérő előleget nem 

biztosít. 

 

6. ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 

 

Ajánlatkérő kizárja az ajánlattételből azon ajánlattevőket, aki 

a) csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt áll, ellene indított csődeljárás 

vagy felszámolási eljárás van folyamatban; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, és a megfizetésére halasztást nem kapott, 

c) munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségének nem tett eleget és 

járulékfizetési kötelezettségeit nem teljesítette. 
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Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé 

számított három évben legalább nettó 1 millió Ft értékben teljesített, munkaruha szállítása 

tárgyú referenciával. 

 

7. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

 

Ajánlatkérő a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 

értékelési szempont alapján választja ki a következő értékelési részszempontok 

alkalmazásával: 

 

Értékelési szempont Súlyszám 

 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 95 

2. Fizetési határidő (nap; min.30, max. 60 nap) 5 

 

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: 1-10 

 

Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő 

számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 

matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem 

pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb
  

ahol  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Az értékelés módszere a 2. részszempont esetében az értékarányosítás, azaz az ajánlatkérő 

számára legelőnyösebb (legmagasabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi 

matematikai aránypárral megállapított pontértéket kap. Ajánlatkérő az ajánlati elem 

pontszámát az alábbi képlettel számolja: 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált
  

ahol  P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó 

súlyszámmal felszorzásra, majd az így kialakult súlyozott pontszámok ajánlatonként 

összeadásra kerülnek. Összességében legelőnyösebb ajánlat az, amelynek a súlyozás után 

számított összpontszáma a legmagasabb.   

 

Ajánlatkérő az értékeket két tizedes-jegyre kerekítve számítja. 
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Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés megvalósításával kapcsolatban felmerülő összes 

költséget. 

 

8. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE: 

 

Ajánlatkérő a határidőig beérkezett ajánlatokhoz teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít. 

 

9. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 

 

2019. január 21. 11:00 óra 

 

10. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME ÉS MÓDJA: 

 

Az ajánlatok elektronikusan nyújthatók be.  

 

Az ajánlatot a kiskunviz@kiskunviz.hu e-mail-címre kell megküldeni, aláírva, szkennelve. Az 

e-mail tárgyában az „Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. - munkaruha beszerzése” 

szöveget kell feltüntetni. 

 

Az elektronikusan megküldött ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti ajánlattételi 

határidőn belül benyújtottnak, ha annak megérkezésére a megadott e-mail-címre a határidő 

lejártáig sor kerül.  

 

Az ajánlatot cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező meghatalmazott 

által) aláírva, pdf formátumban kell benyújtani.  

 

Az ajánlathoz mellékelni kell: 

- Felolvasólap („A” melléklet); 

- Ajánlattevői nyilatkozatok („B” és „C” mellékletek); 

- Referencia nyilatkozat (Az igazolásban meg kell adni legalább a szerződést kötő 

másik fél adatait (név, cím, kapcsolattartó neve, elérhetősége), az ellenszolgáltatás 

nettó összegét, a teljesítés idejét (év, hónap, nap) és helyét, továbbá nyilatkozni kell 

arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.); 

- Pénzügyi és szakmai ajánlat, amely tartalmazza a megajánlott termékek leírását olyan 

részletességgel, hogy a műszaki leírásban foglalt előírásoknak való megfelelőség 

egyértelműen megállapítható legyen („D” melléklet) 

 

11. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 

 

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft., 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 

 

2019. január 21. 11:00 óra 

 

12. TÁRGYALÁS: 

 

Ajánlatkérő az ajánlatokat előre láthatólag tárgyalás nélkül bírálja el. 
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13. AZ ELJÁRÁS NYELVE: 

 

Az eljárás nyelve a magyar. 

 

14. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG: 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig az ajánlatához kötve van. 

 

15. EGYÉB FELTÉTELEK: 

Ajánlatkérő a keretszerződés során felmerülő esetleges kötbérigényét nyertes ajánlattevővel 

szemben az alábbiak szerint határozza meg: 

- Késedelmi kötbér: mértéke a késedelemmel érintett szállítás ellenértékének 1%-a minden 

késedelemmel érintett nap után azzal, hogy a késedelmi kötbér összege legfeljebb, a teljes 

nettó keretszerződéses ellenérték 15%-a lehet.  

- Meghiúsulási kötbér: a keretszerződéses ellenérték 15%-a. 

