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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött egyrészről   KISKUNSÁGI Víziközmű-Szolgáltató Kft. 

székhelye:   H-6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. sz. 

képviseli:   Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató 

cégjegyzék száma:  Cg.03-09-126654 

adószáma:   24688886-2-03 

statisztikai számjele:  24688886-3600-113-03 

mint Megrendelő, 

másrészről a    …….. 

székhelye:   H-……….. 

képviseli:   ……… 

cégjegyzék száma:  Cg………. 

adószáma:   ………… 

statisztikai számjele:  …………… 

mint Szállító, együttesen mint Felek között a mai napon, alulírott helyen, alábbi tárgyban és 

feltételekkel. 
 

1. Szerződés tárgya 

Szivattyú/légkompresszor beszerzése 

1.1. A Megrendelő megrendeli, Válalkozó elvállalja a szerződés 1. sz. mellékletét képező ajánlat 

alapján ………………… beszerzését és szállítását. 

1.2. A Felek rögzítik, hogy a beszerzésre az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a 

VEF-2019-49 számú Támogatói Okirattal a Megrendelő, mint Kedvezményezett által 

képviselt Konzorcium tagja, a … Önkormányzat érdekében kerül sor. 

1.3. Szállító kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és 

tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a teljesítéshez szükséges tudásnak, 

szakembernek és eszköznek.  

 

2. Vételár  

2.1. Felek az 1.1. pont szerinti termék vételárát az árajánlatban foglaltak szerint ……………..,- 

Ft + ÁFA, azaz ………………. forint + áfa összegben állapítják meg. 

2.2. Felek megállapodnak, hogy a Szállító az 1. pontban meghatározott termékek átadását 

követően a szállítólevél és teljesítésigazolás birtokában számlát állít ki a 2.1.-2.2. pont 

szerinti vételár összegéről.  

A számlán rögzíteni kell az alábbiakat: 

„A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. által pályázatban elszámolt összeg 

Innovációs és Technológiai Minisztérium VEF-2019-49 számú támogatói okirat” 
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2.3. A Megrendelő a vételárat a számla kiállítását követő 30 napon belül köteles megfizetni a 

Szállító bankszámlájára történő utalással. A vételár akkor tekintendő kiegyenlítettnek, 

amikor azt a Szállító számláján jóváírták. 

2.4. A Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szállító a mindenkori Ptk.-ban szereplő mértékű 

kamatot számolja fel késedelmi kamatként. 

 

3. A teljesítés helye és ideje 

3.1. A teljesítés tervezett időpontja: előre egyezetett időpontban, de legkésőbb 2020. 

december 31. 

3.2. A teljesítés (szállítás) helye: ……………….. 

3.3. A Szállító a jelen szerződésben rögzített teljesítést határidőben teljesíti, amennyiben az arra 

vonatkozó Szállítólevél aláírása jelen szerződésben foglalt teljesítési határidőben 

megtörténik.  

3.4. A Felek rögzítik, hogy késedelmes teljesítésnek kizárólag a Szállítónak felróható ok miatt 

bekövetkezett, a 3.1. pontban feltüntetett határidőnél későbbi időpontban történő teljesítést 

kell tekinteni. 

A Megrendelő nem tekinti késedelmes teljesítésnek a határidő utáni teljesítést, amennyiben 

az a COVID-19 járvány miatti szállítási késedelem miatt következik be, és ezt a tényt a Felek 

közös jegyzőkönyvben rögzítik. 

3.5. Szálllító az általa okozott késedelmes teljesítés esetén a késedelemmel érintett szállítás 

ellenértékének 1%-a/naptári nap késedelmi kötbért köteles fizetni. 

A késedelmes teljesítés esetére szóló kötbér érvényesítése a teljesítés követelését nem 

zárja ki. A Megrendelő a kötbérigény érvényesítésére számlát állít ki. 

Amennyiben a kötbér mértéke eléri jelen szerződés összértékének 15 %-át, úgy a 

Megrendelőnek jogában áll a keretszerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. Ebben az 

esetben Szállítóó kártérítésre, egyéb felmerülő költségei megtérítésére semmilyen jogcímen 

igényt nem támaszthat. 

3.6. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba vagy hiányosság esetén jogosult megtagadni, 

amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a Megrendelő a 

Szállítólevelet a fentiek ellenére nem írja alá, azonban a szállított terméket ténylegesen 

használatba veszi, az a használatbavétel napján minden jogkövetkezmény tekintetében 

átvettnek tekintendő.  

3.7. A Feleknek a szerződés teljesítése során a jognyilatkozat tételére és az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv aláírására jogosult képviselői: 

Megrendelő részéről: 

Név: Mátyus Zoltán 

Cím: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. 

Telefon: + 36 20 9421 622 

E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu 

Szállító részéről: 

Név:  
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Cím:  

Telefon:  

E-mail:  

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítására, megszüntetésére csak törvényes képviselőik 

jogosultak. 

 

4. Egyéb rendelkezések 

4.1. A teljesítésért a kárveszélyt az átadás-átvétel időpontjáig a Szállító viseli. A kárveszély az 

átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 

4.2. Szállító a vállalt tevékenységre, illetve az átadott termékre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. Törvény alapján jótállást, szavatosságot vállal. 

4.3. Szállító jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése érdekében alVállalkozót, 

továbbá egyéb közreműködőt jogosult igénybe venni, azok tevékenységéért azonban úgy 

felel, mint a sajátjáért. 

4.4. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és 

kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a 

kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja. 

4.5. A felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges 

nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát 

követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis 

maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul 

értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés 

érdekében. 

4.6. Amennyiben a teljesítést illetően a felek között vita merül fel, mindketten köte lezik magukat 

arra, hogy a felmerült problámákat előzetesen, egyeztető megbeszélés keretén belül vitatják 

meg és rendezik. 

4.7. Amennyiben a Megrendelő a teljesítéssel szemben az egyeztető megbeszélés után 

továbbra is kifogással él, jogosult a Vállalkozási szerződést azonnali hatállyal írásban 

felbontani. 

4.8. A felek e szerződést közös akarattal bármelyik fél kezdeményezésére kizárólag írásban 

módosíthatják. 

4.9. A Felek rögzítik, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (GDPR 

rendelet) 6. Cikk (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Vállalkozási szerződésben 

meghatározott természetes személyek adatait a Vállalkozási szerződés teljesítéséhez 

szükséges mértékben, a Vállalkozási szerződés időtartama alatt a hatályos adatvédelmi 

rendelkezéseknek megfelelően kezelik. 

4.10. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az 1. sz. melléklet, mely tartalmazza 

a beszerzendő termékeket és azok díját. 

4.11. A Szállító képviselője kijelenti, hogy az általa képviselt vállalkozás a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCV. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül.  

4.12. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. 
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4.13. A szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, értelmezés 

után, jóváhagyólag aláírták. 

 

Kiskunhalas, 2020.    
  
 
 

 

…………………………….. …………………………….. 
Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató  

Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. 
Megrendelő 

Szállító 

 