 

Ajánlatkérő kijelenti, hogy jelen ajánlatkérés, valamint az arra beérkező ajánlatok nem 

eredményeznek feltétlenül szerződéskötési kötelezettséget számára, melyet Ajánlattevő 

tudomásul vesz ajánlatának benyújtásával. 

 

Kiskunhalas, 2019. január 10. 

 

Üdvözlettel: 

Mátyus Zoltán 

ügyvezető 
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FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………………. 

 

Ajánlattevő székhelye: ………………………………………………………………………. 

 

Kapcsolattartó személy neve:  …………………………………………… 

 

Telefonszáma:    …………………………………………… 

 

Faxszáma:     …………………………………………… 

 

 

 

Értékelési szempontok szerint értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok: 

 

1. Ajánlati ár (nettó Ft, a pénzügyi ajánlat összesen sora)  

2. Fizetési határidő (nap; max. 60 nap)  

 

 

Kelt ………………….., 2019. ………………  …..  

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

 

Ajánlattevőként ezúton nyilatkozunk arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi felhívásban 

foglalt feltételeket tudomásul vettük, készek és képesek vagyunk a meghatározott tárgyban 

keretszerződéses jogviszonyt létesíteni és a keretszerződést teljesíteni. 

 

Nyilatkozunk, hogy az ajánlattételi felhívásban közölt keretszerződési feltételeket az 

ajánlatunkban elfogadjuk, és a jelen ajánlatunk elfogadása esetén - nyertes Ajánlattevőként - 

kötelezettséget vállalunk az abban foglalt kikötések maradéktalan teljesítésére. 

 

Tudomásul vesszük továbbá, hogy jelen ajánlatunkhoz a jelen beszerzési eljárás ajánlattételi 

határidejének lejártától számított 60. napig kötve vagyunk és hogy ezen idő alatt 

nyertességünk esetén cégünkkel a keretszerződés bármikor megköthető. 

 

 

Kelt ………………….., 2019. ………………  …..  

 

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 

 

 

Alulírott …………............................…., mint a …………………………………...  (cég neve)  

…………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevővel 

szemben nem állnak fenn az alábbiakban meghatározott kizáró okok, azaz 

 

a) csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás alatt nem áll, ellene indított 

csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján – eleget tett/megfizetésére halasztást kapott, 

c) munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségének eleget tett és 

járulékfizetési kötelezettségeit teljesítette. 

 

 

Kelt ………………….., 2019. ………………  …..  

 

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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REFERENCIA-NYILATKOZAT 
 

Alulírott …………............................…., mint a …………………………………...  (cég neve)  

…………………………………………. (cég címe) cégjegyzésre jogosult képviselője 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az 

alábbiakban ismertetett referenciá(ka)t elvégezte: 

 

Szállítás rövid ismertetése 

 

Teljesítés 

ideje 

(év, hónap, 

nap) 

 

Teljesítés 

helye 

 

A 

keretszerződést 

kötő másik fél 

megnevezése 

(név, cím, 

kapcsolattartó 

neve, elérhetősége) 

Ellenszolgál-

tatás nettó 

összege 

Teljesítés az 

előírásoknak és a 

keretszerződésnek 

megfelelően történt 

(igen/nem) 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Kelt ………………….., 2019. ………………  …..  

 

 

 

 

…………………………. 

(cégszerű aláírás) 
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Pénzügyi és szakmai ajánlat 
 

Megnevezés Előírás 
Megajánlott termék 

jellemzői 
Mennyiség (db) 

Nettó 

egységár 
Nettó ár 

Kabát Anyaga: 100% sávolyszövésű 

pamut, a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően, 280 

g/m2 anyagsűrűs. Gombos, 

normál kézelővel, négy zsebbel 

(felső zsebek zsebfedővel), alul 

belsőgumizással. 4 db húzózár, a 

zsebek záródásánál is, 2 cm 

széles fényvisszaverő csík, 

céglenyomat. 

 

280 

  

Védőkabát Anyaga: 100% sávolyszövésű 

pamut, a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően, 280 

g/m2 anyagsűrűs. Gombos, 

normál kézelővel, négy zsebbel 

(felső zsebek zsebfedővel), alul 

belsőgumizással. 4 db húzózár, a 

zsebek záródásánál is, 5 cm 

széles láthatósági csík, 

céglenyomat. 

 

90 

  

Kantáros nadrág Anyaga: 100% sávolyszövésű 

pamut, a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően, 280 

g/m2 anyagsűrűs. Mellrésznél 

lévő zseb nagy húzózárral, 

nadrágrészen 3+1 oldalzseb, 

csatoknál és a mellrészen extra 

erősítővarrások, derékban hátul 

gumizott. Comberősítés 

(combrésznél megerősítve dupla 

anyagból), fényvisszaverő csík, 

céglenyomat. 

 

180 
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Védő kantáros 

nadrág 

Anyaga: 100% sávolyszövésű 

pamut, a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően, 280 

g/m2 anyagsűrűs. Mellrésznél 

lévő zseb nagy húzózárral, 

nadrágrészen 3+1 oldalzseb, 

csatoknál és a mellrészen extra 

erősítővarrások, derékban hátul 

gumizott. Comberősítés 

(combrésznél megerősítve dupla 

anyagból), 5 cm széles 

láthatósági csík, céglenyomat. 

 

60 

  

Derekas nadrág Anyaga: 100% sávolyszövésű 

pamut, a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően, 280 

g/m2 anyagsűrűs. , 2+2 tasakos 

oldalzsebbel, céglenyomat, 

comberősítés. 

 

100 

  

Védő derekas nadrág Anyaga: 100% sávolyszövésű 

pamut, a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően, 280 

g/m2 anyagsűrűs., 2+2 tasakos 

oldalzsebbel, céglenyomat, 5 cm 

széles láthatósági csík, 

comberősítés. 

 

30 

  

Téli bélelt dzseki Anyaga: 100% sávolyszövésű 

pamut, a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően, 280 

g/m2 anyagsűrűs. Magas vagy 

kihajtható gallérral, kivehető 

ujjal, két cippes külső zsebbel, 

két belső zsebbel, vatelinnel és 

selyembéléssel. Meleg bélés 

polárból, fénycsík és 

céglenyomat. 

 

60 

  

Téli védő bélelt 

dzseki 

Anyaga: 100% sávolyszövésű 

pamut, a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően, 280 

g/m2 anyagsűrűs. Magas vagy 

 
40 
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kihajtható gallérral, kivehető 

ujjal, két cippes külső zsebbel, 

két belső zsebbel, vatelinnel és 

selyembéléssel. Meleg bélés 

polárból, fénycsík, 5 cm széles 

láthatósági csík és céglenyomat. 

Póló Anyaga: 100% hurkolt pamut, a 

munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően, 280 g/m2 

anyagsűrűs. Elől lenyomattal, 

rövid ujjú, kék 02-es színkód. 

 

450 

  

Baseball sapka Anyaga: 100% sávolyszövésű 

pamut, a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően, 280 

g/m2 anyagsűrűs. Elöl felirattal, 

kék. 

 

280 

  

Nettó összesen:    
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Adásvételi keretszerződés-tervezet 
 

1. A SZERZŐDŐ FELEK 

 

Név: Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 

Képviselő: Mátyus Zoltán ügyvezető 

Adószám: 24688886-2-03 

Bankszámlaszám: 11732064-20050461 

mint Vevő – továbbiakban: Vevő – 

 

másfelől:  

 

Név: ……………………………………. 

Székhely: ……………………………………. 

Képviseli: ……………………………………. 

Cégjegyzékszám: ……………………………………. 

Adószám: ……………………………………. 

Bankszámlaszám: ……………………………………. 

mint Eladó – továbbiakban: Eladó – 

között (együttesen a továbbiakban: Felek) az alulírott napon az alábbiak szerint 

(továbbiakban: Keretszerződés)  

 

2. ELŐZMÉNYEK 

 

2.1. Felek megállapítják, hogy Vevő ………………. napján beszerzési eljárást indított 

„Munkaruhák beszerzése” tárgyban. Az eljárás nyertese az Eladó, mint ajánlattevő lett. Felek 

a jelen keretszerződést a beszerzési eljárásban a Vevő, mint ajánlatkérő ajánlati felhívása és 

dokumentációja, valamint az Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik meg. 

 

3. A KERETSZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS A TELJESÍTÉS HELYE 

 

3.1. Jelen keretszerződés tárgya a beszerzési eljárás műszaki leírásában rögzített 

munkaruhák szállítása egyedi megrendelések alapján a jelen keretszerződésben foglalt 

feltételek szerint. A munkaruhák megnevezése, és egységára a keretszerződés 

elválaszthatatlan mellékletét képező pénzügyi ajánlatban részletesen szerepel.  

 

4. ELADÓ FELADATAI 

 

4.1. Eladó köteles a munkaruhákat hiánytalanul, sértetlen csomagolásban, határidőre a 

Vevő által megjelölt, működési területén található teljesítési helyekre szállítani. 

 

4.2. Eladó köteles a munkaruhák rendeltetésszerű használatához, felhasználásához 

szükséges mindennemű tájékoztatást és információt írásban (használati útmutató) megadni. 

  

4.3. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek a munkaruhák tekintetében nincs 

olyan joga, amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza vagy korlátozza. 
 

4.4. A keretszerződés teljesítése során Eladó köteles a teljesítéssel kapcsolatos minden 

dokumentumot (így például, de nem kizárólag: jótállási jegyek, szállítólevél, leírás) magyar 

nyelven (is) Vevőnek átadni. 
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5. VEVŐ FELADATAI 

 

5.1. A munkaruhák szállításához kapcsolódó egyeztetések elvégzése az Eladóval. 

 

5.2. Egyéb, a szállítás során felmerülő, a teljesítés zavartalan biztosítása érdekében 

felmerülő helyszíni igények biztosítása, biztosíttatása (pl. bejutás, ott tartózkodás, helyi 

ismerettel rendelkező személyzet jelenlétének biztosítása, stb.) 

 

6. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS HATÁRIDŐ 

 

6.1. A keretszerződésben meghatározott munkaruhák átadásának határideje: az egyedi 

megrendelés leadását követő 14 nap. 

 

6.2. A munkaruhák fuvareszközről történő lerakása és rendeltetési helyükön történő 

elhelyezése saját költségére és veszélyére Eladó kötelezettsége. A kicsomagolás során 

tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról szerződő felek jegyzőkönyvet vesznek fel.  

 

6.3. A munkaruhák elvesztéséből vagy megrongálódásából, illetve bármely más okból 

eredő kárveszély az Eladóról a Vevőre az átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv felek általi 

aláírásával száll át.  

 

6.4. A Vevő szerződésszerű teljesítés vagy rendeltetésszerű használatot befolyásoló 

problémák esetén az Eladónál jogosult kifogással élni. 

 

6.5. Az Eladó a kifogás benyújtását követő 10 napon belül köteles az indokolt jogszerű 

kifogás szerint teljesíteni. 

 

6.6. Amennyiben a szerződő Felek valamelyike nem tud szerződésszerűen teljesíteni, 

köteles a másik Felet az akadály felmerülése után, annak megjelölésével haladéktalanul, de 

legkésőbb három napon belül írásban értesíteni. Ebben az esetben a Felek meghatalmazott 

képviselői közösen állapítják meg az akadály következményei viselésének és elhárításának 

feltételeit, azt írásban rögzítik, és jelen keretszerződéshez csatolják. 

 

6.7. Az Eladó köteles a Vevőt haladéktanul értesíteni minden olyan körülményről, amely a 

megbízatás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az 

értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. Ezen kötelezettség a Vevőt is terheli az 

Eladóval szemben, elmulasztásáért ugyancsak kártérítéssel tartozik. 

 

7. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS 

 

7.1. Késedelmes teljesítésnek kizárólag az Eladónak felróható ok miatt bekövetkezett, a 

6.1. pontban feltüntetett határidőnél későbbi időpontban történő teljesítést kell tekinteni. 

 

7.2. Vevő nem tekinti késedelmes teljesítésnek a határidő utáni teljesítést, amennyiben az a 

Vevő igényei miatt következik be és ezt a tényt a Vevő és Eladó közös jegyzőkönyvben 

rögzítik. 

 

7.3. Eladó az általa okozott késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett szállítás 

ellenértékének 1%-a/naptári nap késedelmi kötbért köteles fizetni. 
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7.4. A késedelmes teljesítés esetére szóló kötbér érvényesítése a teljesítés követelését nem 

zárja ki. Vevő a kötbérigény érvényesítésére számlát állít ki. 

 

7.5. Amennyiben a kötbér mértéke eléri jelen keretszerződés összértékének 15 %-át, úgy a 

Vevőnek jogában áll a keretszerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ebben az esetben 

Eladó kártérítésre, egyéb felmerülő költségei megtérítésére semmilyen jogcímen igényt nem 

támaszthat. 

 

7.6.  A közreműködő harmadik fél késedelmes rendelkezésre állása, illetve a feltételek 

késedelmes biztosításából fakadó csúszásokért az Eladó nem vonható felelősségre. 

 

8. ELLENŐRZÉSEK ÉS VIZSGÁLATOK 

 

A Vevő a munkaruhák átadása-átvétele során jogosult elvégezni a vizsgálatokat annak 

megállapítása végett, hogy a termékek megfelelnek-e a keretszerződésben foglalt 

feltételeknek. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy a munkaruhák nem 

felelnek meg a keretszerződésben foglaltaknak, akkor a Vevő a problémák megszűntetését 

követelheti, és megjelölheti annak határidejét, az Eladó pedig köteles a Megbízó által 

megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni. Amennyiben Eladó nem képes 

a keretszerződésnek megfelelő munkaruhák szállítására, Vevő az érintett munkaruhák 

értékének 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. 

 

9. VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

9.1. Eladót jelen keretszerződésbe foglalt munkaruhák szállításáért, és feladatok 

teljesítéséért Eladó pénzügyi ajánlatában foglalt ellenérték/munkaruha + áfa vételár illeti meg. 

Az áfa tekintetében a mindenkori jogszabályi rendelkezések az irányadók. 

 

9.2. Vevő előleget nem biztosít. 

 

9.3. Az egyedi megrendelések alapján történő teljesítésekről Eladó teljesítésenként 

nyújthat be számlát. A vételár tartalmazza a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatos 

valamennyi költséget, díjat, valamennyi szolgáltatás ellenértékét. Eladó más jogcímen 

ellenérték felszámítására nem jogosult.  

 

9.4. A kifizetés utólag történik a jogszabályoknak megfelelő számla alapján a Ptk. 6:130. § 

figyelembe vételével, ………. napos fizetési határidővel az Eladó 

……………………………………. számú bankszámlájára.  
 

9.5. Amennyiben Vevő fizetési kötelezettségének a nem megfelelően kiállított számla, 

vagy az azt alátámasztó iratok hiánya miatt nem tud eleget tenni, úgy ez az Eladó késedelmi 

kamat iránti követelését kizárja. 

 

9.6. Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot fizeti 

Eladónak. 
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10. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS 

 

10.1. Az Eladó szavatolja, hogy a munkaruhák alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, 

valamint mentesek mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy 

közreműködői tevékenységgel vagy mulasztással bármilyen módon összefüggő hibáktól. 

 

10.2. Az Eladó a munkaruhákra a gyártói előírásokban, valamint 

kötelezettségvállalásokban, illetve jogszabályokban meghatározott, de legalább 6 hónap 

jótállási kötelezettséget, valamint a gyártói előírásokban, valamint kötelezettségvállalásokban, 

illetve jogszabályokban meghatározott szavatosságot vállal a teljesítés időpontjától számítva. 
 

10.3. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a szavatosság, illetve a 

jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényéről. 
 

 

11. VIS MAIOR 

 

A vis maior azon fennállása esetén, amely a keretszerződés teljesítését lehetetlenné teszi, a 

lehetetlenülés szabályai vonatkoznak. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a keretszerződés 

teljesítését, de késlelteti azt: a teljesítési határidő meghosszabbodik a vis maior okozta 

késedelem időtartamával. A vis maiorról haladéktalanul értesíteni kell a másik felet. Az ennek 

elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 

 

12. A KERETSZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

Ezen keretszerződés az aláírás napján lép hatályba és 2020. december 31-ig hatályos. 

 

13. A KERETSZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

13.1. A Felek a keretszerződést kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 

 

13.2. Ha a jelen keretszerződés egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek 

minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti a keretszerződés egészét. A keretszerződés 

érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és kikényszeríthetők, az 

érvénytelen rendelkezés helyett a rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a Felek közötti 

jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak 

minősített rendelkezések nélkül a keretszerződést a Felek egyáltalán nem kötötték volna meg. 

 

13.3. A Vevő a Keretszerződéstől elállhat a Ptk-ban és a Keretszerződésben meghatározott 

eseteken kívül:  

(1) ha az Eladó megszegi valamely alapvető kötelezettségét,  

(2) az Eladó felszámolását rendelik el.  

(3) ha már előre látható, hogy az Eladó a Keretszerződésben meghatározott bármely teljesítési 

határidőt több, mint 30 nappal el fogja mulasztani. 

 

13.4. A keretszerződés annak hatálya alatt rendes felmondással nem szüntethető meg, 

azonban közös megegyezéssel igen. 

 

14. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 

 

14.1. Szerződő felek és képviselőik folyamatosan együttműködnek jelen keretszerződésben 

meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése érdekében.  
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14.2. Az együttműködés magában foglalja a folyamatos információcserét, a szükségszerű 

tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat ilyen irányú kérés hiányában is. 

 

14.3. Szerződő felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan 

körülményről, amely a keretszerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a 

keretszerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. 

 

14.4. Kapcsolattartásra kijelölt személyek 

 

A Vevő részéről:  

 

név: …………………. 

cím: …………………. 

telefon: ……………... 

fax: ………………….. 

e-mail: ………………. 

 

Az Eladó részéről:  

 

név: …………………. 

cím: …………………. 

telefon: ……………... 

fax: ………………….. 

e-mail: ………………. 

 

14.5. A felek az értesítéseiket ajánlott postai küldeményként, vagy faxon, vagy kézbesítő 

útján, vagy elektronikus úton kötelesek a másik félhez eljuttatni.   

 

14.6. A felek a képviselőik személyében és/vagy az értesítési címükben bekövetkezett 

változásokat  kötelesek a másik féllel közölni. 

 

15. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

15.1. Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a másik fél kifejezett előzetes engedélye 

nélkül, akár a keretszerződés fennállása alatt, akár annak megszűnése után, nem fed fel más 

személy számára, vagy egyéb módon nem használ fel olyan, a másik félre vonatkozó bizalmas 

információt, amely a keretszerződés alapján jutott közvetlenül, vagy közvetetten tudomására, 

kivéve, ha a felhasználás célja a keretszerződésen vagy jogszabályon alapuló jogok 

érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése. A felek gondoskodnak arról, hogy 

alkalmazottaik, megbízottjaik, és alvállalkozóik megismerjék és betartsák a jelen pont 

rendelkezéseit. A jelen pont rendelkezései túlélik a keretszerződés megszűnését és nem 

lehetnek ellentétben a közpénzek felhasználásának nyilvánosságát biztosító vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseivel. 

 

15.2. Felek megállapítják, hogy amennyiben akár Vevő, akár Eladó személyében jogutódlás 

következik be, úgy jelen keretszerződés a jogutódok vonatkozásában változatlan feltételekkel 

hatályban marad. 
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15.3. Eladó köteles Vevőt értesíteni, ha a keretszerződés tárgyának a maradéktalan 

teljesítését megelőzően társaságánál tulajdonosváltozásra, illetőleg jogutódlásra, jelen 

keretszerződés teljesítésére kihatással lévő jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, 

összeolvadásra vagy beolvadásra kerül sor, illetve ha a Vállalkozóval szemben felszámolási-, 

csőd, vagy végelszámolási eljárást kezdeményeztek, avagy fizetésképtelenséggel fenyegető 

helyzet alakult ki. 

 

15.4. A Szerződő Felek esetleges vitáikat megkísérlik a 14.4. pontban írott képviselőiken 

keresztül előzetes egyeztetéssel rendezni, azonban annak elkerülhetetlenségekor alávetik 

magukat a Vevő székhelye szerint illetékes bíróság illetékességének. 

 

15.5. A jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó 

rendelkezései, továbbá a tárgykört szabályozó jogszabályok mindenkor hatályos előírásai az 

irányadóak. 

 

15.6. Ezen keretszerződés készült 5 (öt) eredeti példányban. 

 

15.7. A keretszerződést a szerződő felek felolvasás és kölcsönös értelmezés után – jogosított 

képviselőiken keresztül – mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot jóváhagyólag és 

cégszerűen írták alá. 

 

 

Kelt: ………………………. 

 

 

................................................                           ................................................ 

                Mátyus Zoltán ügyvezető 

     Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

                                Vevő                                                                   Eladó 
 

Mellékletek:  

 

1. Eladó pénzügyi ajánlata 


